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Pratarmė

Abipus Nev žio išsidėst s Babtų kraštas, buv s to paties
pavadinimo valsčius, o dabar seniūnija, turi ilgą ir turiningą
istoriją. Keletą amžių čia bendravo, sąveikavo trys – lietuvių,
lenkų ir žydų – etninės kultūros.
Kryžiuočių žvalgai Babtų kaimą, savo sodybas apsijuosusį tvora, raportuose pirmąkart paminėjo 1394, o gal net
1386 metais. Kadangi netoliese Nev žyje būta brastos, galima
manyti, kad kaimas regėjo ne tik pakeleivingus ar svečius,
bet ir Lietuvą nuožmiai puldinėjusius priešus.
emaitij , tad ir Babtų apylinkės su Panevėžiuk , nuo
IV a. pabaigos teisiškai priklausė Kryžiuočių ordinui. Po
1410 m. pergalės algirio mūšyje kairysis Babtų kraštas su
Panevėžiuku, nors grįžo į Lietuvos sudėtį, administraciškai
liko pavaldus emaičių seniūnui. Kairysis krantas su B btais
atsidūrė vienokioje ar kitokioje Ka no jurisdikcijoje.
Tokia padėtis t sėsi iki 1843 m., kai carinės valdžios
įkurtai Kauno gubernijai atiteko ir vakarinis Nevėžio krantas.
Ilgametė atskirtis turėjo įtakos šiek tiek skirtingai socialinei,
etninės kultūros ir tautinės savimonės raidai abipus Nevėžio.
emait joje istoriškai susiklostė kiek kitokia socialinė ekonominė
ir administracinė tvarka, buvo lengvesnė baudžiava, VIII–
I a. sparčiau plėtojosi raštija, I a. pirmojoje pusėje kilo
bajorų demokratinis ir nacionalinis sąjūdis. Rytinėje Nevėžio
pusėje nuolat buvo justi Kauno, pradžioje pavieto (apskrities),
o vėliau gubernijos centro įtaka, nemažai šio miesto verslininkų, valdininkų, kariškių čia pirko žemės valdas, diegė
pavaldiniams rusų, ypač lenkų kalbas. Nors lenkų kalba plito
iš abiejų Nevėžio krantų dvarų, rytinėje pusėje šis procesas
buvo spartesnis.
Babtų miestelyje susikūrė gausi žydų amatininkų ir
verslininkų bendruomenė.
Štai kodėl ne visi Babtų valsčiaus gyventojai 1918 m.
Vasario 16-osios aktą sutiko vienodai. Kai kurie lenkų dvarininkai, svajoj apie Abiejų Tautų Respublikos atkūrimą, ir
sulenkėj gyventojai nenorėjo pripažinti Lietuvos valdžios,
bandė kurti savas Babtų, Vandži galos „respublikas“, kai kurie
net kovojo Lenkijos legionų eilėse, priklausė Lenkų karinei
organizacijai (POW). Lietuviais save laik , bet lenkiškai kalbėj
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žmonės palaipsniui grįžo prie tėvų kalbos, tapo aktyviais pirmosios Respublikos
kūrėjais. Vis dėlto trintis tarp lietuviškai ir lenkiškai kalbančių babtiečių išliko iki
pat Antrojo pasaulinio karo išvakarių. ą aitrino lenkų okupuoto Vilniaus krašto
klausimas, religiniai fanatikai, radikalūs kai kurių tautininkų veiksmai. Tai lėtino
valsčiaus ekonomin ir kultūros raidą.
Karas ir sovietmetis išblaškė lenkų bajorus ir dvarininkus, buvusio lenkiškumo šiandien seniūnijoje nebėra. Nepavyko surasti nei lenkiško etninio paveldo
pateikėjų, nei autorių, kurie to paveldo likučių ieškotų. Vienintelė graži išimtis – Panevėžiuko dvarininko ir plytinės savininko Bogdano Korevos rankraštinis
palikimas, kuriuo vaisingai šioje monografijoje pasinaudota.
Išskirtinis valsčiaus infrastruktūrinis ir socialinis įvykis tarp dviejų pasaulinių
karų – emaičių, o vėliau ir Aukštaičių plento tiesimas. is apylinkių žmonėms suteikė
darbo, iš esmės pakeitė Babtų susisiekimą su Kaunu ir kitais Lietuvos regionais.
eigu prisiminsime, kad šiandien Babtų kraštą kerta ir magistralė „Via Baltica“, tai
vargu ar kuri seniūnija galėtų su juo lenktyniauti kelių tinklo tankumu ir reikšme.
emaičių plentas ir tiltas per Nev žį smarkiai sumažino šios upės svarbą
babtiečiams kasmet menko susisiekimas su Kaun garlaiviais, išnyko ties Nauj triobiais, ema tkiemiu, B btais, Vilk nais veik keltai.
Tragiškiausia nacių okupacijos metų netektis – sunaikinta Babtų miestelio
žydų bendruomenė.
Sovietmetis valsčiui atnešė tremtis, žudynes, lagerius, ideologinį diktatą,
tačiau dvi aplinkybės miesteliui ir apylinkei suteikė didelį postūmį, turi įtakos ir
šiandieninei jų raidai.
1961 m. į Babt s pradėta kelti Vyt nų sodininkystės ir daržininkystės bandymo stotis, kuri 1987 m. pertvarkyta į Lietuvos vaisių ir daržovių mokslinio tyrimo
institutą. o administracinio ir ūkinių pastatų, gyvenamųjų namų, šiltnamių statyba
smarkiai pakeitė miestelį. Atsikėl s didelis mokslininkų būrys skleidė agrotechnin
ir buities kultūrą, ženkliai pagyvino kultūros ir švietimo įstaigų veiklą. Iš instituto
po apylinkes pasklido ir Sąjūdžio dvasia, atvedusi į „dainuojančią revoliuciją“, į
Lietuvos nepriklausomyb .
Kita svarbi sovietmečio Babtų įžymybė – įvairiai vadinta Sitk nų radijo
stotis. Pradėta statyti nepriklausomos Lietuvos metais, ji buvo išplėtota į galingą
komunistinės propagandos užsieniui transliavimo centrą. ia veikė ir Lietuvos
radijo siųstuvai. Šalia antenų išaugo nemažas ryšininkų miestelis su išplėtota infrastruktūra. Sovietų kariškiams Vilniuje užgrobus televizijos bokštą ir Televizijos
ir radijo komiteto rūmus, šiai stočiai teko istorinis vaidmuo 1991 m. sausio 13 d.
transliuoti pasauliui žinią, kad Lietuva pasiryžusi tolesnei kovai už laisv . Babtiečiai tais metais du kartus – sausį ir rugpjūtį (per komunistinį pučą askvoje) –
stotį savo krūtine apgynė nuo rusų desantininkų. Keičiantis ryšių technologijoms,
Sitkūnų stotis tampa nebereikalinga, tas pat laukia ir antenų.
Tuoj po Sitkūnų gynybos buvo kalbama apie didingą (labiau utopinį) parką
gynėjų garbei. Šiuo metu nesigirdi net koks bus stoties pastato likimas, ar ketinama bent kukliai įamžinti šį laisvės kovų puslapį.
Babtų seniūnija, kaip ir visa Lietuva, po pirmųjų atkurtos laisvės ir nepriklausomybės džiaugsmų, kol perėjo prie laisvosios rinkos ekonomikos, išgyveno
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nelengvą metą. Nors nepavyko išvengti ūkinio nuosmukio, nedarbo, emigracijos,
kraštas šiandien atsigauna, esama ir gražaus proveržio. Geri keliai, Kauno kaimynystė čia skatina verslo įmonių, poilsio industrijos kūrimąsi. Džiugina susikūr
stambūs, mokslo naujoves ir pažangią technologiją taiką žemės ūkiai, šių ūkių
savininkų poreikis remti seniūnijos kultūros ir švietimo projektus.
Gražų ir stiprų kraštiečio savimonės impulsą suteikė iškilmingas Babtų 600-ųjų
metinių paminėjimas 1994 metais.
Babtiečiai yra aktyvūs visuomenininkai ir kultūrininkai. Veikia Babtų miestelio, Panevėžiuko, Pagynės ir Sitkūnų kaimo bendruomenės. Krašto istorin atmintį saugo turtingas Kraštotyros muziejus. Kultūros centras turi subūr s gausų
meno entuziastų būrį. Liaudiškos muzikos kapela „Šventupys“ yra laimėjusi LRT
televizijos konkursą „Duokim garo“, dūdų orkestras „Algupys“ – respublikinių
konkursų prizininkas. Seniūnijos praeitį ir dabartį atskleidžia gerai sukomponuota
ir nuolat atnaujinama interneto svetainė www.babtai.eu.
Petro onušo įkurta ir vadovaujama „Versmės“ leidykla nuo 1994 m. rengia
ir leidžia daugiatom lokalinių monografijų seriją „Lietuvos valsčiai“. Šis didžiulis
projektas, kuris remiasi mokslininkų, kraštiečių ir kraštotyrininkų patriotizmu ir
pilietine iniciatyva, sudomino ir babtiečius. 2011 m. pavasarį Babtų seniūnas onas
Praškevičius ir leidykla pradėjo šneką dėl galimybės išleisti serijos formato monoMonografijos iniciatyvinė grupė iš kairės
A.

S. Švirinas, A. Antanaitis,

aičius, . Praškevičius, K. Palaima, M. Markauskienė ir

. Danauskienė nėra

. Prelgauskienės . 2011 m. D. Šniuko nuotr.
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grafiją „Babtai“. Netrukus babtiečiai specialiu laišku kreipėsi į mane, prašydami
būti leidinio sudarytoju ir vyriausiuoju redaktoriumi.
Toks babtiečių pasitikėjimas lėmė, kad nuvyk s į Babtus susitikau su leidinio
iniciatyvine grupe, kurią sudarė mokytojas, Sibiro tremtinys Algirdas Antanaitis,
vietos kraštotyros muziejaus globėja anina Danauskienė, istorijos mokytoja, kraštotyrininkė arija arkauskienė, biomedicinos mokslų daktaras Klemensas Palaima,
Babtų seniūnas onas Praškevičius, mokytoja Regina Prelgauskienė, kraštotyrininkas
Antanas Vaičius. Apsikeitus pageidavimais ir pasiūlymais, buvo sukirsta rankomis.
onografijos rengimo neteko pradėti tuščioje vietoje. Kraštotyra Babtų seniūnijoje – sena ir graži tradicija. Viena jos pradininkių ir puoselėtoja yra istorijos
mokytoja arija arkauskienė. Pradėjusi su mokiniais rinkti senovinius daiktus,
glaudusi juos mokyklos kampelyje, per dešimtis metų sukūrė seniūnijos kraštotyros
muziejų. Kultūros židinys turi turtingą archeologijos, istorijos ir etninės kultūros
ekspoziciją, antikvarinių knygų biblioteką. Gausiame rankraštyne sukaupti krašto
žmonių prisiminimai, įvairaus paveldo aprašymai. Seniūnijos praeitį liudija iš
esmės jau suskaitmeninta fotografijų kolekcija.
Remiantis šiuo lobynu ir rengiantis Babtų 600 metų jubiliejui, buvo išleistos
knygos
. arkauskienės „Babtai istorijos vingiuose“ (1994) ir . Barkausko ir
T. Stonio „ ažoji Babtų enciklopedija (1994). inias apie Babtų kraštą papildo
ir kiti leidiniai – A. arazo „Respublikos vienmetis“ (1980), . Kazėno „Pagynė“
(1990), „Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 1938–2008“ (2008),
K. Palaimos „ edžiotojų klubo „Antaginė“ istorinė apžvalga“ (2003).
Pradedant darbą Babtų kraštotyros muziejus ir paminėtos knygos buvo
rimtas atspirties taškas, jomis remiamasi daugelyje straipsnių.
2011 m. liepos 25–31 d. „Versmės“ leidykla seniūnijoje organizavo pirmąją
kraštotyros ekspediciją, kurioje dalyvavo botanikė Renata Bacevičienė, miškininkas
onas Bacevičius, mokytoja Sigutė Buividienė, kultūros darbuotoja anina Danauskienė,
etnologė urgita Kilikauskienė, bibliotekininkė Audronė Kiršinaitė, tautosakininkė
hum. m. dr. dita Korzonaitė, istorijos mokytoja arija arkauskienė, moksleivė
ilda ezginaitė, studentė Paulina kunytė, agronomas biomed. m. dr. Vaclovas
Stukonis, žurnalistas Damijonas Šniukas (ekspedicijos vadovas), etnologė hum. m.
dr. Skaidrė Urbonienė, biologas Giedrius Vaivilavičius, archeologė hum. m. dr. Ilona
Vaškevičiūtė, muziejininkė Genovaitė ukauskienė, fotografas Klaudijus Driskius.
Ne visų sričių specialistus tais
metais pavyko sukviesti, tad ekspedicija
buvo pakartota 2012 m. liepos 9–15 d.
ją atvyko kalbininkės – prof. habil.
dr. Danguolė ikulėnienė, hum. m. dr.
Gintarė udžentytė, doktorantė Laura
Geržotaitė, etnologas hum. m. dr. onas
ardosa su studentais.
Leidykla ekspedicijos dalyviams
skyrė dienpinigius, apmokėjo jų kelionės išlaidas. Verslininkai Gitana ir onas Prisegamoji ekspedicijos dalyvio kortelė su tuo
egerskai kraštotyrininkus apgyvendi- metu naudotu „ ersmės“ leidyklos logotipu
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no savo turizmo sodyboje. Seniūnas onas Praškevičius ir kiti babtiečiai talkino
transportu, patarimais.
onografija „Babtai“ yra 35-oji „Lietuvos valsčių“ serijos knyga ir pirmoji
Kauno rajone. os struktūra panaši į kitų serijos knygų, – yra Gamtos, Istorijos,
Švietimo,
okslo, Kultūros, Sveikatos ir socialinės apsaugos, Architektūros, infrastruktūros ir gamybos, tninės kultūros, Kalbos, Tautosakos, ymių žmonių
skyriai, pateikiama krašto istorinių įvykių kronika, seniūnijos istorijos ir kultūros
paminklų sąrašas, žinios apie autorius. Rodyklė skaitytojams padės surasti, kuriame
puslapyje minimi reikiami asmenys.
Astkirus skyrius globojo redaktoriai dr. dita Korzonaitė, dr. Artūras udžentis, dr. onas ardosa, Sigita Sprainaitytė.
Knygoje – per 1 200 fotografijų, žemėlapių, brėžinių ir dokumentų kopijų.
edžiaga monografijai rinkta Lietuvos centriniame, Lietuvos istorijos, Kauno
regioniniame valstybės archyvuose, Lietuvos ypatingajame archyve, Kauno rajono
archyve, Lietuvos nacionaliniame, Babtų krašto muziejuose, enciklopedijose, mokslo
ir populiariuose leidiniuose, o ekspedicijų ir vėlesniu metu – iš pateikėjų.
onografijai 115 straipsnių, atsiminimų parašė 89 autoriai. Babtų kraštas
Lietuvai davė daug inžinierių, medikų, sportininkų, mažokai istorikų, o vietinės
kilmės etnologų, tautosakininkų, muzikologų, kurie talkininkautų monografijai,
apskritai nepavyko rasti. Štai kodėl didel straipsnių dalį teko rašyti man pačiam. Kai kurie autoriai nebesulaukė knygos pasirodymo – amžiną jiems atilsį,
straipsniai nuolat primins juos.
Vienas kitas iš šio krašto kil s mokslininkas jau prarad s gimtinės jausmą,
bendradarbiauti nepanoro. Kaip kontrastą jiems paminėsiu ariją arkauskien ,
kuri, nepaisydama garbingo amžiaus, pirmoji pateikė visus pažadėtus straipsnius.
Babtietis manuelis arkauskas mielai nubraižė daugyb žemėlapių, planų, schemų.
Sunku būtų monografiją įsivaizduoti be Algirdo Ratkelio autorinių ar skaitmenintų
nuotraukų. Sodininkystės ir daržininkystės instituto vadovai eslovas Bobinas ir
Audrius Sasnauskas talkino rengiant okslo skyrių.
Rengiant monografiją teko sutikti daug patriotiškų, kūrybingų, geranoriškų,
nesavanaudiškų ir paslaugių žmonių, ant jų pečių ir laikosi šiandienos Lietuva,
jos kultūra, paveldas. Vieną kitą paminėsiu.
Babtų seniūnas onas Praškevičius buvo leidinio spiritus movens – vienas
iniciatorių, kraštotyros ekspedicijų globėjas, konsultantas, pateikėjų organizatorius,
straipsnių autorius ir recenzentas.
umanitarinių mokslų daktarė dita Korzonaitė iš šykščių šaltinių, iš pateikėjų trupinių parengė straipsnių Tautosakos skyriui, buvo jo sudarytoja.
Vytautas Koreva ir Antanas Barzda maloniai atvertė savo giminių istorijos
puslapius.
Visokeriopai talkino Babtų kraštotyros muziejaus globėjos anina Danauskienė,
Gražina Stonienė ir dita Gervinė, LSDI bibliotekos vedėja Birutė lkštinienė, pedagogės
Rasa Sasnauskienė ir Sigutė Buividienė, Kauno regioninio archyvo skyriaus vedėja
Vilija Girčytė, vyriausioji specialistė Nijolė Ambraškienė, Kauno rajono savivaldybės
administracijos archyvo darbuotoja Simona Banionienė, Kaniūkų kaimo gyventoja
agiliona Staliūnienė, mokytoja Aleksandra Ignatavičienė iš Sitkūnų ir daugelis kitų.
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Lietuvos katalikų akademija ir Lietuvos istorijos institutas maloniai leido
persispausdinti jų skelbtą straipsnį „Babtų parapinės bažnyčios inventorius, surašytas jo malonybės Kauno kunigo dekano 1782 metais“.
Visiems jiems – nuoširdžiausiai ačiū.
„Lietuvos valsčių“ serijos, kaip ir daugelio kitų kultūros ir meno paskirties
knygų, leidyba yra nuostolinga. ą remia Lietuvos kultūros taryba, rajonų savivaldybės, seniūnijos, verslininkai, atskiri žmonės. Labai džiaugiuosi, kad ir šią
monografiją leidžiant lėšomis prisidėjo Lietuvos kultūros taryba, Babtų seniūnija,
Babtų bendruomenės centras, atskiri babtiečiai, net moksleiviai. pač nudžiugino
ir maloniai nustebino seniūnijos ūkininkai ir verslininkai, savo dosniais įnašais
patvirtin , kad Lietuvoje atgimsta senosios mecenavimo tradicijos, formuojasi kultūrą
branginančių ir remiančių piliečių sluoksnis. Ričardas aldutis, Romas ajauskas,
uozas Staliūnas, Stasys ickevičius, Audrius Kavaliauskas (UAB „Dojus Agro“),
K stutis, Rūta, Kazimieras, Paulius ir Saulė Svečiuliai, Leonas Rudinskas, Povilas
Grigaitis (UAB „Tauriga“), Vytautas muidzinavičius, Darius ir Raimundas Pažėros apmokėjo apie pus redagavimo ir leidybos išlaidų. ia pat reikėtų pastebėti,
kad tarnautojo, mokytojo, pensininko paaukoti šimtai, dešimtys ar tik keli eurai
nusipelno tokios pat pagarbos ir dėkingumo kaip ir verslininko tūkstantis. Gaila,
kad į šį garbingą rėmėjų būrį nepavyko įtraukti Kauno rajono savivaldybės.
Dėkoju „Versmės“ leidyklos žmonėms – vadovui Petrui onušui, atsakingajai
redaktorei ir visų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų leidybos globėjai ivilei
Driskiuvienei, redaktorei Sonatai onušaitei, kalbos redaktorei Vidai Kasparavičienei, korektorei Rasai Kašėtienei, dailininkei nai Liugailienei, maketuotojoms
Violetai Barkauskaitei ir Sigridai uozapaitytei, finansininkėms Danutei Kasinskienei
ir olitai Dubickienei, – su kuriais teko valgyti rupią, bet dvasiai labai sveiką
leidybos duoną.
onografijos rašymas ir rengimas užtruko daugiau kaip šešerius metus.
Per tą laiką artimai susipažinau su Babtų kraštu, Nevėžio suformuota jo gamta,
medžiagine ir dvasine kultūra, daugeliu žmonių. Šis kraštas man tapo brangus
ir džiaugiuosi šį tą naudingo jam nuveik s.
Ne viską pavyko padaryti, kaip norėta. Kai kurioms temoms nepavyko
rasti autorių, kai kas temą sužlugdė netesėdamas duoto žodžio. Turint noro ir
lėšų, apie Babtų kraštą galima būtų parengti dar bent vieną tokios pat apimties
knygą. Vis dėlto babtiškiai gali didžiuotis, kad jie pirmieji Kauno rajone išleido
šio formato monografiją.
„Babtai“ nėra vienkartinio pasiskaitymo leidinys. Tai krašto enciklopedija.
i galėtų tapti kiekvienos babtiečių šeimos staline knyga. Nesusipažinus su joje
sukauptomis žiniomis, neturėtų būti rengiamas joks seniūnijos projektas, juoba
liečiąs paveldą.
Pasitikime „Babtų“ monografiją – knyga apie Babtų krašto istoriją pradeda
savo istoriją.
Damijonas Šniukas

GA
Babtų apylinkių

TA

emės gelmių sandara

Aleksandras Šliaupa

vadas
Buvusio B btų valsčiaus teritorija yra pietinėje Vidurio Lietuvos
lygumos dalyje, prarėžtoje Nev žio upės. Šios lygumos geologinės
sąrangos ar reljefo formų tyrimas prasidėjo
a. pradžioje.
Taip 1924 m. spaudoje pasirodė G. ortenzeno sudarytas Lietuvos geomorfologinis žemėlapis1, kuriame pavaizduota visos
Vidurio Lietuvos lygumos reljefo sandara, artima dabartinei
sampratai. au tada buvo išskirta ledyno kraštinių darinių lanko
formos gūbrys, drumlynų landšaftas, ozų sistema ir kt. Apie
gilesn
emės geologin sandarą pradėta rašyti vėliau. 1936 m.
spaudoje buvo paskelbtas . Dalinkevičiaus smulkaus mastelio
Pabaltijo valstybių prekvartero geologinis žemėlapis2, kuriame
Babtų apylinkėse parodyti viršutinio devono, permo, triaso,
juros, kreidos amžiaus sluoksniai. Tiek reljefo, tiek ir giluminės
geologinės sąrangos detalesni tyrimai priklausė nuo pragr žtų
gr žinių kiekio ir gylio. tokių gr žinių intensyvesnis gr žimas
prasidėjo tiktai apie 1950 m., vykdant geologin nuotrauką,
naudingųjų iškasenų bei požeminio vandens paieškas. Babtų
apylinkėse iki 1980 m. jau buvo išgr žta kelios dešimtys gr žinių,
pasiekusių kreidos, juros, triaso, permo, devono amžiaus uolienas. Labai svarbūs šių apylinkių geologinei sąrangai pažinti
yra šiauriniame pakraštyje išgr žti struktūriniai gr žiniai naftos
paieškų tikslais, iš kurių vienas pasiekė kristalinio pamato uolienas. Svarbūs emės gelmėms pažinti yra vidutinio mastelio
(1 200 000) geologinės-hidrogeologinės nuotraukos, atliktos
1958–1960 ir 1975–1978 m., duomenys. Iš pateiktų geologinio
turinio žemėlapių
1 200 000 galima
sužinoti apie Babtų apylinkių bendrus
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 04 05,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
geologinės sandaros bruožus.
mokslo darbų komisijos įvertintas 2013 05 14, pirmą
Pokario metais Lietuvos teritorijoje
kartą paskelbtas 2015 08 18 elektroninio serialinio
tiriant gilumin
emės plutos sandarą
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
buvo plačiai vykdomi geofiziniai tyrimai,
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2015kaip gravimetrinė bei magnetometrinė
7/24-247/GL.
1
ortenzen
. Beitrage zur ntwicklung glaciale
nuotrauka
1 200 000, seisminė žvalorphologie Litauens, Geologisches Archiv, K nigsgyba. Pastaroji buvo nukreipta naftos
berg, 1924, B 3,
1–2, p. 1–93.
telkinių paieškoms Vakarų Lietuvoje. 2 D a l i n k e v i č i u s . Kiek mes pažįstame Lietuvą
geologiniu atžvilgiu ir kokie mūsų tyrinėjimų
a. pabaigoje Lietuvos teritoriją kirto
uždaviniai artimiausioje ateityje, Gamta, 1936, Nr. 2,
keli giluminio seisminio zondavimo
p. 106–112.
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profiliai.3 Tada gauta informacija apie emės plutos sandarą. Taip pat sužinojome
ir apie Babtų apylinkių struktūrin padėtį.
Lygiagrečiai su taikomosios paskirties geologiniais darbais buvo intensyviai vykdomi moksliniai tyrimai, ku-rie palietė ir Babtų apylinkes. pač tai
siejasi su Vidurio Lietuvos lygumos geologiniais-geomorfologiniais tyrimais. Detaliai reljefo formų susidarymo aplinkybes 1965 m. aprašė A. Basalykas.4 Detalius
Vidurio Lietuvos žemumos morfogenezės tyrimus 1966–1968 m. atliko Lietuvos
mokslų akademijos mokslininkai. ų monografijoje5 aprašoma kvartero storymės
sandara, reljefo formos bei jų genezė.
Šio straipsnio autorius, aprašydamas Babtų apylinkių emės gelmių sandarą,
turėjo daug gausesn ir įvairesn duomenų baz negu ankstesni tyrėjai. Todėl ir
paminėtos teritorijos geologinė struktūra aprašyta detaliau ir su naujais vertinimais.
Pateiktas labiau patikslintas prekvartero paviršiaus reljefas, sudarytas jo pagrindu
naujas prekvartero geologinis žemėlapis, išryškinta nuosėdinės dangos struktūra
geologiniais pjūviais, aprašyta dabartinio reljefo priklausomybė nuo neotektoninės
struktūros.

Kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos
formavimosi istorija
Kristalinio pamato ir nuosėdinės dangos uolienos sudaro emės plutą, kurios
storis vietomis viršija 50 km. os struktūra paprastai tiriama geofiziniais metodais,
nes gr žiniais į ją įsigiliname vos kelis kilometrus. Taip į žemės paviršių iškeliamos
tik nuosėdinių sluoksnių ir pačios viršutinės kristalinio pamato dalies magminės
bei metamorfinės uolienos. Babtų apylinkėse gr žiniais geriausiai ištirti viršutiniai
nuosėdinės dangos sluoksniai (kvartero, kreidos, juros, triaso, permo, viršutinio
devono amžiaus). Kristalinis pamatas gr žiniu pasiektas šiaurės rytiniame paminėtų
apylinkių pakraštyje (Graužų kaime). ia 1046,5–1 070,0 m gylyje pragr žtas
granitas.
pietus nuo Babtų, už Nemuno Virbališkių kaime, kristalinio pamato
uolienos pragr žtos 987–1 010 m gylyje. ia konstatuotas felzitinis gneisas, susidar s
aukšto slėgio ir aukštos temperatūros aplinkoje iš pirminių vulkaninių uolienų
andezito-dacito sudėties.6 Ši uoliena paplitusi Babtų apylinkėse (1 pav.). Uolienų,
atsidengiančių kristalinio pamato paviršiuje, paplitimas nustatytas gravimetrinės ir
magnetometrinės nuotraukos duomenimis.
Kristalinio pamato uolienos Lietuvos teritorijoje, kaip pagrindinė emės
plutos dalis, susidarė ir keitėsi labai ilgą geologinį laikotarpį, labai skirtingomis
sąlygomis, skirtingose vietose emės
rutulio paviršiaus atžvilgiu. os pradėjo 3 otuza G., Nasedkin V., Korabliova L. Giluformuotis maždaug prieš 2–1,9 milijarminis seisminis zondavimas – žvilgsnis į litosferos
7
dus metų. Šiuo laikotarpiu kontinentų 4 gelmes, Geologijos akiračiai, 2002, t. 3–4, p. 6–16.
Basalykas A. Lietuvos TS fizinė geografija, Vilnius,
ar vadinamųjų litosferos plokščių pa1965, t. 2.
5
троение и морфо ене редне Литовс о моренно
siskirstymas emės paviršiuje nuolat
равнины,
нюс, 1971.
keitėsi. Pavyzdžiui, prieš 490–440 mi- 6 o t u z a G . Lietuvos ugninis lankas, Geologijos
akiračiai, 2006, Nr. 4, p. 33–39.
lijonų metų Šiaurės Amerikos ir Šiau7
otuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato)
rės uropos žemynai šalia vienas kito
sandara ir raida, Lietuvos žemės gelmių raida ir
plytėjo šiek tiek piečiau ekvatoriaus,
ištekliai, Vilnius, 2004, p. 17–40.
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o Pietų Amerikos, Afrikos, Indjos, Kinijos, Antarktidos, Australijos ir kt. žemynai
sudarė stambų Gondvanos superkontinentą, besit siantį nuo Pietų ašigalio iki
ekvatoriaus.8
Kas yra litosferos plokštė Litosferos plokštė (ar kontinentas) yra viršutinės
kietosios emės rutulio dalies struktūrinis elementas. os storis – 150–200 km (vietomis iki 400–500 km).9 Kietoji plokštė yra panirusi į plastiškąją emės rutulio
dalį, kurioje ji „plaukioja“. Dabartiniu metu išskiriamos tokios stambios litosferos
plokštės, kaip Afrikos, urazijos, Š. Amerikos, P. Amerikos, Antarktidos, Australijos,
Ramiojo vandenyno ir kt. Plokštės pastoviai judėdamos tai tolsta viena nuo kitos
(kaip Šiaurės Amerikos ir urazijos), tai artėja viena prie kitos, tai atsiremia viena
į kitą (kaip Irano ir Arabijos), tai lenda viena po kita (kaip Ramiojo vandenyno ir
urazijos). Litosferos plokštes skiria judrios sandūros zonos, kuriose vyksta tokie
aktyvūs katastrofiški geologiniai procesai, kaip vulkanizmas ir emės drebėjimai.
Lietuvos teritorija milijardiniu metų laikotarpiu irgi nebuvo vienalytė. Dabar
pagal giluminį seisminį zondavimą išskiriami du emės plutos blokai – domeinai
Vakarų Lietuvos granulitų ir Rytų Lietuvos.10 Pirmajame emės plutos storis yra
apie 42–44 km, o antrajame gana staigiai padidėja iki 52–54 km. Paminėtieji domeinai, skirdamiesi savo sandara, susidūrė maždaug prieš 1,85 milijardų metų.11
Ta senoji susidūrimo vieta surandama dabartinėje Vidurio Lietuvos juostoje, kurioje atsiduria ir Babtų apylinkės. Susidūrimo metu čia egzistavo vulkaninių salų
lankas. Iš to laiko gr žiniais aptinkama vulkaninė uoliena – diabazas. Galutinis
blokų susicementavimas baigėsi prieš 1,3 milijardus metų.12 Greičiausiai minėtoje
juostoje buvo susiformav kalnai, kurie vėliau buvo nudenuduoti. Išlygintame emės
paviršiuje atsidūrė magminių ir metamorfinių uolienų kūnai, kurie buvo susidar
kelių ar keliolikos kilometrų gylyje. Taip Babtų apylinkėse, pagal G. otuzą, plyti
metamorfinių gneisų – pirminių felzitinių porfyrų (vulkaninių uolienų) masyvas
su granitoidų ir gabroidų intruzijomis (1 pav.). osvainių ir Kėdainių apylinkėse
plyti stambus granitoidų plutonas. Felzitinio metaporfyro amžius yra 1 842, o
granito – apie 1 836 milijonus metų.
Paminėti kristalinio pamato denudaciniai procesai lėmė ir naujų nuogulų
(uolienų) susidarymą. Seniausios iš jų aptiktos tik Vakarų Lietuvoje nedideliuose
ploteliuose. Tai smiltainis, aleurolitas, argilitas, vietomis apatinėje dalyje su vulkaninių
uolienų priemaiša (vulkanomiktinis smiltainis, gravelitas, tufo smiltainis ir kt.).13 Šios
nuogulos priskiriamas mezoproterozojaus laikotarpiui (prieš 1,6–1,0 milijardą metų).
Platesnis nuogulų susidarymas (ar jų
išlikimas) prasidėjo maždaug prieš 600
8
R o t h e P . Erdgeschichte. Spurensuche im Gestein,
milijonų metų rytinėje Lietuvos pusėje
Darmstadt, 2000.
(2 pav.). ia konstatuota Vendo kom- 9 Enciklopedinis geologijos terminų žodynas, Vilnius,
plekso Valdajaus serijos uolienų storymė 10 2009.
otuza G., Nasedkin V., Korabliova L. Gilu(smiltainis, gravelitas, konglomeratas,
minis seisminis zondavimas – žvilgsnis į litosferos
aleuritas, argilitas), siekianti 150–200 m. 11 gelmes, Geologijos akiračiai, 2002, t. 3–4, p. 6–16.
o t u z a G . Lietuvos ugninis lankas, Geologijos
Tuo metu vakarinėje Lietuvos dalyje
akiračiai, 2006, Nr. 4, p. 33–39.
(taip pat ir Babtų apylinkėse) kristalinio 12 otuza G. Viršutinės plutos (kristalinio pamato)
sandara ir raida, Lietuvos žemės gelmių raida ir
pamato ir mezoproterozojaus nuosėdinės
ištekliai, Vilnius, 2004, p. 17–40.
13
uolienos buvo denuduojamos.
Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
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Po vendo laikotarpio, maždaug prieš 540 milijonų metų, Babtų apylinkės ir
toliau tebepriklausė denudacinei sričiai. Tuo tarpu Rytų Lietuvos plotuose tyvuliavo
jūra (2 pav.). Susidarė apatinio kambro Baltijos serijos apie 100 m storio molio ir
smiltainio sluoksnis. Po Baltijos laikotarpio paleogeografinės sąlygos pasikeitė. ei
kambro pradžioje jūra užliejo Lietuvos teritorijos rytin dalį, tai vėliau ji plito į
vakarin jos pus ir tik atskirais laikotarpiais pasiekdavo rytinį pakraštį. Todėl
Babtų apylinkėse dabar aptinkami jaunesni už Baltijos serijos uolienas apatinio
kambro Aisčių serijos ir vidurinio kambro Deimenos serijos nuogulų sluoksniai
(smiltainis, argilitas, aleurolitas). ų storis čia pasiekia 90–100 m. Kambro nuogulose
aptinkama seniausių suakmenėjusių gyvūnų liekanų ir jų egzistavimo požymių
(trilobitai, akritarchai, pečiakojai, kirmėlių takai ir kt.). Kambro smiltainio sluoksniai
Vakarų Lietuvoje reikšmingi pramoniniais naftos telkiniais.
Kambro uolienos Babtų apylinkėse dengiamos ordoviko sistemos klinties,
rečiau mergelio, aleurito, dolomito apie 130–140 m storyme. Šio periodo uolienos
pradėjo formuotis prieš 488,3 milijonus metų jūriniame baseine (2 pav.), kuris
kambro pabaigoje buvo trumpam pasitrauk s. Šiltame jūros vandenyje suklestėjo
gyvūnija (trilobitai, graptolitai, moliuskai, koralai, vėžiagyviai ir kt.) bei augmenija
(dumbliai ir kt.). Lietuvos teritorija tuo metu priklausė uropos litosferos plokštei,
besirandančiai Pietų pusrutulyje (piečiau ekvatoriaus) šalia Šiaurės Amerikos plokštės.
Kitame geologiniame periode – silūre (prieš 443,7–416 milijonų metų) paminėtos
plokštės – žemynai susijung dreifavo į ekvatoriaus juostą. Tokioje padėtyje jie
išsilaikė ir kitame devono periode.14
rdoviko pabaigoje suseklėj s jūrinis baseinas jau kito periodo – silūro pradžioje
(prieš 443,7 milijonus metų) vėl pradėjo gilėti ir plėstis. Formavosi karbonatinės ir
molingos uolienos (mergelis, molis, klintis, argilitas), kurių storis Babtų apylinkėse
pasiekia 300–350 m. Vakariau Babtų apylinkių buvo palankios sąlygos augti koralų
rifams, susidaryti organinėms-detritinėms, oolitinėms ir nuolaužinėms klintims. Šiose
uolienose dabar vietomis aptinkama nafta.
Silūro periodo pabaigoje suaktyvėjo Lietuvos ir kaimyninės teritorijos (Skandinavijos ir kt.) kaledoninė kalnodara. ūriniai baseinai siaurėjo ir iš kai kurių sričių
pasitraukė. vyko to meto uropos ir Šiaurės Amerikos žemynų (plokščių) susijungimas. Susijungimo vietoje susiformavo Norvegijos kalnai.15 Lietuvos teritorijoje
įsivyravo jūrinis-lagūninis režimas, kuris devono periodo pradžioje (prieš 416
milijonų metų) virto lagūniniu-kontinentiniu, vėliau tap s jūriniu-lagūniniu, pagaliau vėl lagūniniu-kontinentiniu. Pasikeitus devono periodo pradžioje gamtinėms
sąlygoms, išnyko nemažai silūro periodo gyvūnų. uos pakeitė kiti. Devono periodui ypač charakteringas žuvų suklestėjimas, sausumos augalijos paplitimas, emės
atmosferos susidarymas.16
Devono periodo kaiti paleogeografinė aplinka buvo sąlygota dviejų tektogenezės etapų kaledoninės kalnodaros pabaigos ir hercininio etapo naujos nuosėdinės formacijos susidarymo aplinkybių. Pirmojo etapo pabaigoje susifor- 14 R o t h e P . Erdgeschichte. Spurensuche im Gestein,
Darmstadt, 2000.
mavo apatinio devono Gargždų seri15
R o t h e P . Erdgeschichte. Spurensuche im Gestein,
jos terigeninė raudonspalvė formacija.
Darmstadt, 2000.
Babtų apylinkėse ši formacija tai apie 16 Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
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40–50 m storio sluoksnis iš aleurolito, smiltainio, mergelio, dolomito. Po to ramesnėje
hercininio etapo pradžios aplinkoje ant denudacinio paviršiaus susiklostė apatinio
devono Viešvilės serijos margaspalvės terigeninės nuogulos (smiltainis, mergelis,
aleurolitas). ų sluoksnio storis Babtų apylinkėse siekia 80–90 m. Gargždų serijos
nuogulos susidarė lagūniniame-kontinentiniame baseine, o Viešvilės serijos nuogulos
priskiriamos laikiniems ežerų tipo baseinams, atsiradusiems po ilgos sedimentacijos
pertraukos, randantis Baltijos sineklizei.17
Vidurinio ir viršutinio devono metu paleogeografinės sąlygos irgi buvo
permainingos. Taip susidarė labai marga litologiniu atžvilgiu storymė, ŠiaurėsVakarų Lietuvoje pasiekianti 550–650 m. Viduriniame devone ir viršutinio devono
pradžioje klostėsi smėlis, smiltainis, mergelis, molis su retais klinties ar dolomito
tarpsluoksniais. Vėliau daugiau susidarė karbonatinės bei molingos karbonatinės
uolienos (dolomitas, klintis, mergelis) ir rečiau molis, smiltainis, gipsas, anhidritas.
Tai įvairaus gylio jūros ar jos priekrantės bei lagūnų dariniai. Kaip ir devono
periodo pabaigoje, panašios paleogeografinės sąlygos t sėsi karbono periodo
pradžioje (prieš 359–345 milijonus metų). Tuo laikotarpiu nuogulų susidarymas
tikrai vyko šiaurės vakarinėje Lietuvos teritorijos dalyje (2 pav.). Babtų apylinkėse
šių nuogulų neaptikta, bet galbūt susidaryti galėjo, tik vėliau buvo nudenuduotos
kaip ir nemaža dalis viršutinio devono uolienų (apie 200 m). Išlikusios jauniausios
šio amžiaus uolienos priskiriamos Tatulos svitai (3 pav.). Tai sąlygojo hercininio
tektogenezės etapo pabaigos (vėlyvasis karbonas bei ankstyvasis permas) tektoniniai
procesai. Pietų Lietuvos ir Kaliningrado srities teritorija intensyviai kilo ir čia per
85 milijonus metų buvo nudenuduota daugiau kaip 1 000 m nuosėdinių uolienų
storymė, susiformavusi ordoviko, silūro ir devono periodais. Babtų valsčiaus teritorijoje denudaciniai procesai buvo daug lėtesni. ia dar išliko ir dalis viršutinio
devono uolienų (3 pav.).
Per paminėtus 85 milijonus metų ar daugiau įvyko labai didelis litosferos
plokščių susigrupavimas (4 pav.). Susijungė visos didžiosios plokštės Šiaurės
Amerikos, uropos, Azijos, Pietų Amerikos, Afrikos, Arabijos, Indijos, Kinijos, Antarktidos, Australijos ir kt.18 Tas didžiulis junginys, pavadintas Pangėjos superkontinentu,
turėjo labai diferencijuotą paviršių čia buvo kalnų masyvai ar lygumos, įvairaus
dydžio jūriniai baseinai ar ežerai, vyko žemės drebėjimai, vulkanizmas. Pangėjos
superkontinente Lietuvos teritorija buvo įsiterpusi šiaurinėje dalyje (Šiauriniame
emės pusrutulyje). Panašus superkontinentas buvo susiformav s ir anksčiau,
maždaug prieš 1 200–750 milijonų metų. Tai Rodinijos superkontinentas19, kuris
vėliau susiskaidė. Lietuvos teritorija tada priklausė Baltikos kontinentui, susijungusiam su Amazonija (Pietų Amerika) Pietų pusrutulyje. Pangėjos superkontinentas,
kaip ir Rodinijos, palaipsniui irgi susiskaidė į atskirus kontinentus – litosferos
plokštes, kurios dabartinėje padėtyje išsirikiavo vos prieš kelis milijonus metų.
Kai Lietuvos teritorija priklausė
Pangėjos superkontinentui, tai joje prieš 17
Lietuvos geologija, Vilnius, 1994.
260 milijonų metų tyvuliavo viršutinio 18 R o t h e P . Erdgeschichte. Spurensuche im Gestein,
Darmstadt, 2000.
permo jūra. Tiesa, ši jūra buvo apsėmusi
19
Skridlaitė G. Rodinija – didžiausias superkontik jos vakarin ir pietin dalis (2 pav.).
tinentas emės istorijoje, Geologijos akiračiai, 2004,
t. 4, p. 19–22.
Babtų apylinkės irgi pateko po jūros
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vandeniu. ia atsiklojo Naujosios Akmenės svitos klintis bei dolomitas ir Prėgliaus
svitos anhidritas bei gipsas. Pastarosios uolienos priklauso lagūniniam baseinui.
Naujosios Akmenės klinties ir dolomito sluoksnis svarbus kaip gėlo geriamojo
vandens rezervuaras, o Akmenės rajone ir kaip žaliava cemento gamybai. Prėgliaus
svitos anhidritas reikšmingas kaip statybinis bei apdailos akmuo ir žaliava cemento
gamyboje. Netoli Garliavos 300 m gylyje išžvalgytas anhidrito telkinys jau laukia
šachtininkų.
Viršutinio permo uolienos Babtų apylinkėse dengiamos apatinio triaso Nemuno–Palangos svitų margaspalviu moliu, kurio sluoksnio storis pasiekia 70–80 m (5,
6, 7 pav.) ir kuris nusėdo prieš 250–245 milijonus metų negiliame gėlame baseine,
nuolat išdžiūstančiame, neturėjusiame ryšio su jūra, sauso bei karšto dykuminio
klimato sąlygomis. is svarbus pramoniniu atžvilgiu – naudojamas cemento gamyboje. Apatinio triaso molis po gana ilgos (apie 60 milijonų metų) sedimentacijos
pertraukos buvo padengtas apie 20–30 m storio vidurinės–viršutinės juros nuogulomis (molis, aleurolitas, mergelis, smėlis, smiltainis) su gausiomis suakmenėjusios
gyvūnijos liekanomis. Šios nuogulos susidarė prieš 175–155 milijonus metų jūriniame
baseine su klestinčia gyvūnija.
Po viršutinės juros sedimentacinio periodo vėl prasidėjo gana ilga (apie 34
milijonų metų) sedimentacinė pertrauka. Tik ankstyvosios kreidos epochos antrojoje
pusėje didžiojoje Lietuvos teritorijos dalyje atsirado jūrinis baseinas (2 pav.). Babtų
apylinkėse dabar dažniau aptinkamas apatinės kreidos glaukonitinio-kvarcinio smėlio
bei aleurito apie 20–25 m storio sluoksnis. Viršutinės kreidos nuogulos pragr žiamos
retai. Tai daugiausia cenomanio aukšto glaukonitinis-kvarcinis smėlis ir turonio
aukšto mergelis bei kreida (3 pav.). Toks kreidos amžiaus nuogulų paplitimas
sąlygotas denudacinių procesų, kurie t sėsi apie 65 milijonus metų. Lietuvos teritorijos šiaurinėje pusėje kreidos periodo pabaigoje prasidėj s kontinentinis režimas
t siasi iki šių dienų, nors piečiau (Pietų Lietuva ir Kaliningrado sritis) egzistavo
ir jūrinis baseinas (paleogeno periode prieš 65–23 milijonus metų) (2 pav.). šį
baseiną tekėjo upės. Greičiausiai ir iš Šiaurės Lietuvos.
atitekėjusios upės nuo
Skandinavijos į Kaliningrado sritį suklojo gintaro klodus.
Per ilgai trukusią kontinentin pertrauką buvo formuojamas prekvartero
uolienų paviršiaus reljefas. Per Babtų apylinkes tekėjo stambi upė, su kurios slėniu
dabar sutampa Nevėžio slėnis (8 pav.). Kitas stambus proslėnis išryškintas ryčiau
Babtų, praeinantis per Vilkiją. Proslėnių gylis siekia 50–60 m ir daugiau. Paleovandenskyras sudaro plokščios pakilumos. Senas prekvartero uolienų paviršius
paslėptas po ypatingos kontinentinės ledyninės formacijos dariniais, suformuotais
daugkartinių Šiaurės pusrutulio apledėjimų metu per pastaruosius 500–600 tūkstančių
metų. Priskaičiuojama iki 6 ir daugiau apledėjimų. Seniausio apledėjimo, pavadinto
Kalvių vardu, nuogulų aptinkama kai kur Pietryčių Lietuvoje, dėl kurių amžiaus ar
buvimo dar diskutuojama.20 Abejonių nesukelia Lietuvos ledynmetis, susidedantis
iš dviejų apledėjimų – Dzūkijos ir Dainavos su 50 tūkstančių metų pertrauka tarp
jų. Dzūkijos ir Dainavos moreninis priemolis bei priesmėlis dažniausiai aptinkami
prekvartero paviršiaus paleoįrėžiuose (5, 6, 7 pav.) Kitas, pats didžiausias Šiaurės
uropos kontinentinis ledynas, apklojo
Lietuvą po 140–150 tūkstančių metų. Po 20 Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai, Vilnius, 2004.
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Lietuvos ledynmečio buv s Butėnų tarpledynmetis t sėsi ilgiausiai. Iš paleontologinių
ir paleobotaninių tyrimų duomenų sprendžiama, kad šio tarpledynmečio klimatas
buvo švelnesnis už dabartinį ir turėjo jūrinio klimato savybių.21 Tai neatsitiktinai.
Šiame tarpledynmetyje pradėjo formuotis Baltijos jūros baseinas (to meto olšteino
jūra), kuris buvo užliej s ir dalį Kaliningrado srities teritorijos bei Kurzemės pusiasalio vakarinį pakraštį.
inėtas didžiausias ledynmetis Lietuvoje pavadintas eimenos vardu. Tada
įvyko du apledėjimai – emaitijos ir edininkų, tarp kurių buvo palyginti nedidelė
pertrauka (apie 20 tūkstančių metų). Šio ledynmečio moreninės nuogulos Babtų
apylinkėse gr žiniais aptinkamos visur. ų bendras storis vietomis pasiekia 60–70 m (5,
6, 7 pav.). Paskutinis – Nemuno ledynmetis prasidėjo maždaug prieš 100 tūkstančių
metų, praėjus 30 tūkstančių metų po eimenos ledynmečio. Per tą palyginti trumpą
erkinės tarpledynmetį toliau formavosi Baltijos jūros baseinas (tuometinė mio
jūra). is plito į šiaur ir vienu metu buvo susijung s su Baltąja jūra per Ladogos
ir negos ežerus.22 erkinės tarpledynmečio klimatas buvo švelnesnis už dabartinį.
Nemuno ledynmečio ledynai iš visų paminėtų užėmė mažiausią plotą Šiaurės
uropoje. Netgi Lietuvos teritorija nebuvo visiškai užklota. Sustoj Rytų Lietuvoje, suformavo Aukštaičių ir Dzūkų kalvynus. emaičių aukštumos reljefas irgi
suformuotas Nemuno ledynų. Tą padarė dvi jo plaštakos viena slinko iš Baltijos
(ar mio) jūros duburio vakaruose, o kita iš Rygos įlankos pusės. Abi plaštakos
susidūrė emaičių aukštumos centrinėje dalyje ir Nemuno žemupio plotuose. Ledynas sunyko (ištirpo) pulsuodamas, t. y. atsitraukė su trumpalaikiais postūmiais į
priekį. Vieno tokio postūmio metu susiformavo Vidurio Lietuvos kraštinių darinių
lankas, atsiremiantis į Nemuno slėnį. Babtai ir jo apylinkės patenka į ištirpusio
ledyno plaštakos guolio centrin dalį, prarėžtą Nevėžio upės (9 pav.).
Kiekvienas ledynas, slinkdamas į priekį ar atsitraukdamas, palikdavo vienokias ar kitokias nuogulas. Slenkantis ledynas ardydavo savo guolio uolienas,
kurių nemaža dalis įsiskverbdavo į ledo mas ir būdavo toli nugabenamos. Todėl
šiandien laukuose mes stebime riedulius, atvilktus iš Švedijos ar Suomijos, iš
Baltijos jūros dugno, iš stijos ar Latvijos. Ledynui tirpstant, įšaldyta lede uolienų
masė nusėsdavo ir susidarydavo moreninio priemolio ar priesmėlio su žvirgždu,
gargždu, rieduliais storesnis ar plonesnis sluoksnis. Ledyno tirpsmo vandenys,
tekėdami ledyno pakraštyje ar jo plyšiais, užklodavo nemažus plotus smėliu ar
žvyru, supildavo įvairios formos bei aukščio kalvas. Tirpsmo vandenų baseinuose
kaupdavosi smėlis, aleuritas, molis. Trumpalaikiais postūmiais į priekį ledynas savo
pakraščiu kaip buldozeriu suformuodavo siaurus gūbrius, dažnai išlenktos formos
iš priemolio, priesmėlio, molio, smėlio, žvyro, dažnai su riedulių sankaupomis.
Išorinėje gūbrio pusėje buvo klojamas tekančių tirpsmo vandenų smėlis bei
žvyras. Sustumtų ledyninės kilmės nuosėdų gūbriai ar ledyno pakraštys neretai
užtvenkdavo tirpsmo vandenis. Taip Vidurio Lietuvos lygumoje, taip pat ir Babtų
apylinkėse, dėl ledyno atsitraukimo
stabtelėjimų užtvenktiniuose baseinu- 21 Ten pat.
. ., А
р . ., Кара анов А. К.,
ose kaupėsi limnoglacialinės nuogulos 22 ар к
а
нко . .,
а А. . ов
а т к
(daugiausia molingas ar aleuritingas
тон ка
од на ка
нтра но
вро , Гео
smėlis) (9 pav.).
те тони а, Москва, 1995, 5, c. 3–14.
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Taip dėl daugkartinių apledėjimų Babtų apylinkėse susiformavo naujo tipo
nuogulų storymė, siekianti šimtą ir daugiau metrų (5, 6, 7 pav.). ia sluoksniuojasi
šešių ledynų moreninis priemolis bei priesmėlis su tarpmoreniniais dariniais – smėliu, žvyru, moliu, aleuritu. Pastarieji priklauso tekančių ir užtvenktinių tirpsmo
vandenų nuoguloms. Ši storymė yra svarbi naudingųjų iškasenų (statybinių medžiagų)
atžvilgiu ir kaip požeminio geriamojo vandens rezervuaras, kuriuo naudojasi ir
Babtų apylinkių gyventojai. Netoli Babtų išžvalgyti keli žvyro (prie Graužų, Kampų,
Dasiūnų, Berlainių) bei smėlio (prie Pakapių, ugintų, Vigių apylinkėse) telkiniai.
vyras ir smėlis tinkamas kelių statybai bei remontui. Prie Panevėžiuko išžvalgytas
molio telkinys. olis tinkamas plytų ir čerpių gamybai.

emės gelmių struktūra
Babtų apylinkėse detaliau ištirta viršutinės nuosėdinės dangos dalies, pradedant viršutinio devono sluoksniais, struktūra. Tuo tarpu apie gilesnių sluoksnių
struktūrą galima kalbėti remiantis pavieniais gr žiniais, ir tai išgr žtais tolokai nuo
Babtų. Kristalinio pamato struktūra charakterizuojama geofizinių duomenų pagrindu gravimetrinės bei magnetometrinės nuotraukos duomenimis žemėlapiuose
paišomi atskiri metamorfinių bei magminių uolienų kūnai ir brėžiami tektoniniai
lūžiai (1 pav.). Tektoninių lūžių tinklas gana sudėtingas, bet gana dėsningai jie
išsidėst išskirtų magminių ir metamorfinių uolienų kūnų pakraščiuose. Viršutinėje
nuosėdinės dangos dalyje Babtų apylinkėse išskirtas tik vienas tektoninis lūžis
(3 pav.). Geologiniuose pjūviuose (5, 6, 7 pav.) matome nutrauktus sluoksnius.
Pagal tektoninį lūžį kontaktuoja skirtingo amžiaus uolienos. Tai įvyko dėl skirtingų
emės plutos mikroblokų vertikalių judėjimų. Karbono periodo antrojoje pusėje ir
permo periodo pirmojoje pusėje pietinis emės plutos blokas, ant kurio įsikūr Babtai,
intensyviai kilo ir buvo nudenuduotos viršutinio devono uolienos. Šiauriniame bloke
geologiniai procesai buvo lėtesni. ia dar išliko ir viršutinio devono Tatulos svitos
uolienos. Pietinis blokas šiaurinio bloko atžvilgiu pakilo apie 150–180 m, o gal ir
daugiau. Kai Babtų apylinkes apsėmė viršutinio permo jūra, tai jos dugnas pietiniame bloke buvo sudarytas iš vidurinio devono Upninkų ir Narvos svitų uolienų, o
šiauriniame bloke – tikriausiai iš viršutinio devono Tatulos svitos uolienų. Paminėtos
uolienos viršutinio permo metu buvo užklotos Naujosios Akmenės svitos klintimi
ar dolomitu. Permo periodo pabaigoje prasidėjo Šiaurės Lietuvos teritorijos, taip pat
ir Babtų apylinkių šiaurinio bloko, kilimas. ia iki apatinio triaso sedimentacijos
laikotarpio buvo nudenuduotos Naujosios Akmenės karbonatinės uolienos. Todėl
apatinio triaso moliai šiauriniame bloke slūgso ant viršutinio devono uolienų, o
pietiniame – ant viršutinio permo Naujosios Akmenės ir Prėgliaus svitų uolienų
(5 pav.). Tuo intensyvus nuosėdinės dangos struktūros formavimasis Babtų apylinkėse
dar nesibaigė. Per sedimentacijos pertrauką tarp apatinio triaso ir vidurinės juros
dar kartą kilo šiaurinis blokas. Kilimo amplitudė pagal dabartin triaso molių pado
padėtį siekė 70–80 m (6 pav.). Pagal šiuo metu išlikusias vidurinės–viršutinės juros
ir kreidos uolienas galima spr sti, kad šiaurinio bloko kilimas, prasidėj s po apatinio
triaso sedimentacijos periodo, t sėsi ir juros bei kreidos periodais, nors daug lėtesnis.
Tą šiaurinio bloko kilimą galima susieti su permo ir triaso periodais susiformavusiu
Vidurio Lietuvos struktūriniu kyšuliu ant Baltijos sineklizės rytinio šlaito.
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Babtų apylinkėse apibūdintas tektoninis lūžis viršutinėje nuosėdinės dangos
dalyje pasireiškė ir anksčiau. Netenka abejoti, kad pagal tą lūžį vyko intensyvūs
emės plutos blokų vertikalūs judėjimai apatinio devono metu. Tokia išvada daroma
pasiremiant detalių tyrimų duomenimis lektrėnų apylinkėse23, kurios, kaip ir Babtų
apylinkės, patenka į stambią Vilniaus– ažeikių tektoninės struktūros įtakos zoną.
Gana aktyvūs tektoniniai judėji-mai vyko kvartero periode (per pastaruosius 1–2 milijonus metų). Pagal prekvartero uolienų paviršiaus pobūdį dabar Lietuvos teritorijoje išskiriamos neotektoninės struktūros.24 Babtų apylinkės yra ant
Panevėžio balno pietinio šlaito, nusileidžiančio link Kauno struktūrinės terasos.
Šiaurinis jo sparnas leidžiasi link elgavos įlinkio. Pats Panevėžio balnas susiformavo tarp Šiaulių ir Utenos neotektoninių pakilimų. Paminėtos trys neotektoninės
struktūros sutampa su trimis skirtingomis emės plutos struktūromis. Šiaulių
pakiluma priklauso Vakarų Lietuvos granulitų domeinui, Utenos pakiluma – Rytų
Lietuvos domeinui, o Panevėžio balnas – Vidurio Lietuvos sandūros zonai. Panašus
santykis ir stambių reljefo formų su emės plutos struktūromis. emaičių aukštuma
priklauso Vakarų Lietuvos domeinui, Aukštaičių aukštuma – Rytų Lietuvos domeinui, Vidurio Lietuvos lyguma – Vidurio Lietuvos sandūros zonai.
Neotektoninė struktūra nulėmė kontinentinių ledynų dinamiką, taip pat
nuogulų ir reljefo formų susidarymą. Paskutinio ledyno plaštaka iš elgavos įlinkio
įsispraudė tarp Šiaulių ir Utenos neotektoninių pakilimų. Ledyno pakraštyje buvo
sustumtas Vidurio Lietuvos gūbrys, nužymintis paminėtų neotektoninių struktūrų
ribas. Ledynui atsitraukus iš Vidurio Lietuvos lygumos, Panevėžio balnas tapo
lemiančiu faktoriumi hidrografinio tinklo vystymuisi. Taip lygiagrečiai pradėjusios
tekėti Lėvens ir Nevėžio upės Panevėžio rajone pasuko į skirtingas puses. Lėvuo
nuvingiavo šiauriniu neotektoninio balno šlaitu, o Nevėžis – pietiniu.

Išvados
Babtų apylinkių emės gelmių sandara taip detaliai aprašoma pirmą kartą,
išnagrinėjus per šimtą gr žinių duomenų ir panaudojus literatūrinius šaltinius,
ypač susijusius su kristalinio pamato ar emės plutos sandara. Sudarytas naujas
prekvartero geologinis žemėlapis geologinių pjūvių ir prekvartero uolienų paviršiaus
žemėlapio pagrindu. Išryškintas tektoninis lūžis, padalijantis Babtų apylinkes į dvi
dalis. Aprašyta nuosėdinės dangos struktūros susiformavimo istorija pagal paminėtą
lūžį. pač intensyvūs emės plutos mikroblokų judėjimai pasireiškė karbono periodo antrojoje pusėje bei permo periodo pirmojoje pusėje, permo periodo pabaigoje, taip pat viršutinio triaso–apatinės juros laikotarpiu. Neogeno bei kvartero
periodais susiformavusios Lietuvos neotektoninės struktūros nulėmė kontinentinių
ledynų dinamiką, taip pat ir dabartinio reljefo bei hidrografinio tinklo pobūdį
Babtų apylinkėse.
а .,
а А. Литострати рафи ес ие
осо енности и условия але ания девонс и от о
ени на у аст е ил н с ле трена ,
нюс,
1985, c. 41–49.
24
а А. еоте тони ес ая стру тура Литвы
и со редел но территории,
нюс, 2001.
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1 pav. Kristalinio pamato geologinės sandaros schema
pagal G. Motuzą, 2004 .
Sutartiniai ženklai
1

uolienos numeris schemoje,

2

tektoninis lūžis pagal S. Šliaupą .

Uolienų charakteristika
1

gneisai

2

amfibolitai

pirminės smėlingos ir molingos uolienos,

3

gneisai

4

migmatitai,

5

čarnokitoidai,

6

gabroidai,

pirminiai bazaltai ir diabazai,
pirminiai felzitiniai porfyrai,

granitoidai
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2 pav. Nuosėdinės dangos formavimosi paleogeografinių sąlygų raida Lietuvoje.
Geologinis laikotarpis
NP
1 3

S2

neoproterozojus vendas,
vėlyvasis silūras, D1

devonas, C1

permas, T1
jura, K1
Pg2

bl

ankstyvojo kambro Baltijos laikmetis,

1

ankstyvasis vėlyvasis kambras, O

ordovikas, S1

ankstyvasis devonas, D2 3

ankstyvasis karbonas, P1

ankstyvasis triasas,

ankstyvoji kreida, K2

vidurinysis paleogenas, N

1

ankstyvasis silūras,
vidurinysis vėlyvasis

ankstyvasis permas, P2

ankstyvoji jura,

vėlyvoji kreida, Pg1
neogenas,

2 3

vėlyvasis

vidurinioji vėlyvoji

ankstyvasis paleogenas,

kvartetas

apledėjimų laikmetis.

Sudarė B. Karmaza
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3 pav. Prekvartero geologinis žemėlapis.
Sutartiniai ženklai
1

tektoninis lūžis,

2

geologinio pjūvio linija su gr žinio vieta ir numeriu.

Spalva pažymėtos skirtingo amžiaus uolienos.
Kiti sutartiniai ženklai prie 5 pav.
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4 pav. Litosferos plokščių kontinentų
junginys permo periode
pagal P.

othe, 2000
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5 pav. Geologinis pjūvis A B.
Sutartiniai ženklai
1

gr žinys ir jo numeris

2

tektoninis lūžis

3

prekvartero amžiaus sluoksniai

4

moreninis priemolis bei priesmėlis su žvirgždu, gargždu ir rieduliais

5

tarpmoreniniai smėlis, žvyras, rečiau aleuritas, molis ir paviršiniai

smėlis, žvyras, aleuritas, molis, durpė dariniai.
Sluoksnio amžius
D1vš

apatinio devono

D3šv

Šventosios svita, D3pl

svita, D2nr

viršutinio permo P2nk

T1nm-pl

iešvilės serija vidurinio devono D2pr

Narvos svita, D2up

Pliavino svita, D3tt

viršutinės juros kelovėjo oksfordžio aukštai K1
pleistoceno

dz

2

cenomanio aukštas, K2t

emaitijos posvitė,
gr

3

Dzūkijos posvitė,
md
2

Grūdos posvitė,

Tatulos svita

Naujosios Akmenės svita, P2pr

apatinio triaso Nemuno Palangos svitos

kreidos K2cm

Piarnu

Upninkų svita viršutinio devono

2 3

Prėgliaus svita
vidurinės

apatinė kreida viršutinės

turonio aukštas vidurinio

dn

2

Dainavos posvitė,

žm

2

Medininkų posvitė viršutinio pleistoceno
bl

3

Baltijos posvitė
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6 pav. Geologinis pjūvis C D. Sutartiniai ženklai prie 5 pav.
pav. Geologinis pjūvis E F. Sutartiniai ženklai prie 5 pav.
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8 pav. Prekvartero uolienų paviršiaus žemėlapis
pagal A. Šliaupą, 2004 .
Sutartiniai ženklai
1

geologinio kartografavimo gr žinys ir jo numeris

2

paleopaviršiaus absoliutus aukštis gr žinyje

3

paleo rėžio dugno absoliutus aukštis gr žinyje

4

paleopaviršiaus rėžis palaidotas slėnis
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9 pav. Geomorfologinis žemėlapis pagal

. Guobyt , 2000 .

Sutartiniai ženklai
1

raguva, griova a

aukštumos šlaitas 3
4

mastelinė, b

nemastelinė

glaciokarstinė dubė a

upės 2-oji ir 1-oji terasos bei salpa

vidinio ledo ir ledo pakraščio, 10

nemastelinė

upės 3-ioji viršsalpinė

reljefas Baltijos stadijos limnoglacialinis reljefas 8
9

upės slėnio ar

mastelinė, b

holoceno biogeninė durpyno lyguma 5

terasa 6

2

holoceno eolinis
prieledyninis,

limnoglacialinio reljefo

absoliutaus aukščio reikšmė Baltijos stadijos fliuvioglacialinis reljefas
11

prieledyninis, 12

terasa, 14

ozas a

vidinio ledo ir ledo pakraščio, 13
mastelinis, b

nemastelinis

15

keiminė
fliuvioglacialinio

reljefo absoliutaus aukščio reikšmė Baltijos stadijos glacialinis reljefas
16

pagrindinės dugninės morenos lyguma, 1

dariniai 18
19

ledyno pakraščio

glacialinio reljefo absoliutaus aukščio reikšmė kiti ženklai

idurio Lietuvos fazės apledėjimo riba, 20

plokščia lyguma,

21

silpnai banguota lyguma santykinis formos aukštis 2 3 m ,

22

smulkiai kalvotas reljefas kalvų aukštis iki 10 m
39
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Babtų apylinkių flora
Sigita Sprainaitytė,

enata Bacevičienė

Botaninių tyrimų apžvalga
Biologinės įvairovės tyrimų Lietuvoje rezultatai, epizodiškai skelbti praeities
periodikoje, dar nėra gerai išnagrinėti ir visiems prieinami. ia pateiksime faktų,
kuriuos pavyko rasti apžvelgiant tyrimų duomenis, susijusius su B btų apylinkėmis. ie negausūs, bet vertingi. Tiesa, daugelyje senųjų publikacijų B btai kaip
konkretus vietovardis neminimas, tačiau tyrinėtą kraštą lokalizuoti galima pagal
Ka no apylinkių, Nev žio žemupio ar kitas nuorodas. Vėlesni augalijos ir gyvūnijos tyrimai, ypač atlikti Kaun ir jo apylinkėse, jau tiesiogiai susij su B btais.
Leidinyje „Lietuvos floros tyrinėtojai“ (Galinis, 1968) plačiai ir informatyviai
pateikta gamtos mokslų raida Lietuvoje. vairių vietovių botaninius tyrinėjimus
pradėj s V lniaus universiteto Gamtos mokslų katedros ir Botanikos sodo vedėjas
(1824–1832) profesorius uzefas undzilas (1794–1877) I a. pradžioje surengė
ekspediciją ir į Babtų apylinkes. Pagal savo dėdės S. undzilo planą jis pirmasis
organizavo mokslin ekspediciją (1821) Pietų ir Vakarų Lietuvos gamtai, pirmiausia
florai, tirti. Surinktos 543 augalų rūšys.
Uždarius Vilniaus universitetą (1832), floristinių tyrinėjimų labai sumažėjo.
Iki
a. pradžios paskelbta mokslinių ir pažintinių straipsnių apie Lietuvos
vietovių florą, išleista augalų sąrašų arba nedidelių floristinės tematikos veikalų,
kurių autoriai neretai buvo lenkų, vokiečių, rusų botanikai, o darbai publikuoti
ne Lietuvoje.
Floristinių tyrinėjimų ir šios srities mokslo darbų pagausėjo 1922 m. Kaune
įsteigus Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universitetą ir 1924 m. Dotnuvoj –
emės ūkio akademiją, taip pat 1939 m. atgavus Vilnių.
steigus Lietuvos universitetą, dirbti jame pakviestas žinomas botanikas
šveicaras Konstantinas Rėgelis ( onstantin Andreas von Regel, 1890–1970). is
vadovavo Botanikos katedrai, įkūrė Kauno botanikos sodą, Lietuvoje pradėjo organizuoti kompleksinius tyrimus, išugdė gausų mokinių būrį, tarp jų prof. ariją
Natkevičait -Ivanauskien , Kauno botanikos sodo darbuotoją urgį Kuprevičių,
augalų sistematiką prof. Povilą Snarskį (Vasiliauskas ir kt., 1999).
Po Antrojo pasaulinio karo svarbų indėlį Babtų kraštui atidavė . Natkevičaitė-Ivanauskienė, ištyrusi ir aprašiusi užliejamas Nevėžio pievas. Šios upės
žemupio lankose rado unikalias Lietuvoje stačiojo dirsyno bendrijas (pievinio
šalavijo variantas). Nevėžio kraštovaizdžio draustinio tyrimų ekspedicijoje yra
dalyvav mokslininkai Rūta urkaitė, rikas Purvinas, advyga Balvočiūtė, ivilė
Lazdauskaitė, ūratė Balevičienė, na otiejūnaitė ir kiti botanikai (Vasiliauskas
ir kt., 1999).
Sovietmečiu ir nepriklausomybės metais Kauno rajono florą tyrė to meto
mokslininkai. Prieš daugiau nei dešimt metų daugiausia buvo žinoma apie Kauno
rajono žolinius ir sumedėjusius augalus čia buvo aptinkama maždaug 1 000 savaiminių žolių rūšių ir apie 64 medžių bei krūmų rūšys ar formos (Vasiliauskas
ir kt., 1999). Babtų krašte šie skaičiai, žinoma, mažesni, o floros ypatybės pana-
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šios kaip ir visoje Lietuvoje. Specialus floros tyrimas atliktas tik Pag nės kaimo
teritorijoje ir Nevėžio salpoje. „Lietuvos TSR fizinėje geografijoje II“ (Basalykas,
1965), vėliau „ ažojoje Babtų enciklopedijoje“ (Barkauskas, Stonys, 1994) nurodoma, kad Nevėžio salpos florą sudaro 260 augalų rūšių, iš jų – 195 žolių. Salpoje
auga 13 rūšių retieji augalai.
Sodininkystės ir daržininkystės moksluose svarbų darbą vykdė ir vykdo
1987 m. reorganizuotas Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (dabar
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės
institutas). Atliekami selekcijos darbai plačiai aprašyti Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės instituto išleistoje knygoje „Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės
institutas 1938–2008 m.“ (Palaima, 2008).
Atskirą augalų grup sudaro gyvenviečių želdiniai. Iš Babtų apylinkėms
priklausančių keturiasdešimties gyvenamųjų vietų didžiausi yra Babtų miestelis,
Panevėži ko, Pagynės ir un škių kaimai. Periodinėje spaudoje 1994 m. paskelbta medžiaga, jog nuo 1924 m. pradėtame formuoti Pagynės parke auga net 73
rūšių augalai. Babtų parke (pradėtas sodinti 1969 m.) sukauptas didelis Lietuvoje
auginamų ir introdukuotų augalų genetinis fondas.

Fizinis ir geografinis rajonavimas,
saugomos teritorijos
Pagal Lietuvos geomorfologinį rajonavimą Kauno rajonas plyti entr nės
ur pos provincijos Pietų Lietuvos lygumose ir aukštumose. Babtai patenka į
skroblo paplitimo arealą, čia jie maišosi su baltalksniais, ąžuolais, uosiais, dar
randamos augalų rūšys, kurios nebeauga Šiaurės rytų Lietuvoje dažinė geltė
(Serratula tinctoria), gebenė lipikė (Hedera helix), paupinė usnis (Cirsium rivulare).
Nevėžio žemupys kerta moreninių lygumų ruožą su upės vagą iš abiejų
pusių įrėminančiais senslėniais. Prieslėniuose susiformav s erozinis griovinis reljefas
lemia geras drenavimo sąlygas, tik toliau nuo upių jos susilpnėja, todėl lygumos
labiau supelkėjusios. Dirvožemiai daugiausia velėniniai glėjiški, susidar iš šlapių
priemolių. Prie upių slėnių pasitaiko velėninių jaurinių dirvožemių. Vandenskyrose
lik nemažai miškų, Babtų apylinkės patenka į plačialapių lapuočių sritį (Babtų
ąžuolynas). Nevėžio žemupio slėnis iš kitų slėnio ruožų išsiskiria dvigubai didesniu
gyliu, mažiausiu upės nuolydžiu, didžiausiu vagos gyliu (Basalykas, 1958, 1965).
Svarbiausią gamtosaugos požiūriu Babtų apylinkių dalį užima Nevėžio baseinas su užliejamomis pievomis, senvagėmis, nedideliais miškeliais. ų kaimynystėje
yra išlikusių nepavykusių nusausinti pelkėtų vietų. Gilūs senvaginiai ežeriukai
sklidini vandens ir dumblo. ie neužanka ir išlieka gyvi, nes Nev žis juos kasmet
papildo pavasarinių potvynių vandeniu.
Išraiškingai Nevėžio žemupį yra apraš s prof. Steponas Kolupaila (1936)
emiau Kėd inių Nevėžis teka mantriais vingiais plačiojo senslėnio dugnu. Slėnis turi
500 600 m platumo, vietomis prasiplečia iki 1 km. Nevėžio krantai gražiai apžėl krūmais
ir medžiais. Švelnūs ramios upės posūkiai teikia jos slėniui savotiško grožio. Labai daili
upė pavakary, kada tykiame jos vandeny atsispindi apžėl krantai su visomis smulkmenomis, o saulės atspindžiai nuo vandens žaidžia krantų žalumoje. Plaukdamas baidare,
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1 pav. Gynios vingis
prieš tekant

Nevėž .

2008 m. ono
Bacevičiaus nuotr.

gali krantuose matyti nuostabų dvigubą vaizdą savo laivelio
stačią ir apverstą tai
Nevėžio „fata morgana“, kurios kitur nepastebima.
Krantų atspindžiai taip susilieja upės posūkiuose, kad sunku atspėti kelias vandens
srovė labai lėta, vietomis jos negalima pastebėti. alių spalvų harmonija visais galimais
atspalviais toks Nevėžio vaizdas vasarą ruden , kai miškai keičia spalvas, upės krantai
virsta geltonų raudonų rudų žalių spalvų konglomeratu. Nevėžis kuklus jo grožio nieks
negyrė bet tikras dailės mėgėjas, menininkas, fotografas
ras jo krantuose daug temų
kvėpimui ir kūrybai.
Siekiant išsaugoti raiškų upės erozinį senslėnį, jo kraštovaizdį ir saugomas
augalų bendrijas, didelė dalis šių plotų įtraukta į Nevėžio kraštovaizdžio draustinio
teritoriją. Ne mažiau įspūdinga Nevėžio dešinioji pakrantė nuo Babtų iki Nevėžio
kraštovaizdžio draustinio su nuostabiu Vejuon s slėniu, Padauguv s mišku iki
kelio Raud ndvaris–Panevėži kas, aukštėliau Babtų esančiais Striūn s ir Gyni s
upelio slėniais (1 pav.). ia vertos dėmesio Nevėžio senvagės, salpinės pievos ir
giliaslėniai intakai su paupių miškais. Šioms vietoms būdinga labai didelė augalų
ir paukščių įvairovė. rnitologinė Nevėžio pievų vertybė – griežlė.
Iš miškų buveinių biologinės įvairovės atžvilgiu vertingiausi yra Babtų šilas, Kar lgirio ąžuolynai ir Babtų–Varluv s bei Padauguv s biosferos poligonai,
įsteigti 2004 m. Kauno miškų urėdijos teritorijoje. ų vertybės plačiau aptariamos
straipsnyje apie Babtų apylinkių miškus.

Pievų augalija ir pasiskirstymas
Tai viena iš svarbiausių Babtų apylinkių augalijos sudedamųjų dalių. Pievose
aptinkama didžiausia žolių įvairovė. ia naminių ir laukinių gyvūnų maitinimosi
vietos. Pievų buveines sąlygiškai galima skirstyti į natūralias ir kultūrines, nors
šie terminai yra ginčytini. Vis dėlto populiariuose leidiniuose toks skirstymas yra
pats aiškiausias.
Natūralioms Babtų krašto pievoms priskiriamos Nevėžio, jo intakų slėnių
ir žemyninės pievos, kurios nėra pagerintos įsėtomis kultūrinėmis veislėmis, jose
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nenaudojama trąšų. Kultūrinėmis pievomis vadinami plotai su keliomis dominuojančiomis rūšimis (paprastai tai būna šunažolės, eraičinai, kiaulpienės), gali būti
su gausia svidrių priemaiša ar gryni dobilynai. Visų tipų pievos šienaujamos ir
ganomos. Pasitaiko apleistų, nenaudojamų plotų.
Pagal Lietuvoje įprastą augalų bendrijų klasifikavimą (Rašomavičius, 1998)
didžiausi natūralių pievų masyvai priskiriami stepinių (Festuco-Brometea erecti) ir
trąšių pievų (Molinio-Arrhenatheretea elatioris) sąjungoms.
te inės iev s Atskiri šių pievų plotai išsidėst Nevėžio šlaituose, sausose
slėnio terasose. ia telkiasi šiltoms ir atviroms augavietėms pirmenyb teikiantys
augalai. Stepinės pievos dažnai sudaro mozaikas su kitomis buveinėmis, paprastai
jas iš vienos pusės aprėmina dirbami laukai, iš kitos pusės – trąšios salpinės pievos. Būdingas elementas – dygūs krūmynai miškinės kriaušės, gudobelės, slyvos.
Vietomis pasitaiko lendrūnų invazijų.
Stepinėse pievose ryškaus dominanto nėra; tipingą sausųjų pievų florą
reprezentuoja paprastoji karlina (Carlina vulgaris), kiškio ašarėlės (Briza media),
gelsvoji visgė (Trisetum flavescens), šlaitinė žemuogė (Fragaria viridis), mažoji
ožiažolė (Pimpinella saxifraga), pavasarinė raktažolė (Primula veris), pievinis linas
(Linum catharticum), keturbriaunis čiobrelis (Thymus pulegioides), plaukuotasis gyslotis (Plantago media), paprastoji vingiorykštė (Filipendula vulgaris), kalninis dobilas
(Trifolium montanum). simaišo mezofitų pievoms būdingų rūšių gauruotoji poavižė
(Helictotrichon pubescens), tikrasis eraičinas (Festuca pratensis), didžiagalvė bajorė
(Centaurea scabiosa), įvairių rūšių lipikai (Galium sp.), paprastoji rasakila (Alchemilla aggr. vulgaris). Pasitaiko dirvonų rūšių – baltagalvių, bobramunių. Samanų danga
retai būna ištisinė, jų ardą sudaro gelsvoji šilksamanė (Homalothecium lutescens),
dirvoninė kėnutė (Abietinella abietina), Filibero tujinutė (Thuidium philibertii). Šlaitų
su būdinga augalija nereikia toli ieškoti, šių pievų pavyzdžių galima aptikti visai
šalia Babtų miestelio.
Publikacijas apie stepines pievas su stačiųjų dirsynų (Mesobrometum erecti)
bendrijomis galima vadinti daugelio mokslo darbų klasika. Pirmą kartą jas aprašė
prof. . Natkevičaitė-Ivanauskienė 1957 m. 3,8 ha plote prievaginiame pylime netoli Biv lių kaimo, šerynės lankose. Tai buvo vienas iš ryškiausių stepinių pievų
pavyzdžių Lietuvoje. Be kitų sausiems didžiųjų upių šlaitams būdingų rūšių, čia
itin gausiai augo stačioji dirsuolė (Bromus erectus). Profesorė šią rūšį apibūdino
kaip vidutinės vertės pašarin žol , tačiau aukšto lygmens natūraliose užliejamose
pievose jos duoda nemažą derlių, todėl ji siūlė dirbtinai plėsti dirsuolių plotus
vietoj kitų, menkesnės vertės pievų (Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1963).
Bivylių pievose, be tipingų bendrijų, išskiriamas variantas su pieviniais šalavijais (Salvia pratensis). Panašios sudėties pievų plotų rasta tik N muno slėnyje
ties Ski snemune. Nevėžio radaviet iš kitų išskiria tai, kad čia aptikta vienintelė
Lietuvoje raudonžiedė pievinio šalavijo forma. Kitos būdingos rūšys salpinė pūstabriaunė (Cenolophium denudatum), stepinis motiejukas (Phleum phleoides), pavasarinė raktažolė (Primula veris), didžiagalvė bajorė (Centaurea scabiosa), gauruotoji
poavižė (Helictotrichon pubescens). Tai reliktinės, ant arealo ribos esančios bendrijos,
kurias profesorė siūlė apsaugoti (Rašomavičius, 1998). Aštuntajame dešimtmetyje
jos buvo sukultūrintos įsėjant kultūrinių veislių, patr štos. Tai lėmė jų laipsnišką
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sunykimą. Šiuo metu tarp krūmynų aptinkama tik pavienių 2 pav. Drėgna paupio
pieva, snaputynas.
pievinių šalavijų ( . Gudžinsko pers. pran.).
r i s sa inės iev s os išsidėsčiusios upių slėnių 2008 m.
salpose, kai kurie plotai užliejami sezoninių potvynių metu. . Bacevičiaus nuotr.
Ribojasi su pakrantės eutrofinių žolynų juosta, iš kitos pusės
šliejasi prie stepinių pievų ar kultūrinių ganyklų, laukų. Palyginti su stepinėmis,
salpinių pievų biomasė daug didesnė, žolynas tankus ir aukštas. Aiškaus dominanto nėra, charakteringų rūšių sąrašas ilgas, tačiau pasitaiko plotų, kur vienas
ar kitas augalas suteikia būdingą aspektą. Drėgnesnėse vietose labiau paplit vingiorykštynai (Filipendula ulmaria), kur sausiau – mėlynuoja snaputynai (Geranium
pratense). Tipingas snaputyno vaizdas matyti 2 pav. Be pagrindinių rūšių, tokiose
pievose dar tarpsta kibieji ir šiauriniai lipikai (Galium aparine, G. boreale), mėlynžiedžiai vikiai ( icia cracca), nariuotieji bervidžiai (Scrophularia nodosa), šunažolės
(Dactylis glomerata), pieviniai eraičinai (Festuca pratensis), kupstinės šluotsmilgės
(Deschampsia cespitosa), krūminiai builiai (Anthriscus sylvestris), dilgėlės (Urtica
dioica), garšvos (Aegopodium podagraria), paprastosios šilingės (Lysimachia vulgaris).
Reljefo pažemėjimuose aptinkama retųjų gegužraibinių šeimos augalų raudonųjų
ir baltijinių gegūnių (Dactylorhiza incarnata, D. longifolia). Toliau nuo pakrantės
veši mažieji vingiriai (Thalictrum minus), siauralapiai gysločiai (Plantago lanceolata).
Nevėžio kairiajame krante, ties Stabaun čiumi, pastebėtas toks reiškinys
dalis sukultūrintų plotų savaime atsikuria palaipsniui apaugdami užliejamų pievų vidurinei juostai būdinga augalija. Tai sibirinis barštis (Heracleum sibiricum),
kupstinė šluotsmilgė (Deschampsia cespitosa), melsvoji melvenė (Molinia caerulea),
pagulusioji tridantė (Sieglingia decumbens), kelių rūšių lipikai ir kt.
ūk ė Kadaise Nevėžio slėnio natūralios pievų augalų bendrijos garsėjo
savo unikalumu ir retomis rūšimis. Per pus šimtmečio įvyko nemažai pakitimų
intensyviai ganomos ir šienaujamos pievos tapo apleistos, apžėlė dominuoti linkusiais lendrūnais, taip pat krūmais (dygiosiomis šunobelėmis, ožekšniais, sedulomis,
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miškinėmis obelimis), derlingi ir lengvai 3 pav. Lietuvos retųjų augalų pažinimo
pasiekiami plotai paversti žemės ūkio ir apsaugos klubo „Medumėlė“ ekspedicijos
naudmenomis. Apleistų pievų pakraš- dalyviai Nevėžio slėnio pievose. 2008 m.
čiuose, ypač besiribojančiuose su dir- . Bacevičiaus nuotr.
bamais laukais, pastebimi ruderalinių
(šiukšlynų) augalų sąžalynai su dilgėlėmis, kiečiais, garšvomis, dirvinėmis usnimis.
Natūraliose ir pusiau natūraliose šlaitų pievose sumažėjo retųjų augalų radaviečių.
Nepaisant to, Nevėžio ir jo intakų slėnių stepinių ir trąšių pievų, krūmynų,
senvaginių ežeriukų mozaika išlieka labai vertinga biologinės įvairovės požiūriu
(3 pav.).

Pakrančių ir vandens augalai
Nevėžio ir ypač mažųjų intakų vagas iš tolo žymi krūmynai – jie pirmieji
parodo vietas, kur aukštai telkšo gruntinis vanduo. Tokiose vietose pirmiausiai
išplinta įvairių rūšių gluosniai ir karklai žilvičiai (Salix viminalis), pilkieji (S. cinerea), baltieji (S. alba), trapieji (S. fragilis), krantiniai (S. triandra), juosvieji (S. myrsinifolia) ir purpuriniai (S. purpurea). Krūmynai nekontroliuojamai plinta ten, kur
netvarkoma, nešienaujama. Karklynus paįvairina dygiosios šunobelės ( hamnus
cathartica), paprastieji šaltekšniai (Frangula alnus), juodalksniai (Alnus glutinosa),
baltalksniai (A. incana), paprastosios ievos (Padus avium).
Arčiau Nevėžio vagos siaura juosta palei up išskiriami eutrofiniai aukštieji
žolynai (4 pav.). Pagal biotopo ypatybes skiriami du šios buveinės tipai (Rašomavičius, 2012). Nevėžio slėnyje aptinkamos nitrofilinės – potvynių patr štos augalų
bendrijos, išsidėsčiusios 2–5 m pločio juostomis palei up abiejose pusėse. Tiesa,
buveinė nėra vientisa – ją skaldo dilgėlynų bei nendrynų intarpai. Nevėžio slėnyje
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4 pav. Nendriniai
dryžučiai Nevėžio
pakrantėse. 2008 m.
. Bacevičiaus nuotr.

pavasarį matyti užliejimo žymių – ant stagarų, krūmų prikib dumblo, įvairių
augalinių sąnašų. Prievaginėje juostoje, kur potvynių metu nusėda smėlio ar žvyro nuosėdos, substratas dar gana judrus, todėl geriausiai išlieka šakniastiebiniai
augalai. Krūmų šiose vietose nedaug. Pavasarį būdingą aspektą suteikia švitriešiai
(Ficaria verna), vėliau pasirodo dryžučiai (Phalaroides arundinacea), dilgėlės (Urtica
dioica), garšvos (Aegopodium podagraria), kanapiniai kemerai (Eupatorium cannabinum),
ilgalapės veronikos ( eronica longifolia), paprastosios raudoklės (Lythrum salicaria),
vandeniniai pasteniai (Myosoton a uaticum), nariuotieji bervidžiai (Scrophularia nodosa), paprastosios šilingės (Lysimachia vulgaris). Šiuos plotus sunkiai pereinamus
daro apsivij paprastieji brantai (Cuscuta europaea), patvorinės vynioklės (Calystegia
sepium), dygliavaisiai virkšteniai (Echinocystis lobata), apyniai (Humulus lupulus).
Vandens augalai paprastai telkiasi Nevėžio upės pakraščiuose, geriau įšildomose vietose, o jei negilu, tai ir visoje vagoje. Plūduriuojančiųjų augalų grupei
priskiriami paprastoji lūgnė (Nuphar luteum), mažažiedė vandens lelija (Nymphaea
candida) ir plūduriuojantysis vandenplūkis (Hydrocharis morzus-ranae). Iš povandeninių paminėtinos įvairių rūšių plūdės (Potamogeton sp.), kanadinės elodėjos
(Elodea canadensis). Arčiau pakrančių įsikuria plačialapės drėgmenės (Sium latifolium), plačialapiai švendrai (Typha latifolia), vandeniniai čeriukai ( orippa amphibia),
strėlialapės papliauškos (Sagittaria sagittifolia), upelinės veronikos ( eronica beccabunga), vandeniniai asiūkliai (E uisetum limosum), paprastasis ir šakotasis šiurpiai
(Sparganium emersum, S. erectum), skėtiniai bėžiai (Butomus umbellatus), baliniai
ajerai (Acorus calamus), gyslotiniai dumblialaiškiai (Alisma plantago-a uatica), priaug
ežerinių meldų (Schoenoplectus lacustris), o vietomis ir nendrių (Phragmites australis).

Agrarinių teritorijų flora
Nėra lauko, sodo ar daržo, kuriame drauge su sodintais, prižiūrimais augalais neaugtų piktžolės. ų istorija tokia pat sena kaip ir žemdirbystės. Nuolatinės
kultūrinių augalų palydovės į tuos pačius pasėlius persikraustė žmonėms išėjus
iš miškų ir pradėjus dirbti žem . au tuomet pirmieji žemdirbiai suprato, kad
tik naikindami jas gali tikėtis didesnių derlių. Geras žemės įdirbimas ir pūdymai
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buvo pirmieji kovos su piktžolėmis būdai. Ištobulėjus sėklininkystei ir herbicidams,
kai kurios piktžolių rūšys tapo tokios retos, kad pateko į Raudonąją knygą. Prieš
pusšimtį metų Lietuvoje plačiai paplitusios – dobilinis brantas, dirvinė raugė,
ruginė dirsė, dirvinė smilguolė – šiuo metu apyretės, o kai kur netgi labai retos.
Lietuvoje apie 30 proc. visų laukinių žolių (420 rūšių) priskiriama piktžolėms
( onstvilaitė, iuberkis, 1978), tačiau dauguma jų yra platesnės specializacijos,
auga ir kitose buveinėse. Piktžolės turi įvairių savybių, todėl klasifikuojamos skirtingai. Šiame straipsnyje jų paplitimą ir įvairov aptarsime augavietes skirstydami
į intensyvius ir ekstensyvius pasėlius, apleistus sklypus (dirvonus) bei pakelių ar
palaukių biotopus.
Babtų apylinkėse žemės ūkio naudmenų plotai dideli, dalį jų užima sodai,
laukai. Daugiausiai auginami kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, avižos, rapsas,
cukriniai runkeliai ir kt. Dideliuose intensyviuose pasėliuose, kur naudojama daug
herbicidų, piktžolės telkiasi laukų pakraščiuose ir čia išgyvena tik nedaugelis rūšių
varpučiai (Elytrigia repens), vijokliniai pelėvirkščiai (Fallopia concolvulus), dirviniai
asiūkliai (E uisetum arvense), dirvinės usnys (Cirsium arvense), dirviniai vijokliai
(Convolvulus arvensis), paprastieji dalgučiai (Erodium cicutarium), pasitaiko dirvinių
našlaičių ( iola arvensis). Iš kryžmažiedžių šeimos piktžolių labiausiai paplit s
garstukas (Sinapis arvensis).
Kur kas didesnė piktžolių įvairovė ekstensyviai prižiūrimuose plotuose,
daržuose, sodybų sklypuose. Be jau minėtų labai būdingų paprastųjų kiaulpienių
(Taraxacum officinale), paprastųjų takažolių (Polygonum aviculare), daržinių žliūgių
(Stellaria media), dirvinių pienių (Sonchus arvensis), panamėse pasitaiko ir kiek retesnių, ne taip gausiai paplitusių rūšių gailiųjų dilgėlių (Urtica urens), raudonžiedžių
progailių (Anagallis arvensis), mažųjų strugenų (Myosurus minimus), kvapiųjų aniužių (Elsholtzia ciliata). Tiesa, pastarosios keturios rūšys niekada nesudaro ištisinių
sąžalynų ir nėra tokios vislios kaip galinsogos (Galinsoga ciliata, G. parviflora),
kurios nuo vasaros vidurio aptraukia sklypelius ištisiniu šviesiai žaliu kilimu.
Literatūroje ( onstvilaitė, iuberkis, 1978) nurodoma, kad galinsogos atkeliavo iš
Pietų Amerikos, todėl jos pasirodo tik gerai įšilus dirvai ir yra jautrios šalnoms.
Vis dėlto jos puikiai prisitaikė plisti kiekvienas augalas subrandina iki 30 000
sėklų, kurios subr sta netgi ant išrautų augalų, yra nepaprastai daigios – sudygsta
vos iškritusios iš graižo. Nemažą dalį daržų piktžolių sudaro bastutinių (Brassicaceae) šeimos atstovai tvertikai, svėrės (įdomu, kad abi šios rūšys labai retai
auga kartu), garstukai (itin būdingi Vidurio Lietuvai), dirvinės čiužutės, trikertės
žvaginės. Puveningose vietose, prie apleistų sodybų tarpsta didžiosios dilgėlės
(Urtica dioica), paprastosios varnalėšos (Arctium tomentosum).
Dirvonams priskirtini apleisti plotai, pradedančios natūralizuotis pievos,
kuriose mažiau dominuojančių ruderalinių rūšių, jas papildo būdingi pievų augalai (5 pav.). Neseniai apleistuose arimuose, sodybų sklypuose veši paprastieji
kiečiai (Artemisia vulgaris), dirvinės usnys (Cirsium arvense), ilgiau nenaudojamiems
plotams būdinga didesnė įvairovė šunažolės (Dactylis glomerata), kiaulpienės (Taraxacum officinale), siauralapiai gysločiai (Plantago lanceolata), paprastosios kraujažolės
(Achillea millefolium), paprastosios morkos (Daucus carota), pieviniai pelėžirniai
(Lathyrus pratensis).
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5 pav. Dirvonuose
geltonuoja kiaulpienės.
2008 m.
. Bacevičiaus nuotr.

Rūšių daugiausia laukų pakraščiuose, kurie dažniausiai ribojasi su įvairių
tipų pievomis. Kaip tik šiose intensyviai purškiamų sklypų vietose telkiasi mažiau
atsparios piktžolės, iš pievų skverbiasi kitos paribio rūšys. Ne tik herbicidų, bet
ir trąšų papildomai gaunantys laukų–pievų ekotonai pasižymi vešlumu ir didele
biomase. Kelių metrų pločio juostoje aptinkama garšvų (Aegopodium podagraria),
dirvinių usnių (Cirsium arvense), paprastųjų kiečių (Artemisia vulgaris), dilgėlių
(Urtica dioica), paprastųjų baltagalvių (Leucanthemum vulgare), geltonųjų bobramunių
(Anthemis tinctoria), sibirinių barščių (Heracleum sibiricum), kibiųjų lipikų (Galium
aparine), paprastųjų gervuogių ( ubus caesius), gauruotųjų poavižių (Helictotrichon
pubescens), krūminių builių (Anthriscus sylvestris), baltažiedžių notrelių (Lamium
album), baltųjų šakinių (Silene pratensis). ažiau derlingose vietose, pakelėse – visai
kitoks rūšių spektras plačialapiai gysločiai (Plantago major), apyninės liucernos
(Medicago lupulina), žąsinės sidabražolės (Potentila anserina), geltonžiedis ir baltažiedis barkūnai (Melilotus officinalis, M. albus), dvimetės nakvišos (Oenothera biennis),
paprastosios linažolės (Linaria vulgaris). Šioms rūšims būdingas geresnis sausros
toleravimas, kai kurios iš jų atsparios trypimui.

Svetimžemiai augalai
Svetimžemiais vadinami iš kitų kraštų kil ir dėl žmonių veiklos į teritorijas,
kuriose jie anksčiau neaugo, patek augalai. Visi svetimžemiai augalai pagal tai,
kada čia pateko, skirstomi į dvi grupes archeofitus (kurie su žmonėmis arba dėl
žmonių veiklos į šalį pateko iki 1500 m.) ir adventyvinius (patekusius po 1500 m.).
Ši data siejama su svarbiais geografiniais atradimais, prasidėjusia pramonės plėtra
ir įvairių prekių gabenimu iš kitų žemynų. Dabar Lietuvoje užregistruota daugiau
kaip 550 rūšių adventyvinių augalų ir apie 90 rūšių archeofitų (Gudžinskas, 2006).
Babtų apylinkėse irgi auga vėlesniais laikais čia įsikūrusių rūšių.
Archeofitai į Lietuvą, kaip ir į kitus kraštus, pateko drauge su žmonėmis iš
pietinių regionų ir yra tiesiogiai susij su žemdirbystės plitimu. Dėl to nemažą
dalį šios grupės augalų sudaro dirbamų laukų piktžolės. Dauguma jų kilusios iš
Viduržemio pajūrio regiono ir Pietvakarių Azijos. Dalis archeofitų grupės augalų
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ankstyvaisiais žemdirbystės raidos laikotarpiais galėjo būti auginami kaip maistiniai,
bet vėliau juos išstūmė geresni augalai. Adventyvinius augalus pagal patekimo būdą
galima suskirstyti į dvi sąlygines grupes atsitiktinai patekusius ir tikslingai žmonių
įvežtus auginti, bet vėliau sulaukėjusius ir augančius be žmogaus priežiūros, kad
ir kaip žmogus stengiasi juos išnaikinti. Sparčiai plintantys adventyviniai augalai
vadinami invaziniais – šiuo metu Lietuvoje jų žinoma apie 70 rūšių. Aplinkai pavojingais laikomi maždaug 30 rūšių invaziniai adventyviniai augalai Sosnovskio barštis,
uosialapis klevas, gausialapis lubinas, smulkiažiedė sprigė ir kt. (Gudžinskas, 2006).
Babtų apylinkes daugiau užneštinių rūšių pateko nuo VI– VII a., kai
miestelis tapo svarbiu prekybos ir susisiekimo punktu jį kirto Tr kų–Ka no–Up tės
kelias ir Nevėžio upė. Babtus pasiekdavo laivai ir baržos (Telksnytė, Račkaitis,
1995). Didžiausias šio laikotarpio svetimžemių augalų židinys susiformavo ties
Stabaun čiumi, kur anksčiau yra buvusi prieplauka ir pašto karietų remonto cechas, taip pat ties Gyni s žiotimis. Tipiškiausi svetimžemių augalų plitimo židiniai
paprastai esti paupiai ir pažeistos vietos (sąvartynai, dirvonai, fermos), tikslingai
pasodintų – parkai, darželiai, kapinės.
Babtų apylinkėse aptiktus svetimžemius augalus pagal augimo vietas galima
suskirstyti į keturias grupes
an ens auga ai Gausius sąžalynus formuoja baliniai ajerai (Acorus calamus)
ir kanadinės elodėjos (Elodea canadensis). Abi rūšys, istoriniais laikais išplitusios
Lietuvoje, prisitaikė prie mūsų klimato sąlygų ir tapo neatskiriama Lietuvos floros
dalimi. Ajerai ir elodėjos dauginasi tik vegetatyviai. Ajerai žydi, bet sėklų neužmezga,
o kanadinės elodėjos išplit tik moteriški egzemplioriai, todėl žiedai tik piesteliniai.
akranči auga ai ų dauginimasis ir plitimas vienaip ar kitaip susij s
su vandeniu. Nevėžio pakrantėse ir ties Gynios žiotimis randamas dygliavaisis
virkštenis (Echinocystis lobata) dar ne taip seniai literatūroje buvo nurodomas kaip
apyretis, atvežtas iš Ši urės Am rikos sienoms, pavėsinėms apželdinti. Dabar šis,
išskirtinis dygliuotais vaisiukais, augalas pastebimas prie visų didesnių Lietuvos
upių. seliais kabinasi už stambesnių pakrančių augalų, krūmų. Vienametis, todėl
kasmet išaugina vis naują lankstų stiebą, subrandina apie 50 agurkvaisių, kurių
kiekviename yra po 4 vandenyje nesk stančias sėklas. Nedažnas, tačiau taip pat
nevietinis yra pakrantinis lakišius (Bidens frondosa). Paupiuose karaliauja uosialapis
klevas (Acer negundo). Ši rūšis į Lietuvą pateko iš Šiaurės Amerikos, 1926 m. pirmieji medžiai buvo pasodinti Dotnuvoje. Sulaukėj s pirmą kartą pastebėtas 1957 m.
Vilkav škio rajone. Nuo 8-ojo dešimtmečio plito sprogimo greičiu. Susidarė atskiri
židiniai, kur ėmė derėti. Tik šiaurinės Lietuvos upių pakrantėse jų kiek mažiau.
Uosialapiai klevai kelia grėsm natūralioms buveinėms, nes išstumia karklus iš
jų augaviečių prie upių. Prie Gynios aptikta kanadinė rykštenė (Solidago canadensis), kaip spėjama, atkeliavusi iš Kan dos kartu su javais. Priešingai nei kitos
paminėtos rūšys, ji nėra susijusi vien su upėmis. Auginamos kanadinės rykštenės
darželiuose, kapinėse, sulaukėjusios plinta dirvonuose.
ikt ės irv n rū s Plataus paplitimo kanadinė konyza (Conyza canadensis) auga dirvonuose, pakelėse, žvyrynuose. i retai sudaro didelius sąžalynus,
tačiau yra labai dažna ir tolygiai paplitusi visoje šalyje. Kilusi iš Šiaurės Amerikos.
Paupius, pakeles, dirvonus ir netgi miškus užimantis Sosnovskio barštis (Heracleum
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6 pav. Sosnovskio
barštis. „Lietuvos
ryto“ nuotr.

sosnovskyi) – itin agresyviai plintanti invazinė rūšis (6 pav.). Dauginasi sėklomis,
kurios greitai subr sta ir itin ilgai išlieka daigios. Nors šienaujamas neužaugina
žiedynų, išlieka daugyb metų. Atvežtas iš Kaukazo kaip pašarinis, dėl įspūdingos
išvaizdos pradėtas auginti darželiuose, parkuose. Sudaro vienarūšius sąžalynus,
todėl pavojingas vietos florai ir faunai.
ntr uku ti ark ir s
auga ai šią grup patenka rūšys, sąmoningai
atvežtos iš kitų kraštų, dažniausiai – aplinkai puošti. Daugumai jų reikia nuolatinės priežiūros, jie jautrūs klimato pokyčiams ir neturi savybės agresyviai plisti.
Literatūroje galima rasti duomenų, kad Kauno apylinkėse introdukuotų augalų
įvairovė yra pati didžiausia mūsų šalyje – apie 900 rūšių medžių, krūmų ir jų
dekoratyvinių formų. Šis sąrašas kasmet papildomas naujais vardais. Didžiausios
jų kolekcijos yra Kauno botanikos sode, Dubrav s ir Girioni dendroparkuose,
T. Ivanausko belynėje, medelynuose ir privačiose kolekcijose. Babtų apylinkėse
introdukuotų rūšių skaičius mažesnis, daugiau jų vienoje vietoje telkiasi Pagynės
ir Babtų parkuose, sodybose.
Svetimžemiai augalai iš bendro Lietuvos sąrašo neišsiskiria labai retomis ar tik
Babtų apylinkėse rastomis rūšimis. Vyrauja visoje Lietuvoje plačiai paplitusios rūšys.

Retieji Babtų krašto augalai
Lietuvos raudonosios knygos 2007 m. redakcijoje (Rašomavičius, 2007), įskaitant dumblius ir samanas, įtrauktos 339 augalų rūšys. Kauno rajone per beveik 80
metų (1921–1999) buvo aptikta daugiau nei 61 rūšis retų ir labai retų augalų, o
Babtų apylinkėse žinomos 26 rūšių radavietės (jų sąrašas pateikiamas 1 lentelėje).
Tiesa, dalis jų nėra tiksliai žinomos, minimos tik senuose literatūros šaltiniuose
ar išnykusios dėl pasikeitusių sąlygų, žmonių veiklos. Dažniausia rūšių nykimo
priežastis yra buveinių, biotopų kaita, kuri būna savaiminė ar antropogeninė.
Per pastaruosius du dešimtmečius bene labiausiai pakito pievų ir ganyklų būklė.
Nebenaudojamos jos užauga krūmais, plinta dominuoti link dirvonų augalai,
ypač lendrūnai. Dėl to mažėja būdingų rūšių skaičius, kinta jų gausumas. pač
sunyko gegužraibinių augalų populiacijos. Šie procesai vyksta visoje Lietuvoje, tai
nėra Babtų krašto išskirtinumas.
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Rūšies pavadinimas

Statusas

Šeima

Stačioji dirsuolė (Bromopsis erecta)
Gebenė lipikė (Hedera helix)
Trilapė bligna (Isopyrum thalictroides)
Raudonžiedis berutis (Teucrium scordium)
Boloninis katilėlis (Campanula bononiensis)
Tuščiaviduris rūtenis (Corydalis cava)
Dėmėtoji gegūnė (Dactylorhiza maculata)
elsvasis gencijonas (Gentiana cruciata)
Paprastasis kardelis (Gladiolus imbricatus)
Pievinis plauretis (Gymnadenia conopsea)
Didžiažiedė juodgalvė (Prunella grandiflora)
Vyriškoji gegužraibė (Orchis mascula)
Šalmuotoji gegužraibė (Orchis militaris)
ažoji gegužraibė (Orchis morio)
Lancetinis dumblialaiškis (Alisma lanceolatum)
Tarpinis rūtenis (Corydalis intermedia)
Pievinė vištapienė (Gagea pratensis)
Kalninė jonažolė (Hypericum montanum)
Lininė žarotūnė ( adiola linoides)
Stačioji notra (Stachys recta)
alsvažiedė blandis (Platanthera chlorantha)
eškinis česnakas (Allium ursinum)
Raudonoji gegūnė (Dactylorhiza incarnata)
Baltijinė gegūnė (Dactylorhiza longifolia)
Statusis atgiris (Huperzia selago)
Retažiedė miglė (Poa remota)

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5

igliniai (Poaceae)
Aralijiniai (Araliaceae)
Vėdryniniai ( anunculaceae)
Notreliniai (Lamiaceae)
Katilėliniai (Campanulaceae)
virbliarūtiniai (Fumariaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
Gencijoniniai (Gentianaceae)
Vilkdalginiai (Iridaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
Notreliniai (Lamiaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
Dumblialaiškiniai (Alismataceae)
virbliarūtiniai (Fumariaceae)
Lelijiniai (Liliaceae)
onažoliniai (Hypericaceae)
Lininiai (Linaceae)
Notreliniai (Lamiaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
esnakiniai (Alliaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
Gegužraibiniai (Orchidaceae)
Pataisiniai (Lycopodiaceae)
igliniai (Poaceae)

( )
( )
( )
( )
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(R)
(I)
(Rs)
(Rs)
(Rs)
(Rs)
(Rs)

Paaiškinimai
1 ( ) – nykstančios rūšys, kurios yra ties išnykimo riba ir kurias galima
išsaugoti tik specialiomis apsaugos priemonėmis;
2 (V) – pažeidžiamos rūšys, kurių populiacijų skaičius ir individų
gausumas populiacijose sparčiai mažėja;
3 (R) – retos rūšys, kurių populiacijų mažai dėl jų biologinių ypatybių;
4 (I) – neapibrėžto statuso rūšys, kurių dėl duomenų stokos negalima
įrašyti į kitas kategorijas;
5 (Rs) – išsaugotos rūšys, kurių, anksčiau įrašytų į Raudonąją knygą,
gausumas jau atkurtas.

Tarptautiniu lygiu saugomi visi gegužraibinių šeimos augalai – jie įrašyti į
Vašingtono ( IT S) konvencijos II priedą.
Suskirsčius rūšis pagal būdingus biotopus, didžiausias jų skaičius tenka pievoms (12), miškams (11), kur kas mažiau augančių pelkėtose vietose (1), vandenyje
(1), agrariniame kraštovaizdyje (1). Ne visoms retosioms rūšims būdinga griežta
specializacija. Pavyzdžiui, raudonosios ir baltijinės gegūnės priskirtos pievoms, tačiau gali pasitaikyti pamiškėse, ant kvartalinių linijų, šlapiose durpingose pievose.
Šiame skyrelyje dauguma duomenų apie retųjų augalų radavietes pateikiami iš
knygos „Kauno rajono gamta ir kultūros vertybės“ (Vasiliauskas ir kt., 1999), o
kiti literatūros šaltiniai cituojami atskirai.
Derlinguose lapuočių miškuose Babtų apylinkėse pavasarį pastebimi tarpiniai ir tuščiaviduriai rūteniai, trilapės blignos, vėliau ir kalninės jonažolės, kurių
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pav. Stačiojo
atgirio keras. Sigitos
Sprainaitytės nuotr.

daugiau radaviečių žinoma pietų Lietuvoje. Apie boloninį katilėlį yra duomenų
tik iš senų literatūros šaltinių, nors jam tinkamų augimo vietų netrūksta. Lietuvos
raudonojoje knygoje (Rašomavičius, 2007) rašoma, kad šie augalai labiau paplit
Vidurio ir Vakarų Lietuvos didžiųjų upių slėniuose, mėgsta sausas pievas miškų
aikštelėse, pamiškėse ir pakrūmėse. Naujesnių duomenų apie rūšies būkl Babtų
krašte nėra. Drėgnesnes vietas – upelių šlaitus, mišrius ir lapuočių miškus –
mėgsta meškiniai česnakai. Ši rūšis prieš dešimtį metų rasta Karalgirio miške, o ir
šiuo metu populiacijos būklė yra gera. Panašiuose biotopuose aptinkamas statusis
atgiris, tik jis paprastai nesudaro didelių ir gausių kerų. Atgirių žinomos bent
kelios radavietės Babtų apylinkių miškuose, jie nereti visoje Lietuvoje (7 pav.).
Vienas rečiausių augalų šiame krašte yra gebenė lipikė, 1961 m. aptikta Karalgirio miške. i pasitaiko ir
kitur Kauno rajone, per Lietuvą eina jos šiaurrytinė
paplitimo riba, todėl gausesnė šalies vakarinėje dalyje, o toliau į šiaur visai neauga. Pietinėje uropoje
gebenės auga visur, gausiai aplimpa įvairius pastatus,
medžius, žydi, o mūsų šalyje dažniau driekiasi žemės
paviršiumi, besniegėmis žiemomis apšąla ir niekada
nežydi. ra tik duomenų, kad gali žydėti auginama
prie namų, pastatų. Iš tokių vietų gali vėl paplisti
gamtoje ir sulaukėti ( ankevičienė, 1976). Karalgirio
miške žinoma retažiedės miglės ir žalsvažiedės blandies
radaviečių. B btų–Varluv s biosferos poligone auga
paprastieji kardeliai (8 pav.). Rūšis dažnesnė pietiniuose Lietuvos rajonuose, o šiaurės vakaruose labai
reta. Aptinkama drėgnuose miškuose, krūmynuose,
užliejamose, pelkėtose pievose. Kauno rajone auga- 8 pav. Paprastasis kardelis.
vietės apnykusios, nes dekoratyvūs augalai išskinami S. Sprainaitytės nuotr.
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puokštėms. Taigi iš aptartų pavyzdžių matyti, kad
daugiausia saugotinų rūšių globoja Kar lgiris, tačiau
galima manyti, kad ši teritorija yra geriau ištyrinėta
nei kitos, todėl ir turime tokius rezultatus.
Nevėžio salpinėse ir šlaitų pievose taip pat
randama nemažai retų augalų rūšių.
elsvieji gencijonai auga Nevėžio slėnio šlaituose, dažniau pasitaiko pavienių kerų. Pievinių vištapienių aptikta ties
Babtais, kairiajame Nevėžio krante, Gynios dešiniojo
kranto ąžuolyno šlaite. Tai atlančio periodo reliktinis augalas. Auga pievose, pakrūmėse, dažniausiai
molingame dirvožemyje. Nyksta dėl pievų, ganyklų
kultūrinimo ir šlaitų vandens erozijos. autriai reaguoja
į pavėsį, žydi tik atvirose vietose. Populiacijų būklė 9 pav. Baltijinė gegūnė
mažai tyrinėta. Stačioji dirsuolė randama Nemuno ir viena dažniausiai aptinkamų
jo intakų slėniuose, šlaituose. Auga aukšto lygmens gegūnių rūšių Lietuvoje.
užliejamose pievose, kalvų ir upių šlaituose, kai kur S. Sprainaitytės nuotr.
sudaro savitas stepinių pievų bendrijas. Kauno rajone
rasta Babtų, žliedžių apylinkėse. Senesnėje literatūroje
(Natkevičaitė-Ivanauskienė, 1963) nurodoma, kad augo
Nevėžio salpoje ties Bivylių kaimu, kur netgi formavo
dirsynų (Mesobrometum erecti) bendrijas.
a. viduryje
tai buvo viena iš dviejų didžiausių dirsuolės populiacijų Lietuvoje. Šiuo metu jos likučiai užima nedidelius
plotus. Baltijinė gegūnė – viena iš dažniausių šios
genties rūšių visoje Lietuvoje (9 pav.). Auga drėgnose,
užliejamose ir žemyninėse pievose, miško kvartalinėse
linijose, žemapelkėse. kologiškai plastiška, nesunkiai
prisitaiko prie pakitusių ekologinių sąlygų įsikuria
karjeruose, melioracijos griovių šlaituose. Pažeistose
vietose gali sudaryti laikinas, bet itin gausias populiacijas (Gudžinskas, Ryla, 2006). Kauno rajone aptinkama
beveik visose jai tinkamose augti vietose. Vyriškosios
gegužraibės nemažos populiacijos žinomos Striūn s
upės ir jos intakų šlaituose (10 pav.). Tai šiaurinio
paplitimo rūšis, pietrytinėje šalies dalyje labai reta. 10 pav. yriškoji gegužraibė.
Kauno rajone taip pat dažniau randama šiaurinėje S. Sprainaitytės nuotr.
dalyje, o kitur beveik neauga. Būdingi biotopai – užliejamos ir žemyninės vidutinio drėgnumo žemažolės pievos, miškapievės, miško
aikštelės. Kur kas retesnės, o daugelyje vietų jau išnykusios yra šalmuotosios ir
mažosios gegužraibės (antroji rūšis yra viena sparčiausiai nykstančių gegužraibinių
augalų rūšių Lietuvoje), pieviniai plaurečiai. Šios augalų grupės nykimo priežastimi
dažniausiai įvardijama buveinių kaita. Daug jų sunyko natūralias pievas pavertus
kultūrinėmis ar dėl gausaus tr šimo mineralinėmis trąšomis. Kalvų ir upių šlaitų
populiacijoms lemiamą įtaką turėjo apsodinimas spygliuočiais medžiais (Gudžins-
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kas, Ryla, 2006). Sausuose šlaituose, stepinėse pievose aptinkama stačiųjų notrų,
didžiažiedžių juodgalvių. uodgalvės yra riboto paplitimo – dažniau pasitaiko
pietų ir pietryčių Lietuvoje, o stačioji notra atsiduria už šiaurinės ištisinio arealo
ribos. Pavieniai individai prisitaiko augti antropogeninėse augavietėse, o sunyksta
dėl užkrūmijimo ir aukštaūgių žolių pavėsio, ypač pražūtingas lendrūnų plitimas.
Pelkėtose vietose – juodalksnynuose, durpingose pievose, žemapelkėse –
dar galima pamatyti raudonųjų ir baltijinių gegūnių, raudonžiedžių beručių.
Berutis taip pat galėtų būti viena iš Nevėžio žemupio augalų – legendų. Labai
retas, todėl nedaug tėra jį mačiusių žmonių. Pirmųjų žinių apie berutį pateikia
„Vadovas Lietuvos augalams pažinti“ (Snarskis, 1968), kur nurodoma, kad auga
Nevėžio žemupio pievose, tačiau konkreti vietovė neįvardyta. Vėliau „Lietuvos
TSR floroje“ (Galinis, 1976) rašoma, kad rastas tik eim lyje ir Nevėžio krante
ties Bivylių kaimu. Lietuvos raudonojoje knygoje (Rašomavičius, 2007) pateikiama
daugiau naujesnių duomenų apie dideles ir gyvybingas populiacijas kitose mūsų
šalies vietose, tačiau daugelio senųjų radaviečių būklė, matyt, lieka nežinoma.
emės ūkio paskirties plotuose, suprantama, augalų įvairovė pati menkiausia.
Tačiau ir čia pasitaiko vienas kitas retesnis augalas. Ankstesnių tyrinėjimų metu
buvo aptikta į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta lininė žarotūnė. Tai išskirtinai
smulkus, siūlišku stiebu augalas.
ažyčiai žiedai telkiasi miniatiūriniuose skydeliuose. Auga drėgnose ar laikinai užliejamose lomose, balose, tad dėl nuolat
besikeičiančios aplinkos populiacijų būklė labai nepastovi. Retųjų augalų skyrių
baigsime vandenyje augančiu lancetiniu dumblialaiškiu, Nevėžio upėje formuojančiu negausias, bet gyvybingas populiacijas. Rūšis nyksta dėl melioracijos, upių
krantų tvirtinimo, vandenų užterštumo.

Apibendrinimas
Straipsnyje apžvelgėme ekspedicijose ir literatūros šaltiniuose sukauptą informaciją apie Babtų krašto florą. Pateikta nemažai senesnių, istorinių faktų, tačiau
akivaizdu, kad stokojama duomenų apie dabartin būkl , atskirų augalų grupių
tyrimus. Daugiau medžiagos surenkama vykdant užsakomuosius darbus ar įvairius projektus, taigi tai galėtų būti šio krašto ir iš kitur atvykstančių mokslininkų
ateities darbai.

Padėka
Už pagalbą ruošiant šį straipsnį dėkojame mokslininkams dr. ivilei Lazdauskaitei, padėjusiai identifikuoti kai kuriuos pievų augalus, ir dr. igmantui
Gudžinskui, suteikusiam vertingos žodinės informacijos bei nuorodų į literatūros
šaltinius apie svetimžemius augalus ir dabartin stepinių pievų būkl .
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Babtų krašto fauna
enata Bacevičienė, onas Bacevičius

Trumpa pakaunės zoologinių
tyrimų istorija
Seniausias žinias apie Lietuvos ir pakaunės gyvūnų tyrinėjimus pateikiame
iš S. Biziulevičiaus knygos „ oologijos istorijos bruožai“ (V lnius, 1992).
Užuominų apie zoologiją jau randama pirmosiose lietuviškose religinio ir
pasaulietinio turinio knygose. ia minimi gyvūnų, jų rūšių pavadinimai, kuriuos
autoriai vienaip ar kitaip nusako. Lietuvoje ir už jos ribų pasirodė originalūs
ar verstiniai leidiniai, skirti gyvūnų rūšims pažinti. Viena pirmųjų šio pobūdžio
knygų buvo Petrapilyje 1848 m. išleista Danieliaus Gotlibo Teofilio etegasto
(Daniel Gottlieb Teofil Settegast, 1741–1813) „Naudingos bičių knygelės , kurios
įžangą parašė ir kalbą taisė S. Daukantas. Apie Ka no apylinkių, Nev žio fauną
užsiminė ir vyskupas
otiejus Valančius (1801–1875) „ emaičių vyskupystėje“.
Kauno apylinkių, tarp jų ir B btų krašto, vabzdžius 1871 m. pradėjo tyrinėti
K. Lindemanas, o 1904–1907 m. tyrinėjo P. Vinogradovas. Duomenų apie Babtų
krašto apylinkių fauną I a. pabaigoje yra pateik s moliuskų tyrėjas vokietis
tas Francas oelendorfas ( tto Franz von
llendorff, 1848–1903) (Vasiliauskas
ir kt., 1999).
1919 m. patvirtinus Aukštųjų kursų statusą ir Kaune atsiradus Gamtos skyriui, faunos ir visos gamtos tyrimai vėl pradėjo atgimti. 1919 m. Tadas Ivanauskas
pradėjo vadovauti Lietuvos gamtos tyrimo stočiai. ia ir prasidėjo medžiagos
gamtai pažinti rinkimas, tvarkymas ir platinimas. Atlikta keletas tolimesnių ir
daugelis netolimų ekskursijų į Kauno apylinkes (Biziulevičius, 1999).
1938 m. entomologas Alfonsas Palionis (1905–1957) aktyviai tyrinėjo Kauno mieste ir rajone. oologijos muziejaus fonduose saugomi jo drugių rinkiniai.
Nuo 1955 m. prie Babtų apylinkių faunos tyrimų yra prisidėj s prof. Ričardas
Kazlauskas (1927–2014), Vilniaus universitete dėst s hidrobiologiją, ornitologiją ir
bestuburių zoologiją. Prof. Simono Pileckio (1927–2012) ir kitų Kauno entomologų
dėka nuo 1954 m. apylinkėse pradėti svarbesni vabzdžių tyrinėjimai. Šiuo metu
didžiausius faunos ir ekologinius vabzdžių tyrimus Kaune ir jo apylinkėse atlieka
Aleksandro Stulginskio universitetas, LA
filialas iškų institutas, T. Ivanausko
zoologijos muziejus; drugių ir mikrodrugių – Vilniaus ir dukologijos universitetai, kologijos institutas. Vabzdžių paplitimo dėsningumus nagrinėj entomologai
R. Kazlauskas ir S. Pileckis Lietuvą suskirstė į atskirus ekologinius faunistinius
rajonus (Biziulevičius, 1999).
1999 m. autorių kolektyvas – R. Vasiliauskas, R. Barauskas, V. Poškaitienė,
V. Stukonis, A. Poškus, R. Ferenca – parengė knygel „Kauno rajono gamta ir
kultūros vertybės“. oje pateikti ir 1998 m. Lietuvos ornitologų draugijos Kauno
krašto skyriaus vykdytų gamtinių rajono tyrimų rezultatai. Rasime nemažai informacijos ir apie Babtų krašto, jo apylinkių gamtą. inimi Nev žio ir mažesnių upių
slėniai, apaug vešlia augalija, atskiri miško masyvų plotai ar nedidelės girelės,
keletas svarbesnių įvairios paskirties ir reikšmės saugotinų teritorijų.
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Babtų kraštotyros muziejuje taip pat galima rasti literatūros apie 1918, 1936,
1937 m. Lietuvos gamtos tyrinėjimus, visų pirma žurnalo „Kosmos“ ir jo priedo
„Gamtos draugas“ numerius.

Bestuburių gyvūnų įvairovė ir tyrimai
Bestuburiai – didžiausia ir įvairiausia gyvūnų grupė. Babtų apylinkėse tik neseniai pradėti detalesni jų tyrimai. inių sukaupta apie moliuskus, o apie vėžiagyvius
ir dėles duomenų beveik nėra. Dėl šios priežasties jie straipsnyje nebus aptarti.
iuskai Šiame skyrelyje apžvelgsime istorin moliuskų tyrimų eigą ir
pateiksime Babtų apylinkėse rastų moliuskų rūšin sudėtį. Duomenis surinko ir
ataskaitoje pateikė autorių kolektyvas (Skujienė ir kt., 2007).
. oelendorfas ekspedicijų N muno, Neri s ir kai kurių ežerų pakrantėmis metu 1898 m. rado 35 sausumos sraigių rūšis ir Kauno apylinkėse aprašė 11
Clausiliidae moliuskų rūšių Cochlodina laminata, C. orthostoma, . filograna, Macrogastra ventricosa, M. plicatula, M. latestriata, Clausilia dubia, C. pumilla, C. bidentata,
Lacinaria plicata, Bulgarica cana. Iš šiandien žinomų retesnių . oelendorfas Kauno
apylinkėse rado ir ertigo alpestris, Pupilla muscorum, Aegopinella nitidula.
Tyrinėtojai . Šlešas (Schlesch) ir . Krauspas (Krausp) 1938 m. Kaune ir jo
apylinkėse surado 48 sausumos moliuskų rūšis. ie nerado C. bidentata ir M. latestriata (Clausiliidae šeima). Iš šiandien laikomų apyretėmis jie neaptiko . alpestris,
A. nitidula, tačiau rado naujų – Truncatellina cylindrica (Paž islyje), ertigo pusilla
(IV forte, prie Panem nės, ig liuose), A. nitens (Sarg nuose prie Neries).
Naujausius moliuskų tyrimus atliko G. Skujienė su kolegomis. Kairiajame
Nevėžio intako Sa sinės upelio šlaite (428 kv.) jie rado retą rūšį Lietuvoje – ertigo
alpestris. Be to, šioje vietoje buvo rasta 18 kitų rūšių. domesnės iš jų Limax cinereoniger (1 pav.), Ena obscura, Cochlodina orthostoma. Iš viso čia užfiksuotos 6
Clausiliidae šeimos rūšys (Cochlodina orthostoma, Maerogastra ventricosa, M. plicatula,
Clausidia dubia, C. pumila, C. laminata). Būdingas biotopas – plačialapių miškas su
eglėmis ir lazdynais, žolių dangoje – žibuoklė (Hepatica nobilis), našlaitė ( iola sp.),
tamsioji plautė (Pulmonaria obscura), europinė pipirlapė (Asarum europaeum), kiškio
kopūstas (Oxalis acetosella), keturlapė vilkauogė (Paris uadrifolia). Pomiškyje vyrauja
eglės, sausmedžiai ir jauni skroblai.
Dešiniajame Nevėžio slėnio šlaite,
175 kv., buvo tirti skroblynai su klevais
ir pavienėmis šimtametėmis pušimis.
iškas išvalytas, mažai nuokritų, su
pavieniais sausmedžiais, garšvomis ir
žibuoklėmis; kai kurie medžiai deginti.
ia taip pat buvo rasta 18 moliuskų
rūšių. Rūšių įvairovė nesiskyrė nuo
Sausinės upelio šlaite tirto miško. Iš
retesnių Lietuvoje čia rastos tik C. orthostoma, Limax cinereoniger, Ena obscura.
Taip pat aptikta ir Helix pomatia (vy- 1 pav. uodasis šliužas. H. Krisp Wikipedia
nuoginė sraigė).
nuotr.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Lietuvos raudonąją knygą šiuo metu yra įtrauktos penkios moliuskų rūšys vienas šliužas, vienas vandens dvigeldis ir trys ertiginidae šeimos sraigės. Iš
jų Babtų apylinkėse rasta tik viena moliuskų rūšis, įrašyta į Lietuvos raudonąją
knygą ir įtraukta į Buveinių direktyvą – mažoji suktenė ( ertigo angustior). Ši
sraigutė gyvena ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje. Varluv s–B btų miškas
malakologiškai netyrinėtas.
Publikacijų apie moliuskų tyrimus galima rasti Vilniaus ir Vytauto Didžiojo
universitetų moksliniuose straipsniuose bei konferencijų leidiniuose.

Vabzdžiai
Kauno rajone ir apylinkėse aptinkama apie 1 322 rūšių vabalų ir apie 724
drugių būrio atstovus. Kitos vabzdžių grupės menkai tyrinėtos. Kauno rajono
retųjų vabzdžių sąraše – 10 vabalų, 9 drugių, 1 žirgelių ir 1 apsiuvų rūšis. ra
duomenų apie machaonų ir juodųjų apolonų veisimąsi (Vasiliauskas ir kt., 1999).
Daug rajono žemių sukultūrinta, pritaikyta žemės ūkiui, biotopų įvairovė maža,
tad ir vabzdžių įvairovė nedidelė.
2007 m. Lietuvos entomologų draugija atliko Nevėžio kraštovaizdžio draustinio entomologinių vertybių studiją. Projekto autorius Giedrius Švitra ataskaitoje
pateikė informaciją ir apie Babtų apylinkes. Skyrelyje apie vabzdžius naudojama
minėtos ataskaitos medžiaga.
Dominuojančios buveinės Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje yra drėgnos
užliejamos įvairaus sukultūrinimo laipsnio salpinės pievos apatinėje slėnio dalyje,
šlaitiniai miškai arba sausos įvairiažolinės pievos slėnio šlaituose. emupyje išlikusios kelios gilios senvagės, apaugusios nendrynais, švendrais, daugelyje vietų su
gausia plūduriuojančia augalija, kurioje dominuoja alijošiniai aštriai. Kitur – slėnio
pievų pažemėjimuose – taip pat auga švendrynai ar plyti pelkiapievės su snaputynais, rūgtimis. Aukštesnio lygmens salpoje vietomis
aptinkami ir stepinių pievų fragmentai.
Tokios buveinės nulemia ir entomofaunos sudėtį.
Pelkiapievėms būdingos drugių rūšys – Lycaena dispar,
Eumedonia eumedon, Heteropterus morpheus, Araschnia
levana, Brenthis ino, Clossiana selene, Coenonympha iphis,
Lycaena hippothoe. Sausesnėse pievose laikosi ygaena viciae, Thymelicus lineola, Ochlodes venata, Argynnis
paphia, Mesoacidalia aglaja, Melitaea athalia, Aphantopus hyperantus, Lycaena virgaureae, Cyaniris semiargus,
Polyommatus icarus, P. amanda, Aricia agestis. Šlaitų
sauspievėse aptinkamos šioms vietoms tipingos rūšys – Clossiana dia, Coenonympha pamphilus, ygaena
filipendulae, . lonicerae, Melitaea phoebe (palyginti neseniai Lietuvoje išplitusi rūšis, 2 pav.), Lycaena tityrus,
Idaea serpentata, itin retos – Maculinea alcon (rebeli),
Polyommatus dorylas, Melitaea aurelia. Nemažą drugių 2 pav. Didžiosios šaškytės
dalį sudaro krūmynų, pamiškių rūšys – Coenonympha patinėlis. I. Leiduso Wikipedia
arcania, Gonepteryx rhamni, Limenitis camilla, Apatura iris, nuotr.
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A. ilia, Inachis io, Aglais urticae, Polygonia c-album, Lopinga achine, Lasiommata
maera, Satyrium pruni, S. w-album. Dvi
paskutinės rūšys būdingos derlingiems
plačialapiams miškams, paplitusios lokaliai ir retos. Apydažnė Nevėžio slėnyje S. pruni. Visose buveinėse galima
pamatyti Pieris napi, anessa atalanta,
Cynthia cardui. domios ir retos Lietuvoje, bet nesaugomos drugių rūšys –
Carcharodus flocciferus (dar visai neseniai
buvo įrašyta į Lietuvos RK), Satyrium 3 pav. Šarvuotoji skėtė neatsiejama nuo Nevėžio
pruni, S. w-album, Aricia agestis, Drepana senvagių. C. Fischerio Wikipedia nuotr.
harpagula, Asthena anseraria (visai neseniai buvo įrašyta į Lietuvos RK), Euphyia badiata, Eupithecia simpliciata, Perizoma
sagittata, Selenia lunaria, Cucullia chamomillae, Hemaris fuciformis, taip pat vabalas
Lixus bardanae, kurio žinomos vos kelios radavietės Lietuvoje.
Nevėžio upė, senvagės, tvenkiniai sudaro gana palankias sąlygas draustinyje
veistis žirgeliams. ų rasta 16 rūšių. Tačiau tai daugiausia įprastinės žirgelių rūšys. Tik senvagėse su alijošiniais aštriais rastos retos ir saugomos žirgelių rūšys
žaliasis laumžirgis (Aeshna viridis), šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis, 3 pav.).
Paminėtina ir viena stambiausių rūšių – didysis karališkasis laumžirgis (Anax imperator). Ši rūšis dar visai neseniai buvo įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, bet
pastaraisiais metais, pagausėjus informacijos, iš sąrašo išbraukta. Iš viso draustinyje
užregistruotos 699 vabzdžių rūšys.

Saugomos vabzdžių rūšys Nevėžio
kraštovaizdžio draustinyje
Nevėžio kraštovaizdžio draustinyje aptiktos 7 saugomos vabzdžių rūšys (43
radavietės) 4 drugių (38 radavietės), 2 žirgelių (3 radavietės), 1 lygiasparnių (2
radavietės). ų sąrašas pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė
aug
s va

i

rū s a tikt s Nevė i

Būrys, šeima, rūšis

kra t vai

RK rūšis

i

raustin e

RK kategorija

uropos RK

Buveinių
direktyvos priedai
II

IV

+

+

Drugiai – Lepidoptera
elsviai – Lycaenidae
Didysis auksinukas – Lycaena
dispar aworth
Baltajuostis melsvys – Eumedonia
eumedon sper
Gencijoninis melsvys – Maculinea
alcon rebeli Denis
Schifferm ller

+

3 (R)

+

4 (I)

+

1 ( )

+
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t sinys
Būrys, šeima, rūšis

RK rūšis

RK kategorija

uropos RK

Buveinių
direktyvos priedai
II

IV

+

+

Pleštekės – Nymphalidae
ažoji šaškytė – Melitaea aurelia
Nickerl

+

3 (R)

+

4 (I)

+

3 (R)

+

3 (R)

+

irgeliai – Odonata
Raštuotosios skėtės – Libellulidae
Šarvuotoji skėtė – Leucorrhinia
pectoralis harpentier
Laumžirgiai – Aeshnidae
aliasis laumžirgis – Aeshna viridis
versmann

+

Lygiasparniai – Homoptera
Giedančiosios cikados – Cicadidae
Kalninė cikada – Cicadetta montana
Scopoli

Išskirtų teritorijų apžvalgoje svarbus i i
auksinuk paplitimas ir apsauga Babtų apylinkėse (4 pav.). (Būrys drugiai – Lepidoptera, šeima melsviai –
Lycaenidae.)
i gi a ir ek gi a Gyvena šlapiose pievose, paupiuose, pagrioviuose,
paežerėse, drėgnose pamiškėse. Kiaušinėlius deda ant vandeninių rūgštynių ( umex a uaticus), rūgštynių gudažolių ( umex hydrolapathum). Išsirit vikšrai gyvena
apatinėje lapų pusėje, išgraužia įvairaus dydžio angas. ie žiemoja paklotėje, prie
mitybinių augalų. Kelis mėnesius gali
praleisti po vandeniu. Pavasarį vėl pradeda maitintis. Pasiek apie 20 mm
ilgį, prisitvirtina prie mitybinio augalo
stiebo apatinės dalies ir virsta lėliukėmis. Drugiai skraido birželio–liepos
mėnesiais. Kartais pastebima antra karta rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais.
u ia i gausu as Visur sutinkami negausiai, sudaro uždaras populiacijas po kelis ar keliolika individų.
rės ės ir a sauga
elioracija
ir pesticidų naudojimas kelia didžiausią
grėsm . Svarbi ekstensyvi ūkinė veikla
šlapiose pievose, vėlyvas melioracijos
griovių šienavimas (Rašomavičius, 2007).
Auksinuko radaviečių koordina- 4 pav. Didžiojo auksinuko patelė.
. Bacevičiaus nuotr.
tės pateikiamos 2 lentelėje.
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2 lentelė
i i
auksinuk

ra avietės Nevė i

kra t vai

i

raustin e

Vietovė

Data

Individų
skaičius

Platuma,
LKS

Ilguma, LKS

Nevėžio slėnis ties Raud ndvariu,
Be natoniai
Nevėžio sl. pievos aukščiau Raud ndvario
Nevėžio sl. pievos aukščiau Raudondvario
Nevėžio sl. pievos kitoje upės pusėje nei
žliedžiai
Nevėžio sl. pievos kitoje upės pusėje
nei Užliedžiai
Nevėžio sl. pievos kitoje upės pusėje
nei Biv liai
Sausi, atviri Up tės slėnio šlaitai
Sausi, atviri Upytės slėnio šlaitai
Sausi, atviri Upytės slėnio šlaitai
Nevėžio sl. kult. pievos ties Kači niške
Sausinės slėnis žemiau un škių
Sausinės slėnis žemiau uniškių
Sausinės slėnis žemiau uniškių
Griovos šlaitas Sausinės slėnio žemupyje
Nevėžio sl. ties Kudr nais
Nevėžio slėnis, Biv lių pievos
Nevėžio sl. pievos ties Užliedžiais
Nevėžio sl. pievos ties Užliedžiais
Nevėžio sl. pievos ties Užliedžiais
Nevėžio sl. pieva prie senvagės pietiniame
Nevėžio pakraštyje
Nevėžio sl. pievos ties Užliedžiais

2007 06 11

1

486 505

6 089 691

2007 06 11
2007 06 11
2007 06 11

1
1
1

486 642
486 633
487 248

6 090 476
6 090 668
6 092 316

2007 06 11

1

487 426

6 092 134

2007 06 11

1

486 588

6 094 153

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

11
11
11
11
11
11
11
11
21
21
21
21
21
21

1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
5
2

485 540
485 570
485 546
486 290
488 360
488 142
488 103
487 345
486 278
487 302
487 599
487 618
487 480
4870 61

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2007 07 04

1

4871 22

6 091 798

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

094
094
094
096
096
096
096
096
096
094
092
091
091
090

427
908
686
906
624
879
844
244
145
039
763
946
898
364

erit ri s a saug s rek en a i s vertinus tyrimo metu surinktą medžiagą, išskirta 15 entomologiniu požiūriu vertingiausių teritorijų, kuriose turėtų
būti taikomos vienokios ar kitokios gamtotvarkos priemonės ar veiklos apribojimai.
Babtų krašte tirta teritorija (nr. 9) apima sausus Sausinės slėnio šlaitus ir
uniškių kaimo pievas. Tai gana didelis plotas, kurį sudaro sausi pietinės ekspozicijos šlaitai ir įvairaus drėgnumo pievos Sausinės slėnio apatinėje dalyje. Šioje
teritorijoje rastos mažosios šaškytės (Melitaea aurelia), didieji auksinukai (Lycaena
dispar), auga 5 kupstai melsvųjų gencijonų (Gentiana cruciata). Sausi, gerai įšildomi
šlaitai – potenciali buveinė daugeliui pietinių, Lietuvoje nykstančių vabzdžių rūšių.
Deja, pievos nebenaudojamos degraduoja.
agrin inės grės ės intensyvus krūmų plitimas; aukštažolės augalijos įsigalėjimas; gali paveikti pesticidai iš greta plytinčių dirbamų laukų.
saug s rek en a i s teritorijoje iškirsti krūmus, vėliau buvein palaikyti atvira, šienaujant pievą ir neleidžiant plėstis krūmams. Šienauti ne anksčiau
kaip rugsėjo viduryje; slėnio apačioje esančias drėgnas pievas šienauti ar ganyti
mozaikiškai, ne ištisai, kad būtų sudaromos palankios sąlygos didiesiems auksinukams išsivystyti; bent 100 m atstumu nuo slėnio šlaitų nenaudoti pesticidų.
Nauji ir svarbūs šiam kraštui yra mikrodrugių mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) ir kitų minuojančių drugių Elachistidae tyrimai. Šį darbą atlieka mokslininkai
R. . Stonis, A. Diškus, V. Sruoga, P. Ivinskis ir kiti.
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Stuburiniai
uv s Stuburiniai gyvūnai sudaro tik nedidel visos biologinės įvairovės dalį.
Tačiau jie dėl savo dydžio, įvairaus prisitaikymo ir ekologinio vaidmens dažnai turi
labai didel įtaką bendrijų struktūrai ir gyvenamajai aplinkai. Stuburiniai jungia
septynias klases, iš kurių trys dažnai vadinamos vienu bendru pavadinimu – žuvys.
Iš senesnių literatūros šaltinių (Kolupaila, 1936) žinoma, kad Nevėžis negarsėja žuvų gausa, nes jos nemėgsta balų vandens ir vengia gilių bei ramių upės žiočių.
ia sugaunama lydekų, karosų, vėgėlių, kuojų, lynų ir ešerių; žemupio gelmėse
pasitaiko didžiulių šamų. anoma, kad seniau žuvų šioje upėje būta daugiau ir
įvairesnių. Tarpukario Lietuvoje Nevėžis buvo nuomojamas žvejybai, o Kėd inių
apskritis mokėjo brangiausią nuomą.
Prof. R. Kazlausko teigimu, nereti ešeriai, raudės, o praeityje Nev žyje
gyveno daug meknių.
ar iag viai ir r
iai Varliagyviai ir ropliai be galo įdomūs, paslaptingi ir pažeidžiami biologin įvairov sudarantys gyviai. Priklauso mažiausioms
roplių ir varliagyvių klasėms. Lietuvoje gyvena 13 rūšių varliagyviai ir 7 rūšių
ropliai. Kauno rajone ir Babtų apylinkėse aptinkamos visos, išskyrus dvi labai
retas roplį – lygiažvynį žaltį ir varliagyvį – medvarl (Vasiliauskas ir kt., 1999).
Varliagyviai yra mažiau plastiški
nei kiti aukštesnieji stuburiniai, nes
jie daug labiau priklauso nuo temperatūros, drėgmės sąlygų ir vandens
telkinių, reikalingų veisimuisi. Iš 13
Lietuvoje randamų rūšių Babtų apylinkėse gyvena 12 tritonai, rupūžės
ir varlės. Apie varliagyvius žinoma
nedaug. Dažniau minimos paprastoji
rupūžė (Bufo bufo), Nevėžio upės slėniuose įprasta smailiasnukė varlė ( ana
arvalis), kūdrinė varlė ( ana lessonae) ir 5 pav. Smalsus žaltys. I. McIntosho Wikipedia
kitos rūšys (Vasiliauskas ir kt., 1999). nuotr.
Kitaip negu varliagyviai, dauguma roplių yra sausumos gyventojai ir
jiems veistis vandens telkiniai nereikalingi. Didžiausios roplių grupės yra
gyvatės ir driežai. Apylinkėse įprasti
ir dažniausiai aptinkami vikrusis ir gyvavedis driežai; rečiau matomi paprastasis žaltys (5 pav.), gluodenas ir paprastoji angis (marguolė).
Išsamesnių duomenų apie roplių
tyrimus Babtų krašte nėra.
auk čiai Paukščiai – pati įvairiausia sausumos stuburinių grupė. i 6 pav. uodasis strazdas su grobiu. A. Trepte
prisitaikė gyventi beveik visose svar- Wikipedia nuotr.
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biausiose emės ekosistemose. Grupė yra bene geriausiai ištirta Kauno rajone,
taip pat ir Babtų apylinkėse. Visoje šalyje yra dirb ornitologai T. Ivanauskas,
A. Navasaitis, A. ačikūnas, R. Patapavičius ir kiti.
Sistemingi tyrinėjimai, apimantys Kauno rajoną, t siami nuo 1995 m., pradėjus ruošti Lietuvoje perinčių paukščių atlasą (Kurlavičius, 2006), kurį inicijavo
Lietuvos ornitologų draugija. edžiagą apie Kauno rajoną renka daugiau nei 30
mėgėjų ir ornitologų profesionalų. Retieji paukščiai ypač pamėg visą Nevėžio
slėnį iki Babtų ir Kar lgirio bei Padauguv s miškus. iškuose sparnuočių įvairovė yra didžiausia. ia vyrauja žvirblinių būrio smulkieji giesmininkai kikilis,
liepsnelė, mėlynoji ir didžioji zylės, pilkoji ir ankstyvoji krosnialindos (pečialindos), margasparnė musinukė, smilginiai, juodieji ir strazdai giesmininkai (6 pav.),
juodgalvė devynbalsė, tošinukė, karetaitė, nykštukas,
liputis, bukutis, alksninukas, miškinis kalviukas; varniniai – kėkštas ir kranklys. Lapuočių ir mišriuose
miškuose gyvena daug didžiųjų, mažųjų ir vidutinių
genių, o pamiškėse – lakštingalų, karvelių keršulių, gegučių. Nevėžio senvagių klampynėse slepiasi nendrinės
vištelės, o užpelkėjusiose pievose – perkūno oželiai.
Varluvos, Babtų ir Kar lgirio miškus mėgsta slankos.
Iš plėšriųjų dažnesni paprastasis suopis, paukštvanagis
bei pelėdinių šeimos atstovė – naminė pelėda.
Nemažai paukščių gyvena šalia žmogaus – miesteliuose, gyvenvietėse, kaimuose. Neįsivaizduojamas šis
kraštas be gausybės varninių šeimos paukščių pilkųjų
pav. Mažasis apuokas.
varnų, kovų, kuosų bei šarkų. Kiti sparnuočiai gerai
pažįstami baltasis gandras, varnėnas, naminis karvelis, Mindaugo Urbono nuotr.
naminis žvirblis, karklažvirblis, baltoji kielė, langinė
ir šelmeninė kregždės, čiurlys, dūminė raudonuodegė,
volungė. Parkuose ir kapinių želdiniuose dažnai apsigyvena žaliukė, čivylis, dagilis bei plėšrus naktinis
paukštis – mažasis apuokas (7 pav.). Kaip ir visoje
Lietuvoje, Babtų apylinkėse reta kurapkų, jų apsaugai
pastaruoju metu skiriama daug dėmesio.
Iš Lietuvos raudonosios knygos atstovų minimas
drėgnuose Varluvos, Babtų ir kituose mišriuose miškuose perintis apyretis juodasis gandras (Ciconia nigra).
is įsikuria brandžiuose miškuose, šalia pelkėtų vietų,
kur yra stambių ąžuolų, drebulių, uosių, juodalksnių.
Varluvos, Karalgirio miškuose peri retas vapsvaėdis
(Pernis apivorus, 8 pav.). am patinka tamsios, drėgnos
brandžių mišrių miškų vietos. Šiuos miškus mėgsta ir
erelis rėksnys (A uila pomarina). ia jam ypač geros
sąlygos maitintis ir gyventi.
Nevėžio upės slėnyje retas, tačiau perintis paukš- 8 pav. apsvaėdis. A. Trepte
tis švygžda (Porzana porzana, 9 pav.). Tik retkarčiais Wikipedia nuotr.
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matomas tulžys (Alcedo athis), mėgstąs
skaidriavandenius upelius. Baltnugaris
genys (Dendrocopos leucotos) dažniau
aptinkamas drėgnuose Varluvos ir Karalgirio miškuose. is Lietuvoje retas,
nepakankamai ištirtas. Tripirščio genio
(Picoides tridactylus) žinoma tik viena
perėjimo vieta Babtų miške. Šis paukštis, Lietuvoje baigiąs išnykti, mėgsta
mišrius, vandens užliejamus, taip pat
džiūstančius ar gaisrų pažeistus miškus.
ėlyngurklė (Luscinia svecica) rasta taip
pat tik vienoje vietoje prie Nevėžio. 9 pav. etas Nevėžio slėnio paukštis švygžda.
Gyvena prie vandens, mažai ištirta, M. Szczepaneko Wikipedia nuotr.
Lietuvoje reta (Vasiliauskas ir kt., 1999).
Lietuvos raudonąją knygą įrašytos 67 retos ir labai retos paukščių rūšys, iš
kurių apie 50 buvo aptikta Kauno rajone. Babtų apylinkėse gyvenančių paukščių
tikslų skaičių nusakyti būtų sunku.
in u iai induoliai – dar viena nemaža stuburinių grupė. Labiausiai prisitaikiusi prie įvairių aplinkos sąlygų. Lietuvoje, taip pat Kauno rajone, žinduolių
faunistinių tyrinėjimų padažnėjo pastaraisiais dešimtmečiais. Šioje srityje nemažai
nuveikė Lietuvos teriologų draugija. Draugijos narių ir kologijos instituto pastangomis 1997 m. buvo išleistas „Lietuvos žinduolių, varliagyvių ir roplių atlasas“
(L. Balčiauskas, G. Trakimas, R. uškaitis ir kt.). Kauno rajono šikšnosparnius
tyrinėja D. . Pauža, A. Gudaitis, . Adomaitis ir kiti.
Kauno rajone gyvena maždaug 53 iš visoje Lietuvoje gyvenančių 70 rūšių
laukinių gyvūnų, priskiriamų žinduolių klasei. Šie gyvūnai skiriami į šešis būrius
vabzdžiaėdžiai, šikšnosparniai, graužikai, kiškiažvėriai, plėšrieji ir porakanopiai.
Duomenys pateikiami iš leidinio „Kauno rajono gamta ir kultūros vertybės“ (Vasiliauskas ir kt., 1999).
Kauno rajone ir Babtų apylinkėse aptinkamos visos penkios Lietuvoje gyvenančių vabzdžiaėdžių rūšys. Tai baltakrūtis ežys, kurmis ir trijų rūšių kirstukai.
ažiausiai žinoma apie vandeninį kirstuką.
Šikšnosparnių Babtų apylinkėse skaičius nenustatytas, žinomos Kauno rajone
net 12 iš 14 Lietuvoje gyvenančių rūšių. Dominuoja Natuzijaus šikšniukas.
Graužikai – pats gausiausias žinduolių būrys. Lietuvoje aptikta 21 rūšis, o
Kauno rajone – 18. Šio būrio atstovai Babtų apylinkėse – bebrai, ondatros, voverės, miegapelės, pelės, žiurkės bei pelėnai. Varluvos miške gausiai išplit bebrai,
jų dažnai aptinkama ir Nevėžyje.
Iš kiškiažvėrių Babtų apylinkėse gyvena pilkasis ir baltasis kiškiai. Baltasis,
nors ir gerokai rečiau nei pilkasis, gana dažnai aptinkamas Varluvos miške.
Plėšriųjų žvėrių Lietuvoje aptinkama 14 rūšių. Kauno rajone, o taip pat
ir Babtų apylinkėse gyvena 11 vilkas, rudoji lapė, usūrinis šuo, miškinė ir
akmeninė kiaunės, šermuonėlis, žebenkštis, kanadinė audinė, juodasis šeškas,
barsukas ir ūdra.
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Kauno rajone veisiasi 5 rūšių porakanopiai. Tai geriausiai mums pažįstami
stambūs miškų žvėrys šernas, taurusis ir dėmėtasis elniai, stirna, briedis. Didieji Karalgirio, Babtų, Varluvos miškai – pagrindinės elnių ir briedžių buveinės.
Dėmėtieji elniai – introdukuota rūšis. ie 1954 m. buvo atvežti iš Alt jaus. Nuo
1992 m. duomenų apie šią rūšį nėra.
anoma, kad dėmėtieji elniai išnyko dėl
kryžminimosi su tauriaisiais elniais.

Pabaigos žodis
Šiandien detalesni tyrimai atliekami stengiantis paliesti kiekvieną Lietuvos
kampelį, Babtų kraštas – ne išimtis. Kauno rajonas, traukiantis gamtos tyrinėtojus,
visuomet buvo ir išlieka vienas iš svarbių biologinių tyrimų objektų.
2001 m. paskelbta galutinė ataskaita „Romainių miško, iesios kraštovaizdžio
draustinio, entrinio ir Šančių ąžuolynų gamtinės įvairovės tyrimai ir rekomendacijos, kaip ją išsaugoti“. Kauno krašto ornitologų draugija, vadovaujama Romualdo
Barausko, atliko didžiulį darbą, suinventorizuodama, aprašydama esamą biologinės
įvairovės būkl ir pateikdama apsaugos būdus rūšims išsaugoti. Tikimės, kad tokia studija netolimoje ateityje apims ir Babtų kraštą, apylinkių miškus, užliejamas
pievas, upes, slėnius.
Tolimesni tyrimai neabejotinai suteiks Babtų kraštui įdomios floristinės botaninės ir faunistinės zoologinės informacijos. Tobulėjant technologijoms, ateities
kartos atras ir naują mikropasaulį, kurio šiandien dar negalime smulkiau aprašyti.
Šiame krašte liko dar daug neišvaikščiotų užpelkėjusių pievų, laukų, pamiškių,
todėl būtina tikslinti duomenis. Intensyvus natūralių kraštovaizdžių naikinimas,
vartotojiškos visuomenės veikla sukėlė greitą ir dažniausiai negrįžtamą mus supančios biologinės įvairovės nykimą. Tyrinėtojai stengiasi inventorizuoti pagrindinius
žemės biomus. Todėl būsimi biologai, gamtininkai turėtų būti supažindinami su
biologinės įvairovės tyrimais ir išsaugojimo aktualijomis. Tik žinodami, ką turime
aplinkui, suprasime, ką reikia išsaugoti ateities kartoms.
Padėka. Dėkojame Ka no m rių regioninio parko ekologui Giedriui Vaivilavičiui, pateikusiam ir leidusiam naudotis autorių kolektyvo atlikta studija apie
moliuskų tyrimus.
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Babtų apylinkių miškai ir jų biologinė
įvairovė
onas Bacevičius, Sigita Sprainaitytė

Trumpa istorinė Babtų miškų apžvalga
Istorinių žinių apie B btų apylinkių miškus nėra daug. 1570 m. inventoriuje
B btai minimi kaip karališkasis kaimas. 1579 m. Babtų sodyba turėjo 60 valakų
miško (Kuprionis, 1938).
Daugiau informacijos apie šio krašto miškus atsiranda tik
a. Studijos
„Nevėžis“ skyrelyje „ iškai Nevėžio baseine“ (1936) profesorius Steponas Kolupaila nurodo, kad Raud ndvario urėdijoje (jai priklausė Babtų apylinkių miškai)
valdiški miškai užėmė 22 127 ha, o privatūs – 2 713 ha. Iš didesnių masyvų
paminėtas Babtyno – 3 400 ha.
etinė kirtimo norma Raudondvario urėdijoje
buvo 45 000 ktm.
Šeštajame dešimtmetyje trumpa žinutė žurnale „ okslas ir gyvenimas“
(Anonimas, 1957) štai kaip pristato Pab ltijo botanikų ekspedicijos įspūdžius
Babtų miškuose
Neišdildomą spūd mūsų svečiams paliko Nevėžio lankos ir Babtų miškas. ia pamatėme,
kaip keičiasi augalija keičiantis dirvožemiui. Arčiau Nevėžio, kur priemolio sluoksniai
yra netoli paviršiaus ir dirvožemio reakcija neutrali, išaug s gražus ąžuolynas. Tolyn
nuo upės priemolius dengiantys smėlio sluoksniai vis storėja, dirvožemio reakcija darosi
rūgštesnė ir greta ąžuolų atsiranda eglės. Pagaliau ąžuolai visai išnyksta, užleisdami vietą
eglėms. Babtų miško aikštelėse radome retą mūsų respublikoje katilėlio rūš
Campanula
bononiensis (boloninis katilėlis – aut. past.).

Lietuvos ir Babtų miškingumas skaičiais
Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos informacija (2012),
2011 m. Lietuvoje miškai užėmė 2,17 mln. hektarų (33,2 proc. šalies ploto). Didesniąją
miškų dalį (56,2 proc.) sudaro spygliuočių medynai, iš kurių dominuoja pušynai.
ie auga 727,1 tūkst. ha plote.
inkštaisiais lapuočiais apaug 816,1 tūkst. ha
(39,7 proc.), kietaisiais – 83,8 tūkst. ha (4,1 proc.).
Pagal grupes miškai skirstomi į specialios paskirties ekosistemų apsaugos ir
rekreacinius, taip pat apsauginius bei ūkinius. Rezervatinių miškų Babtų apylinkėse
nėra. Padauguv s girininkijoje specialios paskirties ekosistemų apsaugos miškų grupė
sudaro 21,7 ha plotą, t. y. užima 1 proc. girininkijos miškų. Apsauginiams miško
plotams tenka 406,4 ha (13 proc.) ir ūkiniams – 2 818,7 ha (86 proc.). Sitk nų
girininkijoje 68,8 ha (3 proc.) yra specialios paskirties ekosistemų apsaugos miškų,
288,7 ha (13 proc.) – specialios paskirties rekreacinių, o 18,9 ha (1 proc.) sudaro
apsauginių ir 1 770,4 ha (83 proc.)
ūkinių miškų grupes (Ribokas, 2005).
kertinių miško buveinių (K B)1 1 Kertinė miško buveinė žmonių veiklos nepažeistas
miško plotas, kuriame dabar yra didelė tikimybė
sąrašą valstybiniuose miškuose yra
aptikti nykstančių, pažeidžiamų, retų ar saugotinų
įtrauktos ir Ka no miškų urėdijai pribuveinių specializuotųjų rūšių. ed. pastaba.
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klausančios Padauguvos bei Sitkūnų girininkijos (Ribokas, 1 pav. Padauguvos
2005). Padauguvos girininkijoje K B sąrašą sudaro upelių girininkijos kertinių
(užima 17,73 ha) ir Nev žio (16,42 ha) šlaitai, plačialapių miško buveinių
miškų (iš viso maždaug 165 ha) kvartalai, šlapiųjų plačialapių schema
miškų ( 18 ha) keletas fragmentų, taip pat eglynai ir mišrių
miškų su eglėmis (bendrai 3,7 ha) zonos (1 pav.). Sąrašą papildo ir šlapieji juodalksnynai (2,6 ha), trys pavieniai medžiai milžinai bei medžių milžinų grupės
( 1 ha). Sitkūnų girininkijoje K B buveinės išskirtos plačialapių miškų (34,4 ha)
zonose su 6 pavieniais medžiais milžinais bei jų grupėmis ( 4 ha plotas). Upelio
šlaite K B paskelbta 3,4 ha plote (2 pav.).
Kauno miškų urėdija, vadovaudamasi galiojančia kirtimų normos apskaičiavimo metodika, nustatytu sumažintu eglynų kirtimų amžiumi, pasikeitusiomis
miškų grupėmis, pagausėjus brandžių medynų, priėmė ir patvirtino 12 proc.
mažesn pagrindinių kirtimų apimtį (53,7 tūkst. kub. m likvidinės medienos) nei
buvo paskutinius penkerius metus (Ribokas, 2005).
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2 pav. Sitkūnų
girininkijos kertinių
miško buveinių
schema.

alstybinio

miškotvarkos instituto
schemas adaptavo
E. Markauskas
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Urėdijai priėmus kirtimo normą, girininkijoms kirtimų apimtis išdėstoma
proporcingai esamam brandžių medynų tūriui. Kone didžiausia pagrindinių kirtimų apimtis yra Padauguvos girininkijoje (10,9 tūkst. kub. m). Šioje girininkijoje
didžiausia ir spygliuočių poūkio biržė. Padauguvos girininkijoje iš kietųjų lapuočių
daugiausia bus kertama juodalksnynų (Ribokas, 2005).
iško atkūrimo darbų apimtis atsispindi 1 lentelėje.
a

aga girininki as

Iš viso

samuose neapaugusiuose
plotuose

Penkmečio biržės

Iš viso

samuose neapaugusiuose
plotuose
iško želdinimas

etinė
apimtis
(ha)

Penkmečio biržių

–
15,7

iško žėlimas (ha)

sama neapaugusių
miško plotų

220,6
189,0

edynai, skirti sutankinti

142,6
94,4

iško želdinimas

Iš viso

Padauguvos
Sitkūnų

Penkmečio biržės

iško žėlimo ir želdinimo
fondas (ha)

363,2
299,1

25,6
56,7

183,4
146,0

209,0
202,7

117,0
37,7

37,2
43,0

154,2
80,7

–
–

30
30

iško žėlimas

a i t s

samas neapaug s mišku
plotas

Girininkija

ar

Dalinis
želdinimas

1 lentelė
i k atkūri

22
12

iškų charakteristika
Babtų krašto teritorijai, kaip ir visai Lietuvai, būdinga taigos ir plačialapių
miškų augalija. i priklauso vakarų palearktinei zonai. Floristinis-fitocenologinis
rajonavimas priklauso Pabaltijo baltamiškinių eglynų provincijai, rytų paprovincijui,
Nemuno žemupio lygumos, Dz kų ir Sūduv s aukštumų rajonui. ia vyrauja
plačialapiai miškai (ąžuolas, uosis) ir eglynai (Kauno miškų urėdijos informacija).
Nevėžio baseine miškingos teritorijos plyti daugiausia periferijoje, toliau nuo
upių, ir jų plotai nedideli. Taigi hidrologinis miškų vaidmuo nėra labai svarbus.
Babtų apylinkėse miškų daugiau rytinėje pusėje (3 pav.).
iškuose vyrauja lapuočiai medžiai beržai, drebulės, baltalksniai, uosiai, ąžuolai, juodalksniai, liepos,
aptinkama skirpstų. Traką formuoja paprastasis lazdynas (Corylus avellana), karpotasis ožekšnis (Euonymus verrucosa), paprastasis šermukšnis (Sorbus aucuparia),
paprastasis sausmedis (Lonicera xylosteum), šaltekšnis (Frangula alnus).
Aikštelėse, Nevėžio ir intakų krantuose, kirtimuose auga baltalksniai (Alnus
incana), gausu aviečių, vietomis gervuogių. Kur įsimaišo eglių, ten plyti mišrios
sudėties miškai, o grynų eglynų nedaug – tai Gaili šių, Babtų miškai.
Tiek seniau, tiek dabar vienas iš gražiausių ir vertingiausių Babtų krašto
miškų buvo ir yra Babtų šilas, įsiterp s į Gyni s ir Nevėžio santaką, ant kalvelės. Stasys Švirinas (1970) rašo, kad tai gražiausias apylinkės miškas, kurį galima
vadinti ir parku. į ankstesniais laikais gausiai lankė apylinkių gyventojai, net
kauniečiai. Ties šilu, apie 1 km į šiaur nuo buvusio ema čių plento, buvo ir
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3 pav. Babtų
apylinkių miškai
pavasar . 2008 m.
. Bacevičiaus nuotr.

gražus paplūdimys. ia Nevėžio šlaitas lėkštas, slėnis smėlėtas, sausas, nuolaidus
į up . Paupio paplūdimys – švarus smėlis.
Pietinėje šilo dalyje – šimtametis ąžuolynas. žuolai vešlūs, plačiai išsišakoj ,
po jais žolinė danga, kuri primena tikrą parką. žuolynas stačiu, vaizdingu šlaitu
nusileidžia į Nevėžį. Pro ąžuolus matyti upės ir jos slėnio diarama. Ties autostrada Ka nas–Kla pėda prasideda pušynas, kuris toliau į šiaur užima centrin
miško dalį. Dėl augančių pušų, matyt, ir miškas vadinamas šilu. Rytinė miško
dalis lėkštu nuolydžiu pereina į Gynios slėnį. Pietrytinėje dalyje vyrauja ąžuolai,
toliau į šiaur eglės, yra ir kitokių rūšių medžių (Švirinas, 1970).

iškų žolės
olių rūšių skaičius ir pasiskirstymas miškų ekosistemose daugiausia priklauso
nuo dirvožemio ir medyno tipo, drėgmės režimo. žuolynuose su lazdynų traku
susiformavo žolių danga, kurioje ypač daug efemeroidų (trumpai vegetuojantys
daugiamečiai augalai). ie ryškiausiai pastebimi pavasarį, vėliau antžeminės dalys
nunyksta iki kito vegetacijos sezono arba nužydėjusios lieka mažiau pastebimos.
Pietinės ekspozicijos šlaituose jau nuo ankstyvo pavasario pastebimi baltažiedžių
ir geltonžiedžių plukių (Anemone nemorosa, A. ranunculoides), paprastųjų rūtenių
(Corydalis solida), pavasarinių švitriešių (Ficaria verna), paprastųjų vištapienių (Gagea
luteum), tamsiųjų plaučių (Pulmonaria obscura) žiedai. Ten, kur šlaitas leidžiasi į
Nevėžį, dideliais plotais tarpsta pakalnutės (Convallaria majalis). Drėgnesnėse vietose auga purienos (Caltha palustris) ir pražangialapės blužnutės (Chrysosplenium
alternifolium).
Vėliau pavasarinių augalų vietą užima miškinės miglės (Poa nemoralis),
varpotosios juodžolės (Actaea spicata), miškinės strugės (Brachypodium sylvaticum),
miškinės sorokės (Milium effusum), europinės pipirlapės (Asarum europaeum). Be
minėtų augalų, šiose augavietėse įsikūrusios pelkinės kreisvės (Crepis paludosa),
gojinės miglės (Poa nemoralis), paprastosios katuogės ( ubus saxatilis).
išriuose
miškuose randama pataisinių (Lycopodiaceae) šeimos atstovų, pušynus labiau mėgsta
ir auga ten dideliais būriais bruknės ir mėlynės ( accinium vitis-idaea, . myrtillus).
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Ažūriškais šviesiai žaliais patiesalais
nuvilnija miškinių asiūklių (E uisetum
sylvaticum) sąžalynai. Nuo kitų asiūklių
jie aiškiai skiriasi šakučių gausa, kuri
ir sudaro dekoratyvumo įspūdį. ei
pavėsis didesnis, žolių ardas menkiau
išsivyst s. glynuose taip pat labai
nedaug žolių, ten karaliauja samanos.
Atskirą augalų grup sudaro
chlorofilo neturinčios rūšys. Tai saprofitiniai ir parazitiniai augalai, gatavas
organines medžiagas gaunantys iš kitų
organizmų ar jiems tarpininkaujant. 4 pav. Gegužinė žvynšaknė.
Dar daugiau žinoma dalinių saprofitų S. Sprainaitytės nuotr.
ir parazitų – tų, kurie patys sintetina
organines medžiagas, tačiau trūkstamą dalį pasisavina iš savo kaimynų (barškučiai,
akišveitės, kūpoliai). Parazitiniai augalai maistą ima tiesiai iš augalo maitintojo
apytakos audinių. Rūšys, kuriose nevyksta fotosintezė, įgyja pranašumų išgyventi
nepalankiomis sąlygomis esant dideliam drėgnumui ir menkam apšvietimui. Babtų
apylinkių miškuose iš bechlorofilių augalų pavasarį pastebimos gegužinės žvynšaknės
(Lathraea s uamaria), apninkančios lazdynų šaknis. ų storas mėsingas rausvos spalvos stiebas iš tolo atkreipia dėmesį (4 pav.). Vasarą ūksmingose vietose pastebimi
nulink miškinių gluosvių (Monotropa hypopitys) žiedynai, kurie peržydėj išsitiesia.
Gluosvės sugyvena su tam tikros rūšies grybais, tačiau, neturėdamos chlorofilo, per
grybą gali parazituoti kitus augalus. Dažniau auga grupėmis, o sausą vasarą gali
visai neišdygti (Purvinas, 1976). Babtų krašto miškuose ieškotinas augalas – rusvoji
lizduolė (Neottia nidus-avis). inios apie jį labai papildytų rūšies paplitimo žemėlapį.
Arčiau upių, periodiškai užliejamose teritorijose ar lokaliose reljefo žemumose plyti juodalksnynai, rečiau uosynai.
Trąšiuose dirvožemiuose žolių danga 5 pav. uden nuodingas uogas nokina
labai vešli, daug drėgm mėgstančių karklavijas. S. Sprainaitytės nuotr.
rūšių kanapinis kemeras (Eupatorium
cannabinum), karčioji kartenė (Cardamine
amara), gelsvalapė usnis (Cirsium oleraceum), pelkinė kreisvė (Crepis paludosa),
paprastoji vilkakojė (Lycopus europaeus),
karklavijas (Solanum dulcamara, 5 pav.).
Augavietėse, kur vanduo užsistovi ilgiau, susiformuoja gausiai žolėmis ir
samanomis apaug kauburiai, atsidengia
medžių šaknys ir jie atrodo lyg būtų pasistieb . Šiuose kupstuose auga įvairiausi
paparčiai, o šlapynėse vyrauja viksvos
pelkinė, kupstinė, pailgoji (Carex acutiformis, C. cespitosa, C. elongata) ir kt.
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6 pav. Pamiškėse
sąžalynus sudaro
krūminis kūpolis.
S. Sprainaitytės
nuotr.

Paupių juodalksnynuose gausiai želia laipiojantys ir vijokliniai augalai –
apyniai, gervuogės, patvorinės vynioklės. Pionierine aliuvinių miškų stadija laikomi
baltalksnynai (Rašomavičius, 2012). ais apaug kai kurių Nevėžio intakų krantai,
jų yra ir šlaituose. Drauge tarpsta laukinės kriaušės ir obelys, skirpstai, karklai.
Baltalksnių čia dar gausu, nors toliau į pietus jų jau sunku surasti. Babtai atsiduria ties riba, kur paplit ir skroblai, ir baltalksniai. Pavasarį baltalksnynuose
žydi nemažai augalų efemeroidų – ypač švitriešių, paprastųjų rūtenių, tamsiųjų
plaučių, paprastųjų vištapienių, arčiau upės vagos telkiasi pelkinės vingiorykštės,
vasarą dominuoja dilgėlynai, garšvynai ar builynai. olių ardas menkesnis, jei
baltalksniai sudaro didesnį pavėsį.
kotoninėse miško pakraščių ir miško aikštelių bendrijose, paupiuose birželį
raudonuoja žemuogės (Fragaria vesca), žydi pūteliai (Tragopogon sp.), didžiažiedžiai
katilėliai (Campanula persicifolia), krūminiai kūpoliai (Melampyrum nemorosum, 6 pav.),
šlakinės kregždūnės ( incetoxicum hirundinaria), pasitaiko visžalių šiurkščiųjų ir
ožkabarzdžių asiūklių (E uisetum hyemale, E. pratense), rykštenių (Solidago virgaurea), vaistinių česnakūnių (Alliaria petiolata). Kar lgirio m ško pakraščiuose aukštos
žolės sudaro ištisus sąžalynus. Šių kraštų žemės tinkamos kelminiam paparčiui
(Dryopteris filix-mas). domesnė, retesnė rūšis – skėtinė širdažolė (Centaurium erythraea). iškų buveinėse aptinkama nemažai retų, saugomų augalų rūšių, kurioms
aptarti skirtas atskiras skyrelis.

Samanos ir kerpės
Babtų apylinkių samanos dar tik pradėtos tyrinėti. Kauno rajone rastos 55
rūšys iš 30 šeimų. Iš jų kerpsamanėms priskiriama 17 rūšių, priklausančių 15 šeimų (Vasiliauskas ir kt., 1999). Kerpsamanės – viena archajiškiausių augalų grupių
emėje, tai pionierinės samanos, dalyvaujančios augalų liekanų mineralizacijos
ir dirvodaros procesuose. Nuo lapuotųjų samanų jos skiriasi daugeliu bruožų –
dauginimosi struktūrų, sporogonų ir netikrųjų šaknų (rizoidų) sandara, tačiau šie
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A.
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Babtų Šventųjų Petro
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2011 m.
K. Driskiaus nuotr.

Panevėžiuko
Nukryžiuotojo ėzaus
bažnyčia. 2009 m.
A.

atkelio nuotr.
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pav. Tarp kitų
samanų išsiskiria
paprastosios
maršantijos „skėčiai“.
S. Sprainaitytės
nuotr.

dalykai ne visada pastebimi. Stuomenines kerpsamanes lengviausia atskirti pagal
begyslius lapus (Naujalis ir kt., 1995).
Tradiciškai abiejų grupių samanos siejamos su miškais, tačiau tai labai plačios
ekologinės amplitudės organizmai, gebantys augti tiek vandenyje, tiek pievose, tiek
kultivuojamuose pasėliuose, ant pūvančios medienos ir medžių kamienų, akmenų.
Didesnė kerpsamanių įvairovė būdinga ūksmingoms, šaltiniuotoms vietoms. Papartinė tįsena (Plagiochila major) dažniausiai aptinkama miškuose, paprastai ten pat, kur
auga drėgm mėgstantys paparčiai – prie upelių ar kitų vandens telkinių. Plokščioji
miltuotė ( adula complanata) įsikuria ant įvairių medžių kamienų. vairialapė gludutė (Lophocolea heterophylla) tarpsta ant pačių įvairiausių substratų – trūnijančios
medienos, kempininių grybų, pelkėtuose Babtų krašto miškuose persikrausto ant
viksvų kupstų, kur dalijasi erdve su žaliosiomis samanomis. Viena iš stambiausių
Lietuvos kerpsamanių – paprastoji maršantija (Marchantia polymorpha) – užaugina
iki 10 cm ilgio gniužulus ir ištisomis vejomis išplinta pelkėtose ir šaltiniuotose
vietose, gali augti ant labai įvairių paviršių. ą aptiksime karjeruose, laužavietėse,
dirbamuose laukuose ir šiltnamiuose, ūksmėtuose miškuose, netgi ant pastatų
pamatų ir laiptų šiaurinėje pusėje. aršantijoms būdinga dvinamystė – reiškinys,
kai vyriški ir moteriški dauginimosi organai išauga ant skirtingų augalų (Naujalis ir kt., 1995). Palankiomis sąlygomis skėčio pavidalo dauginimosi struktūrų
užaugina labai daug (7 pav.). Riestalapė raguotė (Nowellia curvifolia) aptinkama
ant apirusios medienos ir būdingu ornamentu aptraukia didelius plotus. Retesnė
ten, kur negyva mediena kruopščiai išrenkama.
iške ryškiausi samanų kilimai būdingi eglynams, tačiau juose paprastai
dominuoja vos kelios rūšys atžalinė gūžtvė (Hylocomium splendens), paprastoji
šilsamanė (Pleurozium schreberi), šilinė plunksnė (Ptilium crista-castrensis), tribriaunė
kerėža ( hytidiadelphus tri uetrus). Universali, auganti miškuose, pievose, pelkėtose
vietose, ant žemėmis apneštų akmenų yra palminė junetė (Climacium dendroides).
Netipingose augavietėse, ypač ten, kur labai sausa, ši rūšis įgyja kitokią, nebūdingą formą, todėl ją ne visada pavyksta iš pirmo žvilgsnio atpažinti. Panašus
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biotopų pasiskirstymas būdingas gausiai lapūnių (Plagiomnium sp.) genčiai; iš jų
labiausiai paplitusi vingialapė lapūnė (Plagiomnium undulatum). Ant virtuolių, augalinės kilmės puvėsių, senų medžių ir kelmų įsikuria kiparisinė patisa (Hypnum
cupressiforme), žalioji trumpė (Brachythecium rutabulum.), vingialapė kemsa (Atrichum
undulatum). Šlapiuose juodalksnynuose ir pelkėtuose miškuose visada pastebimos
pelkinės dygutės (Calliergonella cuspidata), ėglialapės skeltadantės (Fissidens taxifolius).
Garbanotoji kerėža ( hytidiadelphus s uarrosus) labiau susijusi su miškapievėmis,
tačiau pastebima jaunuolynuose ar eglynų plantacijose, pamiškėse, baltalksnynuose.
Drauge su kerpėmis samanos auga ant medžių kamienų. Uosiams ir drebulėms
būdinga bene didžiausia lietuviškųjų epifitų2 gausa. Kur kas mažiau samanų rūšių
globoja ąžuolai ir liepos. Ant senų ąžuolų nukara siūlinių patisų (Hypnum andoi)
barzdos, kartu pasitaiko gaubtųjų gražiasnapių (Eurhynchium hians), kurios auga
ne tik ant kamienų, bet ir ant yrančios medienos, dirvožemio. Brandžias liepas
ir uosius raitytais kilimais apauga tikrosios šilksamanės (Homalothecium sericeum)
ir voverinės balnadantės (Leucodon sciuroides).
edžių amžiui neišrankios, todėl
dažnai pastebimos ant visai jaunų medžių kamienų plokštenės ir šepšės (Homalia ir
Ortotrichum gentys) – vienos dažniausių ir plačiausiai paplitusių Lietuvos samanų.
patingą vietą tarp gyvųjų organizmų užima kerpės simbiotinis organizmas,
sudarytas iš grybo hifų3 ir žaliadumblių arba melsvabakterių ląstelių. Babtų krašto
kerpės dar laukia tyrinėtojų. Senuose, ūksminguose plačialapių miškuose 2008 m.
aplinkotyros klubo „ edumėlė“ ekspedicijos metu aptikta plačioji platužė (Lobaria
pulmonaria). Ten, kur jos auga, miškai panašūs į sengires. Šiai kerpei ypač svarbūs
seni medžiai, ji auga ant uosių, klevų, ąžuolų, guobų ir drebulių. Būtiniausia jos
išlikimo sąlyga yra brandžių medžių išsaugojimas radavietėje.

Grybai
Grybai – viena svarbiausių miško organizmų grupių. Lietuvoje auga apie
400 valgomų grybų rūšių (Urbonas, 2007), o Babtų miškuose jų žinoma apie 60
rūšių (Vasiliauskas ir kt., 1999). Tai ne vien valgomi grybai. Vaisiakūniai tėra tik
antžeminė grybo dalis; kur kas didesn šio organizmo pus sudaro mūsų akims
nematoma vegetatyvinė grybiena. Grybai turi tiek augalams, tiek gyvūnams būdingų bruožų ir pagal mitybos būdą skirstomi į biotrofus (parazitus), mintančius
gyvomis organinėmis medžiagomis, saprotrofus, skaidančius negyvas nuokritas, ir
siombiotrofus, gyvenančius simbiozėje su kitais organizmais (medžiais, žolėmis,
dumbliais). Skirtingais raidos etapais mitybos būdas gali kaitaliotis, pavyzdžiui,
grybautojų mėgstamas kelmutis pirmiausia užpuola dar gyvus medžius ir juos
pražudo, o vėliau kaip saprotrofas baigia skaidyti nebegyvą medieną.
Geriausiai pastebimi kepurėtieji grybai sudaro simbioz (mikoriz ) su skirtingų rūšių medžiais, o mikroskopiniai jų
gentainiai labiau draugauja su žolėmis.
2
pifitas – augalas, augantis ant kitų augalų, bet jais
Visais atvejais grybo hifai pagerina
pasinaudojantis tik kaip atrama ir nesimaitinantis
šakniaplaukių funkciją, o mainais aujų medžiagomis. Pavadinimas kil s iš graikų kalbos
(epi – ant ir phiton – augalas).
galai aprūpinami gatavais organiniais
3
ifas – išsišakojusi, susiraizgiusi ir tankiai susipyjunginiais. vairios grybų rūšys gyvynusi gijelė. Daugybė plonyčių hifų sudaro grybo
grybieną, arba micelį.
biškai svarbios sudygti gegužraibiniams
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augalams (ypač smulkios sėklos visiškai
neturi atsarginių maisto medžiagų), o
kartais ir tolimesniais raidos etapais.
Pavasarį paupių krūmynuose ir
mišriuose miškuose matyti raudonų dubenėlio formos grybų (8 pav.), kurie vadinami raudonosiomis plačiataurėmis
(Sarcoscypha coccinea). jas kiek panašios skydelinės blakstienutės (Scutellinia
scutellata), pastebimos visą vegetacijos
periodą. Iš kitų grybų jas išskiria oranžinė spalva ir aiškiai blakstienoti kraštai.
Aptinkama įvairiose vietose, kur tik 8 pav. Pavasarinis grybas raudonoji plačiataurė.
yra pūvančios medienos. Tik pavasarį S. Sprainaitytės nuotr.
pastebimi netipingos formos kūgiški
briedžiukai (Morchella sp.). ų žinomos bent kelios rūšys, dauguma valgomi ir
labai vertingi, nors nuo kitų giminaičių aiškiai skiriasi ir skoniu, ir tuščiaviduriais
korėtais vaisiakūniais. Dažniausiai auga mišriuose miškuose, aptinkami pakrūmėse
ar senose, medžiais užžėlusiose kapinėse, mėgsta humusingą dirvą. Kirtavietėse ir
gaisravietėse pasitaiko aptikti savitos formos bobausių (Gyromitra sp.).
Antroje vasaros pusėje ir rudenį pasipila daugiau valgomų grybų. Tikriniai
baravykai (Boletus edulis) sudaro mikoriz su pušimis, eglėmis, ąžuolais ir beržais.
Literatūroje (Urbonas, 2007) nurodoma, kad šį grybą jau yra pavyk užauginti
mėgintuvėlyje, tačiau masiškai dirbtiniu būdu kol kas neauginamas. Iš baravykinių
šeimos labai vertinami raudonviršiai tikrasis ir juosvažvynis (Leccinum aurantiacum,
L. versipelle). Auga mišriuose ir lapuočių miškuose, kartais net parkuose, tačiau
tikrasis raudonviršis išskirtinai prieraišus drebulėms. Lapuočių miškuose, net
soduose – visur, kur yra beržų, – aptinkama lepšių (Leccinum scabrum). vairiose
augavietėse jų kepurėlės būna labai skirtingų atspalvių. Vertingiausi jauni vaisiakūniai. Su pušimis ir pušynais susijusios bent kelios kazlėkų (Suillus sp.) rūšys.
Iš lakštabudinių grybų verta išskirti visą virtin rūšių ūmėdžių ( ussula sp.). Lietuvoje jų žinoma apie 60 rūšių, uropoje – 200 (Urbonas, 2007). Tai
valgomų, vertingų grybų grupė, tik kai kurios rūšys maistui netinka dėl kartaus
skonio. Kiek jų galėtų augti Babtų apylinkių miškuose, nėra žinoma, tik labai
kantrus tyrėjas galėtų sudaryti sąrašą, nes ūmėdes itin sunku atpažinti. iškuose
ir pelkėtose vietose tarpsta paprastai gausiai augantys piengrybiai (Lactarius sp.),
iš jų bene labiausiai vertinamos pušyninė ir eglyninė rudmėsės (L. deliciosus,
L. deterrimus). Išoriškai jos labai nedaug skiriasi ir tik atidus grybautojas gali tai
pastebėti, tačiau požeminiais mikorizės ryšiais viena rūšis susijusi tik su pušimis,
kita – tik su eglėmis.
vairių tipų miškuose pastebimos voveraitės (Cantharellus sp.). Visų atpažįstama valgomoji voveraitė (C. cibarius) ypač vertinga komerciniu požiūriu, nors jos
maistinė vertė ginčytina, nes turi daug nesuvirškinamo chitino. Daug smulkesnės
ir kiek kitaip atrodančios gelsvoji ir rudoji voveraitės (C. aurora, C. tubiformis)
taip pat valgomos, bet galima numanyti, jog kur kas rečiau patenka į grybautojų
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krepšius. Babtų apylinkėse kiek rečiau pasitaiko žaliuokių (Tricholoma e uestre),
prieraišių sausiems pušynams. Tai vienas iš vėlyvesnių valgomų grybų, aptinkamas
iki pat užšalimo, o pati atspariausia šalčiams yra juodkotė ugniabudė (Flammulina
velutipes), kuri auga net šiltomis žiemomis ir yra labai dažna ant pačių įvairiausių
substratų.
Be įprasto grybautojų lobio, verta paminėti ir kitus miškų ekosistemoms
ne mažiau svarbius grybus įvairių rūšių musmires (tarp jų yra ir valgomų,
nenuodingų), gausią nuosėdžių, baltikų grup , kanopos formos vaisiakūnius užauginančias pintaines, pintis, kempines. Kaip tik pastaroji grybų grupė vadinama
miškų sanitarais, nes gausiausiai apninka ir suskaido pūvančią medieną, kartais
patrumpina dar gyvų medžių amžių.
Aptarėme tik pačių būdingiausių makromicetų grup . Kur kas didesnė įvairovė – atskirą atšaką sudarančių primityvių gleivūnų, taip pat ir mikroskopinių
grybų, kurie tarpsta ne tik po medžiais, jų sporų pilna visoje aplinkoje, auga ant
pačių įvairiausių substratų, sukelia augalų ir gyvūnų ligas, o plika akimi išlieka
beveik nepastebimi.

edynų kenkėjai ir miško apsauga
Vienas iš labiausiai eglynus pažeidžiančių vabzdžių yra kinivarpa, arba
žievėgraužis tipografas (Ips typographus). Pagal LR aplinkos ministerijos 2013 m.
prognozes, jo populiacija labai gausės didžiojoje Lietuvos eglynų dalyje, mažiau
kis emait joje, išskyrus pietin dalį. glynuose galimi 1 ha su viršum ploto
ištisinio pakenkimo daugybiniai židiniai, didžiausia rizika 2010 m. ir vėliau nuo
vėtrų nukentėjusiuose miškuose, stabilumą praradusiuose medynuose, laiku nesutvarkytuose 2012 m. žievėgraužių pirminių židinių vietose.
Iš medžių ligų paminėtina chroniško uosynų džiūvimo tąsa. Šakninės pinties (Heterobasidion annosum) ir drebulinės kempinės (Phellinus tremulae) pažeidimų
plotas išliks stabiliai didelis (LR A informacija, 2012).
lninių žvėrių pažeidimų miško želdiniuose, žėliniuose ir medynuose analizė
parodė, kad jų daroma žala miškui yra toleruotina. Kasmet projektuojama apsaugoti želdinius nuo pakenkimo. Padauguvos girininkijoje kasmetinis nuo žvėrių
saugomas plotas sudaro 30 hektarų. Iš jų 10 ha saugoma repelentais, 20 ha –
plastikiniais gaubtais. Sitkūnų girininkijoje 22 ha plotas saugomas repelentais, o
25 ha – plastikiniais gaubtais (Ribokas, 2005).
Neatsižvelgiant į paminėtus veiksnius, didžiausia grėsmė tiek miškams, tiek
jų biologinei įvairovei kyla dėl miškų ūkio intensyvinimo. Būtent dėl to palaipsniui
nyksta augalų, grybų ir gyvūnų bendrijos bei populiacijos (Kurlavičius, 2006).

Saugomos teritorijos
iškas yra vadinamųjų tikrųjų miško rūšių (dauguma jų sparčiai nyksta)
vienintelė buveinė (gyvenamoji ar buvimo, augimo vieta). Daugumos tokių rūšių
populiacijos koncentruojasi senų medynų susitelkimo vietose, ypač miško masyvuose esančiuose rezervatuose (I grupės miškuose), ekosistemų apsaugos miškuose
(II grupės miškuose) ir kitokiuose perbrendusiuose bei brandžiuose medynuose.
Artimiausiu metu turėtų nuolat didėti neseniai įsteigtų paukščių apsaugai svar-
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poligono schema
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10 pav. Babtų

arluvos miškų biosferos

poligono schema. L

aplinkos ministro

patvirtintas schemas adaptavo E. Markauskas
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bių teritorijų bei neseniai pradėtų saugoti kertinių buveinių ir buveinių apsaugai
svarbių teritorijų gamtosauginė vertė (Kurlavičius, 2006).
Biosferos poligonai steigiami nacionalinei ir regioninei aplinkos stebėsenai
(monitoringui) vykdyti ypatingą geoekologin svarbą turinčiose teritorijose (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) prie LR A
informacija, 2014). LR
aplinkos ministro įsakymu 2004 m. lapkričio 15 d. įsteigtas Babtų–Varluv s miško
biosferos poligonas, o tais pačiais metais gruodžio 10-ąją – Padauguv s miško
biosferos poligonas. saugomų teritorijų sąrašą šį mišką dar 1947 m. rekomendavo
įtraukti Tadas Ivanauskas (Budrys, Prūsaitė, 1976). Abu masyvai yra paukščių
apsaugai svarbios teritorijos.
a auguv s i kas
i s er s
ig nas 9 pav. – apie 15 km į šiaurės
vakarus nuo Kauno nutol s miškų masyvas, kuriam būdinga didelė lapuočių medžių rūšių, įskaitant ąžuolynus, įvairovė. iškas užima apie 71 proc. teritorijos.
Trake gausiai auga lazdynai, sausmedžiai, ievos ir kiti krūmai.
a. šeštajame–
aštuntajame dešimtmečiais miškai buvo labai nusausinti, tačiau išliko nemažai
natūralių jų ruožų. Šio biosferos poligono paskirtis – išsaugoti Padauguvos miško
ekosistemą, ypač siekiama išlaikyti baltnugario ir tripirščio genių populiacijas.
a t
ar uv s i s er s
ig n (10 pav.) miškų masyvas yra 5–10 km į
šiaur nuo Kauno miesto. ame vyrauja lapuočiai medžiai, sudarantys per 75 proc.
viso medyno. iškas užima apie 91 proc. teritorijos. Siekiama išlaikyti baltnugario
ir vidutinio margojo genių populiacijas.
Šiuo metu yra steigiama Labūnavos miškų paukščiams svarbi teritorija,
kurioje vyrauja lapuočiai medžiai, sudarantys 70 proc. viso medynų tūrio. iškai
užima apie 36 proc. teritorijos. rnitologinė vertybė – erelis rėksnys.
u n s i r gra inis raustinis yra Babtų (180 ha) ir svainių (Kėd inių r.,
72 ha) seniūnijų teritorijoje, Aluon s (Nevėžio intako) vidurupio ir žemupio slėnyje.
Prasideda per
1 km į pietus nuo Ska stgirių, baigiasi likus mažiau nei 1 km
iki upės žiočių. Taip pat apima Baj nų m ško pietinį pakraštį, Aluonos intako
Kri usupio žemupį. kurtas 1992 m. ame saugomas gilaus slėnio su raiškiomis
erozinėmis formomis vidutiniškai vingiuotas upės žemupys ir vidurupis.

Gamtos paminklai
Šiame skyriuje pateikiame „ ažojoje Babtų enciklopedijoje“ (Barkauskas, Stonys,
1994) aprašytų svarbesnių gamtos objektų, susijusių su miškais ir parkais, sąrašą
1. Babtų miškas yra Babtų rytinėje dalyje, priklauso Babtų–
Varluvos miškų masyvui, Padauguvos girininkijai. Plotas – 1 302 ha.
iškas mišrus, vyrauja lapuočiai beržas, drebulė, baltalksnis, blindė,
uosis, ąžuolas. glės sudaro 1/3 viso miško. Pagal brandumą vyrauja pusamžiai medynai.
iškas nusausintas. Išteka Vėr pė, prateka
Daugup s.
2. Babtų parkas yra Babtų miestelyje, prie Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto. Pradėtas sodinti 1969 m. instituto
darbuotojų iniciatyva. Projekto autorius – kraštovaizdžio architektas
Alfonsas Kiškis. Parko plotas – 11,4 ha. Per daugelį metų sukauptas
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didelis Lietuvoje auginamų ir introdukuotų
augalų genetinis fondas. Suformuota ąžuolų
giraitė (1989 m.).
3. Berž nė – miškas Babtų apylinkėse,
tarp Vilk nų ir Pag nės. Plotas – 5,6 ha.
Kiškiakopūstinis eglynas. Pakraščiuose auga
blindės, paprastosios ievos, skirpstai.
4. Dvilypis ąžuolas – ąžuolas Babtų
seniūnijoje, prie Pakapi kaimo, kairiajame Nevėžio krante (11 pav.). Vadinamas
Dvilypiu, nes 1 m aukštyje išsišakoja į du
kamienus. Lajos platumas – 21 m, aukštis –
25 m. 1985 m. Dvilypis ąžuolas paskelbtas
vietinės reikšmės gamtos paminklu.
5. Gailiušių miškas yra Babtų apylinkės rytuose, priklauso Babtų–Varluvos
miškų masyvui, Padauguvos girininkijai.
Plotas – 721 ha. išrus miškas, bet vyrauja
lapuočiai beržas, eglė, baltalksnis, blindė,
drebulė, uosis, juodalksnis. Pagal brandumą vyrauja pusamžiai medynai.
iškas
nusausintas.
6. Gaižuv lės gir lė – mišrus miškas
prie Gaižuvėlės kaimo. Plotas – 59,6 ha.
Vyrauja beržas, eglė, baltalksnis, drebulė.
Pagrindinis krūmas – lazdynas. Labai šlapias – šiaurinė dalis prieš melioraciją buvo
nepereinama pelkė. Pagal brandumą vyrauja
pusamžiai medynai.
7. Gali nas – ąžuolas Kukši miške
(12 pav.). edžio aukštis – 30 m, lajos skersmuo – 21 m, kelmo apjuosa – 5,5 m. Šešių
metrų aukštyje medis šakojasi į dvi stambias
šakas. Apie 300 metų amžiaus. 1986 m. paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu.
8. G jus – 19,6 ha miškas prie
Vėr pės. Lapuočių miškas vyrauja uosis,
priemaišoje – drebulė, blindė, ąžuolas. Rastas
skroblas. Traką sudaro lazdynas, šaltekšnis,
avietė. 1985 m. Gojuje augo 155 ąžuolai.
9. Kar lgirio miškai Babtų apylinkėse buvo du 41,2 ha ir 20 ha miškeliai
prie Karalgirio kaimo. Tai menkaverčiai
medynai – baltalksnis su drebulių, beržų,
paprastųjų ievų, eglių, lazdynų priemaiša.
Dabar atskiruose plotuose stiebiasi atsodinti
neseniai buv plyni kirtimai.
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11 pav. Dvilypis Pakapių ąžuolas
12 pav.

žuolas Galiūnas Kukšių miške.

2011 m. K. Driskiaus nuotraukos
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10. Kiviciniai – miškas 3 km į vakarus nuo Babtų. Plotas –
58,6 ha. Vakarinis pakraštys eina Striūn s pakrante.
11. Kriv nų mišrus miškas yra tarp Krivėnų ir Karalgirio kaimų.
Plotas – apie 177 ha.
išku teka Šunup lis, šiauriniu pakraščiu –
Š nupis. Vyrauja eglės, baltalksniai, drebulės, beržai. Traką sudaro
lazdynai, šaltekšniai. Negrybingas, pelkėtas, vietomis auga apyniai.
12. Kukši miškas prie T ltinio upelio. Plotas 27,8 ha. Vyrauja
uosis, priemaišoje beržas, drebulė, juodalksnis, blindė, trake – lazdynai,
šaltekšniai. ia auga ąžuolas Galiūnas.
13. Pag nės parkas pradėtas sodinti 1924 m. Tais metais
Vladas Rukšėnas pasodino liepų alėją ir tuopų juostą. 1950–1958 m.
D. erniaus rūpesčiu pasodintas 14 ha sodas su apsauginėmis tuopų, beržų, eglių, gluosnių juostomis. Prie parko kūrimo ir sodinimo prisidėjo Adomas Siaurusaitis, Petras
ikelionis, S. Navasaitis,
Valdemaras Prelgauskas, onas Klimašauskas, uozas Kazėnas ir kiti.
Dabar parkas užima per 40 ha. Reljefas, augalija ir jos amžius labai
įvairuoja, auga 73 rūšių augalai.
14. Rag nės (R ganos) ežeru vadinama pelkė telkšo ties V siškiais, netoli Vejuon s žiočių. žero viduryje išlikusi sala – pilies
kiemas. Kraštotyrininko B. Kviklio nuomone, Raganos ežero saloje
anksčiau žmonės galėjo slėptis nuo kryžiuočių. Pelkės viduryje yra
ežeras. o plotas 1 ha.
15. Puš nas – miškas Babtų apylinkėse, netoli Nevėžio, prie
ugint kaimo. Vyrauja pušys, skirpstai.
16. Ra stas – miškas prie Vilkėnų kaimo. Plotas – 40,8 ha.
išrus miškas, vyrauja pušis, beržas, eglė; priemaišoje – blindė,
paprastoji ieva, skirpstas. Traką sudaro lazdynai, šaltekšniai, avietės.
edienos atsargos 3 310 ktm (1985).
17. Raudonžiedis berutis (Teucrium scordium), 1986 m. aptiktas
Babtų apylinkėse, Nevėžio lankose. Tai retas, į Lietuvos raudonąją
knygą įrašytas augalas.
18. Š las – mišrus miškas netoli Babtų, abipus greitkelio
Kaunas–Klaipėda, prie Nevėžio. Priklauso Padauguvos girininkijai.
Plotas – 138 ha. Auga ąžuolai, baltalksniai, blindės, eglės, vakarinėje
dalyje – pušys. Šile rastas retas Lietuvoje boloninis katilėlis (Campanula
bononiensis). 2008 m. ekspedicijos metu aptikta reta kerpė – plačioji
platužė (Lobaria pulmonaria). iške yra Šv. ono šaltinėlis, žydų genocido aukų kapai.
19. žbalė – mišrus miškas 3 km į rytus nuo Babtų. Plotas – 148 ha. Priklauso Varluvos–Babtų miškų masyvui, Padauguvos
girininkijai. Vyrauja beržas, baltalksnis, blindė, eglė. Pelkėtas. Išteka
Krasukinės upelis. edienos atsargos 14 040 ktm (1993). Pagal brandumą vyrauja pusamžiai (apie 75 proc.) medynai.
20. Vyšniausk nė – apie 30 ha miškas dešiniajame Aluon s upelio
krante, prieš buvusį nogrodo dvarą. Vyrauja eglė, beržas, juodalksnis.
21.
lgirio mūšio memorialinis parkas prie i kiškių kaimo.
Parko iniciatorius – A. Bajarskas, jam padeda A. Sudaris, V. Kam-
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blevičius, A. Petrauskas, R.
aciulevičius. 1990 m. pasodinta 580
medelių, kalninėmis pušaitėmis išrašytas žodis „ algiris“ – 40 m
aukščio ir 500 m pločio juosta. Vėliau pasodinta maumedžių alėja,
liepaičių, beržų giraitės. Parkas užima 10,4 ha, tačiau norima išlaikyti
1410 m. simboliką ir užimti 14,10 ha.
22. elvia – 5,2 ha miškas prie Berla nių kaimo. aunas uosynas, auga blindės, skirpstai, lazdynai.
23. i grupis – 4 ha miškelis netoli Stabaun čiaus kaimo.

Padėka. Už naujausią informaciją apie Babtų apylinkių miškų medynų sudėtį, plotus, saugomas teritorijas dėkojame Kauno miškų urėdijos miško želdinimo
inžinieriui indaugui Petkevičiui.
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emdirbystės sąlygos Babtų krašte
Stasys Švirinas

emdirbystė daugiausia yra susijusi su dirva, dabar dažnai vadinama dirvožemiu. Tuo klausimu vyko net kalbinė diskusija1. Dirva – senas, gražus lietuviškas žodis bei terminas, minimas ir
ikalojaus Daukšos „Postilėje“ (1599).
Tai viršutinis žemės sluoksnis, į kurį patekusi augalo sėkla arba jo vegetatyvinė
dalis gali augti ir daugintis, sudaryti javų plotus, pievą, mišką ar kitą augmeniją.
Šiame straipsnyje, charakterizuodami B btų apylinkių žemdirbystės sąlygas, mes
draugausime ne su dirvožemiu, o su dirva.
Dirvų savybės daugiausia priklauso nuo geologinių darinių, reljefo, sukultūrinimo. Istorinio B btų valsčiaus žemės yra Lietuvos vidurio lygumos zonoje.
Teritorijos viduriu šiaurės–pietų kryptimi driekiasi Nev žio slėnis, o abiejose jo
pusėse plyti silpnai banguotos lygumos. Tas lygumas paįvairina gana gausūs
Nevėžio intakai su neplačiais slėniais, kiek labiau įsigrauždami prie upės slėnio šlaitų.
Nevėžio slėnio šlaitai statūs, daugiausia suvelėnėj , nedirbami, daug kur
apaug medžiais, krūmais. Slėnis platus, išraižytas senvagių. Kai kur jos sudaro
uždaras kūdras, ežeriukus. Labiausiai pakilusi prievaginė slėnio dalis, kai kur su
smėlingomis pakrantėmis ir mažai derlingomis pievomis. Pastarosios daugiausia
naudojamos ganiavai. emiausia ir labiausiai užmirkusi paterasinė dalis. Šlapių
plotelių yra ir kitose slėnio dalyse.
Kairiojoje Nevėžio pusėje pačiu šiauriniu jos pakraščiu teka rkos upelis.
o šlaitai vidutinio statumo, daugiausia dirbami.
Rytinėje dalyje šiaurės vakarų kryptimi teka ir aukščiau Pag nės į pietvakarius pasuka Gyni s upelis. Nev žį jis pasiekia šiek tiek šiauriau Babtų. šiaur
nuo Pagynės, arti kelio B btai–Lab nava, yra platus ir ilgas Gynios senslėnis su
0,5–2 m gylio durpių sluoksniu. Aukštupyje, ties anuš nių kaimu, 1980 m. upelis
buvo užtvenktas, susidarė gana ilgas tvenkinys.
Neilgas Keln pis (Kiaun pis) prasideda Babtų girininkijos miške, centrine
apylinkės dalimi teka iš rytų į vakarus ir į Nevėžį įsilieja ties Stabaun čiaus
kaimu. Aukštupyje jis panašus į griovį, ties emaičių plentu užtvenktas, sudaro nemažą tvenkinį. Pralind s emaičių plentą, artėdamas prie Nevėžio gilokai
įsigraužia, jo šlaitai statūs. ia jis vėl užtvenktas. emiau užtvankos šlaitai dar
statesni, nedirbami, daug kur apaug medžiais, krūmais.
Tarp paminėtų Gynios ir Kelnupio upelių driekiasi lengvai banguotos, daug
kur nenuotakios lygumos.
Dešinėje Nevėžio pusėje lygumą paįvairina šiaurine dalimi tekanti Aluon , centrine – Striūn ir Streb kas. Pastarieji, prieš įtekėdami į Nevėžį, ties Panevėžiuk susilieja į vieną vagą. Piečiau vingiuoja Garn upis, įtekantis į Nevėžį ties ema tkiemiu
(Babtynu), ir A ksnupis – ties V siškiais. Tarp šių upelių taip pat silpnai banguotos lygumos su negiliais dar mažesnių
upelių slėniais, gilėjančiais ir stačiais
1
Gimtoji kalba, 2004, Nr. 11, p. 15–17.
šlaitais tik prie jų žiočių Nevėžyje.
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Teritorijos dirvas 1952 m. tyrė emės ūkio ministerijos dirvotyrininkai. Tarp
jų buvo ir šio straipsnio autorius su žmona Genovaite.
Pagal Lietuvos fizinį-geografinį rajonavimą Babtų valsčiaus teritorija priklauso
Nevėžio lygumos rajonui. os paviršių formavo Nevėžio ledyninė plaštaka ir vėliau
susitelk poledyniniai vandenys. Vyraujančios dirvodarinės uolienos – lengvas ir
vidutinis moreniniai priemoliai, vietomis yra liosinių priemolių bei priesmėlių,
pvz., ties B btais į rytus nuo emaičių plento ir kai kur kitur.
Vietomis ant priemolio yra užplauto smėlio. Didesni tokių žemių plotai yra
Babtų miestelio teritorijoje ir toliau į šiaur pagal Nevėžio slėnio šlaitus. Smėlio
bei žvyro klodai vietomis siekia kelių ir keliolikos metrų gylį. Pietinėje teritorijoje
ir kai kur kitur yra molio uolienų
Dauguma plotų mažai akmenuoti. Daugiau ir didesnių riedulių yra centrinėje dalyje, prie Gynios upelio ir kai kur kitur. Atskirose vietose, pvz., Babtų
miestelio teritorijoje, taip pat šiaurinėje dalyje prie rytinių Nevėžio šlaitų yra
iliuvinių-huminių (su geležingu podirviu) dirvų.
sant nenuotakiam reljefui, daugelis dirvų yra silpnai užmirkusios. Užmirkimo žymės uolienų melsvos dėmės, gyslos (dvivalentės geležies junginiai) – vadinamasis glėjiškumas, dažniausiai yra 30–40 cm gylyje. emumose, lomose šios
žymės yra tuoj po humusinguoju sluoksniu. Glėjiškumo žymės rodo, kad tokias
dirvas reikia sausinti.
Rūgščių dirvų yra tik pavieniai ploteliai, paprastai ten, kur smėlinga uoliena. Daugelyje dirvų karbonatingoji uoliena yra 40–50 cm gylyje ir tokių dirvų
kalkinti nereikia. ų ariamojo sluoksnio rūgštingumas dažniausia p 5,8–6,5.
Tyrimo metais ariamajame sluoksnyje humuso buvo 1,8–2,5 procento, jo storis
18–24 cm. Prie Nevėžio ir kitų upelių statesnių šlaitų yra nuardytų, mažai humusingų dirvų.
Dirvos pradėtos sparčiau melioruoti 1960 m. ir iki 1992 m. svarbiausi dirbamų žemių plotai, dalis pievų, ganyklų bei minėtas Pagynės durpingas slėnis
buvo nudrenuoti. Dabar svarbiausia drenažo priežiūra ir remontas.
Nudrenuotos ir veikiančiais drenažais dirvos yra našios ir tinkamos įvairiems
žemės ūkio augalams auginti.

emių vertinimas ekonominiais balais
emių ekonominis vertinimas apima jų savybių visumą reljefą, dirvodarines
uolienas, akmenuotumą, darbo sklypo dydį, klimato sąlygas, kelius, atstumą nuo
didesnių miestų ir kt. 1 lentelėje surašyti 1970 m. buvusių Babtų apylinkės ūkinių
vienetų vidutiniai ekonominiai balai2.
Kitas žemės ūkio naudmenų vertinimo ekonominiais balais etapas paskelbtas
1989 metais, kai daugelyje ūkių jau buvo nebe brigados ar skyriai, bet įdiegtas
šakinis valdymas3.

2

3

Lietuvos TS žemės kadastras, Vilnius, 1970, p. 134–
136.
emės kadastras, Vilnius, 1989, p. 234–238.
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Babtų krašto žemių našumas balais 19 0 m. duomenimis.
rajono žemių našumas

idutinis Kauno

40 balų. Sudarė S. Švirinas, braižė E. Markauskas
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a ai

kio pavadinimas

konominiai balai

„Nevėžio“ kolūkis
Panevėžiuko tarybinis ūkis
Pagynės tarybinis ūkis
emės ūkio kultūrų veislių tyrimo punktas
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
Vidutinis Kauno rajono

1970 m.

1989 m.

42
57
46
65
56
40

58,4
63,2
63,2
69,5
55

eteorologinės sąlygos
Kauno ir Kėd inių agrometeorologijos stotys maždaug per 25–30 km nutolusios nuo Babtų apylinkės, jų duomenys gana panašūs, tad čionykščiai gyventojai
tais duomenimis gali vadovautis ūkinėje veikloje. Pateikiame abiejų meteorologijos
stočių daugiamečius agrometeorologinius duomenis (2 lentelė)4.
2 lentelė
a t a

inki

agr

ete r

giniai

u

en s

Gamtos reiškinių pavadinimas

Agrometeorologijos stotys

1. Laikotarpis be šalnų (dienomis)
2. Laikotarpis, kai oro temperatūra
a) daugiau kaip 0
(laipsniai)
b) daugiau kaip 5
c) daugiau kaip 10
d) daugiau kaip 15
3. Teigiamų temperatūrų, aukštesnių kaip 10
, suma (laipsniais)
4. Vidutinė liepos mėn. oro temperatūra (laipsniais)
5. ro temperatūrų absoliutus maksimumas
6. ro temperatūrų absoliutus minimumas
7. Kritulių suma (mm)
a) per metus
b) per šiltąjį laikotarpį
8. Nuolatinės sniego dangos trukmė (dienomis)
9. Sniego dangos storio vidurkis (cm)
10. Neigiamų temperatūrų suma
11. Nuolatinės sniego dangos datos
a) susidarymo vidutinė
b) susidarymo anksčiausia
c) nutirpimo vidutinė
d) nutirpimo vėliausia
12. iemų su nepastovia sniego danga (proc.)
13. Dirvos įšalimo gylis (cm)
a) vidutinis
b) didžiausias
c) mažiausias
14. Paskutinės šalnos

4

Šis aukštas ekonominis rodiklis susidarė dėl nemažo drėkinamųjų žemių ploto.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 1961–1990
metų duomenys, pateikė Informacijos skyriaus

Kauno

Kėdainių

117

112

252
198
146
87
2 179
17,4
35,1
–36,3

250
198
145
76
2 163
17
35,5
–36,9

630
429
80
16
–370

590
399
70
21
–390

II.25
I.20
III.07
IV.03
14

II.22
I.17
III.12
V.07
20

42
112
12

47
101
16

vyr. specialistė Dalia Skeivelienė; Lietuvos TS
agroklimato žinynas, Vilnius, 1959, 319 p. (duomenys
pažymėti ženkleliu).
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t sinys
Gamtos reiškinių pavadinimas

a) vidutinė
b) ankstyviausioji
c) vėlyviausioji
15. Pirmosios šalnos
a) vidutinė
b) ankstyviausioji
c) vėlyviausioji
16. Santykinė oro drėgmė 14 val. (proc.)
gegužės mėn.
liepos mėn.
spalio mėn.
17. Išeina pašalas
a) vidutiniškai
b) anksčiausiai
c) vėliausiai
18. Vidutinis pastovus dirvos įšilimas 10 cm gylyje
a) iki 5
b) iki 10
c) iki 15
19. Gyvulių ganymo pradžia
20. Nevėžio užšalimas ties Dasiūnais
a) vidutiniškai
b) anksčiausiai
c) vėliausiai
21. Nevėžio ledonešio pradžia ties Dasiūnais
a) vidutiniškai
b) anksčiausiai
c) vėliausiai

Agrometeorologijos stotys
Kauno

Kėdainių

V.08
IV.15
V.25

V.09
IV.21
V.30

.04
I .18
I.19

–

.04
.18

53–54
56–58
71–77

–
–
–

IV.11
III.28
IV.20

IV.09
III.31
IV.20

IV.17
V.04
VI.02
V.10

–
–
–
–

II.28
I.24
II.02
III.19
I.24
IV.13
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Babtų apylinkių medžioklės tradicijos,
resursai ir sąlygos
K stutis Pėtelis, onas Bacevičius, Klemensas Palaima

Trumpas žvilgsnis praeitin
B btų gyvenviet kryžiuočių žvalgai pirmąkart paminėjo 1394 metais, tačiau
jų apylinkėse rasti titnaginiai iečių antgaliai, gremžtukai liudija, kad žmonės čia
medžiojo vėlyvajame paleolite – ne vėliau kaip 8 tūkstančiai metų prieš mūsų erą.
Paskutinis ledynmetis, mokslo duomenimis, Lietuvoje baigėsi maždaug prieš 12
tūkstančių metų. Traukiantis ledynams, atsirado tundrai būdingi augalai. emučių
krūmokšnių lapus skabė gauruotieji raganosiai, pešiojo žol galiūnai mamutai,
šiaurės elniai. Vėliau sužaliavusius miškus pamėgo laukiniai arkliai tarpanai, stumbrai, taurai, juose buvo gausu lokių, ernių ir kitų, šiandien mums įprastų, žvėrių1.
Seniausios medžioklės priemonės buvo akmenys, akmens kirviai, ietys su
kauliniu, raginiu, titnaginiu antgaliu, kauliniai durklai ir strėlės. Vėliau buvo išrastas lankas, turėj s didel reikšm medžioklės raidai. Buvo kasamos užmaskuotos
duobės, spendžiamos kilpos2.
edžiota su šunimis, vėliau – su arkliais, medžiokliniais paukščiais. II a.
pasirodė šaunamieji ginklai, paplito kiti medžioklės būdai, naudojami ir dabar3.
Dėl klimato pokyčių, intensyvios medžioklės, kitos žmonių veiklos žemėje
išnyko gauruotieji raganosiai, mamutai, taurai, tarpanai, Lietuva neteko ernių, lokių,
laukinių kačių (vilpišių), tik stumbrus tarptautinėmis pastangomis pavyko išgelbėti.
Pirmykštėje bendruomenėje medžioklė ir žūklė buvo svarbiausias maisto ir
aprangos šaltinis. monėms pradėjus kultivuoti augalininkyst ir gyvulininkyst , ši
veikla pasitraukė į atokesn vietą, o šiuo metu yra laisvalaikio ir pramogų objektas.
Konkrečių duomenų apie medžiokl Babtų apylinkėse iki pat
a. nėra,
tad, žvelgiant praeitin, tenka pasikliauti bendru Lietuvos kontekstu ar užuominomis apie Ka no apylinkes. Vienas kitas su medžiokle Babtų valsčiuje susij s
dokumentas į archyvus pateko tik tarp dviejų pasaulinių karų. ie atspindi to
meto aplinkosaugos principus, teisinius ir visuomeninius medžioklės aspektus.
1920 m. spalio 27 d. prof. Tadas Ivanauskas, prof. Povilas
atulionis ir
kt. įkūrė Taisyklingos medžioklės ir žūklės draugiją, kuri 1937 m. perregistruota
į Lietuvos medžiotojų draugijų sąjungą. Buvo leidžiamas žurnalas „ edžioklė“
(1927–1940, iki 1939 m. jį redagavo T. Ivanauskas).
Retų gyvūnų ir paukščių globai T. Ivanauskas skyrė ištisus žurnalo puslapius.
edžiokl jis matė kaip naują ūkio šaką, reikalingą protingų reguliavimo metodų. pač piktinosi brakonieriais, kurių
tuomet, deja, buvo dažname kaime.
1
Profesorius važinėjo po Lietuvą, 2 Isokas G. Giriose, Vilnius, 1979.
Biziulevičius S. Lietuvos zoologijos istorijos bruožai,
kalbėjo apie išmintingą meil gamtai,
Vilnius, 1999.
jos turtų gausinimą, tausojimą. Su savo 3 a l i š a u s k a s A . Medžioklė Lietuvoje 1941 200 ,
Vilnius, 2008.
bendraminčiais gamtos tyrimų tikslais 4 Kairiūkštis L., inkevičius A., Petrauskas V.,
ajančkauskas P. Tadas Ivanauskas, Vilnius, 1976.
buvo užsuk s ir į Babtų apylinkes4.
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1933 m. liepos 4 d. „ ūsų rytojus“ išspausdino T. Ivanausko mintis apie medžiokl Tikras medžiotojas yra gamtos mylėtojas, todėl jis pirmučiausia turi rūpintis,
kad nebūtų alinami mūsų gyvosios gamtos turtai. Reguliuojant medžiojamosios faunos
atskirų rūšių tarpusavio santykius, žymus gamtininkas visada pareikšdavo tvirtą
nuomon Gamtoje nieko lyšno nėra. is – vienas žymiausių gamtos apsaugos idėjų
Lietuvoje skleidėjas, atlik s neįkainojamos vertės darbą5.
Antrasis pasaulinis karas, kaip ir Pirmasis, atnešė didžiulių nuostolių gamtosaugai ir medžioklei. Vėl išaugo brakonierių gretos, jas smarkiai papildė ir
civilinės valdžios nepais sovietų armijos kariškiai. Prabėgo geras dešimtmetis, kol
buvo imtasi teisiniu pagrindu ir metodiškai rūpintis gamtos ištekliais.
Pokaryje medžiokle rūpinosi Fizinės kultūros ir sporto komitetas, nuo
1947 m. – edžioklės ūkio valdyba, 1957 m. perorganizuota į Gamtos apsaugos
komitetą. Šis komitetas organizavo gamtos turtų, kraštovaizdžio, gyvūnijos ir
augalijos apsaugą, kontroliavo medžiokl , žūkl , steigė draustinius ir rezervatus.
1947 m. buvo įkurta Lietuvos medžiotojų draugija, kuri, prisijungus žvejams,
1960 m. tapo edžiotojų ir žvejų draugija (
D).
Pokario metais šalyje reaklimatizuoti bebrai, stumbrai, aklimatizuotos ondatros, kanadinės audinės, muflonai, pagausėjo danielių ir ypač tauriųjų elnių.
Atklydo ir paplito mangutai.
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomyb , nuo 1991 m. Lietuvos medžioklės ūkį
tvarkė
iškų ūkio, o nuo 1995 m. – Aplinkos apsaugos ministerija, kuri reguliuoja medžiojamosios faunos sąrašą, kontroliuoja visą su medžiokle susietą veiklą.
edžiotojų būreliai (klubai) tapo savarankiškais juridiniais vienetais. ie patys
nuomoja medžioklės plotus, savo nuožiūra disponuoja žvėriena, atlygina už žvėrių
padarytą žalą žemės ūkio pasėliams ir miškui. edžiotojai ir žvejai savo veikloje
vadovaujasi edžioklės (2002) ir ėgėjiškos žūklės (2004) įstatymais.

Babtų krašto medžiotojai
Nerasta duomenų, kad tarpukaryje Babtų valsčiuje būtų buv s koks organizuotas medžiotojų sambūris, nors 1935 m. leidimus medžioti turėjo babtiškiai
Pranas ižinauskas, onas Glemža (Vareik nių dvaro savininkas), urgis Kalvaitis,
dvardas Kvalita, Baltrus iliušis, Vincas izerevičius6. Prisiek s medžiotojas ir
trofėjų kolekcininkas buvo babtiškis majoras Kostas Liaudanskas.
edžioklinį skaliką 1932 m. laikė ir 10 Lt metinį mokestį už jį mokėjo
Kamp kaimo gyventojas Bronius utautas. Kitų medžioklinių šunų valsčiuje
neužfiksuota7.
Brakonierių valsčiuje netrūko. Pagal gautą signalą 1936 m. balandžio 11 d.
Kauno policijos vadas Babtų nuovadai įsakė sekti brakonieriavimu įtariamą Vasaitį.
Nors du liudininkai matė jį vaikštant su šautuvu pamiškėje, kratos metu namuose rasti tik 4 šoviniai.
anyta, kad šautuvą jis gali slėpti pas Nauj triobiuose
gyvenantį bičiulį ažecką, tačiau ir
ten paieškos buvo bevaisės. Nepavyko
pagauti su įkalčiais ir įtariamo bra- 5 Biziulevičius S. Lietuvos zoologijos istorijos bruožai,
Vilnius, 1999.
konieriavimu Lincevičiaus. Nuovados 6 LC A, f. 402, ap. 1adm., b. 99.
viršininkas Vladas Paulauskas aiškinosi, 7 Ten pat, b. 48, l. 46, 63; b. 56, l. 57.
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Aistringas medžiotojas buvo babtiškis
Lietuvos kariuomenės majoras Kostas
Liaudanskas. Nuotraukose

jis,

jo medžioklės trofėjai ir draugai.
a. 4 deš.
Pateikė Antanas Liaudanskas
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„Gynios“ būrelio valdybos nariai iš kairės
ytautas

muidzinavičius, juvelyras

Lietuvos valsčiai

veterinarijos gydytojas

enonas

adzevičius, agronomas

Klemensas Palaima pirmininkas ir inžinierius Antanas asėnas.
19

m. Iš K. Palaimos albumo

kad vyrai labai atsargūs, namuose šautuvų nelaiko, tad sunku rasti įkalčių. Tiesa,
Vasaitį pavyko pagauti varant namin , už ką buvo pasodintas į dabokl 8.
Kauno apskrities viršininkas 1936 m. gavo Babtų valsčiuje per Velykas viešėjusio kompozitoriaus urgio Karnavičiaus laišką, kuriame jis piktinosi brakonierių
gausa apylinkėje Eilė žmonių neteisėtai medžioja, neturint tam jokių dokumentų ir
visiškai nesiskaito su medžioklei nustatytais terminais. Šaudoma miškuose ir laukuose.
Kompozitorius pats nustatė šešis brakonierius ir jų sąrašą prisegė prie laiško,
prašydamas imtis energingų priemonių sustabdyti jų veikimui, atnešančiam didelės žalos
mūsų medžioklės ūkiui.
Remiantis . Karnavičiaus ir kitais duomenimis, buvo sudarytas 9 įtariamųjų brakonieriavimu sąrašas Stasys Buivydas (Vik nai), onas irtautas (Kilbisa ),
onas Dilys (Kilbisai), Vladas Gailevičius (B dviečių vnk.), Viktoras anuškevičius
(Kampa – otiej nai), Adolfas Kešys (Baj nai), uozas Kymantas (Kampai–Kleme tai),
ykolas Kunevičius (Šarava ,
kiškės vls.) ir Stasys irtautas (Gaižuv lė). Ar
pavyko valsčiaus policijai pagauti šiuos vyrus su įkalčiais, duomenų nerasta9.
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos būrelius susibūr vyrai Babtų
apylinkėse pradėjo medžioti 1960 m. Vietos medžiotojų tarp jų buvo nedaug.
1960 m. rugsėjo 30 d. 13 Kauno
miesto ir rajono medžiotojų kreipėsi į 8 Ten pat, b. 375, l. 62, 87, 94, 123.
D Kauno skyriaus valdybą, prašyda- 9 Ten pat, b. 375, l. 131–132, 227.
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mi užregistruoti jų būrelį ir skirti pastovius medžioklės plotus Babtų apylinkėse.
Būrelio vadovu išrinktas Vincas Sinkevičius, pavaduotoju Vytautas Barkauskas,
valdybos nariais Tautvydas Ruseckas ir Kazys
ačionis. Būreliui suteiktas 34
numeris. Po metų būrelio pirmininku išrinktas gydytojas V. Barkauskas. 1962 m.
būrelyje jau buvo 35 medžiotojai, tarp jų šie babtiškiai Aleksas ir Ignas Barkauskai, Stasys danevičius (visi iš un škių), ykolas Šmigelskis (Sa sinė), Arvydas
Gedrikas, Vytautas Valaitis (abu iš Sitk nų), uozas Liaudanskas, Aleksas akaveckas, Polikarpas Petkevičius ir Vytautas muidzinavičius (visi iš B btų), onas
Praškevičius ( žliedžiai).
Pagrindinės būrelio veiklos gairės buvo vadovavimasis medžioklės taisyklėmis
ir tvarka, faunos šėrimas ir globa žiemą, plėšrūnų naikinimas.
edžioti buvo galima ne didesnėmis kaip 7–8 žmonių grupėmis laukuose ir
ne daugiau kaip 15 žmonių miško kvartalinėje. iško fauna buvo skurdi. Pavyzdžiui, 1963 m. būrelio plotuose laikėsi 36 stirnos, 93 kiškiai, 4 lapės, 1 usūrinis šuo
(mangutas) ir 50 kurapkų. Šernų, elnių ir briedžių nepastebėta. Tad medžiota tik
smulkioji fauna laukuose, miškuose ir krūmuose. Kiškių tada buvo nemažai, tačiau
ir jų medžioklė buvo apribota. edžioklės grafike buvo įrašas Pirmąją medžioklės
dieną leidžiama nušauti du kiškius, vėliau per kiekvieną medžiokl po vieną, o per sezoną
ne daugiau kaip dvylika. Švelniavilnių žvėrelių kailius būtinai reikėjo pristatyti paruošų kontorai, todėl medžiotojai paprastai sumažindavo sumedžiotų žvėrių skaičių.
Iš medžiotojų buvo griežtai reikalaujama naikinti plėšrūnus. Kiekvienas
būrelio vadovui turėjo pristatyti sumedžiotų žvėrių ar paukščių įrodymą – valkataujančių kačių, šunų ausis, paukščių kojas. Per 1962–1963 m. sezoną sunaikinta
58 valkataują šunys, 62 katės, 1 kranklys, 14 šarkų, 52 varnos.
Kiekvienas medžiotojas rūpinosi pašarais. Vieni sukaupdavo šieno, šluotelių,
kiti – šakniavaisių arba parūpindavo grūdų atliekų. Pavyzdžiui, 1963 m. žiemai
paruošta 600 kg dobilų ir šieno, 150 kg pabirų kurapkoms, 200 kg šakniavaisių.
Buvo ruošiamos ėdžios, šėryklos, pašiūrės paukščiams.
Būrelio nariams, vengiantiems faunos globos ir plėšrūnų medžioklės, būdavo ribojamos medžioklės teisės, o smarkiai nusiženg
D įstatams – šalinami
iš jos narių. Pavyzdžiui, B btuose gyven s medžiotojas A.
akaveckas įsipyko
kaimynams girtuokliavimu ir triukšmavimu šeimoje, būrelis gavo oficialų skundą.
Triukšmadarys buvo pašalintas iš būrelio ir draugijos narių, iš jo paimtas šautuvas.
34-ojo medžiotojų būrelio pirmininkai buvo Vincas Sinkevičius (1960–1961),
gydytojas Vytautas Barkauskas (1961–1970), inžinierius Romualdas Kripas (1971–
1972), agronomas Klemensas Palaima (1972–1992).
Kitas medžiotojų Babtų apylinkėse būrelis, gav s 14-ąjį numerį, įsikūrė
taip pat 1960 m., spalio 30 d. o pagrindą sudarė Kauno „Inkaro“ kombinato ir
valstybinio banko darbuotojai, o maždaug 8 000 ha medžioklės plotas buvo tarp
Babtų ir Vandži galos. Narių skaičiui išaugus iki 45, būrelį papildė ir vyrai iš
Pag nės tarybinio ūkio – Laubertas Dabkevičius, Antanas Gerdvila, onas ir uozas onaičiai, uozas Šabonas, Boleslovas Sterlo rlickas bei eslovas Urniežius.
Pirmąją valdybą sudarė onas Lekas (pirmininkas), onas ekavičius (sekretorius), Ignas asaitis ir ečislovas Gabrys. . Lekas būreliui vadovavo visą jo
gyvavimo laikotarpį.
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Medžioklė žiemą.
yrai virve traukia
nušautą šerną.
Apie 19 0 m.

Medžiotojui

itui

inkevičiui pasisekė
nušauti vilką, o
Henrikui

ažeckui

šerną. Apie 19 5 m.
Iš K. Palaimos albumo
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Šio būrelio plotai buvo turtingesni už 34-ojo. 1963 m. duomenimis, juose
ganėsi 6 briedžiai, 9 šernai, 43 stirnos, 11 lapių, 233 kiškiai, 7 usūriniai šunys,
69 kurapkos.
34-ojo būrelio medžiotojai pasižymėjo ne tik tvarkingomis medžioklėmis,
faunos globa, bet ir tarpusavio intrigomis. Vienuolika būrelio narių apkaltino
vadovą . Leką piktnaudžiavimu, pareikalavo sušaukti visuotinį susirinkimą. Šešių
puslapių skundas buvo pasiųstas Lietuvos radijo redakcijai „Gamta – visų namai“.
1965 m. birželio 20 d. įvyko būrelio susirinkimas, dalyvaujant
D valdybos nariui A. Gulbinui, gamtos apsaugos inspektoriui Svilainiui. Nors . Lekas pripažino
kartais klyd s ir prašėsi iš pirmininko pareigų atleidžiamas, medžiotojai nesutiko.
Priešingai, buvo nutarta pašalinti iš būrelio intrigantus.
Pagausėjus medžiojamų žvėrių ir atsiradus galimybei žvėrieną eksportuoti,
D pradėjo medžioklės būrelių stambinimo akciją. Stambesni būreliai galėjo
racionaliau šeimininkauti padidėjusiuose medžioklės plotuose, įsirengti žvėrienos
apdorojimo patalpas, geriau laikytis sanitarinių reikalavimų. Stambiems žvėrims
medžioti reikėjo didesnės fizinės ištvermės – būrelių stambinimas sprendė ir šį
klausimą. Susiklosčius tokioms aplinkybėms, 14-ajam (40 narių) ir 34-ajam (37
nariai) būreliams buvo pasiūlyta jungtis. at jų medžioklės plotai siekėsi, narių
skaičius buvo apylygis. Tam tikrą vaidmenį suvaidino ir pirmiau minėtos intrigos
34-ajame būrelyje.
1977 m. gegužės 24 d. įvyko bendras visuotinis abiejų būrelių susirinkimas,
kurio metu buvo įkurtas jungtinis būrelis „Gynia“ (14-asis būrelis). Išrinkta valdyba pareigomis pasiskirstė šitaip Klemensas Palaima – pirmininkas, Vytautas
muidzinavičius – pirmininko pavaduotojas faunai globoti, Antanas asėnas – pirmininko pavaduotojas medžioklei, Algimantas Bandaravičius – kasininkas, onas
ekavičius, enonas Radzevičius, Tautvydas Ruseckas, onas Ruzgas, enrikas
ažeckas – grupių vadovai (medžiotojai buvo padalyti į penkias grupes).
Naujasis būrelis turėjo 9 430 ha medžioklės plotų (3 800 ha miškų, 5 630 ha
laukų ir krūmų). 1978 m. vasario 15 d. žvėrių apskaitos duomenimis, juose laikėsi
15 briedžių, 51 taurusis elnias, 76 šernai, 80 stirnų, 419 kiškių, 18 lapių, 26 usūriniai šunys, 60 voverių ir 343 kurapkos. Taigi racionalios medžioklės ir faunos
globos dėka medžiojamų žvėrių smarkiai padaugėjo. 1977–1978 m. sezono metu
būrelis eksportui sumedžiojo 3 briedžius, 13 elnių, 19 stirnų ir 19 šernų.
1978 m. visuotiniame medžiotojų susirinkime buvo nutarta sudaryti tris
savarankiškas medžiotojų grupes, turinčias pastovius medžioklės plotus Rom inių
(vadovas V. Stamprickas, vėliau S. Lazdauskas, V. Didas), Pag nės ( . ažeckas)
ir Ka no ( . ekavičius).
Būrelio pirmininko pavaduotojas V. muidzinavičius daug dėmesio skyrė žvėrims šerti žiemą. Kasmet buvo sutaisomos senos ir pagaminamos naujos
ėdžios, paruošiamos šėrimo aikštelės, laiku atvežami pašarai.
jų kiekis, palyginti su ankstesniais metais, smarkiai išaugo. Pavyzdžiui, 1981–1982 m. žiemą
buvo sukaupta 14 t šieno ir dobilų, 1 500 vnt. pašarinių šluotelių, 15 t grūdų
atliekų, 80 t šakniavaisių. edžiotojai turėjo pastat ar įreng tris šieno pašiūres,
6 šėryklas šernams, 40 ėdžių elniams, stirnoms, 25 ėdžias kiškiams, 25 slėptuves
kurapkoms, 2 druskos laižyklas.
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Medžiotojai ruošia
ir gabena šieną
žvėrims. 1981 m.
Iš K. Palaimos
albumo

Ši žiema pasitaikė labai nepalanki žvėrims buvo gilus sniegas, po atodrėkių
virš jo susidarė ledo pluta, gyvūnai negalėjo susirasti maisto. Nors buvo suteikta
didelė pagalba maistu, atkasti takai prie šėryklų, daug stirnų susirgo plaučių
ligomis, kurį laiką buvo uždrausta jas medžioti.
Būreliui subrendus organizaciškai ir materialiai, nutarta savo plotuose įveisti
ir netradicinių žvėrių.
D Kauno skyriaus pirmininkas P. ašinskas 1981 m.
pasiūlė įsteigti veislinį muflonų ir danielių voljerą. Sodininkystės ir daržininkystės institutas sutiko skirti 100 ha tinkamos žemės. Užtvenktas Kiaun pis, statūs
šlaitai su ganyklų aikštelėmis sudarė palankias sąlygas egzotiniams žvėrims veis-
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tis. Atvežta po 18 danielių ir muflonų, pastarieji gana sparčiai veisėsi. Netrukus
pastatytas ir fazanų voljeras, pirmais metais jų išauginta apie 500, visi paleisti į
laisv . Būrelio medžiotojai apie 100 jų sumedžiojo, kiti pasklido po apylink , net
už Nev žio. Deja, natūraliomis sąlygomis jie išsilaikė tik kelerius metus.
uflonai, danieliai ir fazanai buvo paįvairin Babtų kraštovaizdį, malonu
buvo juos stebėti. Gaila, kad, Lietuvai tapus nepriklausoma, dėl objektyvių ir
subjektyvių veiksnių šis gražus projektas buvo pasmerktas, žvėrys perkelti į privačias rankas.
Būrelio nariai, be fazanų, medžiojo ir vandens paukščius. Nev žyje ir aplinkiniuose tvenkiniuose vis gausėjo didžiųjų ančių, spalio pabaigoje pasirodydavo
ir šiaurinės jų giminaitės. Pastarosios dideliais pulkais nutūpdavo ant ražienų.
Pasislėpus už šiaudų kupetų ar ryšulių buvo galima jų tykoti. Apšaudytos antys
ore apsukdavo ratą ir vėl sugrįždavo. edžioklė būdavo įdomi ir sėkminga.
Per du dešimtmečius „Gynios“ būrelis išaugo į gausų ir pajėgų ne tik
sportinį pramoginį, bet ir ūkinį vienetą. Valdžios politikos dėka medžioklė Lietuvoje tapo svarbia ūkio šaka, o medžiotojai – jos darbininkais.
D būreliams
pateikdavo metines medžioklės užduotis. Pavyzdžiui, 1984–1985 m. „Gynia“ privalėjo valstybei sumedžioti 6 briedžius, 7 elnius, 82 šernus (31 galėjo pasidalyti
medžiotojai), 11 stirnų.
1984 m. susumavus medžiojamų plotų produktyvumą, „Gynia“ tarp
D
Kauno skyriaus būrelių buvo pirmoji.
sėkmingiausias šio būrelio istorijoje buvo
1988–1989 m. sezonas sumedžioti 8 briedžiai, 24 elniai, 103 šernai, 22 stirnos.
Valstybei pristatyta skerdienos briedienos – 852 kg, elnienos – 1 813, stirnienos –
227, šernienos – 1 795. Būrelis turėjo apie 70 narių.
Po 1990 m. Kovo 11-osios akto
D pateko į didįjį ekonominės ir politinės pertvarkos malūną. Kai kurie tuometiniai valdžios atstovai apkaltino
D
tarnavusią partinei nomenklatūrai. edžioklės ūkis ir medžiotojai buvo priskirti
iškų ministerijos žinion. Visus medžioklės klausimus reikėjo derinti su urėdijomis, draugijai buvo palikta tik šviečiamoji misija. Būreliai buvo perkrikštyti į
klubus, jiems suteiktas juridinio asmens statusas.
edžioklės plotus miškuose
nuomojo urėdijos, dėl medžioklės laukuose reikėjo sudaryti sutartis su žemės
savininkais. iškininkams didžiausiu miškų priešu paskelbus briedžius, per 2–3
metus buvo sunaikinta jų populiacija, smarkiai sumažėjo elnių. Atsiradus daug
ginkluotų žmonių, vėl suklestėjo brakonieriavimas. Vieni šaudė iš vargo, kiti
iš godumo.
Visi šie pokyčiai atsiliepė ir „Gynios“ būreliui. 1992 m. pavasarį atsiskyrė
Romainių grupės medžiotojai. Likusieji pasivadino „Antagynės“ klubu, išrinko
naują valdybą, pirmininku . ažecką, pirmininko pavaduotoju . ekavičių,
iždininku Algimantą Bandaravičių. Visi 62 medžiotojai nutarė likti
D nariais.
Klubo medžioklės plotą sudarė 2 165 ha miškų ir 2 974 ha laukų. Pagal 1994 m.
apskaitą, šiuose plotuose ganėsi 3 briedžiai, 25 taurieji elniai, 30 stirnų, 30 šernų,
60 kiškių, 3 vilkai, 8 lapės, 7 bebrai, 6 kiaunės, 12 ondatrų, 78 kurapkos.
Klubas įregistravo įstatus, įgijo juridinio asmens statusą. Pradėjo savarankiškai tvarkyti finansin ir ūkin veiklą. okėjo už nuomojamus medžioklės plotus.
vėriena klubas galėjo disponuoti savo nuožiūra.
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Medžiotojų palaukimo bokšteliai
Sitkūnų miško palaukėse.
2011 m. D. Šniuko nuotraukos
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Po vieno medžioklės sezono Bab- „Antagynės“ klubo medžiotojai. 2015 m.
ytauto inkevičiaus nuotr.
tų ir Pagynės medžiotojai pasiūlė klubo
nariams pasidalyti į kaimo ir miesto
grupes. Kauniečiai susibūrė į antrą grup . Buvo pakoreguoti medžioklės plotai.
Dalijimasis tuo nesibaigė. 1996 m. spalį kauniečiai sukūrė savąjį klubą ir pavadino
jį „Sitkūnais“.
2012–2013 m. medžiotojų klube „Antagynė“ buvo 37 medžiotojai. 2012–2013 m.
sezone vyko 74 medžioklės tykant ir 14 varomųjų medžioklių. Laimikiai 9 elniai, 31
stirna, 11 šernų, 3 bebrai, 1 ondatra, 5 lapės, 3 usūriniai šunys, 15 ančių. Aktyviausias
2013 m. būrelio medžiotojas – Alfonsas Galinis, jis dalyvavo 61 medžioklėje iš 75.
2015 m. sausio 1 d. klubui priklausė šie medžiotojai (23 iš jų gyvena Babtų
seniūnijoje) Steponas Arciškevičius, onas Bacevičius, onas . Bacevičius, Darius
Bacevičius, K stutis Bačėnas, Paulius Bačėnas, Algimantas Bandaravičius, Darius
Brusokas, Danas Butkus, dvardas Butkus, Artūras ibulskis, Vidas Didas, Rimantas
Dilys, Romaldas Dumskis, Alfonsas Galinis, gidijus Gasiūnas, K stas Gerdvila,
antas Gerdvila, Gediminas Grigas, Ugnius Grigas, Antanas Ilgauskas, Romas
Kongelis, indaugas Kučinskas, Ramutė ašalaitienė, Romas
ajauskas, Pranas
eištavičius, Gediminas Liugaila, Vytautas Liugaila, Klemensas Palaima, Darius
Palaima, Algis Pilipavičius, eslovas Paulauskas, Vitas Rinkevičius, Leonas Rudinskas, Adolfas Savičius, Viktoras Simėnas, Giedrius Šmigelskis, enrikas ažeckas.
Klubo valdybą sudarė . Gasiūnas, klubo pirmininkas (įmonės savininkas),
U. Grigas, pirmininko pavaduotojas (UAB „Smiltija“ direktorius), L. Rudinskas,
atsakingas už šėrimą (ūkininkas), Vidas Didas, atsakingas už ūkinius darbus (veterinaras), R. ajauskas, atsakingas už kultūrin veiklą (ūkininkas).
Bent kartą per metus kiekvienas Babtų medžiotojų būrelis (klubas) organizuoja medžiotojų švent savo šeimoms, draugams, bendraminčiams. Lapkričio
3-iąją švenčiama medžioklės globėjo Šv. uberto diena. au keletą metų iškilmės
vyksta Šv. urgio kankinio (pranciškonų) bažnyčioje Kaun , kur susirenka daugelis
Kauno medžiotojų sąjungos klubų. Svarbiausias šventės tikslas – bendravimas,
medžiotojų įvaizdžio visuomenės akivaizdoje gerinimas aiškinant, kad medžioklė
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nėra tik žvėrelių medžiojimas, saugojimas ir šėrimas, bet ir senos tradicijos, aukšta kultūra ir noras tas tradicijas skleisti bei puoselėti. Nuo seno lapkričio 3-iąją
Lietuvoje prasidėdavo ir medžioklės sezonas.

edžioklės resursai ir sąlygos
Babtų apylinkių miškus administruoja Kauno urėdijos Padauguv s bei Sitkūnų
girininkijos. Teritorija suskirstyta į medžioklės plotų vienetus. Kaina už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą priklauso nuo jų potencialaus kiekio medžioklės
ploto vienete. Šis kiekis apskaičiuojamas pagal medynų mišrumo kategorijas.
iško medžioklės plotų pasiskirstymas girininkijose pagal medynų mišrumo
kategorijas pateiktas 1 lentelėje.
1 lentelė
e i k ės

tai

il. Girininkija
Nr.

1.
2.

aga

e

n

i ru

edynų mišrumo kategorijos, ha
Lapuočiai ir
mišrūs lapuočiai
su spygliuočiais

išrūs
spygliuočiai
su lapuočiais

Spygliuočiai su
nežymia lapuočių
priemaiša

Pušynai su
nežymia lapuočių
priemaiša

Iš viso,
ha

Padauguvos
Sitkūnų

3 214,7
2 932,8

978,1
996,3

313,4
197,6

6,0
124,5

4 512,2
4 251,2

Iš viso

6 147,5

1 974,4

511,0

133,5

8 763,4

Kaip matome iš 1 lentelės, Padauguvos ir Sitkūnų girininkijose vyrauja
lapuočiai ir mišrūs lapuočiai su spygliuočiais. ie užima 6 147,5 ha plotą. Grynų
pušynų Sitkūnų girininkijoje daugiau nei Padauguvos – 124,50 ha10.
1999–2001 m. apskaitos duomenimis, Kauno miškų urėdijos miškuose bendrai gyveno briedžiai, taurieji elniai ir stirnos. lninių žvėrių gausa sąlyginiais
elniais buvo 443–492 vnt. (Sąlyginiais elniai skaičiuojami naudojant koeficientus
1 taurusis elnias
4 stirnos; 1 briedis
3 taurieji elniai.)
Atsižvelgiant į medžioklės plotų pasiskirstymą pagal medynų mišrumą ir
vadovaujantis LR aplinkos apsaugos ministerijos normatyvais, apskaičiuota leistina
kanopinių žvėrių gausa (žr. 2 lentel )11.
2 lentelė
eistinas rie i
girininki se ir rek
tu se

tauri
e ni
en u a a vėri

Girininkija

stirn
gausa

ir ern
r esi na i s

skaičius
e i k ės

Sąlyginių
elnių

B

S

Š

174

-

158

63

95

19,1

-

12

16

22

Sitkūnų

59,1

2

41

48

68

Iš viso

252,2

3

211

Padauguvos
a) rekomenduojama gausa profesionalios
medžioklės plotuose (3 157,8 ha)
b) leistina gausa likusiame plote
(1 354,4 ha)

127 185

Ribokas D. 2005. Nuorodą pateikė K. Palaima.
11
Ten pat.
10
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2 lentelėje pateiktais skaičiavimais leistina elninių žvėrių gausa Padauguvos
ir Sitkūnų girininkijų miškuose yra 252 sąlyginiai elniai. Pagal iškų tyrimo instituto rekomendacijas Sitkūnų girininkijos miškai priskiriami elnių, kaip pagrindinės
elninių žvėrių rūšies, veisimuisi. 70 proc. teritorijos talpos skiriama tauriesiems
elniams, 20 proc. stirnoms ir 10 proc. briedžiams. Padauguvos girininkijoje dalis
miškų priskirti profesionalios medžioklės plotams. Šiems plotams sudaryta atskira medžiojamųjų gyvūnų populiacijų gausinimo programa, pagal kurią nustatyta
rekomenduojama medžiojamųjų žvėrių gausa (2 lentelė). Likusiems plotams apskaičiuota leistina gausa pagal galiojančius normatyvus.
Sovietmečiu miškų ir medžioklės ūkius Lietuvoje tvarkant kaip atskiras šakas, buvo padaryta daug nuostolių miškui. Labai išplitus elniams ir briedžiams,
pažeistų eglynų, uosynų ir ąžuolynų plotas nuolat didėjo. Neturėta mokslinių
rekomendacijų. uropoje kamienų žievės laupymo, pažeistų medžių skaičiaus
priklausomybės nuo įvairių veiksnių, miškų ūkio nuostolių įvertinimo ir medynų apsaugos klausimai išsamiau pradėti tirti nuo praėjusio šimtmečio vidurio.
Nustatyta, kad žievės laupymas susij s su elnių ir briedžių mitybos fiziologija.
Pažeistų medžių skaičius medynuose priklauso nuo šių žvėrių tankumo, medynų
sudėties bei amžiaus, elninių populiacijų demografinių parametrų ir pasiskirstymo
teritorijoje pobūdžio, daugelio kitų pastovių bei kintančių aplinkos veiksnių.
ievės laupymo dėsningumų eglynuose ir uosynuose tyrimai atlikti 1995–
1996 ir 1998–1999 m. žiemomis Padauguvos–Kar lgirio miške, kur ilgus metus
vyravo plyni kirtimai (1 000 ha miško teko 10 proc. lapuočių sąžalynų plynose
kirtavietėse), vystytas komercinis kanopinių žvėrių medžioklės ūkis. Kiekvieną
žiemą buvo nustatomos elninių ganyklinės apkrovos, medžių ir krūmų ūglių
sunaudojimas žiemos ganyklose ir žievės laupymo eiga bei intensyvumas eglynų–uosynų tyrimo bareliuose ir potencialiai pažeidžiamuose medynuose. atuotas
ir sniego dangos gylis pažeidžiamuose medynuose bei fiksuota oro temperatūra,
sniego dangos gylis laukuose. iemomis elnių ganyklinės apkrovos 1 000 ha
miško žemių kito nuo 12 (1998–1999 m.) iki 24 (1997–1998 m.) ir briedžių nuo
1,5 (1998–1999 m.) iki 6 (1996–1997 m.).
Gilią ir šaltą 1995–1996 m. žiemą Padauguvos–Karalgirio miške elnių ir
briedžių pažeistų eglynų nebuvo. Šiltą ir besnieg 1996–1997 m. žiemą eglynuose
pažeistų eglių taip pat nerasta.
Išskirtuose uosynų tyrimo bareliuose tų pat metų žiemomis elniai ir briedžiai
kamienų žievės taip pat beveik nelaupė12.
Taigi dabartinė elninių žvėrių daroma žala miškui yra toleruotina. Naudojamos įvairios apsaugos priemonės.
Šernų medžioklės sezonas prasidėdavo gegužės 1 d. ir baigdavosi kovo
1 d. Ryšium su afrikinio kiaulių maro grėsme nuo 2014 m. sausio 20 d. LR
aplinkos ministro įsakymu ši tvarka pakoreguota. Vietose, kur būtų nustatytas
užkrato atvejis, medžiokl reiktų t sti dar 24 mėn. Dėl šios priežasties kalbėti
apie šernų apskaitą, anksčiau nustatytas normas ir jų taikymą būtų sudėtinga.
Didel įtaką medynams, maitindamiesi medžių žieve, tvenkdami medynus ir
gadindami melioracijos įrenginius, daro
bebrai. Labiausiai jie mėgsta drebules ir 12 Padaiga V. Miškas ir medžioklė, Kaunas, 2010.
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beržus. Sudarytas perspektyvių (toleruotinų) ir neperspektyvių (naikintinų) urėdijos
bebraviečių sąrašas. Padauguvos girininkijoje yra 6 neperspektyvios bebravietės
(24 bebrai), o Sitkūnų – 11 (44). Tokios bebravietės naikinamos išgaudant bebrus.
Perspektyvių bebraviečių šiose girininkijose nėra13.
Tauriųjų elnių rujos vietose Padauguvos girininkijoje nuo rugsėjo mėn. 1 d.
iki spalio mėn. 15 d. pageidautina riboti miško ruošos darbus.
Stirnos, elniai ir šernai sunkiai pergyvena gilias užsit susias žiemas, todėl
papildomam šėrimui Babtų krašto medžiotojai ir miškininkai pasirūpina pašarų
atsargomis. Rekomenduojama stirnai – 42 kg, elniui – 210 kg, danieliui – 100 kg
ir šernui – 90 kg (Kauno miškų urėdijos informacija).
Susitar su Kauno miškų urėdijos administracija ir privačių miškų savininkais, medžioklės plotų naudotojai rūpinasi biotechninėmis priemonėmis, stato
ir eksploatuoja medžioklės įrenginius. Veiklą organizuoja pagal leidime naudoti
medžiojamųjų gyvūnų išteklius nurodytas sąlygas.
Siekiant pagerinti Padauguvos komercinių medžioklės plotų elninių žvėrių
žiemos ganyklas, keičiamas miško atkūrimo būdas kai kuriose plyno kirtimo
biržėse – jos paliekamos savaime atželti.
Kanopiniai žvėrys – stirnos, elniai, briedžiai ir šernai – svarbus miško ekosistemų komponentas. ų teikiamos produkcijos bei trofėjų vertė tarp kitų miško
prekių (medienos, grybų, uogų ir vaistažolių) sudaro apie 4–5 proc. ir padidina
bendrą miško žemių produktyvumą. Lietuvoje kanopiniai žvėrys teikė per 90 proc.
visos medžioklės ūkio prekinės produkcijos14.
edžiojamųjų gyvūnų grup papildo ir invazinės rūšys, kurios kelia pavojų vietos biologinei įvairovei. 2012 m. Aplinkos ministerijos patvirtintame šių
rūšių sąraše yra ir Babtų krašto medžiotojams pažįstamas usūrinis šuo, kanadinė
audinė, ondatra.
Trokščiau manyti, kad tiek vieni, tiek ir kiti, susipažin su žinduolių gyvenimu, pradės
naudingus žmonėms žvėrelius labiau gerbti, žalingus
sąmoningiau naikinti, o tiems,
kurie nieko blogo ir gero mums nedaro, taip pat nieko pikto nedarys ir tuo būdu mūsų
faunos turtus padidins.
Šios vieno ryškiausių prieškario Lietuvos gamtininkų zoologų urgio lisono mintys
aktualios ir dabar. Viena iš svarbiausių medžiotojų priedermių yra medžiojamosios
(ir net tik) gyvūnijos globa. Norisi tikėti, kad kiekvienam Babtų krašto medžiotojui
šios mintys išliks reikšmingos.
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Pauliaus ir Lionės

iplijauskų kardeliai

Damijonas Šniukas

Kardeliai (lotyniškai gladiolus –
kardas, špaga) savo populiarumu priklauso pirmajam pasaulio gėlių penketukui. Šia gėle Lietuva ypač pražysta
rugsėjo 1-ąją, kai mokiniai skuba sveikinti mokytojų su mokslo metų pradžia.
Gėlių selekcininkai, visų pirma l ndijoje, Slov kijoje,
kijoje,
R sijoje, Ukra noje, B ltijos šalyse,
kantriai dirba išvesdami vis naujas
šios gėlės veisles ir hibridus. Lietuvos
mokslininkų indėlis irgi svarus nors
pas mus ši selekcija pradėta tik prieš
gerą pusšimtį metų, sukurta apie 1 000
naujų veislių ir hibridų.
Naujų veislių kūrėjai yra ir babtiškiai Paulius ir Lionė iplijauskai.
Paulius iplijauskas gimė sodininko šeimoje. o tėvas Liudvikas
iplijauskas, ilgametis Anykšči medelyno sodininkas agronomas, svariai Lionė ir Paulius Ciplijauskai
prisidėjo atkuriant Antrojo pasaulinio
karo suniokotą Lietuvos sodo augalų genofondą, plečiant pramonin sodininkyst
ir, be abejo, paskatino sūnų pasirinkti tą pačią profesiją. amos lenos igaraitės,
vilkijietės, prosenelis buvo korsikietis (de Solla), dirb s pas Raud ndvario grafą
Tiškevičių kapelmeisteriu. Pietiečio genai suteikė spalvų ir Pauliaus charakteriui.
Dirbdamas Lietuvos žemdirbystės instituto Ka tinėnų ir Rumok bandymų
stotyse laisvalaikiu pradėjo kaupti kardelių kolekciją, pradėjo jų selekciją. Vyt nų
sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotį (VSDBS) Babtuose su savo kolekcija
perkeltas būtent kardelių selekcijos darbui. Deja, mokslininko santykiai su bandymų
stoties, o nuo 1987 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto vadovybe
nesusiklostė. Pasinaudoj s . Gorbačiovo perestrojkos leistos privačios iniciatyvos
pradmenimis, jis institutą paliko, kardelių kolekciją atpirko ir su žmona pradėjo
savarankišką selekcinį darbą bei šeimos verslą.
Lionė iplijauskienė (Sipavičiūtė) – anykštėnė. Gimė 1947 m. vasario 25 d.
Bit ičių kaime šalia Viešintų, kurio nebėra. Baigė Kav rsko vidurin mokyklą
(1965) ir Vilniaus pedagoginį institutą (1971). 1971–1973 m. dėstė chemiją B btų
vidurinėje mokykloje, 1973 m. stojo į L I aspirantūrą VSDBS bazėje. 1979 m.
apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (nostrifikuota kaip biomedicinos mokslų
daktaro) disertaciją.
Tuo metu Pauliaus ir Lionės keliai susitiko.
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Kardelių selekcija P. iplijauskas, kaip minėta, susidomėjo dirbdamas
Rumokuos , „ ūsų soduose“ buvo atspausdintas jo straipsnis „Reikia pramoninių
gėlių selekcijos“. Po pusmečio Kaune įvyko respublikinė kardelių paroda, kurios
metu agronomas selekcininkas Petras Balčikonis įsteigė Gėlių selekcininkų draugiją.
os signataras buvo ir P. iplijauskas. žengiant į kardelių pasaulį P. iplijauskui
įtakos turėjo Petras Balčikonis, onas Tarvidas, Semionas icher Lorka, latvis Aldonis Verinis (V ri š), rusas Andrejus Gromovas ir kiti.
Pirmųjų išvestų veislių džiaugsmas sutapo su pirmaisiais nepriklausomos
Lietuvos metais.
1999 m. Kaišiadori veislių tyrimo punktas į tinkamiausių Lietuvoje auginti
augalų veislių sąrašą įtraukė P. iplijausko išvestas veisles „Lionė“, „Lionės sesuo“,
„Nu, Gromov, pogodi “, „ ranžinis žaibas“, „Paparčio žiedas“, „Pavasario deimantas“, „Rugsėjo pasaka“, „Undinėlė“. 2001 m. šį sąrašą dar papildė veislės „Toreodoro
skraistė“ (sin. „Aguona“), „Dangiškoji vizija“, „Fėja“, „ uvelyro radinys“, „Rudens
akvarelė“, „Viktoras“, „Violetinis debesis“. Vėliau Lietuvos veislių tyrėjai nusprendė
šalyje išvestų gėlių veislių nebetirti ir selekcininkus nukreipė į L nkiją. Kadangi
už tyrimą reikėjo mokėti nemažą mokestį, iplijauskai vėliau ir nesikreipė. Vis
dėlto pirmosios 16 veislių buvo užregistruotos tarptautiniame registre (International
egistry of Gladiolus arieties), taip pat kultivuojamų veislių sąraše (Selected List of
Gladiolus Cultivars), kuriuos skelbė Šiaurės Amerikos gladiolininkų taryba (North
American Gladiolus Council). Vėliau išvestų veislių P. iplijauskas neberegistravo,
nuotraukos ir aprašymai buvo pateikti šeimyninėje interneto svetainėje.
Kai kurie selekcininkai verslo sumetimais išvestas veisles paprastai pavadina angliškais vardais. Visų P. iplijausko kardelių veislių, išskyrus dedikuotas
užsieniečiams, pavadinimai lietuviški. Vieni jų atskleidžia žiedų charakteristikas,
kiti turi selekcininko artimų ar gerbtinų asmenų vardus.
„ lena iplijauskienė“ dedikuota motinai, „Lionė“ – žmonai, „Rasa“ – seseriai, „Viktoras“ – sūnui, kuris sirguliuojantį šios veislės svogūnėlį išpuoselėjo,
„ ugenija“ – Babtų vaikų darželio auklėtojai ugenijai ociūtei, „Laimutė“ – LSDI
mokslininkei Laimutei Petkevičienei, „Peter . elcenbach“ – ilgamečiam Šiaurės
Amerikos gladiolininkų tarybos sekretoriui. Atskiro komentaro prašosi veislė „Nu,
Gromov, pogodi“ („Na, Gromovai, palauk “). Šis gėlininkas yra teig s, kad lietuvių
selekcininkai be rusų pagalbos savų veislių nesukurs. Tai užgavo P. iplijausko
ambiciją, ir vieną pirmųjų savo veislių pavadino transformuotu populiaraus vaikiško animacinio serialo apie vilką ir zuikį vardu.
Naujos veislės išvedimas priklauso nuo to, kokius reikalavimus išsikelia selekcininkas.
Geros kardelių veislės per vieną dviejų veislių sukryžminimą neišvesi. inoma, patyr s
selekcininkas gali nuspėti kryžminimo rezultatus, tačiau čia ne fizika, taisyklių nėra. Tenka
kelis kartus kryžminti, kelerius metus kantriai dirbti ir laukti, kol ateina sėkmė. Kardelių
veisle turi būti patenkinti tiek jos augintojai, tiek žiedų pardavėjai. Augintojams patiks
gyvybinga, sparčiai auganti, neišvirstanti per vėją ir lietų, atspari lapų ir gumbasvogūnių ligoms, nereikalaujanti ypatingo tr šimo veislė. iedų pardavėjams, aranžuotojams
labiausiai patiks daug žiedų vienu metu išlaikanti, standžiais žiedlapiais ir, svarbiausia,
meniško dizaino simetrišku žiedynu, spalvinga veislė. eislės tinkamumas transportuoti
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neišsprogus pumpurams ir vėlesnis jų skleidimasis, ilgas išsilaikymas vazoje patiks augintojui, pardavėjui ir pirkėjui. isos šios kruopščiai suvestos vieną veisl savybės ir
nulemia jos ilgaamžiškumo paslapt , – sako P. iplijauskas.
Sovietmečiu P. iplijausko kardeliai buvo pristatyti keliose parodose ir už
Lietuvos ribų
askvoj (Liaudies ūkio pasiekimų paroda, 2 bronzos medaliai),
Taline (bronzos medalis), Rygoj (diplomas), K jeve (trys pirmos vietos) ir kt.
Dabar parodos mokamos, jose babtiečiams asmeniškai dalyvauti ne pagal kišen .
Tačiau parodose su P. iplijausko kardeliais dalyvauja įvairūs užsienio gėlininkai.
Pavyzdžiui, 1994 m. „Paparčio žiedas“ laimėjo „Grand hampion“ titulą Pensilv nijoje, AV. Amerikos gėlių specialistai šiai veislei skyrė antrą vietą spalvos
grupėje (NAGC Bulletin, winter, 1995). Kardelis „Lionė“ papuošė Anglijos kardelių
augintojų žurnalo „The Gladiolus Annual, 1994“ viršelį. Kanadietis Luisas Petersas
(Louis Peters) selekciniame darbe panaudojo daug P. iplijausko veislių.
Daugiausia dėmesio skirdami kardeliams, iplijauskai pradėjo kaupti įvairių
svogūninių gėlių (tulpių, lelijų, dekoratyvinių česnakų, krokų, žydrių), jurginų,
vilkdalgių kolekcijas.
Selekcinis darbas Lietuvoje, deja, turtų nesukrauna. iplijauskai gyvena
daugiabučiame name. Kad galėtų atlikti tyrimus, duoną pelno puoselėdami gėlininkystės verslą.
aždaug 3 ha plote ir nedideliame šiltnamyje jie augina ir
parduoda minėtų gėlių sodinamąją medžiagą.
Už olandams parduotus autorinius gumbasvogūnius šeima įsigijo nedidelį
traktoriuką. em įdirba japoniška freza, planuoja įsigyti itališką žemės kasimo
mašiną „Bivanga“. Bijūnus kol kas iškasa senutėliu traktoriniu ekskavatoriumi.
Kad kokybiškai panaudotume turimą genofondą, dar reikia saugyklos, šaldytuvo, meristeminės laboratorijos, gerų šiltnamių. isa tai, kai neremia valstybė, tenka sigyti žingsnis
po žingsnio, – guodžiasi selekcininkas.

Priedas
Pauliaus

iplijausko išvestos kardelių veislės

Balti žiedai
Fėja, Priscilla x Drifted Snow, 1994.
Snieguolė, Frizzled Coral Lace x Šantekler, 1997.

ali žiedai
Rugsėjo pasaka, Princess x Priscilla, 1993.

Geltoni žiedai
Auksaspalvė, Priscilla x Drifted Snow, 1993.
Laimės žiburys, Princess x Priscilla, 1991.
Geltona vakaro žara, akaro žaros mutantas (naujiena).
Lionė, Gracious Lady x Lebedinaja pesnia, 1993.
Pavasario deimantas, Debby T x Drifted Snow, 1993.
Stereo Piano, Frizzled Coral Lace x Šantekler, 1996.
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ranžiniai žiedai
Grakštuolė, audonasis koralas x Oranžinis žaibas, 2005.
Kendi, Spring Maid x Šantekler, 1997.
ranžinis žaibas, Spring Maid x Orange Sherbet, 1993.
Rasa, Nu, Gromov, pogodi x C-91-53 Brightsides x Šantekler , 2012.
Rudens akvarelė, Priscilla x Princess, 1991.
Vakaro žara, Debby-T x Orange Sherbet, 2001.

Rausvi (lašišiniai) žiedai
Ryto aušra, C-91-53 Brightsides x Šantekler x Paparčio žiedas, 2012.
Nu, Gromov, pogodi Knock-Out x Lebedinaja pesnia, 1991.

Rožiniai rausvi žiedai
ugenija, Frizzled Coral Lace x Šantekler, 1997.
lena iplijauskienė, Nu, Gromov, pogodi x Paparčio žiedas (naujiena).
uvelyro radinys, Lebedinaja pesnia x Orange Sherbet, 1996.
Lionės sesuo, Gracious Lady x Lebedinaja pesnia, 1993.

Raudoni žiedai
Aguona, Early ose x Schirley Cole, 1991.
Peter .
elcenbach, Nu, Gromov, pogodi x audonasis koralas, 2006.
Raudonasis koralas, ed Bantam x Lebedinaja Pesnia, 1994.
Raudonoji gėlelė, Nu, Gromov, pogodi x audonasis koralas, 2003.

Rožiniai melsvi žiedai
Paparčio žiedas, Priscila x Drifted Snow, 1991.
Pikų dama, egency x Honor Guard, 2003.
Tegyvuoja klasika audonasis koralas x Marilyn, 2003.
Viktoras, ed Bantam x Matchmaker, 1997.

Violetiniai žiedai
Laimutė, Priscila x Drifted Snow, 1991.
Song klonas, Song veislės mutantas, ladim r Melich-Paulius Ciplijauskas, 2014.
Undinėlė, Blue Bird x Sister Fortuna, 1993.
Violetinis debesis, Blue Goddess x Drifted Snow, 1993.

ėlyni žiedai
Dangiškoji vizija, Blue Mist x Blue Frills, 1996.

Dūminiai žiedai
urziukė, ed Bantam x Orange Sherbet, 2000.
Velykinis margutis, audonasis koralas x Sibilla, 2003.

Kai kurių veislių nuotraukos pateikiamos spalvotoje įklijoje p. 84.
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Babtų herbas
Antanas

aičius

Rašytiniuose šaltiniuose B btai minimi IV a. kryžiuočių žvalgų kelių aprašymuose. 1394 m. birželio 24 d. aprašomas kelias nuo N muno Nev žio upe į
Babtų apylinkes. inimas Babtų (Baptindorf) kaimas, įsikūr s kairiajame Nevėžio
krante. Šie metai laikomi gyvenvietės įsikūrimo pradžia1.
VI a. Babtai buvo karališkasis kaimas ir priklausė Tr kų vaivadijai. Pro
juos ėjo svarbus administracinis ir prekybinis kelias Tr kai–Ka nas–Up tė, o
Nev žis buvo laivybinė upė. Vietos gyventojai vertėsi žemės ūkiu, žvejyba, amatais ir prekyba.
Išaugus gyvenvietei, dvarininko lečkos lėšomis 1672 m. pastatyta medinė
bažnyčia, tituluojama Šv. Petro ir Povilo apaštalų vardu, o 1744 m. įkurta savarankiška Babtų parapija2.
Kadangi Babtai buvo karališkasis kaimas, gyventojams buvo nustatytos
prievolės, kurios 1643 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės revizorių dekretu
buvo panaikintos.
Išaugus gyvenvietei, Abiejų Tautų Respublikos valdovas Augustas II 1732 m.
spalio 1 d. suteikė B btams turgaus ir trijų prekymečių per metus privilegijas3.
1792 m. sausio 11 d. Babtų miestelis gavo laisvojo miesto teises ir herbą.
Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio pasirašytoje privilegijoje buvo skelbiama
„O kad tas miestas, antspauduodamas tiek teismo, tiek
miesto valdymo reikalų išrašus ir oficialius raštus, patirtų
tikrą garb , suteikiame jam tok herbą, koks čia šioje privilegijoje yra matyti nupieštas, tai yra vardan šv. Petro
popiežiaus insignijas, o po jomis laivą, nes tas verčiasi
prekyba. Š herbą tam miestui leidžiame naudotis antspauduose ir visokiuose ženkluose.“4
Babtų herbo mėlyname lauke vaizduojama balta
su šviesiu rožiniu atspalviu popiežiaus kepurė (tiara),
o ant jos uždėtos trys geltonos (auksinės) karūnos.
Už tiaros du sukryžiuoti raktai auksinis ir sidabrinis. 1 92 m. suteiktas Babtų
Po tiara – ant vandens rudas laivas su balta bure.
herbas
Nei Babtai kada priklausė popiežiui, nei jis buvo suteik s miesteliui
1
isius K. Babtai, isuotinė lietuvių enciklopedija,
kokių nors privilegijų. Popiežiškas simVilnius, 2002, t. 2, p. 414.
bolis herbe atsirado bene todėl, kad 2 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, ikaga, 1983, t. 3,
čia buvo pastatyta Šv. Petro ir Povilo 3 p. 177.
Rimša . 1791–1792 m. Lietuvos miestų savivaldos
apaštalų bažnyčia. Laivas – prekybos
privilegijos kaip heraldikos šaltinis, Lietuvos miestų
istorijos šaltiniai, sud. . K i a u p a ir . R i m š a ,
ir uosto prie Nevėžio simbolis.
Vilnius, 1988, t. 1, p. 105–139.
Babtų gyventojams neilgai teko 4 Privilegija Babtų miestui, Lietuvos Metrika, kn. 556
(1791–1792), l. 29.
džiaugtis laisvojo miesto privilegijomis
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SIŲ LAIKŲ

ir herbu – 1792 m. viduryje naujai įkurtos savivaldos
(tarp jų ir Babtų) buvo panaikintos. Nors babtiškiai
bylinėjosi dėl miesto teisių atgavimo, byla buvo pralaimėta.
Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Lietuva atiteko Rusijai, ir apie Babtų savivaldą
negalėjo būti nė kalbos. Buvo užmirštas ir istorinis
Babtų herbas.
a. pradžioje vienas pirmųjų į lietuvišką
heraldiką dėmesį atkreipė lenkų publicistas, leidėjas
ir istorikas anas Konradas bstas ( an Konrad bst,
1876–1954), kuris tyrinėjo Lietuvos etriką. Surinkta Herbas iš žurnalo „Litwa
medžiaga buvo publikuojama jo žurnale „Litwa i Rus“, i us“
kurį 1912–1913 m. Vilniuje leido uozapo avadskio
firma. Šiame leidinyje tarp kitų Lietuvos miestų ir
miestelių herbų pateiktas ir babtiškis. Tai dailininko
Tadeušo Dmochovskio (Tadeusz Dmochowski) piešinys iš Lietuvos
etrikos. ano bsto publikuota
medžiaga naudojosi beveik visi heraldikos tyrinėtojai.
Vienas jų – lenkų istorikas ir muziejininkas arijanas
Gumovskis ( arian Gumowski, 1881–1974). is taip
pat išsamiai tyrinėjo senąją lietuvių numizmatiką ir
heraldiką. 1935 m. Vilniuje pasirodžiusiame „Ateneum
ile skie“ irgi buvo publikuotas Babtų herbas.
a. pradžioje, prikeliant iš užmaršties lietuviškos heraldikos palikimą, Lietuvoje pasižymėjo
dailininkas, archeologas ir muziejininkas Tadas Dau- Herbas iš žurnalo „Ateneum
girdas (1852–1919). is 1918 m. išleido 24 nespalvotų Wile skie“
atvirukų rinkinį su seniausių Lietuvos miestų herbais.
Pagrindinis heraldikos šaltinis jam taip pat buvo ano bsto surinkta medžiaga.
Po T. Daugirdo mirties jo įdirbiu pasinaudojo dailininkas Bronius Šaliamoras
(1893–1976), S nkt Peterb rgo dailės akademijos auklėtinis, palik s ryškų pėdsaką
lietuviškoje heraldikoje ir dailėje.
Bronius Šaliamoras gimė 1893 m. Kaune, tarnautojų šeimoje. okėsi vietos
gimnazijoje, o 1910 m. išvyko į Vilnių, kur lankė Ivano Trutnevo piešimo mokyklą.
Vėliau mokslą t sė Sankt Peterburgo imperatoriškoje dailės mokykloje ir Dailės
akademijoje. o dėstytojai buvo garsūs Rusijos dailininkai Ilja Repinas, Nikolajus
Rerichas. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir Tado Daugirdo pakviestas dirbo Kauno miesto
muziejuje. Kartu su Petru Tarasenka dalyvavo ekspedicijose, tyrinėjo piliakalnius,
rinko etnografin medžiagą, tautodailės eksponatus. 1920–1923 m. parengė 40
spalvotų herbinių atvirukų rinkinį, kurį išleido . Šuškevičiaus bendrovė Kaune.
1930 m. Lietuvoje buvo iškilmingai minimos Vytauto Didžiojo mirties
500-osios metinės. Ta proga enrikas Serafinas išleido albumą, kuriame buvo
pateikti B. Šaliamoro piešti senųjų Lietuvos miestų ir miestelių herbai, tarp jų
ir Babtų. erbams buvo panaudotas stilizuotas renesansinis skydas ir penkių
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B. Šaliamoro pieštas
herbas kairėje
A. Aleksandravičiaus
medinis herbas

bokštų karūnos5. Pastarasis motyvas Tado Daugirdo buvo pasiskolintas iš carinės
Rusijos heraldikos6.
Ryškų pėdsaką lietuviškoje heraldikoje paliko ir Antanas Aleksandravičius
(1885–1970) – patriotinių paminklų, skulptūrinių portretų ir herbų kūrėjas. Tai
buvo nepaprasto darbštumo skulptorius, o jo parengti herbai, tarp jų ir Babtų, turi
didel ikonografin vert . is pagal B. Šaliamoro herbinį atviruką išraižė medinį
nuspalvintą Babtų herbą, kuris puošė valsčiaus viršaičio kabinetą7. Pokario metais
šis herbas pateko į Vareik nių kaimą,
kurio gyventojas Algis Ramanauskas
5
Šaliamoras R. Atsiminimai apie tėvą dailininką Bronių
brangią relikviją perdavė mokytojai
Šaliamorą 1893 19 6 , rankraštis, Vilnius, 2011.
6
arijai arkauskienei .
Petreikis T. emaitijos regioninė knyga ir žemaičių
tapatybė
a. I pusėje, Tautosakos darbai, 2012,
is tapo vienu pirmųjų kuriamo
t. 43, p. 18–20.
Babtų kraštotyros muziejaus ekspona- 7 ažeikienė . Antanas Aleksandravičius – portų (1958 m.). Šį herbą nufotografavo
tretinių paminklų, skulptūrinių portretų ir herbų
kūrėjas, Lietuvos aidas, 2003, rugpj. 25.
. Grikienis ir A. Levickas, nuotrauka
Ilgametė Babtų kraštotyros muziejaus globėja
buvo paskelbta „Kultūros barų“ žurnale
. arkauskienė patikslino šio herbo išsaugojimo
istoriją. 1940 m. sovietams draskant ir deginant
(1986, Nr. 11, p. 49) kartu su . GuLietuvos valstybingumo simbolius, Babtų medinį
davičiaus straipsniu „Istorijos pamoka
herbą nuo sunaikinimo išgelbėjo ir saugojo Karolis
Pranevičius, gyven s miestelio centre. is buvo
prie Nevėžio“.
pilietiškai mąstantis žmogus, patriotas. Turėjo du
Istorinis Babtų herbas buvo įteinamus, karšyklą ir... aštuonias gražias dukteris.
sintas beveik po 200 metų pertraukos.
Viena jų buvo ištekėjusi už Stabaun čiaus malūno
savininko Dranseikos, kita – už ruso karininko, dvi
Remdamasis Lietuvos
etrikos duoemigravusios užsienin, dar viena vilkėjo vienuolės
menimis, jo etaloną sukūrė dailininkas
rūbą. Pokario metais Pranevičius mirė, jo našl nuo
tremties išgelbėjo žentas karininkas, moteris išvyko
Arvydas Každailis. 1994 m. balandžio
gyventi pas dukrą į Kauną. Ištremta buvo Dranseikos
28 d. Babtų istorinį herbą aprobavo
šeima. Pranevičių namas liko be šeimininko. Po
eraldikos komisija (posėdžio protokurio laiko jis buvo nugriautas. Vareikonių kaimo
gyventojas Bronius Ramanauskas, atrodo, buv s
kolas Nr. 116).
vienas iš griovėjų, tarp laužo pamatė herbą ir parVadovaudamasis Lietuvos Ressinešė namo. o sūnus Algis, moksleivis, papasakojo
arijai ir uozui arkauskams, kad namuose yra
publikos įstatymu „Dėl miestų herbų
kažkokia lenta su užrašu „Babtai“. Tėvui leidus,
tvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos
herbą perdavė
arkauskams. Kai kūrėsi Babtų
heraldikos komisijos išvadą, Lietuvos
kraštotyros muziejus, herbas buvo perduotas jam.
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Dabartiniai Babtų
herbas ir vėliava

Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas 1994 m. gegužės 23 d. dekretu Nr. 299
patvirtino Babtų herbą ir vėliavą.
Herbo aprašymas.
ėlyno lauko viršuje sidabrinė popiežiaus kepurė (tiara)
su trimis auksinėmis karūnomis ir tokios pat spalvos valdžios obuoliu viršuje.
Kepurės kaspinai sidabriniai, kryžius ir kutai auksiniai. Už jos du sukryžiuoti
raktai, dešinysis auksinis, kairysis sidabrinis. Apačioje, po kepure, rudas laivas
su sidabrine bure ir sidabrine auksine vėliava.
ėliava herbo spalvų, kutai sidabriniai. Pločio ir ilgio santykis – 13 148.
Pastaba. Spalvotus Babtų herbą ir vėliavą žr. p. 73.

8

Lietuvos heraldika, sud.
d. 1, p. 31.

. Rimša, Vilnius, 1998,
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Babtai Lietuvos ir kitų valstybių
išleistuose žemėlapiuose
ytautas

eimantas

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kada B btai buvo pirmą kartą pažymėti
žemėlapyje, kuriuose seniausiuose ir vėlesniuose Lietuvos ir kitų kraštų žemėlapiuose ši gyvenvietė buvo žymima ir kuriuose nežymima; ištirti Babtų vardo kaitą
žemėlapiuose; ištirti, kada žemėlapiuose pirmą kartą buvo pavaizduota, vėliau ir
įvardyta per Babt s tekanti Nev žio upė, nustatyti jos vardo kaitą. Tyrimo uždavinys – kartografų darbais papildyti Babtų istoriją, atskleisti Vakarų uropos, Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos Karalystės, Rusijos imperijos ir vėliau dirbusių
kartografų požiūrį į Babtus. Taikomi istorinis, aprašomasis ir analitinis tyrimo metodai.
Babtų ir pro jį tekančios Nevėžio upės kartografinis palikimas spe- 1 Lietuva žemėlapiuose (sud. A. Bieliūnienė, B. Kulcialiai dar nebuvo tyrinėtas. Vietovė 2 nytė, R. Subatniekienė), Vilnius, 2002, 218 p.
Lietuva žemėlapiuos (sud. A. Bieliūnienė, B. Kulyra pažymėta kai kuriuose senuose
nytė, R. Subatniekienė), Vilnius, 2011, 409 p.
žemėlapiuose, kurie įdėti Lietuvos na- 3 Lithuania on the Map (comp. by A. Bieliūnienė,
B. Kulnytė, R. Subatniekienė), Vilnius, 2002,
cionalinio muziejaus parengtuose dvie218 p. and 2011, 407 p.
juose atlasuose „Lietuva žemėlapiuose“, 4 h o m s k i s V . ilniaus universiteto kartografiniai
rinkiniai, Vilnius, 1970.
išleistuose 2002 m. 1 ir 2011 m. 2, ir 5 aksimaitienė . Lietuvos istorinės geografijos ir
kartografijos bruožai, Vilnius, 1991.
dviejuose anglų kalba – „Lithuania on
6
Samas A. emėlapiai ir jų kūrėjai, Vilnius, 1997.
3
the ap“, išleistuose 2002 ir 2011 m. 7 A l e a n d r o w i c z S . ozwoj kartografii Wielkiego
Ksi stwa Litewskiego od
do polowy
II wieku,
ymimi Babtai ir įvairiuose žemėlaPoznan, 1971.
piuose, skelbtuose lietuvių mokslinin- 8 D z i k o w s k i . Katalog map i atlasow Biblioteki
kų V. homskio4, . aksimaitienės5,
uniwersiteckiej w ilnie,
ilno, 1939–1940.
9
Rastawiecki . Mappografia Dawnej Polski, ars6
7
A. Samo , lenkų S. Ale androwicziaus ,
zawa, 1846.
. Dzikowskio8 , . Rastawieckio9, rusų 10 усс ие ео рафи ес ие атласы
ве а. водн
с, н н рад, 19 1.
N. Lemuso10, V. Frolovos11, L. Kildiu- 11 ката о , в . , ост. . .
Два ве а русс о
арто рафии
на ало
вв. .
ševskajos12, . ichailovos13, N. KotelniКата о в ставк , ост. . . ро ова, анкт
kovos14, baltarusių G. Šykunovos ir L. a- 12 т р р , 1997.
усс ие арты и атласы
вв. Ката о в ставк
zykovič15 darbuose. Tačiau atskirai Babсессии
Л , ост. . К. К
дю
вска ,
tų kartografinė raida neanalizuojama. 13 Москва, 1991.
Катало иностранны арт оссии
вв., ост.
Tyrimo metu buvo išstudijuoti
. К. М ха ова, н н рад, 197 .
на ала
вв. Ка
žemėlapiai arba jų kopijos, esančios Vil- 14 усс ие арты и атласы
та
о
в
ставк
сессии
Л
,
ост.
.
. Ко
niaus universiteto16 ir Lietuvos mokslų
т
н кова, Москва, 1991.
akademijos17 bibliotekose bei saugomi 15 тлас сторы еларус ад стара ытнас да на
ы д н, к ад. . .
к нова, . .
ков ,
privačiose kolekcijose, jei tų žemėlapių
М нск,
.
savininkai paskelbdavo juos spaudoje 16 Senieji Lietuvos žemėlapiai Old maps of Lithuania
Alte Landkarten Litauens Iš ilniaus universiteto biblioarba demonstruodavo parodose. Be to,
tekos rinkinių, sud. A. Braziūnienė, Vilnius, 1999.
buvo peržiūrėti internete pateikti ir 17 Lietuvos TS mokslų akademijos centrinės bibliotekos
atlasų ir žemėlapių katalogas, sud. K. epienė, Vilprieinami visuomenei seni žemėlapiai,
nius, 1969.
вв. в
esantys R sijos18 ir Baltar sijos19 vals- 18 Катало иностранны арт оссии
фонда ГП , Москва, 197 .
tybinių bibliotekų fonduose, L nkijos 19 http // www.nlb.by.
20
archyvuose20.
http // www.mapy.eksploracja.pl.
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Šiame straipsnyje nebus pristatomi kariniai topografiniai žemėlapiai.
Babtai – viena seniausių Lietuvos gyvenviečių21.
kada ji buvo pirmą kartą
pažymėta kartografiniuose žemėlapiuose

Kryžiuočių žvalgų žemėlapiuose
Babtai kaip Baptindorf pirmą kartą raštu paminėti kryžiuočių žvalgų pranešimuose (vegeberichtuose, vok. Litauische Wegeberichte), kurie yra svarbūs istorijos
šaltiniai viduramžių Lietuvos istorinei geografijai ir socialiniams ekonominiams
santykiams tirti22. Gyvenvietė buvo Kryžiuočių ordino ir Lietuvos pasienyje, tad
jos apylinkės net tris kartus minimos kelių aprašymuose. ais kaip žemėlapiais
naudodavosi karo žygių vadovai.
Kelio nuo Kremilavos prie N muno į Babtų apylinkes prie Nevėžio aprašyme teigiama
Šiuo keliu ėjo Tagil ir Panczik. Pirmiausia 3 mylios nuo Kremilavos iki vienos Nevėžio
brastos, kuri iki kelių gilumo, už pusės mylios nuo brastos yra Babtų kiemas, tame kieme
6 šeimynos, kiemas kairėje pusėje, brastą praėjus, taip pat už pusės mylios dešinėje pusėje
yra Grugelio kaimas, jame 8 šeimynos ... . Kiekvienas kiemas turi po dvejus vartus.
Užrašas padarytas 1394 m. ono Krikštytojo dieną (birželio 24)23. Nuo jo babtiškiai
skaičiuoja savo rašytin istoriją.
Kelio iš P nevėžio per Lab navą į Šatiją aprašyme teigiama
Šiuo keliu nori vesti urge iš Waldow. Pirmiausia ateinama Panevėžio kraštą, iš ten
Babtus pusė mylios, nuo Babtų iki Labūnavos 1 mylia, čia kariuomenė apsistoja prie
upės, kuri vadinasi Gilasiu, nuo jos iki andžiogalos pusė mylios, tame tarpe yra miškas,
kuriame kelią reikia prasivalyti24.
Babtai aprašomi ir „Pranešime apie kelią anapus Nemuno į rytus nuo Dubysos“, užrašytame 1395 m. Simono ir udo dieną (spalio 28). ia rašoma Šiuo
keliu ėjo Steppe ir Seyde iš Girmov. Pirmiausia jie nuėjo prie Dubysos, o iš ten Babtų
kiemą, kuris turi didelius vartus, toliau už pusės mylios yra Padaugino kiemas25.

Pirmuose Lietuvos žemėlapiuose
Babtų dar nėra
Pirmą kartą Lietuvos vardas ir miestai atsirado italų vienuolio, filosofo, matematiko, astronomo ir geografo . Beneventanuso 1507 m. R moje lotynų kalba
išleistame „Vidurio uropos žemėlapyje“, kuriame buvo pavaizduota Lietuv , 21
isius K. Babtai, LE, Vilnius, 2002, t. 2, p. 413–
L nkija, Ve grija, Boh mija, Vokietij
414.
22
Gudavičius
. Litauische
egeberichte, LE,
ir R sija. is buvo paskelbtas K. PtoVilnius, 2008, t. 13, p. 467.
26
lemėjaus atlase „Geographia“ . Šiame 23 Kraštas ir žmonės, sud. . urginis ir A. Šidlauskas, Vilnius, 1983, p. 20.
žemėlapyje pažymėti tik šeši mies 24
Ten pat, p. 24.
tai – V lnius ( ylno), Ka nas (Kofno), 25 Ten pat.
Tr kai (Troky), Lyd (Lyda), Ga dinas 26 Lietuva žemėlapiuose, Vilnius, 2002, p. 18–19.
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(Grodno),
dininkai ( yednyky). Vokiečių ordino žemėse yra Kla pėda ( emole)
ir Raga nė (Ragnet). Pažymėtos trys upės – N munas (Nyemo), Ner s (Vilia) ir
neįvardyta Vilnelė. Nevėžio žemėlapyje dar nėra, o toje vietoje, kur turėtų būti
Babtai, nupiešti aukšti kalnai, turbūt atėj iš legendų.
ymus lenkų kartografas
aclawas Grodeckis 1556–1558 m. parengė lotynų kalba „Lenkijos ir gretimų žemių žemėlapį“, kuris pirmą kartą buvo išleistas
1561 m. B zelyje. Lietuvoje žinomas . Grodeckio žemėlapis, kuris buvo paskelbtas
1571 m. ntverpene išleistame A. rtelijaus atlase „Theatrum orbis terrarum“27.
ame pavaizduota visa Lenkija ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, su žemėmis,
kurios dabar priklauso Baltar sijai ir Ukra nai. tnografinės Lietuvos teritorijoje jau
pažymėtos 23 gyvenvietės. Be anksčiau minėtų, atsiranda V priai ( ieprij), Bet gala
(Betigola), Vilkij ( ijlkija), B rštonas (Berstanij), Aukšt dvaris ( ijsokigrodek),
Alyt s ( lita). rdino pusėje – Ti žė (Tils). emėlapyje daugiau kaip 10 Lietuvos
upių, gana tiksliai nupieštas ir pirmą kartą įvardytas Nev žis (Nijewijesza).
Flamandų mokslininkas, moderniosios kartografijos pradininkas Gerardas ercatorius VI a. pabaigoje lotynų kalba parengė tris žemėlapių rinkinius. Trečiajame
buvo 29 uropos žemėlapiai, tarp jų ir „Lietuvos žemėlapis“. G. ercatoriaus atlasas buvo atspaustas 1595 m. Vokiet joje, D isburge. ame pirmą kartą atskiru lapu išleistas Lietuvos žemėlapis, kuriame yra apie 20 upių ir 60 gyvenviečių28. Atsiranda
Kėd iniai (Keidany), rbarkas (Iurburg), Ari gala ( ragola), Veliuon ( ielun), Krekenav (Krokinowo). Babtų dar nėra. Nupieštas, bet vėl neįvardytas Nevėžis. Tas pats
G. ercatoriaus žemėlapis „Lietuva“ buvo pakartotinai išleistas 1611 m. msterdame29.
T. akowskio Amsterdame 1613 m. išleistame „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės“ žemėlapyje jau yra kita Nevėžio vardo forma – Newiaza. Babtų jis nenurodo30.
Amsterdame 1697 m. . Allardo lotynų kalba išleistame „Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje“ randame dar vieną
Nevėžio upės vardo formą – Nieviez31.

Pirmą kartą – 1778 metais Austrijoje,
Vienos mieste
Pirmą kartą Babtai (Bobly) pažymėti F. . . Reilly o 1778 m. V enoje
vokiečių kalba išleistame žemėlapyje
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
šiaurės vakarų dalis Nr. 49“32. ame Nevėžis nupieštas, tačiau neįvardytas.
Antrą kartą Babtai (Bobty) buvo
pažymėti italo Bartolomeo Borghio „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje“, išleistame 1789 m. It lijoje,
Si nos mieste33.
Babtai (Bobli) pažymėti kartografo
Antonio atta „Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės“ žemėlapyje, išleistame Venecijoje 1793 m.34

Grodzeccio
. Poloniae filimarumgue locorum
destriptio, rtelius A. Theatrum Orbis Terrarum,
Antverpen, 1571, p. 28.
28
ercator G. Lithvania, Atlas sive cosmographical
meditiones de fabrica mundi et fabricati figūra, Duisburgi, 1595, p. 44.
29
ercator G. Lithvania, Atlas sive cosmographical
meditiones de fabrica mundi et fabricati figūra, Amsterodami, 1611, p. 43.
30
Lietuva žemėlapiuose, Vilnius, 2011, p. 120–121.
31
Allard . egni Polonia, Magni Ducatus Lithuania
... , Amsterodami, 1697.
32
Reilly F. . . Des Gros herzogthums Litauen nordwestticher Theil Nr. 49, Viena, 1778.
33
Imago Lithuaniae. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
žemėlapiai ir dokumentai iš Tomaszo Niewodnicza skio
rinkinių. Parodos katalogas 2003 09 17–11 28, Vilnius,
2002, Nr. 197.
34
Lituania on the Map, Vilnius, 2011, p. 300–301.
27
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Babtai
D. F. Sotzmanno
„Prūsijos Karalystės
žemėlapyje“. 1 98 m.

Babtai (Bobly) pažymėti Ni rnberge vokiečių kalba 1796 m. išleistame
„Prūsijos karalystės žemėlapyje“, kurį parengė F. L. Gussefeldas35. Po trečiojo
Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimo Lietuvos žnemunė atiteko Pr sijai ir
buvo pavadintos Naująja Rytų Prūsija. Prūsijos karalystės siena visiškai priartėjo
prie Ka no. Babtai atsidūrė Prūsijos pasienyje, todėl ir pateko į šį žemėlapį.
Babtai (Bobty) prie Nevėžio (Nuwieza) upės pažymėti Berl ne vokiečių kalba
1798 m. išleistame „Prūsijos karalystės žemėlapyje“, kurį parengė D. F. Sotzmannas36. ame šalia Babtų pažymėti tik Kaunas (Kauen), Vilkija ( ileky), Kėdainiai
(Keidan) ir Pab iskas (Poboysko).
Babtus (Bobty) prie Nevėžio (Newieza) galima rasti ir 1815 m. ustrijoje,
Vienoje lotynų kalba išleistame „Lenkijos ir Lietuvos žemėlapyje“, kuris vėliau
buvo įdėtas į 1832 m. atlasą „Atlante historico, politico e statistico della Polonia“37. Šiame žemėlapyje tokio pat dydžio šriftu pažymėti ir Kėdainiai (Kieydany), Ariogala ( yragola), Ser džius (Srzednik), kiek stambesniu – Kaunas (Kowno), Ukmerg ( ilkomierz), Ras iniai (Rossiene), Panevėž s (Poniewiez).
Par žiuje 1824 m. išleistame
ichelio Perrtot „Napoleono žygio į Rusiją
1812 metais žemėlapyje“ Babtai pateikti kaip Bobly38.
.
inauras 1831 m. D ncige vokiečių kalba išleido „Rusijos provincijų
Kuršo, emaitijos, Lietuvos, Paliesės ir Voluinės žemėlapį“, kuriame pažymėjo ir
Babtus (Bobty)39.
Lenkų kalba V ršuvoje 1891 m.
. Gotzo išleistame „Lenkijos kara- 35 Lietuva žemėlapiuose, Vilnius, 2011, p. 308–309.
36
Sotzmann D. F. General Karte OST WEST S D
lystės žemėlapyje“ randame dar vieną
und Neu-Ostpreussen
, Berlin, 1798.
37
Lietuva žemėlapiuose, Vilnius, 2002, p. 124–125.
Babtų vardo formą – Bosly40.
Lithuania on the Map, Vilnius, 2011, p. 320–321.
inaur
. Karte der russischen Provinzen Curland,
Schamaiten, Lithauen, Podliesen, olhynien, Danzig,
1831.
40
Mappa gubernii Krolevstwa Polskiego (...), ulo ona
i litografowana przez
arcelego Gotz, naklad
Genetnera i
olfa w
arszawie, 1891.
38

arizmo laikotarpis
1795 m. Lietuvai patekus caro priklausomybėn, mūsų krašto žemėlapius
pradėjo leisti ir Rusija. 1800 m. S nkt
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Peterb rge išleistame Rusijos imperijos atlase41 išspausdintas ir „Lietuvos gubernijos
žemėlapis“. ame pažymėti Babtai ( о т ), Nevėžio ( в
а) upė, Labūnava,
Betygala, Vilkija, Seredžius, Veliuona. Prie Babtų pažymėta veikianti bažnyčia.
1801 m. caro valdžia, norėdama ištrinti Lietuvos vardą iš uropos politinių
žemėlapių, Lietuvos guberniją panaikino42. os vietoje įkūrė Vilniaus ir Ga dino
gubernijas. Prireikė ir naujų gubernijų žemėlapių. I a. antrojoje pusėje A. Iljino kartografinė įmonė Sankt Peterburge rusų kalba išleido „Vilniaus gubernijos
žemėlapį“43 su pažymėtais B btais ( о т ).
1843 m. iš Vilniaus gubernijos vakarinės dalies buvo sukurta Kauno gubernija.
Po nepavykusio 1863–1864 metų sukilimo prieš caro valdžią prasidėjo represijos.
Tai atsispindi ir 1867 m. rusų kalba išleistame „Kauno gubernijos žemėlapyje“44.
ame pažymėti ir konfiskuoti bei sekvestruoti dvarai, valstybiniai ūkiai ir vietovės,
kuriose buvo apgyvendinti rusų kolonistai. emėlapyje pažymima, kad Babtuose
buvo sekvestruotas dvaras.
Sankt Peterburge 1857 m. lenkų kalba išleistame „Romos katalikų vyskupijų
Rusijoje žemėlapyje“45 yra ir Babtai (Bobty), nes miestelyje dar 1672 m. buvo pastatyta katalikų bažnyčia. domu, kad žemėlapyje šalia Babtų užrašytame Nevėžio
upės pavadinime panaudota lietuviška
raidė – Niewieža. Tai galėjo atsitikti ir
todėl, kas šį žemėlapį sudarė lietuvis Polikarpas Girštautas ( uozapas uzumas),
kil s iš netoli nuo Babtų esančio Gri kiškio.
Babtus ( о т ) pažymi ir S. Kleinas Rygoj 1896 m. išleistame „Kauno
gubernijos žemėlapyje“46.
a. pradžioje „Kurjer Litewski“ leidykla Vilniuje lenkų kalba išleido
Rusijos imperijai priklausiusių Vilniaus, Kauno, Gardino, V tebsko,
ogili vo ir
nsko gubernijų žemėlapį, kurį sudarė B. ertzas. Babtai jame pažymėti lenkiška
forma – Bobty47.

Lietuviškuose žemėlapiuose
Lietuvos žemėlapiai buvo leidžiami įvairiomis kalbomis pirmieji
lotynų, vėlesni – vokiečių, prancūzų,
lenkų, rusų. Pirmasis Lietuvos žemėlapis „ emlapis Lietuviškai Latviško
krašto“ lietuvių kalba buvo išleistas
Sankt Peterburge 1900 m. į dar lietuviškos spaudos draudimo metu išleido
Antanas
acijauskas. Dėl to autoriui
buvo iškelta byla, dalis tiražo konfiskuota48. Šiame žemėlapyje Babtai pristatyti kaip Bobtai49.
1911 metais inžinierius Valerijonas Verbickas Sankt Peterburge lietuvių
kalba išleido „Lietuvos žemėlapį su etnografine siena“50. is aktyviai normino
lietuviškus vietovardžius ir pirmą kartą

Карта
товско
рн , тлас осси с о
м
ер и, анкт
т р р , 18 .
42
Gubernija. LE, Vilnius, 2005, t. 7, p. 246.
43
Карта иленс о у ерн и, дан Карто ра
с
ко о ав д н А.
на, анкт т р р (
).
44
Карта Ковенс о у ерн и, ост. . К
в нск ,
анкт
т р р , 18 7.
45
Girsztowt P. Mappa rzymsko-katolickich dyecezyi w
ossyi, St. Petersburg, 1857.
46
К
н
. Карта Ковенс о у ерн и,
а, 189 .
47
Mapa cze iu gubernji Litwy i Bia ej usi, opracowal
Benedykt
ertz, wydawnictwo „Kurjera Litewskiego“, vieta ir metai nenurodyti.
48
eimantas V. Antanas acijauskas ir jo „ emlapis
Lietuviškai Latviško krašto“, Lietuvos aidas, 2001,
spalio 25.
49
emlapis Lietuviškai Latviško krašto, sud. A.
acijauskas, S. Peterburgas, 1900.
50
Lietuvos žemlapis su etnografijos siena, sud. V. Verbickas, išleido „Lietuvos ūkininko“ bendrovė, Sankt
Peterburgas, 1911.
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Babtai A. Macijausko
„Lietuviškai latviško
krašto žemėlapyje“.
1900 m.

žemėlapyje miestelį įrašė dabartiniu pavadinimu – Babtai. Pirmą kartą teisingai
buvo pristatytas ir Nevėžis.
Pirmojo pasaulinio karo metais okupav Lietuvą, vokiečiai suskubo išleisti
ir savo žemėlapį. is pasirodė dviem kalbomis – vokiečių ir lietuvių. ame yra ir
Babtai, tik pakeistu pavadinimu – Bobte51.
Lietuviai norėjo kuo plačiau pagarsinti ir kuo greičiau įteisinti 1918 m.
vasario 16 d. paskelbtą nepriklausomą Lietuvos Respubliką. Todėl Šveic rijoje,
Loz nos mieste, veik s Lietuvių informacijos biuras B rne prancūzų kalba išleido
„Lietuvos žemėlapį“ ( arte de la Lituanie), kuriame miestelis užrašytas dabartiniu
pavadinimu – Babtai52.
„ emlapis emaičių vyskupijos, su etnografinių lietuvių plotu“53, kurį 1919 m.
„Švyturio“ bendrovėje lietuvių kalba išleido . Franskevičius, pateikia naują miestelio pavadinimo variantą – Baptai.
Babtai pateko ir į žemėlapį, pridėtą prie Lietuvos ir Rusijos 1920 m. liepos
12 d. taikos sutarties53a. Šia sutartimi Rusija Lietuvai pripažino Suv lkus, August vą,
Ga diną, L dą, šmeną, Kr vą.
inomo Lietuvos archeologo Pet- 51 Karte von Litauen Lietuvos žemėlapis, Verlag von
L. Friederichsen in amburg, 1918.
ro Tarasenkos Kaune 1928 m. lietuvių
52
Carte de la Lituanie ... bureau d informations Lituanien,
ir vokiečių kalbomis išleistame „ArLaussanne, Bern, 1918.
cheologiniame Lietuvos žemėlapyje – 53 emlapis emaičių vyskupijos, su etnografiniu lietuvių
plotu, išleido . F r a n s k e v i č i u s , Kaunas, 1919;
Arch ologische bersichtskarte von LiSamas A. emaičių vyskupijos žemėlapis – lietuvištauen“ prie Babtų pažymėtos dvi viekosios kartografijos paminklas, Mokslas ir gyvenimas,
tovės, kuriose rasta vertingų archeolo- 53a2001, nr. 2.
Lietuvos žemėlapis, Lietuvos Taikos sutartis su usija,
ginių radinių – aisčių laikų senkapių
Kaunas, 1920, priedas.
54
Tarasenka P. Archeologinis Lietuvos žemėlapis
ir piliakalnių54.
Arch ologische bersichtskarte von Litauen, Kaunas,
Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo
1928; Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga,
Kaunas, 1928, p. 99 ir 321.
štabo Karo topografijos skyriaus 1933 m.
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lietuvių ir prancūzų kalbomis išleistame (redagavo A. Krikščiūnas) „Lietuvos
žemėlapyje – arte de Lithuanie“ per Babtus nubrėžiama raudona punktyrinė
linija – būsimojo emaičių plento statyba55.
1939 m., sovietams ruošiantis okupuoti Lietuvą, Raudonosios armijos generalinis štabas išleido žemėlapį, pavadintą „SSRS, Vokietija ir Vokietijos valstybinių
interesų sritis. Kaunas“56. emėlapyje jau teigiama, kad tai Lietuvos SSR (Литовс .
), o Kaunas – sąjunginės SSR sostinė (столи а со но
), nors formaliai
Lietuva sovietų respublika buvo paskelbta tik 1940 m. Babtai, kaip ir aplinkinės
gyvenvietės, pažymėti surusinta forma – о т , nors Lietuvos žemėlapiuose jau
seniai buvo rašomi lietuviški pavadinimai.
Sovietams okupavus Lietuvą, 1941 m. pradžioje Kaune lietuvių kalba buvo
išleistas „LTSR žemėlapis“, kurį braižė K. Kilna57. ame Babtai pažymėti tokiu
pačiu šriftu, kaip ir aplink juos išsidėst Vilkija,
kiškė, Ariogala, svainiai ir
Vandži gala.
Sovietų okupantus pakeit hitlerininkai tais pačiais 1941 m. Kaune lietuvių
ir vokiečių kalbomis išleido „Lietuvos generalinės srities administracinį žemėlapį – Verwaltungskarte des Generalbezirks Litauen“58. ame kažkodėl nepažymi
Babtų miestelio, tačiau pirmą kartą žemėlapiuose nurodo Babtų valsčiaus ribas.
1955 m. askvoj lietuviškai išleistame „Lietuvos TSR žemėlapyje“ Babtai
vėl pažymėti59.
AV lietuviai, nenorėdami sutikti su Stalino nubrėžta rytine Lietuvos siena,
B stone 1956 m. lietuvių ir anglų kalbomis išleido „Lietuvos žemėlapį – ap of
Lithuania“60, kuriame prie Lietuvos priskyrė Gardiną, Lydą, Ašmeną, Br slaują.
emėlapį sukūrė žinomas Lietuvos kartografas, pulkininkas, savanoris uozas
Andrius. Šiame žemėlapyje irgi yra Babtai.
1990 m. pasirodė pirmieji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos
žemėlapiai61. Visuose juose pažymėtas senas ir garsus Babtų miestelis.
1991 m. Vilniuje Valstybinis leidybos centras išleido žemėlapį „Lietuvos katalikų bažnyčios“62. is buvo išleistas todėl, kad tų metų gruodžio 24 d. popiežius
onas Paulius II paskelbė apie Vilniaus ir Kauno bažnytinių provincijų sudarymą.
Iki tol formaliai Vilniaus vyskupija
buvo Lenkijos bažnytinės provincijos 55
Lietuvos žemėlapis Carte de Lithuanie, red. A. Krikšdalis. Babtų bažnyčia šiame žemėlapyje
čiūnas, Kaunas, 1933.
56
, Германия и о ласт осударственны интере
pažymėta 250-uoju numeriu, šalia Vanсов Германии, Ка нас (Ковно), н ра н
та
džiogalos – 247, Kulv s – 248, VilkiКрасно ар
, 1939; Lietuva žemėlapiuose. Lithuania
on the Map, Vilnius, 1999, p. 123.
j s – 249, onav s – 251.
57
LTS žemėlapis, braižė K. Kilna, Kaunas, 1941.
1997 m. paskelbtuose žemėla- 58 erwaltungskarte des Generalbezirks Litauen. Lietuvos generalinės srities administracinis žemėlapis, Kaunas, 1941.
piuose „Partizanų apygardos 1949–1950
59
Lietuvos TS (žemėlapis), askva, TSRS VR Vy63
metais“ ir „Partizanų apygardų formariausioji geodezijos ir kartografijos valdyba, 1955.
vimasis 1946 m. pabaigoje“64 nurodoma, 60 Lietuvos žemėlapis Map of Lithuania, sud. . Andkad Babtai buvo Prisikėlimo partiza- 61 rius, išleido . Kapočius, Bostonas, 1956.
Lietuvos espublikos administracinis žemėlapis, Vilnius,
nų apygardos veiklos zonoje. Babtų
1990.
apylinkėse iš pradžių veikė
aironio 62 Lietuvos katalikų bažnyčios (žemėlapis), Vilnius, 1991.
63
Gaškaitė N. Pasipriešinimo istorija, 1944 1953 metai,
partizanų būrys, nuo 1946 m. pabaiVilnius, 1997, viršelio p. 2.
64
Ten pat, viršelio p. 3.
gos – Povilo Lukšio rinktinė.
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Išvados
Kryžiuočių žvalgų žemėlapiuose (1394, 1395 m.) Babtai paminėti tris kartus.
Nors Babtai yra viena iš seniausių Lietuvos gyvenviečių, tačiau Lietuvos
žemėlapiuose iki VIII a. jie nebuvo žymimi.
Pirmą kartą Babtai buvo pažymėti F. . . Reilly o 1778 m. Vienoje vokiečių
kalba išleistame žemėlapyje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės šiaurės vakarų
dalis Nr. 49“.
Babtų vardas žemėlapiuose kito Baptindorf (1394), Bobly (1778, 1824), Bobty
(1789, 1798, 1815, 1831), Bobli (1793, 1796). Rusiškuose žemėlapiuose įsigali о т
(1800–1895 ir 1940), lenkiškame – Bosly (1891), vokiškuose – Boble (1918).
1911 m. Valerijono Verbicko Sankt Peterburge lietuvių kalba išleistame
„Lietuvos žemėlapyje su etnografine siena“ pirmą kartą žemėlapyje miestelis buvo
pavadintas dabartiniu vardu – Babtai.
Pirmuose lietuvių kalba leistuose Lietuvos žemėlapiuose Babtai būdavo
įrašomi ir kiek iškreiptais pavadinimais – Bobtai (1900), Baptai (1919).
Pirmą kartą žemėlapyje Nevėžio up įvardijo kartografas aclawas Grodeckis
1561 m. Bazelyje išleistame „Lenkijos ir gretimų žemių žemėlapyje“.
Nevėžio upės vardas irgi kito kryžiuočių žvalgų žemėlapiuose – Neweschen
(1394), vėliau spausdintuose žemėlapiuose Nijewijesza (1561), Newiaza (1613), Nieviez
(1697), Nuwieza (1798), Newieza (1815), Niewieža (1857). Rusiškuose žemėlapiuose
įsigali евы а (1800–1895), vėliau евя ис (1939).
1900 m. Antano acijausko Sankt Peterburge išleistame „ emlapyje Lietuviškai Latviško krašto“ pirmą kartą žemėlapyje lietuviškai užrašytas Nevėžis.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Babtų krašto administracinė raida
Damijonas Šniukas

Upės žmonijos aušroje vaidino labai svarbų ir įvairialypį vaidmenį. os
buvo maisto (žuvys) ir vandens, medžioklės (bebrai) šaltinis. os buvo susisiekimo
kelias. omis ėjo bendruomenių, genčių, žemių ribos. os buvo natūrali apsauga
nuo netikėto priešų puolimo.
Toks buvo ir Nev žis, abipus kurio krantų susiformavo B btų kraštas1, I a.
tap s valsčiumi, o šiandien turintis seniūnijos statusą. Babtų apylinkių miškai ir
vandenys gerai tiko pirmykščio žmogaus gyvenimui ir ekonominei veiklai, tad
čia jo pėdsakų randama nuo vėlyvojo paleolito laikų.
Lietuvos istorijos tyrinėtojai teigia, kad II–III a. Dub sos, Nev žio ir Švent sios žemupio gentys priklausė savitai Vidurio Lietuvos kapinynų kultūrai;
VI–VII a. – aukštaičiams, I– II a. – lietuviams (aukštaičiams). Lietuvių žemių
politinio junginio – konfederacijos metu ( II a. pab.– III a. ketvirtasis dešimtmetis)
Babtų kraštas ir teritorija iki Šventosios upės žemupio jau priskiriami žemaičiams2.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
laikai
Kuriantis Lietuvos valstybei čia jau turėjo būti susiformavusios sodybos
ar kaimai. Deja, rašytines žinias apie Babtus ir jų apylinkes suteikia tik IV a.
pabaigos kryžiuočių rašytiniai šaltiniai – jų žvalgų pranešimai.
Vienas jų teigia
ono Krikštytojo dieną birželio 24 1394 m. Šituo keliu ėjo Tagil ir Panczik pirmiausia trys mylios nuo Kremilavos iki vienos Nevėžio brastos, kuri iki kelių gilumo,
už pusės mylios nuo brastos yra Babtų kiemas tame kieme 6 šeimynos, kiemas kairėje
pusėje brastą perėjus, taip pat už pusės mylios dešinėje pusėje yra Grugelio kiemas,
jame 8 šeimynos3.
Kitas skelbė
Simono ir udo dieną spalio 28 1395 m. Šiuo keliu ėjo Steppane ir Sayde iš Girmov.
Pirmiausia jie nuėjo prie Dubysos, o iš ten Babtų kiemą, kuris turi didelius vartus toliau už pusės mylios yra Padaugio kiemas4.
1

Taigi 1394 m. kryžiuočiai pranešė tris svarbias žinias kad yra Babtų
kaimas (kiemas), kad jame 6 sodybos
ir kad tos sodybos aptvertos tvora.
Pranešimuose apie Babt s, Vandži galą, Lab navą ir kitus šių apylinkių kaimus minimas P nevėžio kraštas,
nuo kurio iki Labūnavos krašto tik pusė

2

3

4

Babtų kraštu šiame straipsnyje vadinama istorinio
Babtų valsčiaus teritorija. Aut. pastaba.
učas
. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Istorijos
bruožai, Vilnius, 2016, p. 13.
iestų, gyvenviečių pirmasis paminėjimas rašytiniuose šaltinuose laikomas jų įkūrimo data. Taigi
1394 metų birželio 24 diena, kol neatsiras ankstesnių
paliudijimų, laikoma Babtų gimtadieniu. ed. pastaba.
Lietuvos kelių aprašymai, padaryti kryžiuočių žvalgų
IV amžiuje, Kraštas ir žmonės, par. . urginis ir
A. Šidlauskas, Vilnius, 1983, p. 20.
Ten pat, p. 24.
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I a. viduryje. Pagal

akubowski žemėlap „Mapa Wielkiego Ksi stwa

Litewskiego w po owie

I wieku. 1, Cz

p nocna, skala

1 1 600 000, 1928“. Braižė E. Markauskas

mylios. Tai leidžia daryti prielaidą, kad kryžiuočiai praneša ne apie dabartinį
P nevėžį ir jo apylinkes, o apie Panevėži ką.
Lietuvos valdovai
indaugas, ogaila, Vytautas, Švitrigaila emaitiją, visą
ar jos dalį, ne kartą buvo perleid kryžiuočiams, nors jos niekada neatsižadėjo.
Paskutinį kartą tai padarė Vytautas – 1398 m. Gardino sutartimi jis ordinui atidavė emaitiją iki Nevėžio ir Kauną su Rumšiškėmis. Taigi IV a. Babtų kraštas,
kaip emaitijos–Aukštaitijos (Lietuvos) paribio teritorija, formaliai priklausė tai
Kryžiuočių ordinui, tai Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Po 1410 m. pergalės
algirio mūšyje dešinysis Babtų kraštas su Panevėžiuku, nors galutinai grįžo į
Lietuvos sudėtį, liko pavaldus emaičių seniūnui. Kairysis krantas su Babtais
atsidūrė vienokioje ar kitokioje Ka no jurisdikcijoje.
Tokia atskirtis t sėsi iki Lietuvos valstybės žlugimo 1795 m., net iki I a.
vidurio. i turėjo įtakos šiek tiek skirtingai socialinei, etninės kultūros ir tautinės
savimonės raidai abipus Nevėžio. emait joje istoriškai susiklostė kiek kitokia
socialinė ekonominė ir administracinė tvarka, buvo lengvesnė baudžiava, VIII–
I a. sparčiau plėtojosi raštija, I a. pirmojoje pusėje kilo bajorų demokratinis
ir nacionalinis sąjūdis. Rytinėje Nevėžio pusėje nuolat jautėsi Kauno, pradžioje
pavieto (apskrities), o vėliau gubernijos centro, įtaka, nemažai šio miesto verslininkų, valdininkų, kariškių čia pirko žemės valdas. Nors lenkų kalba plito iš abiejų
Nevėžio krantų dvarų, rytinėje pusėje šis procesas buvo spartesnis.
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emaitijos seniūnija buvo padalyta į valsčius. Vienus jų valdė seniūnas,
kitus, tarp jų svainių, Veliuon s ir Vilkij s, – didysis kunigaikštis. Vilkijos ir
osvainių valsčiams įvairiu metu priklausė Babtų krašto vakarinio Nevėžio kranto
dvarai ir kaimai. 1764 m. įsteigta Ras inių reparticija (žemė, apskritis); jos teritorija
siekė Nev žį, taigi ir Babtų krašto vakarin pus .
1398 m. pirmąkart paminėtas Kauno seniūnas onas Sungaila5. Istorikai link
šią datą laikyti Kauno teritorinio administracinio vieneto – seniūnijos, valsčiaus ar
apskrities – pradžia (kurį laiką šie pavadinimai buvo painiojami). 1495 m. minima
Kauno, 1413 m. Tr kų apskritys6.
Apskritys Lietuvoje ėmė kurtis naikinant dalines kunigaikštystes, sudarant
vaivadijas. Iki 1564–1566 m. administracinės ir teismų reformos tai buvo nestabilūs
dariniai, jų ribos sutapo su valdovo skirto valstybės pareigūno feodaline valda.
Pagal lenkišką teritorinį darinį powiat Lietuvoje apskritys vadintos pavietais. os
tapo bajorų savivaldos vienetais. Lietuvos etrikos duomenimis, Kauno pavieto
vakarinė riba buvo Nevėžio upė iki Up tės ir Ukmerg s pavietų teritorijos šiaurėje,
taigi Babtų kraštas į rytus nuo Nevėžio LDK laikais priklausė jam. Nuo 1569 m.
Kauno pavietas įėjo į Trakų vaivadiją.
VI a. pabaigos ir VII a. pradžios dokumentai liudija, kad Babtų kraštas
abiejose Nevėžio pusėse jau buvo gausiai apgyvendintas.
Panevėžiuko apylinkėse nuo VI a. vidurio, o gal ir anksčiau dvarelius turėjo
bajorų Petkevičių giminė. atas Petkevičius ne tik laikė savo dvarą, dėl kurio sienų
1564 m. bylinėjosi su kaimynais, bet iki 1563 m. nuomojo ir otiejaus ginskio valdą.
anoma, kad paauglystėje čia gyven s jo našlaitis brolėnas, pirmosios reformatų
knygos (katekizmo) Lietuvoje rengėjas ir leidėjas erkelis Petkevičius (1550–1608).
Panevėžiuk dvarelį turėjo ir ato Petkevičiaus pusbrolis urgis Petkevičius- edka,
jį 1544 m. pardavė Kauno pavieto mokesčių rinkėjui onui Kuncevičiui ( –1562)7.
aždaug tuo pat metu minimas ir Babtų dvaras (31 valakas su visais pavaldiniais, taip pat 5 valakai miško). į Lietuvos didysis kunigaikštis ygimantas
Augustas 1566 m. užrašė Kauno pirmajam pakamariui , nos ginskaitės (prieš
1540–1591) antrajam vyrui Vaitiekui Andriejaičiui Deltuviškiui (Dzeviltovskiui,
–1581), kai šis padengė pirmojo jos vyro, Kauno pavieto ir panemunių valdų
mokesčių rinkėjo Abraomo Kuncevičiaus ( –1562), skolas.
ginskiai šiose apylinkėse turėjo ir daugiau valdų. 1579 m. spalio 16 d.
Kotryna ginskienė-Valavičienė dukrai nai už 2 500 kapų lietuviškų grašių pardavė Panevėžiuko dvarą. 1581 m. liepos
5 d. V. Deltuviškis žmonai, be kitų
5
LE, Vilnius, 2012, t. 22, p. 690.
žemių, užrašė Kani kų arba Grauži , 6 Ten pat, 2013, t. 24, p. 70.
Perevaznikų 8 ir Kučiūnavos (dabar 7 ablonskis K. Lietuvių kultūra ir jos veikėjai, Vilnius,
1973, p. 202–203.
Kači niškė ) kaimus prie Nevėžio. DoPakamaris (pakamorė, lenk. podkomorzy) – teismo
kumentai teigia, kad . Deltuviškienė
valdininkas, žemės ribų bylas sprendžiantis teisėjas
emės sienų teisėjai pakamariai iš pradžių buvo
su savo motina K. Valavičiene keitėsi
karaliaus skiriami iš pavieto žemininkų tarpo.
sklypais emaitijoje ir Net nių kaime
Kiekvienas pavietas turėjo bajorų byloms spr sti
žemės, pilies ir pakamario teismus. ed. pastaba.
(prie N muno šalia Raud ndvario), abi8
Kaimo tokiu pavadinimu dabar nėra.
atyt, tai
pus Striūn s upelio, sklypu netoli Pabuvo kažkuri su perkėlimu per Nevėžį susijusi
vietovė. Aut. pastaba.
nevėžiuko, vadintu Bosevčina, ir kitur.
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Vėliausiai 1586 m. . ginskytė ištekėjo trečią kartą – už eronimo aševskio,
kilusio iš L nkijos, nuo Li blino.
irus nai ginskytei-Kuncevičienei-Deltuviškienei- aševskienei, Babtų dvaras atiteko jos sūnui onui Deltuviškiui9.
Verta pastebėti, kad šie jau po Valakų reformos minimi geografiniai Panevėžiuko ir Babtų pavadinimai reiškė ne tik konkrečią valdą ar gyvenviet , o ir
tam tikrą teritoriją, kurioje galėjo būti keli dvarai ar kaimai. Senuosiuose aktuose,
norint lokalizuoti kurią nors valdą, kaip stambesni orientyrai minimi Babtų laukai,
dvaras Panevėžiuke ir pan. Nors nė viena iš šių gyvenviečių ilgai dar netapo valsčiaus ar smulkesnio administracinio vieneto centru, nėra abejonės, kad jos savo
reikšme išsiskyrė iš kaimyninių dvarų.
Dokumentuose minimi Babtų krašto bajorai – Gailiuševičiai (Gailiušiai),
agintavičiai, Šaševičiai, anušavičiai, Vimbarai – buvo ir Gaili šių, ugint , Šaši ,
anuš nių, Vimbar bei kitų bajorkaimių ar dvarų įkūrėjai.
1578 m. kovo 4 d. bajorai
artynas ir Steponas Petraševičiai sau patiems,
žmonoms, vaikams ir palikuonims už 20 kapų lietuviškų grašių Babtų laukuose prie
Nevėžio iš otiejaus Povilaičio Noreikavičiaus ir jo žmonos pirko pus paveldėto
dvarelio. is susidėjo iš ariamos ir neariamos žemės, daržų, miško, gojų, ąžuolynų.
1583 m. birželio 23 d. sudarytas dokumentas (prasminis vertimas)
Aš, omeika, ir aš, Stanislovas, anuševičiai aš, Petras Daukševičius, ir aš, Petras
anavičius, aš, ukas Stanevičius, visi evaikos giminės aš, Grigorijus Stanislovavičius,
aš, Mykolas anavičius, aš, Petras Simonavičius, aš, Simonas Masevičius, aš, Tomas
Laurynavičius, iš Gailiuševičių giminės aš, Bartkus, ir aš, Stanislovas, anavičiai, aš,
onas Urbonavičius, aš, Motiejus Kasparavičius, iš adikavičių giminės, visi Kauno
pavieto bajorai, savo 25 margų žem , kuri yra prie Nevėžio, ribojasi su i grupiu,
su Petro Motiejaičio izgirdos Sitk nų dvaro žeme, su Gintautavičių žeme, pastatais
Sitkūnų žemėje, vadinamais Narutavičiais, kuri dar nėra pasidalyta tarp mūsų giminės,
kuri yra nutolusi nuo mūsų sodybų ir kuri prigludusi prie izgirdos dvaro, parduodame
tam izgirdai.
Tą pačią dieną žemininkas Petras Vizgirda pareiškė, kad pirko iš bajorų
urgio, Tomo ir Povilo, ono sūnų, agintavičių 3 valakus ir 18 margų miško,
kuris ribojasi su bajorų Gailiuševičių žeme, Kauno karužos anavičiaus Vydros
mišku, bajorų Šaševičių mišku ir bajorų Kancelevičių Sutkūnų (Sitkūnų ) žeme.
Šį mišką jis perpardavė bajorams Vevaikoms, Gailiuševičiams ir Radikavičiams.
Pažymina, kad viena šio miško ribų eina pagal iogrupį, visas plotas pažymėtas
17 kapčių10.
Kauno pavieto teisme 1584 m.
nagrinėjant agintavičių ir agelavičių
9
Vilimas D. ginskių giminės pėdsakai emaitijoje
ginčą dėl žemės, minimas ilčatavo
VI a. pabaigoje (pagal emaitijos emės teismo
laukas, žemė prie Gynios ir Nevėžio
knygas), Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje.
Kultūros veiklos pėdsakais, Vilnius, 2010, p. 29–41.
upių, bajorai anuševičiai.
10
ты и даваемые иленс о
омиссие для ра о
Valakų reformos metu suformuoра древни а тов,
на, 1897, с. 3 7 3 9, 391 39 ,
tas žemėtvarkos modelis – dvaras ir jį
18 1.
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Lietuvos valsčiai

aptarnaują keli baudžiauninkų kaimai – tapo ir pačiu smulkiausiu teritoriniu
vienetu, kurį valdė vaitas.
Lietuvai priėmus Romos katalikų tikėjimą, 1416 m. pradėtos statyti bažnyčios, atsirado jų aptarnaujamos teritorijos – parapijos, formavosi bažnytinės/
parapinės bendruomenės. 1664 m. pastačius Vandži galos bažnyčią, Babtų krašto
dalis į rytus nuo Nevėžio priklausė šiai parapijai. 1672 m. iškilusi Babtų bažnyčia
iki 1744 m. teturėjo filijos statusą. emaitiškoji krašto dalis iki 1743 m., kai buvo
pastatyta Panevėžiuko bažnyčia, priklausė osvainių ir Vilkijos parapijoms. Babtų
bažnyčios 1782 m. inventoriaus aprašas liudija, kad jai priklausė šie bajorkaimiai
ir kaimai Ant gynė, Gaili šiai, uginta , anuš niai, uod niai, Kik niai, Pag nė,
Sitk nai, Stabaun čius, Šašia , Vilk nai, Vimbara 11.
Per kelis amžius parapijos susiformavo kaip saviti socialiniai kultūriniai ar
etniniai teritoriniai vienetai, o jų ribos tapo orientyrais sudarant valsčių tinklą.

arų Rusijos valdymo metai
1795 m. prisijungusi LDK likučius (etnin Lietuvą be žnemunės), R sijos
imperijos valdžia ėmėsi jų administracinio pertvarkymo. 1796 m. įkurta V lniaus
gubernija (vietininkystė) su 11 apskričių (ujezdų), tarp jų Kauno ir Ras inių.
1797 m. Vilniaus gubernija sujungta su Sl nimo gubernija ir pavadinta Lietuvos
gubernija. Pastaroji 1801 m. padalyta į Vilniaus ir Ga dino gubernijas. 1843 m.
nuo Vilniaus gubernijos atskirta Kauno gubernija (imperatoriaus įsakas pasirašytas
1842 m. gruodžio 18 d.). Šis administracinis pertvarkymas buvo labai svarbus
Babtų kraštui rytinė Ras inių apskrities dalis perduota Ka no apskričiai, taigi
abiejų Nevėžio krantų kaimai atsidūrė vienoje jurisdikcijoje12.
1797 m. R sijoje valsčius įteisintas kaip žemutinis administracinis teritorinis
vienetas valstybiniams valstiečiams. 1861 m. panaikinus baudžiavą ir valstiečių
luomui suteikus pilietines teises, valsčius tapo visų valstiečių luominė savivaldos
institucija. Reformos metu nustatytos valsčių ribos, išskyrus retus atvejus, Lietuvoje
išsilaikė iki Pirmojo pasaulinio karo.
Valsčiaus valdymo organai buvo valsčiaus sueiga, valsčiaus valdyba ir
viršaitis (стар ина).
Sueigą sudarė visi seniūnijų ir valsčiaus pareigūnai bei valstiečių rinktiniai –
vienas nuo 10 kiemų. Ši sueiga rinko viršaitį, jo padėjėją, mokesčių rinkėjus,
valsčiaus teismo narius, priimdavo nutarimus viso valsčiaus reikalais, skirstydavo
seniūnijoms mokesčius ir prievoles.
Valsčiaus valdybą sudarė viršaitis, seniūnai ir mokesčių rinkėjai.
Valsčiaus padaliniai buvo seniūnijos (сел с ие о ества). ų valdymo organai
buvo seniūnas ir sueiga. Sueigą sudarė visi valstiečiai ir išrinktieji pareigūnai
seniūnas, mokesčių rinkėjai, javų atsargos sandėlio (magazino) prižiūrėtojas iš
vadinamųjų sąžiningų (patikimų) asmenų. Sueiga rinkdavo rinktinius į valsčiaus
sueigą. Seniūnas galėjo bausti valstie11
čius iki 1 rb ir areštu iki 2 parų.
Babtų parapinės bažnyčios inventorius, surašytas
o alonybės Kauno kunigo dekano 1782 metais,
Babtų valsčiaus viršaičiais buvo
yskupo Ignoto okūbo Masalskio Kauno dekanato viziartynas ečkavičius (1884), onas
tacija 1 82 m., sud. V. ogėla, Vilnius, 2001, t. 6.
Adomavičius (1885–1891), Stanislovas 12 Lietuvos vidaus reikalų istorija, Vilnius, 2011, p. 139.
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Babtų valsčiaus valdybos 1911 m. blanko
tekstas, Babtų valsčiaus teismo ir Babtų
miestiečių valdybos spaudai. LC A

Leonavičius (1892–1895), ykolas Grudzinskas (1896–1897), Filip Korolkov (1898–
1900), onas Stankūnas (1901–1912), Konstantinas Linauskas (1913–1915)13.
Valsčiaus teismas buvo luominė institucija, atskirta nuo bendrųjų teismų.
i sprendė valstiečių tarpusavio ginčus ir baudė juos už mažus nusižengimus.
Valsčiaus sueiga kasmet rinkdavo nuo 4 iki 12 teisėjų, posėdyje turėjo dalyvauti
mažiausiai trys.
Didesniuose valsčių centruose šalia valstiečių veikė ir miestiečių luomo
savivalda. Valdybą sudarė miestiečių seniūnas (стар ина) ir keli nariai. Nors
miestiečių daugumą paprastai sudarydavo žydai, jų atstovas buvo renkamas tik
seniūno pavaduotoju. Babtų miestiečių seniūnais buvo Adomas ontvila (1886),
Petras
ackevičius (1892), Karolis Kavaliauskas (1893–1899), Petras
ostvila
(1901–1905),
ykolas Varkulevičius (1907–1910), onas Kavaliauskas (1911–1912),
uozas ackevičius (1914).
Babtų krašto I a. antrosios pusės gyvenamosios vietovės pateiktos Rusijos imperijos kariniame topografiniame žemėlapyje14, sudarytame 1846–1863 m.
(1 pav.) Pastebėtina, kad užusieniuose
ir miškuose išsibarst viensėdžiai va13
Duomenys iš t stinio žinyno Памятная ни а
dinami tikriniais vardais su pažyminiu
Ковенс о у ернии, Ковно, 1885 1915.
būda (rus. буда) arba tiesiog bendriniu 14 оенно то о рафи ес ая арта осси с о м е
рии
., со данна
од р ководство
žodžiu Būda.
. .
рта
. А. Т кова. Мас та 3 в рст
1861–1915 m. Babtų valsčius apна дю . д , ст (Ков нска
рн ).
Senosios vienišos sodybos šiame straipsnyje vaėmė Babtų, Lab navos ir Vandži galos
dinamos viensėdžiais, skirtingai nuo vienkiemių,
parapijų teritorijas rytiniame Nevėžio
atsiradusių
a., kai buvo atsisakyta trilaukės
(rėžių) ūkininkavimo sistemos. ed. pastaba.
krante. Valsčiaus gyvenamųjų vietovių

B A B TA I

Babtų apylinkės
emėlapio

I

a. antroje pusėje.

оенно то о рафи ес ая арта осси с о
., со данная од ру оводством

П. . у

ова, мас та

версты на д

.

.

м ерии

у ерта и

м fragmentas

Lietuvos valsčiai

ISTORI A

N

O SENIA

SIŲ LAIKŲ

Babtų valsčius
a. pradžioje.
Sudarė D. Šniukas,
braižė E. Markauskas

sąrašas paskelbtas žinynuose „ исо населенны мест Ковенс о у ернии (Ковна,
189 ) ir „ лфавитны с исо населенны мест Ковенс о у ернии (Ковна, 19 3).
emiau skelbiamame 1903 m. vietovių sąraše minimi miestelis, dvarai, palivarkai,
bajorkaimiai, (buv baudžiauninkų) kaimai, kaimeliai (rus. ос к ), užusieniai,
viensėdžiai, naujasėdijos, malūnai. Daugelis vietovardžių yra išnyk įvairių žemės
reformų metu, dėl demografinių pokyčių, tad kai kurių lietuvišką atitikmenį teko
tiesiog išversti. Tokie vietovardžiai pateikti kursyvu.
1 lentelė
a t va sčiaus g vena

si s viet vės

etais

Gyvenvietės pavadinimas

Rusiškas gyvenvietės pavadinimas

Gyventojų
skaičius

Algird vas, palivarkas (plv.)
A sainiai, bajorkaimis (bjrk.)
Ant gynė, bjrk.
Antagyn lės, kaimas (k.)
B btai, miestelis
Baj nai, malūnas
Bal itis-Lakšt nė, užusienis (užs.)
Bauniai-Dirvėnai, užs.
Berla niai, Did eji, k.
Berla niai, až eji, k.
Berla niai, naujasėdija

рдово, о варк ( о в.)
ан с в
, око
а (ок.)
Анто н , ок.
Анто н
, д р вн (д р.).
о т , ст ко
н ,
н а
а а т с ак т н , аст нок ( аст.)
овн
рв н , аст.
р а н о
, д р.
р а н Ма
, д р.
р а н , в с ок

4
250
150
46
492
8
3
14
42
33
4
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Gyvenvietės pavadinimas

Rusiškas gyvenvietės pavadinimas

Gyventojų
skaičius

B tvanas, gyvenvietė (g-tė)
B niškiai, bjrk.
Buči nai, k.
Buči nai, plv.
B tkiškė, viensėdis (vns.)
Butk nai, k.
Dasi nai, g-tė
Dasi nai, plv.
Gaili šiai, bjrk.
Gaili šiai, vns.
Gaili šiai (Gaili šių B dos), vns.
Gelna , k.
Gelna , užs.
Henr polis, plv.
Ib nai, Didieji, k.
Ib nai, ažieji, k.
agėlav , sodyba (sdb.)
anuš niai, bjrk.
uginta , k.
uod niai, dvaras (dv.)
uod niai, k.
uod niai, užs.
uozapav , sdb.
Kače giai, k.
Kani kai, k.
Karali nai, plv.
Kauk zas, vns.
Kazimier vas, sdb.
Kėkšt nė, plv.
Kik niai, bjrk.
Kik niai, sdb.
Korzun uka, sdb.
Koval škiai, plv.
Koval škiai, vns.
Kruopia , k.
Kukšia , plv.
Kunig škiai, plv.
Lab nava, dv.
Lab nava, miestelis
Leck škiai, bjrk.
Lepun uka, k.
Liudvin vas, plv.
Liudvin vas, vns.
ekl , užs.
ilvyda , naujasodis (njs.)
ikalin vas, sdb.
ik liškė, vns.
Mladak vas, plv.
Nark nai, dv.
Nark nai 2, sdb.
Nark nai 3, sdb.
Nark nai, vns.
Nartav , sdb.
Pac nai, bjrk.
Padaug pis, g-tė
Pag nė, dv.
Pagyn lės, užs.

тван, ос ок ( ос.)
ан
к , ок.
н , д р.
н , о в.
тк
к , однос
(однс.)
тк н , д р.
асюн , ос.
асюн , о в.
о ю
, ок.
о ю
, однс.
о ю
( о ю вск
д ), однс.
н , д р.
н , аст.
нр о , о в.
ко ска с о ода, д р.
р о ра нска с о ода, д р.
ово, сад а ( сад.)
н
в
, ок.
нтов
, д р.
одан ,
н ( .)
одан , д р.
одан , аст.
ово, сад.
Ка р , д р.
Конюх , д р.
Кара юн , о в.
Кавка , однс.
Ка
ров , сад.
К к т н , о в.
К ков
, ок.
К ков
, сад.
Кор новка, сад.
Кова
к , о в.
Кова
к , однс.
Кро , д р.
К к
, о в.
К н
к , о в.
а ново,
.
а ново, ст ко
к
к , око .
новка, д р.
юдв ново, о в.
юдв ново, однс.
М к а, аст.
М
в д , в с ок
М ха ново, сад.
М ха
к , х тор
М адохово, о в.
арк н ,
.
арк н , сад.
арк н , сад.
арк н , однс.
артово, сад.
а н , око .
одов
, ос.
о н ,
.
о н
, аст.

13
154
88
25
4
107
13
60
92
3
6
140
22
26
499
179
23
43
56
14
75
6
37
72
92
56
2
46
9
175
15
10
21
4
164
11
5
35
30
64
15
10
4
9
5
7
7
15
33
24
32
6
25
33
16
26
4
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t sinys
Gyvenvietės pavadinimas

Rusiškas gyvenvietės pavadinimas

Gyventojų
skaičius

Pagiria , plv.
Pagiria , užs.
Pakapia , k.
Pam džgaliai, užs.
Pam kliai, k.
P džiai, bjrk.
Poci nai, bjrk.
Puz ičiai, k.
Puz ičiai-Pabarup s, k.
Ra stis, njsd.
Rok škis, k.
Sav ečiai, bjrk.
Sen ji Būd , g-tė
Serbina , dv.
Serv tgaliai, k.
Siči niai, k.
Siči niai, užs.
Sitk nai, k.
Sitk nai, plv.
Sitk nai, vns.
Skrebin škiai, vns.
Skrebin škiai, vns.
Skr nės, k.
Skr nės, vns.
Stabaun čius, prieplauka
Stank nai, dv.
Svistulka, vns.
Šašia , k.
Šašia , eigulynė
Šašia , vand. malūnas
Šašia , vns.
Šila , dv. (dabar
kla)
Šimantas-Anetavas, dv.
Trump nė, sdb.
Urn žiai, bjrk.
Už miškiai, bjrk.
Už miškiai, sdb.
Už miškiai, užs.
Vl kiai, užs.
Valačk liai (Valak liai), užs.
Valerav , dv.
Valerav , vns.
andalin vas, plv.
Vandži gala, dv.
Vandži gala, dv.
Vareik niai, dv.
Vareik niai, k.
Vidriškiai, plv.
Vigia , k.
Vilk nai, k.
Vilk nai, plv.
Vimbara , bjrk.
žtvaras, vns.
drėžis, vns.
iog ičiai, bjrk.

о р , о в.
о р , аст.
око , д р.
о д о , аст.
о к , д р.
д , око .
а н ( ), око .
а
, д р.
а
од ор
, д р.
а ст с, в с ок
ак
к , д р.
ав ан , око .
дка тара , ос ок
р н ,
.
рв д о , д р.
ан , д р.
ан , аст.
тк н , д р.
тк н , о в.
тк н , однс.
кр
н
к 1, одн .
кр
н
к , одн .
кр н , д р.
кр н , однс.
та овн а, р стан
танк н ,
.
в ст ка, однс.
а в
, д р.
а в
, с. ст.
а в
, водн.
н а
а в
, однос.
орк ,
.
онт Ан тово,
.
Тр
н , сад.
рн
, ок.
к , ок.
к , сад.
к , аст.
ок , аст.
о а к
( о ок
), аст.
а рово,
.
а рово, одн .
андо нов, о в.
нд о а 1,
.
нд о а ,
.
р кан ,
.
р кан , д р.
др
к , о в.
, д р.
атово, д р.
атово, о в.
ор , око .
а ор , однс.
дор ка, однс.
а ов
, око .

15
16
206
12
51
372
93
78
73
11
20
188
4
26
47
105
5
55
17
2
14
8
15
11
60
24
1
66
4
2
5
42
10
5
26
243
81
21
6
14
4
5
9
13
26
145
11
103
295
7
110
8
9
326
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Lietuvos valsčiai

Šių gyvenamųjų vietų vardų lenkiškos formos pateikiamos schemoje, sudarytoje pagal Pirmojo pasaulinio karo metų vokiečių topografinį žemėlapį (žr. žemiau).

Lietuvos nepriklausomybės
(1918–1940) metai
Per Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvą okupav vokiečiai, siekdami kuo griežčiau valdyti ir apiplėšti, smulkino apskričių (kreisų) ir valsčių (amtų) teritorijas.
Iš dalies Kauno apskrities vietovių buvo sudaryta Kėdainių apskritis. Pasikeitė ir
Babtų valsčiaus ribos. Labūnavos miestelis, A sainių, Buči nų, Kače gių, Kruopi ,
P barupio, Pac nų, Pakapi , Puz ičių, Serv tgalių, Siči nių, iog ičių kaimai priskirti Kėd inių apskričiai. Iš Kėdainių apskrityje atsidūrusio svainių valsčiaus
Babtams atiteko B dviečiai, Bukolainiai, Gaižuv lė, Nausėdai (dabar Nauj sodžiai),
Panevėži kas, Rebzdžia , Vincentav , kai kurios kitos smulkios gyvenvietės.
Kaip formavosi valsčiaus ribos 1918 m. atkūrus Lietuvos valstyb , nagrinėta
šios kn. straipsnyje „Babtų valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais“ (žr. p. 335–366),
čia pateiksime tik valsčiaus gyvenviečių sąrašą, ūkių ir gyventojų jose skaičių.
Priminsime, kad iš caro laikų osvainių valsčiaus Babtams atiteko Baj nų,
Daub rų, Gaižuv lės, Kamp (Klementų, Kondratavičių ir
otiejūnų, vėliau jie
sujungti į vieną Kampų kaimą), Kilbis , Nausėdų (Nauj sodžių), Vik nų kaimai,
B dviečių, Bukolainių, i kiškių, Lazd nės, Dolių, Rebzdži viensėdžiai, Bajėnų,
anogrodo, Kriv nų, Panevėži ko, ac šiaus dvarai ir Panevėžiuko bažnytkaimis.
Iš Raud ndvario valsčiaus prijungti glyn ,
un škių, Nauj triobių, Piep lių,
Sa sinės, V siškių (rus. ва и и) kaimai, Babt no (vėliau ema tkiemio), Bajėnų
(vėliau G iliakaimio k.), un škių, Nauj triobių dvarai, Pajotų, Tol jų viensėdžiai.
ficiali ir literatūrinė gyvenviečių lietuviškų pavadinimų forma dar tik
klostėsi, tad įdomumo dėlei pateikiama ir tuometinė vietovardžių versija.
2 lentelė
a t va sčiaus g venvietės ūki
aga
g vent
sura

ir g vent

skaičius

se

Gyvenvietė (oficialus pavadinimas)
ir jos rūšis

Gyvenvietė ir jos rūšis
(leidinyje)

kių
(kiemų)

Gyventojų

Algupys, k.
Antagynėlės, k.
Antagynė, k.
Babtai, mstl.
Babtynas (vėliau emaitkiemis), dv.
Babtynas Būda, vns.
Bajėnai, k.
Berlainiai, k.
Būdviečių k.
Bukolainiai, k.
inkiškiai, k.

Algupio km.
Antaginėlių km.
Antaginės km.
Babtų miest.
Bobcinos dv.
Bobcinkos-Būdos vs.
Bajėnų km.
Berlainių km.
Budvečių vs.
Bukolancų pv.
inkiškių vs.

11
10
35
111
1
2
25
15
1
1
8

65
71
279
770
96
22
136
94
14
9
40

15

Lietuvos gyventojai pirmojo 1923 m. rugsėjo 1 d.
visuotino gyventojų surašymo duomenys
Population
de la Lithuanie donn es du premier recensement du
1 septembre 1923, Kaunas, 1924, p. 60–62.
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Babtų apylinkių gyvenvietės pagal Pirmojo pasaulinio karo
karin topografin žemėlap

Lietuvos valsčiai

okietijos

naudota lenkiška vietovardžių transkripcija .

Sudarė D. Šniukas
t sinys
Gyvenvietė (oficialus pavadinimas)
ir jos rūšis

Gyvenvietė ir jos rūšis
(leidinyje)

kių
(kiemų)

Gyventojų

Daubarai, k.
glynai, k.
Gailiakaimis, k.
Gailiušiai, k.
Gaižuvėlė, k.
Gaižuvėlė, k.
anušoniai, k.

Daubarų km.
glynų km.
Bajėnų dv.
Gailiušių km.
Gaižuvėlės- astrebės km.
Gaižuvėlės-Podstrunės km.
anušaičių km.

19
10
1
16
27
29
10

97
122
107
223
156
184
75
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t sinys
Gyvenvietė (oficialus pavadinimas)
ir jos rūšis

Gyvenvietė ir jos rūšis
(leidinyje)

uodoniai, k.
uodoniai, k.
ugintai, k.
Kaniūkai, k.
Kampai-Klementai, k.
Kampai-Tucevičiai, k.
Kampai- otiejūnai, k.
Kilbisai, k.
Krivėnai, k.
Lipanuvka, k.
uniškiai, k.
uniškiai, k.
Naujakaimis, k.
Naujatriobiai, k.
Naujatriobiai, k.
Naujatriobiai, k.
Naujatriobiai, k.
Padaugupis, k.
Pagynė, k.
Panevėžiukas, k.
Panevėžiukas, bžntk.
Paparčiai, k.
Pavejuonis, k.
Pavejuonis, k.
Piepaliai, k.
Rebzdžiai, vns.
Rokiškis, k.
Sitkūnai, k.
Stabaunyčius, k.
Šašiai, k.
Šašiai, k.
Urnėžiai, k.
Vareikoniai, k.
Vareikoniai, k.
Vidriškiai, vns.
Vikūnai, k.
Vikūniškiai, vns.
Vilkėnai, k.
Vosiškiai, k.
acišius, k.

uodonių km.
uodonių dv.
ugintų km.
Kaniukų km.
Kampų-Klementų km.
Kampų-Tucevičių km.
Kampų- aciejūnų km.
Kilbisų km.
Kševinos dv.
Lipanuvkos km.
uniškių km.
uniškių dv.
Sitkūnų kolonijos km.
Naujatrobio dv.
Naujatrobio km.
Naujatrobio-Būdos km.
Naujatrobio-Būdos vs.
Padaugupio km.
Poginės dv.
Panevėžiuko dv.
Panevėžiuko b. k.
Paparčių-Tulėjos km.
Nadvejonų-Džiaugiškės vs.
Vejonos km.
Pepalių km.
Rebždžių pv.
Rokiškės km.
Sitkūnų km.
Stabaunyčios km.
Šašų km.
Šašų dv.
Urnežių km.
Varekonių km.
Varekonių pv.
Vidriškės km.
Vikūnų km.
Vikūniškių vs.
Vilčatavos km.
Vosiškės km.
acišos koln., km.

Iš viso valsčiuje

kių
(kiemų)

Gyventojų

17
1
17
26
10
13
13
24
1
3
43
2

124
61
85
133
64
80
70
127
48
22
266
82

1
11
25
1
5
1
1
1
10
3
3
55
1
7
18
13
16
5
10
36
1
2
21
3
72
25
5

67
68
157
5
55
57
72
20
87
18
19
320
30
40
105
79
106
68
74
168
32
27
128
28
400
169
84

879

6 345

Sąraše kažkodėl nėra Dolės, anogrodo, Kačiūniškės, Lazdynų, Nausėdų
(dabar Naujasodžiai), Pajotų viensėdžių, žuolinės 1, žuolinės 2, Barsukynės,
Pakriausupio ir Karalgirio kaimų (visi į vakarus nuo Nevėžio), Rom iniškių kaimo
ir Sausinės viensėdžio (į rytus nuo Nevėžio), nors jie įvairiuose dokumentuose
minimi kaip priklausą Babtų valsčiui. Nauj kaimio vardu buvo pavadintas išparceliuotas Sitkūnų dvaras. Lipanuvkos ir Rokiškio kaimuose gyveno rusų sentikiai.
Tokios apimties valsčius išsilaikė iki jo panaikinimo 1950 m. Kai kurie
viensėdžiai ar dvarai buvo prijungti prie artimiausių kaimų. pač padidėjo Gaižuvėlės kaimas.
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Babtų valsčiaus teritorija 1918 1950 m.
Sudarė D. Šniukas, braižė E. Markauskas

Lietuvos valsčiai
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Lietuvos valsčiai

Antrojo pasaulinio karo ir sovietų
okupacijos metai
Pirmosios sovietų ir vokiečių okupacijų metais (1940–1944) Lietuvos administracinis suskirstymas liko nepakit s. Antrą kartą grįž bolševikai netrukus
ėmėsi okupantams būdingų veiksmų – smulkino apskritis (1946–1947 sudaryta 11
naujų, 1949 m. dar 4), kad būtų galima stiprinti represinį, ekonominio ir politinio
ideologinio valdymo aparatą. 1948 m. gruodžio 17 d. iš dalies Kauno apskrities
vietovių sudaryta Vilkijos apskritis, kuriai priskirtas Babtų valsčius. Kol buvo
tvirtinama okupacinė valdžia, valsčių ir seniūnijų, taigi ir Babtų, grandis neliesta. Valsčių sudarė Antagynės, Babtų, Gailiušių, Gaižuvėlės, Kilbisų,
uniškių,
Panevėžiuko, Piepalių, Vilkėnų ir Vosiškių apylinkės16. 1948 m. įvyko vieninteliai
sovietų sukirpimo rinkimai į valsčių tarybas.
veikusi lietuvių tautos ginkluotą pasipriešinimą, išsiuntusi į lagerius ir Sibiro
tremtį aktyviąją gyventojų dalį, suvariusi ūkininkus į kolūkius, stalininė valdžia
ėmėsi pagaliau sovietizuoti ir Lietuvos administracin sistemą. 1950 m. birželio
20 d. Lietuvos SSR AT Prezidiumo įsaku „Dėl Lietuvos TSR teritorinio-administracinio padalijimo“ panaikintos apskritys ir valsčiai, respublika suskirstyta į sritis
(Vilniaus, Kauno, Kla pėdos ir Šiauli ), rajonus ir apylinkes. Babtų valsčius pagal
Nevėžį padalytas į dvi dalis. Vakarinio kranto Gaižuvėlės, Panevėžiuko, Piepalių ir Vosiškių apylinkės priskirtos Vilkijos rajonui. Antagynės, Babtų, Gailiušių,
uniškių ir Vilkėnų apylinkės atsidūrė įkurto Vilijampolės (1955 m. pavadinto
Kauno r.) rajono sudėtyje. Kilbisų apylinkė su Bajėnų, Būdviečių, Daubarų, Gailiakaimio, Kampų, Kilbisų kaimais perduota Kėdainių rajonui.
Apylinkė tapo žemiausiu savivaldos vienetu. ai vadovavo kas dveji metai
renkama darbo žmonių deputatų (vėliau – liaudies deputatų) taryba, o tarp tarybos
sesijų – vykdomasis komitetas, kurį sudarė pirmininkas, sekretorius ir 2–3 nariai.
Tarybos pagal savo kompetenciją rūpinosi apylinkės švietimu, kultūra, sveikatos apsauga, sanitarija, komunalinėmis tarnybomis ir kt., nors realusis apylinkių
šeimininkas buvo rajono valdžia.
Greitai tapo akivaizdu, kad į nedidel respubliką dogmatiškai perkeltas
Rusijos administracinis vienetas – sritis – yra tik biurokratinis trukdis ir lėšų
švaistymas, tad 1953 m. vasarą, netrukus po Stalino mirties, Baltijos respublikose
jis panaikintas. Imta stambinti ir smulkesni rajonai. 1962 m. sujungti Kauno ir
Vilkijos rajonai, tad visi buv Babtų valsčiaus kaimai, išskyrus Kilbisų apylinkės,
vėl tapo pavaldūs Kauno rajonui.
1954 m. gegužės 25 d. Antagynės apylinkė padalyta tarp Babtų, Vandžiogalos
ir Vilkėnų apylinkių; Gailiušių – tarp Babtų, Geran nių ir
uniškių apylinkių;
Gaižuvėlės, Piepalių ir dalis Vosiškių apylinkių prijungtos prie Panevėžiuko apylinkės; uniškių apylink pasidalijo Babtų ir Raži apylinkės.
vesta kolūkių sistema tapo ne tik apylinkių tarybų konkurentė, bet dažnai
net stipresnioji grandis. Stambinant kolūkius, toliau stambintos ir apylinkės, kol
liko po vieną abiejose Nevėžio krantuose – Babtų ir Panevėžiuko.
Babtų apylinkei priklausė Babtų miestelis, Antagynės, Antagynėlių, 16 Lietuvos TS administratyvinis-teritorinis padalinimas,
Babtų, Berlainių, Dasiūnų, Gailiušių,
Vilnius, 1949.
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anušonių, ugintų, uodonių, Kačergių, Kikonių, Labūnavos (dalis), Linelių, uniškių (dalis), Pagynės, Pakapių, Paparčių, Sitkūnų, Stabaunyčiaus, Šašių, Urnėžių
ir Vilkėnų kaimai.
Panevėžiuko apylink sudarė Algupio, inkiškių, glynų, Gaižuvėlės, Kaniūkų, Karalgirio (dalis), Krivėnų, Lazdynės, Naujatriobių, Panevėžiuko, Pavejuonio
(dalis), Piepalių, Puidinės (dabar Naujasodžių), Vareikonių, Vikūnų, Vosiškių,
acišiaus ir emaitkiemio kaimai17.
1986 m. šios apylinkės sujungtos, tad Babtų apylinkė savo plotu, konfigūracija ir renkama taryba tapo panaši į buvusį Babtų valsčių.
LSSR AT Prezidiumo įsakais Gaižuvėlės Pastrūnės ir ažosios Gaižuvėlės
kaimai sujungti ir pavadinti Gaižuvėlės kaimu; išbraukti iš registro anogrodo,
Linelių I kaimai, Kukšių ir Tolėjų viensėdžiai18.

Babtų seniūnija
1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , kurį laiką galiojo
sovietmečio administracinis teritorinis suskirstymas, dviejų pakopų (rajono ir
apylinkės) savivaldybės. 1994 m. priimti LR teritorijos administracinių vienetų
ir jų ribų ir LR vietos savivaldos įstatymai. Buvo įsteigta 10 apskričių, palikta
tik vienos pakopos savivalda. Apylinkėms grąžintas tradicinis seniūnijų pavadinimas. Babtų seniūnija tapo Kauno rajono savivaldybės administracijos filialu, o
seniūnas – skiriamu karjeros valstybės tarnautoju. 2010 m. iš apskričių atimtas
administracinis statusas, jos liko tik teritoriniais vienetais.
Šiuo metu Babtų seniūnijai priklausančios gyvenamosios vietovės pateiktos
3 lentelėje.
3 lentelė
a t seniūni s g vena

si s viet vės ir g vent ai

6

etais

Gyvenvietė

Statusas

Gyventojų skaičius

Antagynė
Antagynėlės
Babtai
Babtai
Baltriškė
Berlainiai
inkiškiai
Dasiūnai
glynai
Gailiušiai
Gaižuvėlė
anušoniai
ugintai
uodoniai
Kačergiai
Kaniūkai
Karalgiris
Kikoniai
Krivėnai
Lazdynė
uniškiai
Naujasodžiai

kaimas (k.)
k.
k.
miestelis
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.

60
0
19
1 715
0
4
0
57
6
12
41
2
91
40
11
91
47
13
28
13
306
27

Lietuvos TS administracinio-teritorinio
suskirstymo žinynas,
Vilnius, 1974, d. 1,
p. 90–91, 93.
18
Ten pat, d. 2, p. 367,
379.
17
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Dabartinė Babtų
seniūnijos teritorija.
Braižė E. Markauskas

t sinys
Gyvenvietė

Statusas

Naujatriobiai
Pagynė
Pakapiai
Panevėžiukas
Pavejuonis
Piepaliai
Selverava
Sitkūnai
Stabaunyčius
Šašiai
Urnėžiai
Vareikoniai
Vikūnai
Vilkėnai
Vosiškiai
acišius
emaitkiemis

k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.
k.

Iš viso gyventojų

Gyventojų skaičius
5
573
31
705
9
214
17
206
42
34
63
65
27
91
70
0
21
4 674
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2008 m. pagal pataisytą LR savivaldos įstatymą šalyje pradėti steigti seniūnijų
teritoriniai padaliniai – seniūnaitijos. ų tikslas – ugdyti žmonių iniciatyvą, plėtoti
demokratiją. Seniūnaitis renkamas dvejiems metams. Šiuo metu Babtų seniūnijoje
yra 22 seniūnaitijos.

Priedas
1948–1990 metais rinktos Babtų apylinkės
tarybos
ir asis auki as Babtų valsčiaus taryba, išrinkta 1948 m.
sausį Leonija Bartkevičiūtė, Antanas Bieliauskas, Ksaveras Budrys,
Kostas Buivydas, na ibulskienė, Filipavičius, uozas Gailevičius,
Aleksas Gaižauskas, Bronius Girdzijauskas, Fiodoras ermolajevas,
Teofilė Kamandulienė,
arija Kereševičiūtė, K stutis Laukaitis,
Petras Lazarevičius, Ilarionas Lisauskas, Isajus Lisauskas, Leonas
arkelis, hazi Nabijevas, Adolfas Pacevičius, Arkadijus Peršinas,
Stasys Ramanauskas, Stasė Ramanauskienė, Aleksas Ramuckis, lena
Rožickienė, ulius Rusteika, Vytautas Rusteika, Nikolajus Smaginas,
Bolius Starevičius, Steponas Šakas, Šlikienė, onas Špakauskas, Pranas Špakauskas, Stasys Špakauskas, uzė Ulevičiūtė, na Unikaitė,
eslovas Urnėžius, uozas Velička, ugenija Venclovienė, Bronius
Volskis, Kazys akarauskas, Ignas lobeckas.
ntrasis auki as, duomenų nerasta.
rečiasis auki as, išrinkta 1953 m. Kolesnikovas akarijus,
Krasnobajeva Agripina, arkauskienė arija, Pacevičius Kazys, Ramanauskienė Stasė, Rusteika ulius (VK pirmininko pavaduotojas),
Šakas Steponas (VK pirmininkas), Špakauskas Stasys, Urlikaitė Alina (VK sekretorė). Nuo 1954 m. įrašyti (gal sujungus ) acevičius
Anatolijus, Klepackaitė lena, Petrusevičiūtė Veronika, Pravilionis
Stasys, Radkevičienė arijona, Rakauskienė Genė, Sadauskas Vladas,
Steponavičienė Regina, Špakauskas Pranas. (B. 1, l. 1.)
etvirtasis auki as, 1955 02 27. Ališauskas okūbas, Bartkienė
Lelija (VK narė), Bivilis Vaclovas (VK pirmininko pavaduotojas), Gineika
onas, aleckienė Stasė (VK narė), arkauskienė arija, izerevičius
Petras, Paulavičius Vytautas, Savickas urgis, Šakas Steponas (VK pirmininkas), Šamanskaitė anina (VK sekretorė), Špakauskas Stasys (VK
narys), Urlikaitė Alina, Urniežius Vincas, Velička uozas. (B. 4, l. 1.)
enktasis auki as 1957. Vykdomasis komitetas Šamanskaitė
anina (pirmininkė), Dobrovolskis Pranas (sekretorius).
e tasis auki as, 1959 03 03. Aniulytė Antanina, Banevičius
uozas, Bratėnas Kostas, Brazaitienė Felicija
(VK sekretorė), elka eslovas, DobrovolsValsčiaus (pirmosios) tarybos, taip pat Babtų apykis Pranas, Daukšienė Aleksandra, Gruodis
linkės antrojo ir penktojo šaukimo tarybų sąrašų
Petras, acevičius Anatolijus, arkauskienė
nepavyko rasti. vairiuose dokumentuose tarybų
sąrašai šiek tiek skiriasi, tad ir čia pateikiamame
arija,
izerevičius Petras, Panfilienė
vardyne gali pasitaikyti vienas kitas netikslumas.
Salomėja, Pliuškytė Kazė, Ruzas Teofilis,
Šaltinis – Kauno apskrities archyvo R878 fondo 1
Šakas Steponas, Šamanskaitė anina (VK
aprašo bylos. Aut. pastaba.
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pirmininkė), Špakauskas Stasys, Urniežius Vincas, Velička uozas,
arnauskienė Irena. (B. 18, l. 16.)
e tintasis auki as, 1961 03 5. Aniulytė Antanina, Bakurienė
Albina, Balčiūnienė uzana, Brazaitienė Felicija (VK sekretorė), Burneckis Antanas, Dobrovolskis Pranas (VK narys), Dovydaitis Pranas
(VK narys), Gaižauskaitė Genė, Gruodis Petras (VK narys), aika
Vytautas, agėla Romaldas, ančiauskaitė Stasė, Kamandulienė Teofilė, Kaminskienė Stasė, Kandzešauskas onas, Lediniovas Sergejus,
aciulevičius Vincas, aleckienė Stasė (VK pirmininkė), alinauskas
Stasys, arkauskienė arija, izerevičius Petras, Pachnikas Aleksas,
Paulaitis enrikas, Petkevičius Polikarpas, Pisčiulkaitė Valė, Poniškaitytė Stasė, Pravilionis Stasys, Rakevičienė ofija, Ruzas Teofilius,
Sprindys Petras, Strazdas Bronius, Striukaitienė Leokadija, Šabonas
uozas, Šakas Stepas (VK pirm. pavaduotojas), Šalnaitė Irena, Ščiukauskas Pranas, Špakauskas Stasys (VK narys), Urniežius Vincas,
Vasiliauskienė Antanina, Velička uozas. (B. 30.)
tuntasis auki as, 1963 03 17. Andruškevičienė anina,
Aniulytė Antanina, Bakurienė Albina, Balčiūnienė uzana, Brazaitienė
Felicija (VK sekretorė), Burneckis Antanas (VK narys), Dauguvietis
onas, Dobrovolskis Pranas, Gaižauskaitė Genė, Gavrilčikaitė Genė,
agelavičienė Stefanija, ovaišaitė Veronika, Kairys Stasys, Kamandulienė Teofilė, Katkus Antanas, Keleckienė na, Kirkickas Antanas,
Knašys Vytautas (VK narys), Krūminis Vladas (VK narys), Kšivickas
eslovas, Kunca Vladas, Leonavičienė Genė, Leonavičius Kazys (VK
pirm. pavaduotojas), Levišauskienė anina, aciulevičius Vincas (VK
narys),
arkauskienė
arija,
ikalauskienė lena,
izerevičius
Vladas, Nekrošienė Alina, Paleckis Vytautas, Paulaitis enrikas (VK
pirmininkas), Paulavičius Vytas, Račkauskas Stasys, Rakevičienė ofija, Rimavičius Stepas, Saulius uozas, Sprindys Petras (VK narys),
Steponavičienė Regina, Strazdas Bronius, Šabonas uozas, Ščiukauskas
Pranas, Špakauskas Stasys (VK narys), Štarevičiūtė advyga, Urniežius eslovas, Volkienė anina, ažeckaitė advyga, ekaitis uozas,
emaitienė na. (B. 51.)
evintasis auki as, 1965 03 21. Ališauskaitė advyga, Andrijaitis Vaclovas, Andruškevičienė anina, Armolaitienė anina, Bačėnaitė lena, Bagdonas Alfonsas, Baltušonienė advyga, Barštienė na,
Bartusevičiūtė Aldona, Bogušas Balys, Brazaitienė Felicija, Brazinskas
Vytautas, Brazinskienė Dana, Budnikienė advyga, Bulevičiūtė lena,
elkytė lena, Dauguvietis onas, Dėdelienė Aleksandra, Didžiulis
eslovas, strameckas ulius, Gegužis Stasys, Grabauskaitė Stasė,
Grigienė Gražina, Ignatavičius Leonas (VK narys, jį pakeitė Anicetas
Stelingis), asiulevičius onas, onaitytė anina, onkus ulius, Kairys
Stasys, Kalina Stasys, Kamandulienė Teofilė, Karaliūtė Giedra (VK
sekretorė), Kasparaitė Danutė, Kirkickas Antanas, Klimašauskas onas,
Knašys Vytautas, Koreivienė Genovaitė, Krūminis Vladas, Kveševičius
onas, Leonavičius Kazys, aciulevičius Vincas, aksimova Stefanija,
arkauskas uozas, ickūnaitė anina, ikelionis Petras (VK narys),
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Narvičienė Aldona, Paulaitis enrikas, Paulauskas onas, Paulauskienė
na, Paulavičiūtė lena, Praščiūnaitė advyga, Praščiūnas Vincas,
Rimkevičius Liudvikas (VK narys), Saulius uozas (VK narys), Sinkus
Bronius, Smilgaitis onas, Sprindys Petras, Stelingis Anicetas, Steponavičiūtė Roma, Strazdas Bronius, Šakas Steponas, Šamanskaitė anina (VK
pirmininkė), Ščiukauskienė onika, Šidlauskienė Vladislava, Šostakas
Vladas, Špakauskas Stasys, Štarevičienė Bronė, Tarnauskienė Birutė,
Ulkė Petras, Urniežius eslovas, Vasiliauskienė ofija, Vilkevičienė
Nijolė, Vosylius Romas, abulionis Vytautas (VK pirm. pavaduotojas),
muidzinavičienė Genovaitė. (B. 138, p. 36.)
e i tasis auki as, 1967 03 19. Ališauskaitė advyga, Andrijaitis Vaclovas, Andruškevičienė anina, Armolaitienė anina, Bagdonas
Alfonsas, Barštienė na, Brazaitienė Felicija, Bogušas Balys, Brazinskas
Vytautas, Brazinskienė Dana, Bulevičiūtė lena, Dauguvietis onas,
Dėdelienė Aleksandra, Didžiulis eslovas, strameckas ulius, Gegužis Stasys, Grabauskaitė Stasė, Grigienė Gražina, Ignatavičius Leonas
(išvyko), asiulionis onas, onaitytė anina, onkus ulius, Kamandulienė Teofilė, Karaliūtė Giedra (VK sekretorė), Kirkickas Antanas,
Koreivienė Genovaitė, aciulevičius Vincas, alinauskaitė advyga,
arkauskas uozas, ikelionis Petras, Narvičienė Aldona, Paulauskas
onas, Paulavičiūtė lena, Praščiūnas Vincas, Rimkevičius Liudvikas,
Saulius uozas, Smilgaitis Bronius, Stelingis Anicetas (vietoje išvykusio
L. Ignatavičiaus), Strazdas Bronius, Šakas Steponas, Šamanskaitė anina
(VK pirmininkė), Šostakas Vladas, Urniežius eslovas, Vilkevičienė
Nijolė, Vosylius Romualdas, abulionis Vytautas, muidzinavičienė
Genovaitė. (B. 121.)
ienu iktasis auki as, 1969 03 16. Antanaitienė Teresė,
Armolaitienė anina, Bagdonas Alfonsas, Bartašienė Felicija, Barštienė
na, Brazaitienė Felicija, Bulevičiūtė lena, Danaitytė Stasė, Didžiulis
eslovas, strameckas ulius, asiulionis onas, onaitytė anina, Katkevičienė Irena, Kirkickas Antanas,
akaveckaja (Karaliūtė) Giedra
(VK sekretorė),
arkauskas uozas,
ažeikienė anina,
ikelionis
Petras, Paulaitienė Aušrelė, Pikšrys Vytautas, Rimkevičius Liudvikas, Saulius uozas, Saurusaitytė Nijolė, Smilgaitis onas, Stelingis
Anicetas, Strazdas Bronius, Šakas Steponas, Šamanskaitė anina (VK
pirmininkė), Urniežius eslovas, Vyšniauskienė Angelina, Volkienė
anina, Volungevičius K stutis, Vosylius Romualdas, ažeckas enrikas, muidzinavičienė Genovaitė. (B. 190.)
v iktasis auki as, 1971 06 13. Aleksandravičienė Bronė,
Antanaitienė Teresė, Arbūzas onas, Bagdonas Alfonsas, Danaitytė
Stasė (VK narė), Dobrovolskienė Sofija, strameckas onas, strameckas ulius, Gaižutienė Nijolė, Galinis Alfonsas, Grajauskas Vytautas,
Karpavičius Kazys, Kirkickas Antanas, Klibinskienė Salomėja, Knataitė
anina, Lideikienė Regina, Linauskas uozas, akaveckaja (Karaliūtė)
Giedra (VK sekretorė), arkauskas uozas, ažeikienė anina, Pikšrys
Vytautas, Radimonienė anina, Rašinskas onas (VK narys), Saulius
uozas (VK narys), Saurusaitytė Nijolė, Staliūnienė ita, Stankūnas
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uozas, Stelingis Anicetas, Strazdas Bronius, Šamanskaitė anina (VK
pirmininkė), Urniežius eslovas (VK narys), Vosylius Romualdas,
ažeckas enrikas, muidzinavičienė Genovaitė. (B. 190.)
r iktasis auki as, 1973 06 17. Aleksandravičienė Bronė,
Aniulienė enrika, Aniulytė Antanina, epliauskas Antanas, ereškevičienė ugenija, esnavičius onas, iapienė Valentina, Dobrovolskienė
Sofija, strameckas ulius, Gadliauskas dvardas, Galinis Alfonsas,
Germanauskienė Vida (VK narė), Kalinienė Stasė, Katkuvienė Aldona,
Krasnobajevas Grigorijus, Lideikienė Regina, Lipskis onas, akaveckaja (Karaliūtė) Giedra (VK sekretorė), ažeikienė anina, ickūnaitė
anina, ikelionis Petras, inkevičius enonas, otekaitienė anina,
Nausėda Vladas, Palaima Klemensas, Paulaitienė Aušrelė (VK narė),
Paulavičius Vladislovas, Petrašiūnienė Adelė, Radimonienė anina,
Rukšėnas Vytautas, Saulius uozas (VK narys), Stelingis Anicetas,
Šamanskaitė anina (VK pirmininkė), Šostakas Vladas, Švirinas Stasys,
Urbonavičius enrikas, Urniežius eslovas (VK narys), Volungevičius
K stutis, Vosylius Romualdas (VK pirm. pavaduotojas), ažeckas
enrikas, muidzinavičienė Genovaitė. (B. 223.)
eturi iktasis auki as, 1975 06 15. Baura Vilius, Bobinas
eslovas, Bražukas dmundas, ereškevičienė ugenija, Dovydaitis
Pranas, strameckas ulius, Galvydis onas, agėlienė Polina, Kalinienė
Birutė, Kalvaitienė anina, Kasparavičienė ofija (VK sekretorė), Karalienė eslova (VK narė), Lideikienė anina (VK narė), akaveckaja
(Karaliūtė) Giedra, asaitis Viktoras,
inkevičius enonas, otekaitienė anina (VK narė), Petrašiūnienė Adelė, Pranskevičienė ofija,
Rukšėnas Vytautas, Staliūnienė ita, Steponavičius Boleslovas, Stonytė
Stefa, Svetulevičius Pranas, Šamanskaitė anina (VK pirmininkė), Šopis
uozas, Švarpaitė Stasė, Švirinas Stasys, Urbonas Vytautas, Urniežius
eslovas (VK narys), Vasiliauskienė advyga, Vosylius Romualdas
(VK pirm. pavaduotojas), ažeckas uozas, muidzinavičienė Genovaitė. (B. 258.)
enki iktasis auki as 1977 06 19. Babenskaitė anina, Berūkštis uozas, Bobinas eslovas, Bražukas dmundas, ereškevičienė
ugenija, iapienė Valentina, Dulskis Valdas, ndriukaitis Pranas,
aščišen Viktor, usevičienė Danutė, Kalminienė Irena, Kalvaitienė
anina, Kasparavičienė ofija (VK sekretorė), Karalienė eslova (VK
narė), Liutkuvienė Nija,
akaveckaja (Karaliūtė) Giedra,
asaitis
Viktoras, ikalauskas Vidas, inkevičius enonas, lkštinas onas,
Palaima Klemensas, Staliūnienė ita, Stankus onas, Štilpienė onika, Švilpienė (Šamanskaitė) anina (VK pirmininkė), Švirinas Stasys,
Untanas Antanas, Urbonas Vytautas, Urniežius eslovas (VK narys),
Vasiliauskienė advyga, Volungevičienė Danutė, Vosylius Romualdas
(VK pirm. pavaduotojas), ubrickas Pranciškus, muidzinavičienė
Genovaitė. (B. 296.)
e i iktasis auki as, 1980 03 05. Andriušytė Regina, Antanaitienė oana Izabelė, Aukstinis Aivaras, Bartkus Šarūnas (VK
narys), Berūkštis uozas, Bobinas eslovas, Bračkienė Irena, Brazai-
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tienė anina, iapienė Valentina, Dulskis Valdas, Girdauskas uozas,
urkšas uozas, usevičienė Danutė, Karalienė eslova (VK narė),
Kasparavičienė ofija (VK sekretorė), Koženiauskas Antanas, Kunčinienė ita, Lukošiuvienė arija, asaitis Viktoras, aščinskaitė Vida,
inkevičius enonas, Novikova Veronika, lkštinas onas (VK pirm.
pavaduotojas), Plerpienė ugenija (VK narė), Stankus onas, Švilpienė
(Šamanskaitė) anina (VK pirmininkė), Švirinas Stasys, Uknevičienė
ūratė, Urbonas Vytautas, Urniežius eslovas (VK narys), Vasiliauskienė advyga (VK narė), emblys enonas, ubrickas Pranciškus,
muidzinavičienė Genovaitė. (B. 358, 378.)
e t ni iktasis auki as, 1982 06 20. Antanaitienė oana,
Berūkštis uozas, Bračkienė Irena, Brazaitienė anina, arnaitė Genovaitė, iapienė Valentina, Dukšta Norbertas, Dulskis indaugas,
Dulskis Valdas, imontienė arija, Gedminaitė Birutė, akutis Vytautas, asinskas onas, urkšas uozas, usevičienė Danutė, Kamandulis
Bronius, Kasparavičienė ofija (VK sekretorė), Koženiauskas Antanas,
Kunčinienė ita,
ačiulis urgis,
akaveckaja Giedra,
asaitienė
ugenija,
ikalauskienė Vida, lkštinas onas, Palaima Klemensas,
Penkinas dvardas, Plerpienė ugenija, Putrienė ita, Sakalauskaitė
ita, Sakalauskienė Lionė, Staliūnienė Stefanija, Stonienė Danutė,
Stonys Antanas, Straukas Kazys, Strogis onas, Ščiukauskaitė Aldona,
Švilpienė (Šamanskaitė) anina (VK pirmininkė), Švirinas Stasys, Uselis
Norbertas, Vasiliauskienė advyga, emblys enonas. (B. 400, 423.)
tu ni iktasis auki as, 1985 03. Antanaitienė oana, Astapenko Larisa, Bačėnas K stutis, Bartkus Šarūnas (VK narys), Berūkštis
uozas, Dukšta Norbertas, imontienė
arija, strameckas ulius,
usevičienė Danutė, Kalinauskas Alvydas, Kasparavičienė ofija (VK
sekretorė), Kaštalianovas Leonas, Kazakevičius uozas, Kerbelis Algimantas (VK pirmininkas), akaveckaja Giedra, eškerevičienė Regina,
ikalauskienė Vida, lkštinas onas (VK narys), Palaima Klemensas
(VK narys), Penkinas dvardas, Plerpienė ugenija (VK pirmininko
pavaduotoja , Prelgauskienė Regina, Putrienė ita, Raziulienė Genovaitė (VK narė), Sakalauskienė Lionė, Stankus onas, Staškevičienė
anina, Sutkus Albertas, Ščiukauskaitė Aldona, Ščiukauskas ugenijus,
Šidlauskas Algis, Švirinas Stasys, Uselis Norbertas, muidzinavičius
Vytautas. 1986 m. rugsėjį prie Babtų apylinkės prijungus Panevėžiuko
apylink , liaudies deputatų tarybą papildė Auškalnienė Birutė, Beišienė Vanda, ilišauskienė lena, esnulevičius uozas, Gabinaitienė
Angelė, akaitienė
arytė, uočerienė Rūta, Kuskevičienė Viktorija,
Lebednykas Stasys, Naruševičius Alvydas, Pocius Petras, Praškevičienė
Rita, Radžiušas Antanas, Rinkevičienė Laima, Striupaitienė Audra,
Šeputis Stasys, Trepkus Stasys, adlauskas Raimondas, ilėnienė
Nijolė, ymančius igmas. (B. 490.)
ev ni iktasis auki as, 1987 06 21. Antanaitienė oana,
Antanaitienė Rūta (VK narė), Auškalnienė Birutė, Bartkus Šarūnas
(VK narys), Bazaras Rimantas, Brazaitienė anina, ilišauskienė lena,
ernaitė Genovaitė (VK pirmininko pavaduotoja), esonis Stanislovas,
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Dockevičiūtė lena, Dulskis Valdas, imontienė arija, Filipavičius
uozas, Gailevičiūtė Teresė, Galvanauskis Bronius, Grabauskienė Vanda,
asevičienė advyga, akaitienė arija, uočerienė Rūta, Kasparavičienė ofija (VK sekretorė), Kerbelis Algimantas (VK pirmininkas),
Kuskevičienė Viktorija,
ačionis Romas,
akaveckaja Giedra,
asaitis Benediktas, iliauskas Albinas, inkevičienė Teresė, Nutautas
Vytautas, lkštinas onas, Palaima Klemensas (VK narys), Plerpienė
ugenija (VK pirmininko pavaduotoja), Putrienė ita, Rinkevičienė
Laima, Sakalauskienė Lionė, Simutis Algis, Stočkus Artūras (VK narys),
Sutkus Gintautas, Svetulevičius Pranas, Ščiukauskaitė Aldona, Šeputis
Romualdas, Šilkaitienė Natalija, Švitraitė Loreta, Uselis Norbertas,
Venckus Antanas, Vilkevičienė Nijolė, Visockis ttonas, adlauskas
Raimondas, ilėnienė Nijolė. Rezerviniai Astapenko Larisa, Beniulytė Vitalija, Berūkštis uozas, Gabinaitienė Angelė, ucius Povilas,
Kazakevičius uozas, Keleckas Valdas, Kemžiūra Vytas,
aliauskas
Arvydas, Naruševičius Alvydas, Radzevičiūtė Nijolė, Raziulis Alvydas,
Sabutytė Renata, Staškevičienė anina, Šarkutė Rita. (B. 511.)
k v
4
ir gegu ės
au ne rik aus
e
ietuv e i rinkta tar a Bubulas Antanas, esonis Stanislovas,
Draskinienė Renė, Ignatavičienė Aleksandra, akaitis Vytautas, Liugaila Vladas, ajauskas Romas, Pėstininkas Algimantas, Svetulevičius
Pranas, Visockis ttonas, ulonienė Birutė na.
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Iš Babtų parapijos istorijos
Marija Markauskienė

1672 m. emaičių ir B btų seniūno Viktorino lečkos Babtų Šv. apaštalų
teikimu karalius ykolas Kaributas Višnioveckis įsteigė Van- Petro ir Povilo
dži galos bažnyčios filiją – Babtų šventųjų apaštalų Petro ir bažnyčia. 1939 m.
Povilo bažnyčią ir skyrė jai du valakus žemės. VIII a. viduryje Iš BKM fondų
Vitebsko kaštelionas ir Babtų seniūnas Simonas Sirutis ėmėsi
žygių įsteigti Babtų parapiją, įsipareigojo prie bažnyčios prijungti vieną Panevėži ko
dvaro palivarkų arba duoti 6 000 lenkiškų auksinų klebonams išlaikyti1. Per
1744 m. sinodą Vilniaus vyskupas ykolas onas enkavičius Babtų filiją pakėlė
į parapinės rangą. Kada buvo pastatyta pirmoji Babtų bažnyčia ir kaip ji atrodė,
duomenų nėra, tik 1715 m. perstatyta nuo pat pamatų. Vėl iš esmės naują bažnyčią
(su platesnėmis sienomis) savo lėšomis 1781 m. pastatė V tebsko vaivada ir Babtų
seniūnas uozas Prozoras. 1782 m. bažnyčios inventoriuje nurodoma, kad ji yra 42
uolekčių2 ilgio, 21 uolekties pločio, su 6 uolekčių koplyčios pavidalo presbiterija.
Akmenų ir plytų pamatais, dengta malksnomis, su dviem žemesnėmis už stogą
zakristijomis. Virš portiko iškeltas nedidelis kupolas su geležiniu kryžiumi, o po
kupolu kabo nedidelis varpas (signorius). Kitas kupolėlis su geležiniu kryžiumi –
virš didžiojo altoriaus. ėjus pro dvivėres pagrindines duris – priebažnytis, o pro
kitas dvivėres – bažnyčia. Nuo presbiterijos iki choro paaukštintos lubos 1 1774 m. S. Sirutis šį įsipareigojimą patvirtino Kauno
pilies teisme, išrašas saugotas bažnyčioje. ame teigta,
rėmėsi į 4 stulpus (piliorius).
kad procentą nuo 6 000 lenkiškų auksinų sumos iš
Šventovės grindys buvo išklotos
Panevėžiuko dvaro moka dauggalis jo malonybė ponas
Sirutis, dabartinis žemės teismo teisėjas.
plytomis. Kad jos nebūtų ardomos, 2 Lenkiška
uolektis ( okie warszawski albo staropolski)
iki 1819 m. buvo 59,6 cm.
siūlyta nelaidoti bažnyčioje.
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Bažnyčioje buvo trys altoriai didysis su nutapytu enstak vos
ergelės
arijos paveikslu, Šv. Petro ir Šv. nos. Prieš Švč. Sakramentą nuolat degančios
lempos išlaidas apmokėjo Prozorui priklaus s Babtų dvaras.
Bažnyčią supo 90 × 90 uolekčių šventorius, aptvertas storlentėmis ir apvaliais rąsteliais, rakinamas, tad joks gyvulys negali eiti. Šventoriuje, priešais bažnyčios fasadą, stovėjo 4 stulpų varpinė, dengta malksnomis, joje kabėjo 2 varpai.
Šventoriuje buvo parapijos kapinės3.
Seniausia išlikusi metrikų knyga – 1745 metų.
Kiekviena parapija, be šventovės, kurioje buvo atliekamos religinės apeigos,
iki sovietų okupacijos turėjo žemės valdą su sodyba – materialųjį bažnyčios ir
jos tarnautojų pagrindą. entrinis šios sodybos pastatas buvo klebonija – klebono
gyvenamasis namas ir parapijos raštinė. Kiti pastatai buvo skirti ūkio šeimynai,
bažnyčios patarnautojams, elgetoms ir ligoniams, mokyklai, pašarams, grūdams
ir gyvuliams. Turtingoje parapijoje tokių pastatų būta iki dešimties, kaip dvare.
Babtų parapija buvo nedidelė, tad ir statinių – kiek pridera 2 valakų ūkiui. Klebonija buvo medinė, dengta šiaudais, turėjo rūsį. Už 30 žingsnių stovėjo kepykla
(viralinė) su kamara, netoliese malksnomis dengta spirito varyklėlė su pirtimi.
Priešais kleboniją – du šiaudais dengti svirnai. Namai šeimynai. Toliau – tvartas,
daržinė ir klojimas su jauja. Iš visuomeninių pastatų – medinė vieno kambario su
kamara parapinė mokyklėlė. Špitolės nebūta. Visi šie pastatai sur sti ar atnaujinti
klebono Antano Romaškevičiaus pastangomis.
Parapiją sudarė Nev žio kairiosios pusės bajorkaimiai Ant gynė, Gaili šiai,
uginta , anuš niai, Kik niai, Šašia , Vimbara ; Prozorui priklaus uod nių ir
Sitk nų kaimai, Stabaun čiaus kaimelis su smukle ir Šaši palivarkas; ono Šiukštos
Pag nės dvaras, Pag nės kaimas ir jo nuomojamas karališkasis Vilk nų kaimas4.
1782 m. inventoriaus surašymas – vienintelis išsamus dokumentas apie
Babtų bažnyčios ir parapijos padėtį VIII a. pabaigoje. I a. pirmasis trečdalis,
sutap s su Rusijos valdžios įsigalėjimu Lietuvoje, tokių išsamių žinių nepaliko.
1830 m. gegužės 7 d. B btuose kilo gaisras, sudegė didžioji miestelio dalis
ir 1781 m. statyta bažnyčia. Klebono ono iškausko ( yszkowski) pastangomis
toje pačioje vietoje iš netašytų rąstų buvo pastatyta 12 × 7 sieksnių dydžio laikina
koplyčia (šopa), apkalta lentomis, šiaudų stogu ir virš jo iškeltu kryžiumi.
Buvo pradėtos rinkti aukos naujajai bažnyčiai. 1834 m. iš caro Nikolajaus I
fondo gauta 1 000 rb, iš carienės Aleksandros Fiodorovnos – 475 rb. Tai buvo dideli
pinigai. 120 rb buvo panaudoti koplyčios statybai, o 1 355 rb, kol bus surinktos
kitos lėšos, parengtas bažnyčios projektas, gauti leidimai, klebonas . iškauskas
nutarė paskolinti aplinkiniams bajorams už 6 proc. palūkanas. Vincentui Starodomskiui paskolino 200 rb, Kazimierui Vimbarui – 215, Kazimierui ir Antaninai
Ibianskiams – 75, Ignui ir Konstancijai
ontviloms – 30, Vincui Vitkauskui ir
Pranui Daukantui po 15 rb ir pan. Kai klebonas 1839 m. mirė, skolininkai pinigus grąžinti įvairiais pretekstais vengė.
1841–1844 m. šiuo klausimu vyko su- 3 Babtų parapinės bažnyčios inventorius, surašytas jo
malonybės Kauno kunigo dekano 1782 m., yskusirašinėjimas su V lniaus konsistorija,
po Ignoto okūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija
Ka no gubernijos valdyba, Kauno aps1 82 m., Vilnius, 2001, t. 6, p. 524–531.
krities teismu. Antstolis Gurinovičius, 4 Ten pat.
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išieškoj s nemažą skolos dalį, ją pasiliko sau. Teismo prispirtas, 166 rb grąžino
Babtų klebonui. Deja, visos paskolos susigrąžinti nepavyko, dėl to bažnyčios atstatymas užsit sė. Pagaliau 1845 m. Kauno gubernijos valdyba ir Vilniaus konsistorija
suderino inžinieriaus
ališevskio parengtą bažnyčios planą ir sąmatą.
edieną
numatyta vežti iš Karm lavos ir Ru šiškių miškų.
Bažnyčia pradėta statyti 1851 m. 1852 m. dar tebevyko lauko darbai. Kovo
15 d. Babtų klebonas ykolas Petraševičius pranešė emaičių vyskupui otiejui
Valančiui, kad sienos sur stos, atvežta dalis stogo medžiagos, bet dėl lėšų stokos
darbai sustojo. Palikti neuždengtas sienas ilgesniam laikui būtų žalinga. Lauko
darbams užbaigti reikėtų bent 300 rb. Šie pinigai buvo surasti. 1853 m. sausio
10 d. Kauno dekanas vyskupijai raportavo, kad stogas uždengtas olandiškomis
čerpėmis, atvežtomis iš Prūsijos, o virš pagrindinio fasado iškelti trys bokštai.
ie turėtų būti dengti skarda, bet kol kas tik apkalti lentomis. Tolesni darbai vėl
sustojo dėl lėšų stygiaus. Kad žiemą bažnyčia nebūtų pripustyta sniego, durų ir
langų angos apkaltos lentomis.
1853 m. liepos 15 d. Babtų parapiją vizitav s vyskupas . Valančius bažnyčią
rado jau pastatytą, tik galutinai neįrengtą. os statybai vyskupija skyrė 550 rublių.
Vizitacijos ataskaitoje rašoma, kad dviejų piliorių paremtame chore – šešių balsų
vargonai, kuriuos bažnyčiai dovanojo Paž islio kamandulių vienuolynas. Didžiajame altoriuje – ant lentų tapytas Švč.
ergelės
arijos su sūnumi paveikslas.
Altoriaus šonuose kabą tapyti šventųjų Benedikto ir Kristupo paveikslai taip pat
perkelti iš Pažaislio vienuolyno. Iš kairės ( vangelijos pusės) Šventųjų Petro ir
Povilos altorius su šv. Petro tapytu paveikslu, iš dešinės – Nukryžiuotojo altorius
su tapytu jo paveikslu. Šventoriuje – medinė varpinė su 160 ir 60 svarų varpais.
Parapinės mokyklos ir špitolės nebūta5.
1860 m. gegužės 7 d. bažnyčia buvo pašventinta.
1853 m. pamokslai buvo sakomi lietuvių ir lenkų kalbomis. Numalšinus
1863 m. sukilimą, suimtas klebonas kun. . Petraševičius (manoma, kad už ryšius
su sukilėliais). 1864 m. jis mirė Ka no kalėjime.
Apie 1877 m. bažnyčia I a. paskutinį kartą reikšmingai remontuota.
Klebonas skundėsi, kad kraštiniai bokštai prateka, slegia bažnyčią, kelia pavojų
žmonėms (matyt, skarda taip ir nebuvo uždengti), o čerpės savo svoriu skečia
pastato sienas. Vyskupijos vadovybei leidus, buvo pašalinti kraštiniai fasado bokštai, o stogo čerpės pakeistos malksnomis.
Spaudos draudimo metais kamendorius Vincas apkus bažnyčioje slėpė
knygnešio urgio Keruckio lietuviškas knygas. Klebonas Konstantinas Kazakevičius
apie tai nežinojo.
Parapijiečių, ypač nos Pesevičienės, lėšomis 1913 m. bažnyčia buvo atnaujinta.
Dabartinė bažnyčia medinė, sur sta iš eglinių rąstų, stačiakampio plano, su
dvišlaičiu stogu, be bokštų. ra tik mažas 7,5 m aukščio barokinės formos bokštelis ant aštuoniasienio būgno išgaubtas varpo formos šalmas ir puošnus geležinis
kryžius su rutuline baze. Bažnyčios
ilgis – 30 m, plotis – 15 m, aukštis 5
L IA, f. 669, ap. 3, b. 419, l. 12–34, 98, 101; ap. 2,
nuo grindų iki lubų (jos plokščios) –
b. 321, l. 73–81. Išrašus iš LVIA fondų pateikė
D. Šniukas.
16 m. Naujas skardinis stogas pakeitė
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buvusį medinį. Sienos apkaltos statmenai siauromis lentelėmis, o frontonas – įstrižai. Trikampis frontonas su trikampiu langeliu patrauktas giliau už fasadin
prieangio sieną, kurią dengia stoginėlis tarsi platus karnizas. Fasado plokštuma
suskaidyta plokščiais piliastrais į tris dalis, primena klasikinį portiką. Virš durų
didelis krucifiksas baltame fone. Priekiniai ir šoniniai langai (iš viso jų 14) dideli,
su pusiau apskritomis spalvoto stiklo arkomis. Rėmai mediniai. Langų aukštis –
3,25 m, plotis – 1,5 m. Bažnyčioje 9 durys.
Viduje bažnyčia susideda iš presbiterijos, navos, choro, dviejų zakristijų ir
prieangio. Presbiterijos kairėje yra empora – balkonas. Visose dalyse lubos ir grindys eglinės. 1984 m. presbiterija išklota parketu (klebonas kun. R. ikutavičius)
ir atsisakyta medinių grotelių, skyrusių presbiteriją nuo navos. Grotelės buvo iš
uosio, tekintos ir poliruotos.
Didysis altorius – liepos medžio. is puoštas kolonomis, dviem medinėmis
šv. Petro ir šv. Povilo (bažnyčios globėjų) skulptūromis bei mediniais, vietomis
paauksuotais ornamentuotais drožiniais. Altoriuje – Švč. ergelės arijos paveikslas
su variniu, vietomis paauksuotu ir pasidabruotu skydu, kainavusiu 2 700 auksinų,
o virš jo – didelis krucifiksas.
Šoniniai altoriai yra du. Navos kairėje pusėje (žiūrint nuo didžiųjų durų) –
liepos medžio altorius, kuriame didelis, menin vert turintis paveikslas „Švč. arija
su kūdikiu“ ( I a. aliejaus drobė, autorius nežinomas). Virš jo – šv. uozapo
paveikslas. Altorius puoštas dviem kolonomis su paauksuotais ornamentuotais
drožiniais. Dešinėje pusėje altorius taip pat liepos medžio, puoštas dviem kolonomis su paauksuotais ornamentuotais drožiniais. o centre – didelis šv. Antano
paveikslas. Viršuje menin vert turintis paveikslas „Trys karaliai“ ( I a., aliejus,
drobė, autorius nežinomas). Ant visų trijų altorių yra po dvi VIII a. liaudies
meistrų darbo angeliukų figūras. Sakykla uosio, papuošta pasidabruotomis kolonomis ir paauksuotais ornamentuotais drožiniais.
1921 m. bažnyčioje buvo 5 klausyklos, visos eglinių lentų. Ant sienų 14
terakotinių stacijų. os kainavusios 4 400 auksinų.
Tebenaudojami I a. menin vert turintys eklektikos stiliaus vargonai.
Klebono kun. ykolo Gobio rūpesčiu apie 1975 m. suremontuotos vargonų dumplės ir pastatytas elektrinis motoras joms pūsti. Apie 1984 m. padarytas 31 naujas
suolas – klauptai tikintiesiems (klebonas kun. R.
ikutavičius). Bažnyčia daug
kartų buvo remontuojama ir atnaujinama.
Pagrindiniai duomenys apie bažnyčios vidų – iš 1921 m. gegužės 21 d.
Babtų bažnyčios inventoriaus aprašo. į pasirašė kun. onas Gudelis, bažnyčios
palaikymo tarybos nariai B. iliušis ir G. Liaudanskas.
Babtų bažnyčioje švenčiami šie atlaidai birželio 13 d. – Šv. Antano Paduviečio, birželio 29 d. – Šv. apaštalų Petro ir Povilo, rugsėjo 8 d. – Švč. ergelės
arijos Gimimo. ei atlaidai sutampa su šiokiadieniu, jie vyksta artimiausią
sekmadienį.
inoma, kad parapiją vizitavo šie vyskupai
otiejus Valančius – 1853 m.
liepos 15 d., Teofilius
atulionis – 1936 m. spalio 15 d., Vincentas Brizgys –
1942 m. rugpjūčio 26 d., Sigitas Tamkevičius – 1994 m. liepos 3 d. (parapijos
250-ųjų metinių proga) ir 1999 m. lapkričio 21 d.
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Parapijai priklauso šios gyvenvietės ir kaimai B btai, Ant gynė, glyna ,
Gaili šiai, anuš niai, uginta , uod niai, un škiai, Nauj triobiai, Pag nė, Papa čiai,
Paveju nis, Piep liai, Sa sinė, Sitk nai, Stabaun čius, Šašia , Urn žiai, Vareik niai,
Vilk nai, V siškiai, ema tkiemis.

Babtuose dirb kunigai
Apie pirmuosius parapijos kunigus vargiai ką sužinosime, nes neišliko
metrikų knygų. 1745 m. minimas klebonas onas uozapas i
ris ( ichorri),
1767 m. – Tomas en kavičius ( i ckowicz), 1770 m. – otiejus ernatavičius
(Bernatowicz)6.
1776 m. kovo 18 d. Babtų klebonu paskirtas kunigas Antanas R a kevičius
(Romaszkiewicz), gim s apie 1728 m. Up tės apskrityje, bajoras. okėsi Vilniuje,
kunigų misionierių seminarijoje, moralės teologas. 1759 m. į kunigus jį įšventino emaičių vyskupas Antanas Tiškevičius ir paskyrė kamendoriumi (vikaru) į
Ari galą. Babtuose rūpestingai tvarkė bažnyčios ūkį
Klebonija dabartinio klebono lėšomis naujai perstatyta... kūtelė, tvartai, daržinė ir visi
ūkiniai trobesiai naujai perstatyti, dengti šiaudais... klojimas javams su jauja naujas...
pastatytas šiais 1782 metais... bravorėlis su pirtimi perstatytas... vienu žodžiu, visi
trobesiai dabartinio klebono pastangomis tarytum šiandien pastatyti, geri ir tvirti7. A. Romaškevičius Babtuose klebonavo maždaug iki 1787 m.
Apie po jo parapijai vadovavusį kunigą Kazimierą angin ( angin) žinome labai mažai. ra išlik klebono raportai Vilniaus vyskupui onui Nepomukui
Kosakovskiui, kurie leidžia daryti prielaidą, kad klebonas, gim s 1745 m., Babtuose
sielovada rūpinosi nuo 1787 iki 1819 m. Su juo įvairiais metais tarnavo vikarai
otiejus u inas (Gulbin, 1799), Sebastijonas ankevičius ( ankiewicz) ir otiejus
eknavičius ( liechnowicz, abu 1802), urgis as eravičius (Kaspierowicz) ir
onas a gatavičius ( omgotowicz, abu 1803)8.
onas
i kauskas ( yszkowski) Babtuose tarnavo maždaug nuo 1819 m.
iki 1835 m. am klebonaujant sudegė Babtų bažnyčia, jo pastangomis paskubomis
buvo pastatyta laikina daržinės tipo koplyčia (šopa). istoriją įėjo kaip palūkininkas, palik s daug nuostolių parapijai, dėl ko ilgam užsit sė naujos bažnyčios
statyba. . iškauskas nedideles parapijos pinigų sumas apylinkės dvarininkams
ir bajorams pradėjo skolinti I a. trečiajame dešimtmetyje. Kai sudegė bažnyčia,
naujos statybai iš caro Nikalojaus I fondo buvo gauta 1 000 rb, o iš carienės
Aleksandros Fiodorovnos – 475 rb. Klebonas iš šios sumos 120 rb panaudojo
laikinos koplyčios statybai, o likusius paskolino už 6–7 proc. palūkanas. Kol
bus tvarkomi naujos bažnyčios statybos dokumentai (o tai užtrukdavo metus ir
ilgiau), jis tikėjosi tokiu būdu papildyti
parapijos kasą. Deja, klebonas apie 6
L IA, f. 669, ap. 1, b. 28, l. 1, 23, 152, 183.
1833 m. pasimirė, o didieji skolinin- 7 yskupo Ignoto okūbo Masalskio Kauno dekanato
kai pinigus grąžinti visaip vengė. Per 8 vizitacija 1 82 m., Vilnius, 2001, t. 6, p. 533–534.
L IA, f. 669, ap. 1, b. 96, l. 39; b. 239; interneto
teismą buvo atgauta tik itin menka
prieiga epaveldas, AB04-000051720.
9
L IA, f. 669, ap. 3, b. 419, l. 18.
pinigų suma9.
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emaičių vyskupijos dokumentuose minimas Babtų klebonas
ikalojus
aikauskas (Baykowski), . iškausko reikalų perėmėjas. 1839 m. rugsėjo 7 d. jis,
lydimas vikaro ikalojaus Petraševičiaus (Pietrosziewicz), atvyko į Kauno apskrities
teismą surašyti savo testamento (Babtų bažnyčiai paliko 53,34 rb). Nurodyta, kad
klebonui 71 m., 39 metus kunigauja. Parapijai jis galėjo vadovauti nuo 1833 m.
Testamento surašymas, matyt, buvo susij s su pareigų perdavimu, nes ikalojus
Petraševičius 1839 m. paskirtas Babtų parapijos administratoriumi10.
ikalojus etra evičius – ilgiausiai I a. Babtuose klebonav s (1839–1864)
ir daugiausia darbų nuveik s kunigas. am teko išreikalauti skolas iš . iškausko
skolininkų, rinkti naujas lėšas, rūpintis bažnyčios statybos dokumentais, organizuoti ir
kontroliuoti statybą. 1847 m. buvo įkurtas bažnyčios statybos ir priežiūros komitetas,
kurį sudarė įtakingiausi apylinkės bajorai – Pagynės dvarininkas uozapas urevičius
( uriewicz), Gailiušių palivarko savininkas Vincentas Stradomskis (Stradomski) ir
Vimbar palivarko savininkas Kazimieras Vimbaras ( imbor). Šie asmenys, ypač
V. Stradomskis, statybą dosniai parėmė ir pinigais. 1853 m. bažnyčia buvo pastatyta,
tų pat metų liepos 15 d. ją vizitavo vyskupas . Valančius. . Petraševičius 1864 m.
mirė Kauno kalėjime, manoma, kad kalintas už ryšius su 1863 m. sukilėliais11.
1864–1877 m. Babtuose klebonavo Kazimieras a rūnavičius (Bajarunowicz).
1876 m. jis kreipėsi į Telši vyskupiją, prašydamas leidimo remontuoti bažnyčią
sunkias čerpes, kurių stogas pradėjo skėsti šventovės sienas, pakeisti malksnomis,
nugriauti du šoninius bokštus, taip pat aptverti šventorių nauja tvora. Kadangi
visa tai padaryti įsipareigojo parapijos lėšomis, nei vyskupija, nei Kauno gubernatūra neprieštaravo. Ar K. Bajorūnavičius spėjo įgyvendinti šį sumanymą, ar
darbus baigė kitas klebonas, duomenų nerasta.
1877–1907 m., taigi tris dešimtmečius, parapijai vadovavo klebonas Konstantinas a akevičius. Laikotarpis sutampa su lietuvių tautos atgimimo, nelegalios lietuviškos spaudos laikotarpiu. Klebono pavardė šiame kontekste niekur neminima, vikaras Vincas a kus draudžiamą literatūrą bažnyčioje slėpė
be jo žinios. K. Kazakevičius, matyt, apsiribojo tik sielovados reikalais.
I a. pabaigoje–
a. pradžioje vikarais tarnavo ykolas e inas, Vaclovas
antas, uozas ati aitis, Antanas
ve aras, onas r a is, Stanislovas utrius.
Kunigas onas u e is Babtų klebonas buvo 1908–
1931 m., iki mirties gruodžio 19 d. am su parapijiečiais teko
gyventi ir veikti caro valdžios, kaizerinės okupacijos ir nepriklausomos Lietuvos metais.
Buvo geras pamokslininkas, parapijiečių gerbiamas ir
mylimas. Taktiškai sprendė klausimus, iškylančius tarp lietuviškai ir lenkiškai kalbančiųjų. Pasižymėjo blaivybės skleidimu, –
1909–1914 m. Babtuose veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos
skyrius, prie bažnyčios buvo įkurti Švenčiausiojo sakramento bro- onas Gudelis
lijos, Krikščioniškojo mokslo draugijos,
Šv. ecilijos draugijos, Tretininkų, Lietu10
L IA, f. 669, ap. 3, b. 419, l. 4, 19.
vos katalikų jaunimo sąjungos „Pavasa- 11 L IA, f. 669, ap. 3, b. 419, l. 77; 1863 1864 metai
Lietuvoje, Kaunas, 1991, p. 98.
ris“, Angelo sargo vaikų sąjungos skyriai.
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Parapijiečiai buvo ne tik aktyvūs, bet ir dosnūs. Aleksandra ebatarauskienė iš Dirvinių12 kaimo ir Tomas ebatarauskas
iš Babtų 1923–1924 m. nupirko po dvi kamžas, kainavusias 60
ir 80 Lt. 1929 m. pavasarininkai už 800 Lt nupirko mėlyną
bažnytin vėliavą. uozas elkys iš Vilkėnų padovanojo 300
litų vertės žalią arnotą, o ulė Sabaliauskienė iš Vejuon s
kaimo – baltą arnotą ir mišiolą, kainavusius 1 030 Lt.
1910–1913 m. parapijoje vikaru tarnavo ečislovas Dombrovskis, 1934 m. – V. Rudzinskas.
uozas irtautas (1893–1964) Babtų parapijai vadovavo
1932–1958 m. Nepriklausomos Lietuvos metais sėkmingai veikė uozas Sirtautas
pirmtako suburtos katalikiškos organizacijos. pač aktyvus jų
globėjas buvo vikaras ulijonas a auskas vairiu metu klebonui talkino vikarai
e aitis V. Ru inskas Stasys ū avas, Dominikas ivainis, Povilas are kas
altaristai Adomas are kas, Pranas ri inauskas
Babtai turėjo dvejopą – miestelio ir to paties pavadinimo kaimo centro –
statusą. Dauguma gyventojų prie namų laikė keliolikos arų sklypelį, o už miestelio – į gausyb rėžių padalytus dirbamus trilaukės sistemos laukus. Babtiečiams
nutarus žem pertvarkyti vienkiemių principu, atsirado galimybė įrengti ir naujas
kapines, nes bažnyčios šventoriuje buvusios jau netenkino tiek dėl ankštumo, tiek
dėl kitų aspektų. Kauno vyskupijos įgaliotas, . Sirtautas už 1 000 Lt iš Babtų
bendruomenės šiam tikslui nupirko vieno ha žemės sklypą. Bendruomenė tų pinigų nepaėmė, paskyrė juos kapinėms aptverti.
1935 m. klebono lėšomis prie 1851 m. pastatytos klebonijos kiemo pusės
durų pristatytas medinis priebutis skardiniu stogu ir betono pamatu.
Atėjus sunkiems laikams, – sovietmečio trėmimams, nacmečio holokaustui,
pokario stalininiam režimui, – kunigas stengėsi žmones palaikyti moraliai, o jei
įmanoma, padėti. inoma, kad jis išgelbėjo Kazimiero Šalkausko gyvyb . Vokiečiai
norėjo su vyru susidoroti už tai, kad jis davė duonos besislapstantiems sovietiniams belaisviams. Išsaugojo nuo arešto sušaudyto komunisto našl
. Sirtautien .
1948 m. Babtų parapijos Vimbarų ir Kikoni kaimai gyventojų pageidavimu
priskirti Vandži galos parapijai.
1950 m. komunistų valdžia nacionalizavo kleboniją, klebonas apsigyveno
1844 m. statytoje špitolėje. Susilpnėjus sveikatai, 1959 m. iš pareigų atleistas ir
iki mirties gyveno Babtuose kaip altaristas.
1959 m. valdžios reikalavimu nugriauta senoji varpinė, atseit varpų skambėjimas trukd s netoli buvusiai mokyklai vesti pamokas. Du varpai buvo pakabinti
šoninėje zakristijoje.
aždaug tuo metu Babtuose apsigyveno buv s L pių klebonas altaristas
Ignas esaitis Tai buvo įdomios biografijos žmogus. Gimė 1893 m. vasario 1 d.
Balbi riškyje, baigė arij mpolės gimnaziją, o 1913 m. – Sein kunigų seminariją. 1915 m. įšventintas kunigu. 1913–
1919 m. studijavo Frib ro (Šveicarija) 12
Tokio kaimo oficialiuose dokumentuose nėra. Kai
universitete, apgynė teologijos daktaro
kuriuose šaltiniuose jis minimas kaip Babtų miestelio
dalis. ed. pastaba.
disertaciją. 1919–1921 m. –
arijam-
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polės mergaičių gimnazijos ir mokytojų seminarijos kapelionas. 1921–1925 m.
laikraščio „Draugas“ ( ikag ) redaktorius. 1925–1935 m. VDU Teologijos-filosofijos
fakultete dėstė pastoracin ir moralin teologiją. 1936–1940 m. Karo technikos štabo
kapelionas. Pavasarininkų 1926–1928 m. ir Ateitininkų sendraugių 1926–1934 m.
centro valdybų narys. 1943–1958 m. Lapių parapijos klebonas. Sovietmečiu skurstantį I. esaitį paremdavo Vincas
ykolaitis-Putinas, studijų Fribūre draugas.
Babtuose gyveno dvejus metus – mirė 1961 m. sausio 8 d. Garliavoj , palaidotas
Balbieriškyje13.
1959 m. Babtų klebonu paskirtas kunigas uozas tankūnas, iki tol Bažnyčios
ir Lietuvos laisvės vardan nuėj s ilgą erškėčių kelią.
Kunigas gimė 1908 m. sausio 23 d. Kurkli valsčiaus
ackoni kaime
žemdirbių Kazio ir ulės Šeškų šeimoje. Baigė Ukmerg s valstybin gimnaziją,
1926–1933 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir VDU Teologijos skyriuje.
Seminarijos rektoriaus . ačiulio- aironio patarimu pasikeitė pavard į Stankūną.
1934–1940 m. tarnavo Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios vikaru, buvo
įvairių mokyklų kapelionas. Vadovavo Šv. Vincento Pauliečio karmelitų skyriui,
pastatė dviaukštį namą neturtėliams, jų vaikams įrengė darželį ir mokyklą. Šiuo
laikotarpiu domėjosi literatūra, . Stankaus slapyvardžiu išleido romaną „ eksikos
didvyriai“ (1932, 1933) ir apysaką „Ginklo draugai“ (1934, 1935, apie Nepriklausomybės kovas). 1944–1945 m. – Kauno kunigų seminarijos prokuratorius ir kurijos
notaras, 1945–1947 m. Kauno Prisikėlimo bažnyčios administratorius, 1947 m. ir
Kauno dekanas. Aktyvus pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvis buvo Tauro
apygardos vado A. Baltūsio suformuoto prezidiumo narys, parašė Lietuvių katalikų kreipimąsi į popiežių Pijų II ir atvirą laišką Lietuvos katalikų dvasininkijai,
kuriame ragino kunigus aktyviai priešintis komunistų režimui. Sovietų valdžia šį
kunigą norėjo panaudoti savo interesams, apdoroti du kartus vežė net į
skvą.
Nepavykus įkalbėti, pradėjo persekioti. . Stankūnas kurį laiką slapstėsi, 1947 m.
spalio 2 d. areštuotas. 1948 m. liepos 21 d. už kontrrevoliucin veiklą ir propagandą
nuteistas 25 m. lagerių ir 5 m. tremties. Išvežtas į Karag ndos (Kazachst nas)
lagerius, dirbo Džezkazg no vario kasyklose, o 1951–1956 m. – statybose. Dėl
pašlijusios sveikatos 1956 m. paleistas, grįžo į Lietuvą. Paskirtas Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčios vikaru, bet netrukus valdžios ištremtas iš miesto. 1956–1957 m.
dirbo Už salių ( onav s r.), 1957–1960 m. Lapių klebonu.
1960–1966 m. – Babtų parapijos klebonas, vėliau altaristas.
irė 1968 m.
liepos 30 d., palaidotas Babtuose. Kapą ženklina paminklas. 1991 m. kryžius jo
atminimui pastatytas ir gimtajame ackonių kaime (autorius Kostas Tolušis)14.
Kunigas . Stankūnas buvo pamaldus ir draugiškas, kilnios širdies, užjautė
ir padėjo vargstantiems žmonėms. Babtiečiai jį labai gerbė. Lageriuose buvo nušal s kojas, sunkiai vaikščiojo, tad bažnyčios sakykla buvo nukelta žemyn, kad
jam nereikėtų lipti laiptais. Dėl lėšų stygiaus atsisakyta zakristijono, jo pareigas
paprastomis dienomis atlikdavo vargonininkas Kazimieras akubavičius. Sekmadieniais klebonui talkino kunigas uozas
Kaminskas.
Šio klebono rūpesčiu uždengtas 13 LE, Vilnius, 2003, t. 4, p. 322.
špitolės stogas, paauksuoti 4 kielikai, 14 Interneto prieiga www.anykstenai.lt.
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sutaisyta daug bažnytinių rūbų, sutvarkyti kryžiai ir kunigų
kapai šventoriuje. Sumanymų būta ir daugiau, tačiau vis silpnėjanti sveikata neleido jų įgyvendinti. Kauno vicedekanas
kun. onas Fabijanskas, 1966 m. vizitav s Babtų parapiją, protokole įrašė Kiek anksčiau buvo gabus, sumanus pastoracijoje, o
ypatingai socialiniame veikime, dabar kaip aras palaužtais sparnais.
. Stankūnui klebonaujant, įvairiu laiku Babtuose gyveno
altaristai Alfonsas
a aitis, Romualdas
i aras (1923–2009,
32 metus klebonavo Šaravuos ), Antanas Ra usas, buv s
parapijos klebonas . Sirtautas.
Antanas ilinskas
1967 m. Babtų parapijos klebonu paskirtas kunigas
Antanas i inskas. Tai buvo išsilavin s, mokėj s kelias užsienio kalbas, domėj sis Lietuvos istorija žmogus. Dalyvavo
komunistų valdžios persekiojamos katalikų bažnyčios gynimo
veikloje. Šalia pastoracinio darbo sumaniai, planingai tvarkė
bažnyčios medžiaginius reikalus – nudažė bažnyčios išor ,
sutvirtino pamatus, pastatė besien dvišlaičiu stogu varpin ,
į ją įkėlė varpus. Išdažė ir išdekoravo šventovės vidų, atnaujino altorius, Kryžiaus kelio stotis. irė 1971 m., palaidotas
Alyta s rajono S ntaikos kapinėse.
Kunigas ykolas
is parapijai vadovavo nuo 1971 m.
rugsėjo iki 1982 m. rugsėjo. is buvo gim s 1905 m. gruodžio Mykolas Gobis
20 d. ol tų parapijoje. okėsi Ukmergės gimnazijoje, Kauno
kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1932 m. gegužės 21 d. Sielovados darbą
atliko G rkalnyje, Pakapėj , aiginyj , Šiauliuos . Gri kiškyje jo pastangomis atstatyta karo sugriauta bažnyčia.
Darbą Babtuose pradėjo gražiu pasižadėjimu
Aš, kunigas Mykolas Gobis, paskirtas Babtų Šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonu
administratoriumi , Švenčiausios Trejybės akivaizdoje pasižadu šias man Garbintojo vietos yskupo pavestas pareigas eiti ištikimai ir tinkamai, laikantis isuotinės Bažnyčios
statymų ir šios vyskupijos nuostatų. Tai vykdyti man tepadeda Dievas ir ši Šventoji
Evangelija. (Parašas.) Babtai, 19 1 09 29.
Per 11 klebonavimo Babtuose metų
. Gobis nuveikė daug reikšmingų
darbų. Bažnyčios stogą uždengė skarda, plytelėmis išgrindė taką nuo šventoriaus
vartų iki didžiųjų šventovės durų, šventorių aptvėrė tinklo tvora. Suremontavo
vargonų dumples ir pastatė elektrinį motorą joms pūsti. sigijo naują baldakimą,
atnaujino procesijų kryžių, įgijo naujų bažnytinių rūbų.
Kadangi 1844 m. statyta špitolė, kurioje klebonas gyveno, buvo avarinės
būklės, ryžosi r sti naują kleboniją. i buvo pašventinta 1982 m. per
. Gobio kunigavimo 50 metų jubiliejų. Iškilmėse dalyvavo Kauno arkivyskupijos ir
Vilkav škio vyskupijos administratorius vyskupas Liudas Pavilonis, generalinis
vikaras monsinjoras Liudas
ažonavičius, Kauno vyskupijos kancleris Antanas
Bitvinskas, iš viso apie 20 kunigų, pilna bažnyčia tikinčiųjų.
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1982 m. rugpjūčio 8 d. klebonas išvyko į AV aplankyti brolio. anoma,
kad karštas Ariz nos oras pakenkė . Gobio širdžiai, 1982 m. rugsėjo 24 d. jis
ten mirė. Palaidotas valstijos sostinės F nikso (Phoeni ) kapinėse. Rugsėjo 29 d.
velionio draugai kunigai Babtų bažnyčioje paminėjo šią netektį. Vadovaujant
Kauno arkivyskupijos kancleriui A. Bivinskui buvo aukotos iškilmingos koncelebruotos mišios.
. Gobiui išvykus į ungtines Valstijas, laikinai jį pavadavo Vandžiogalos
altaristas Petras
artinkus. 1983 m. liepos 27 d. parapijos klebonu paskirtas
kun. Ričardas
ikutavičius (1935–1998). o veiklos Babtuose metai sutapo su
L. Brežnevo stagnacijos periodo pabaiga,
. Gorbačiovo paskelbtos perestroikos
politika ir prasidėjusiu Lietuvos Atgimimu. Tai buvo išskirtinė asmenybė, palikusi
ryškius ir novatoriškus pėdsakus sielovadoje, bažnyčios ir jos aplinkos atnaujinime, miestelio gyvenime. Parapijiečius traukė jo įdomūs, filosofijos ir poezijos
kupini pamokslai. Iš pagrindų atnaujin s vargonus, kunigas bažnyčioje rengė
religinės giesmės ir vargonų koncertus. ie vyko popietiniu metu, sutraukdavo
daug žmonių. Vėliau tai tapo tradicija. R. ikutavičiaus baigta įrengti klebonija
virto lankoma meno galerija.
Bažnyčia atnaujinta pagal to meto išgales ir klebono, dailės kolekcininko,
estetinį skonį. Nudažyta iš lauko, suremontuotas bokštas, įstatytos naujos ąžuolinės durys, langai, išbetonuoti įėjimo laiptai. Padaryti nauji klauptai, presbiterijoje
paklotos parketo grindys. Atnaujintas pirmapradis vidinis dekoras. Prie visų
piliorių pastatytos liaudies meistrų darbo šventųjų skulptūros, altorius papuošė
taip pat liaudiško stiliaus angelų figūros. sigytas I a. lietuvių kalvystės meno
pavyzdys – šviestuvas. Šalia visų altorių ant sienos pritaisyti variniai šviestuvai
po šešias žvakes. Restauruoti ir perdažyti Kryžiaus kelio stotelių bareljefai. Prie
indo su pašventintu vandeniu pastatytas meniškas kryžius.
inint krikščionybės įvedimo Lietuvoje 600-ąsias metines, 1987 m. šventoriuje pastatytas paminklas.
Kunigas aktyviai dalyvavo visose vietinėse Lietuvos Atgimimo akcijose,
dažnai jas inicijuodavo.
inia apie R.
ikutavičiaus plačiašak veiklą pasiekė Kauną, kitus šalies
miestus, daugelis kauniečių čia važiavo tuoktis, krikštijo vaikus. Imta šnekėti, kad
Babtuose šiam kunigui jau per ankšta. 1989 m. jis paskirtas
Kauno Švč.
ergelės
arijos mimo į dangų (Vytauto Didžiojo) šventovės rektoriumi. Liepos 27 d. Babtų bažnyčią ir
parapiją perėmė kunigas imutis ar inkevičius (Plačiau apie
R. ikutavičiaus veiklą Babtuose žr. str. „Kunigas Ričardas
ikutavičius Babtuose“ šios kn. p. 1394–1400).
Naujasis klebonas taip pat sąžiningai atliko sielovadą,
sakė labai dvasingus pamokslus. Kunigą mylėjo miestelio
vaikai, nes bendravo su jais, kviesdavosi į kleboniją, rodė religinio turinio filmus ir skaidres. Dėstė tikybą Babtų vidurinėje
mokykloje. Buvo suman s įkurti Babtų bažnyčios muziejų.
1990 m. birželio 24 d. pašventino paminklą 1940 m. Babtų Eimutis
šile žuvusiems Lietuvos kareiviams, aukojo mišias.
Marcinkevičius
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Pradėjo atkurti 1962 m. valdžios uždarytą
uniškių
bažnyčią, parūpino jai varpą, altorių, fisharmoniją, bažnytinius
rūbus. 1990 m. pradėjo aptarnauti Panevėžiuko bažnyčią ir
parapiją.
1992 m. parapiją perėmė jaunas kunigas, biblinės teologijos licenciatas Arvydas asčiukaitis (gimė 1964 m., įšventintas 1991 m.). is taip pat aptarnavo Panevėžiuko bažnyčią
ir parapiją, sakė gražius pamokslus, bendravo su bažnyčios
choru, tačiau klebonavo vos metus. Vėliau pasuko į akademin veiklą – vadovavo Stasio Šalkauskio kolegijai, o ją
reorganizavus ir prijungus prie VDU, tapo katalikų teologijos Arvydas Kasčiukaitis
fakulteto lektoriumi asistentu.
onas tankevičius, Babtuose klebonav s 1993–1998 m.,
gimė 1954 m. lapkričio 5 d. Kaune.
okėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, 1980 m. birželio mėn. 1 d.
įšventintas į kunigus. 1997 m. VDU įgijo dogminės teologijos
licenciato diplomą. Iki Babtų dirbo Šiaulių šv. Petro ir Povilo,
Raud ndvario, Vilij mpolės, Šlap beržės, Surv liškio parapijose.
Klebono ir tikinčiųjų santykiai buvo aktyvūs, ypač tai
matėsi pastoracinės tarybos (pirmininkas Stasys ižinauskas)
veikloje. Taryba leido „Šventupio“ laikraštį (redakciją sudarė
. Stankevičius, Vida Sabaliauskienė (vyr. redaktorė), Skaidra
Svetulevičienė). Leidinys gvildeno aktualius religijos ir visuo- onas Stankevičius
menės gyvenimo klausimus, jame savo nuomon pasakydavo
jaunimas, vaikai, buvo spausdinami vietos poetų eilėraščiai. Klebonas ir katechetė
S. Svetulevičienė organizavo jaunimo ekskursijas į Š luvą, T tuvėnus, Kr tingą,
Kla pėdą. Kalėdų, otinos dienos ir kitų švenčių proga bažnyčioje vykdavo moksleivių vaidinimai. Veikė senas tradicijas turintis suaugusiųjų choras ir jaunimo
ansamblis. Gerai dirbo lenos Bakienės vadovaujamos parapijos karitietės lena
Vyšniauskienė, Regina Klejienė, lena Kavaliauskienė – slaugė ligonius, vargšams
dalijo labdarą, Kūčių dieną vienišiems žmonėms rengė kuklias vaišes, organizavo
įvairius renginius, paskaitas jaunimui ir senjorams.
Artėjant parapijos 250-osioms metinėms, nulieti pamatai fasadinei šventoriaus
tvorai, išdažytos bažnyčios grindys, nulakuotas presbiterijos parketas ir klauptai.
ubiliejinėje parapijos šventėje 1994 m. liepos 3 d. dalyvavo vyskupas Sigitas
Tamkevičius. is pasakė pamokslą, suteikė parapijiečiams ganytojišką palaiminimą, vaikams ir jaunimui – sutvirtinimo sakramentą, pašventino šiai datai skirtą
paminklą, aplankė kraštotyros muziejų.
Klebonas rūpestingai pasiruošė ir Panevėžiuko bažnyčios jubiliejui, naujam gyvenimui prikėlė uniškių bažnytėl , kuriai vėliau buvo suteiktas koplyčios statusas.
. Stankevičius 1998 m. perkeltas į Kauną, paskirtas arkivyskupijos ekonomu,
išrinktas jos kredito unijos pirmininku, paskirtas Dainavos mikrorajono naujos
Gerojo Ganytojo parapijos klebonu. Per 10 metų subūrė parapijos bendruomen ,
pastatė bažnyčią.
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1998 m. geguž Babtų bažnyčią ir parapiją perėmė klebonas onas u rus. is taip pat administravo Panevėžiuko
parapiją, buvo uniškių koplyčios rektorius.
Gimė jis 1924 m. gegužės 6 d. S mno valsčiaus Atesni kų
kaime, augo penkių vaikų šeimoje. 1943 m. baigė Alytaus
gimnaziją ir įstojo į ėzaus draugiją, 1945 m. davė vienuolio
įžadus. 1957 m. baigė Kauno tarpdiecezin kunigų seminariją, įšventintas į kunigus. Vikaravo Pivaši nuose (Alyta s r.),
Šešuol liuose (Ukmergės r.). Už pamokslus sovietų valdžios
nušalintas nuo pareigų, tris mėnesius dirbo miško darbininku.
Nuo 1965 m. klebonavo Vytaut voje (Tr kų r.),
ol tuose, onas ubrus
St rniuose ( olėtų r.), Pal menėje (Kaišiadori r.). 1977–1979 m.
slapta leido „Tiesos kelią“, vieną iš 25 nelegaliai ėjusių katalikiškų leidinių. Bendradarbiavo „Lietuvių katalikų bažnyčios kronikoje“. Po kelių incidentų su sovietų valdžia 1979 m. savanoriškai išvyko į misijas. Pod lės Kamenec (Ukrain )
iki 1983 m. aptarnavo 4 katalikų bendruomenes, 1983–1987 m. dirbo Pavlodar
(Kazachstanas) ir Slavgorode (Altajaus kraštas, Rusija), 1989–1992 m. Aktobėje
(Kazachstanas, čia gyveno daug katalikų vokiečių). 1996 m. vyko į S birą, dirbo
Sargaskojėje ir Novosib rske.
Kartkartėmis iš misijų grįždavo į Lietuvą, 1987–1989 m. buvo Kiaukli
(Širvint r.) parapijos klebonas, kartu administravo ir šalia esančią ibal parapiją. 1992–1993 m. – Klaipėdos šv. uozapo Darbininko (jėzuitų) bažnyčios vikaras,
1993–1994 m. – Pivašiūnų (Alytaus r.) klebonas, 1995–1996 m. – Nauj jų Kiet viškių
( lektr nų sav.) parapijos klebonas. Galutinai grįž s iš misijų, 1996–1998 m. tarnavo Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos Paž islio vienuolyno kapelionu15.
. ubrus babtiečius stebino ypatingu pamaldumu ir asketiškumu, tvirtu
skambiu balsu. Stropiai atliko pastoracinį darbą Babtų, Panevėžiuko bažnyčiose ir
uniškių koplyčioje. Laidojant mirusiuosius, bet kokiu oru eidavo iki kapų kartu
su parapijiečiais, kartu giedodavo šventas giesmes. iestelyje organizavo maldos
būrelį ir ragino juos kurti kaimuose. Labai rūpinosi labdara, įrengė „ aritas“ skyriaus patalpas (pats kalė ir dažė). Subūrė grup parapijiečių, kurie lankė žmones
ryšium su artėjančiais 2000-aisiais Kristaus gimimo metais.
1999 m. . ubrus apsigyveno prie Ukmergės šv. Petro ir Povilo bažnyčios
kaip altaristas. 2001–2003 m. – Kurklių (Anykščių r.) šv. urgio parapijos administratorius. Trumpai tarnavo Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje,
paskui iki 2008 m. buvo iobiškio (Širvintų r.) parapijos klebonas. ia 2007 m.
iškilmingai paminėjo kunigystės 50-metį. 2008–2010 m. – ilin (Varėn s r.) parapijos administratorius. Nuo 2010 m. – Kauno jėzuitų bažnyčios vicerektorius.
Parengė ir išleido maldynėlį „Pasitikiu tavimi“ (2003).
1999–2006 m. Babtuose klebonavo, taip pat aptarnavo Panevėžiuko ir uniškių šventoves kun. ygintas ese ka. Gimė jis 1949 m. kovo 9 d. Kaune,
1982 m. baigė šio miesto tarpdiecezin kunigų seminariją, įšventintas į kunigus.
1986–1998 m. – Kurkli ir Už nvėžių (Anykšči r.) parapijų klebonas. Aktyviai
dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje,
buvo Kurklių Sąjūdžio rėmimo gru- 15 LE, Vilnius, 2014, t. 25, p. 627–628.
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pės pirmininkas, Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos narys.
1998–1999 m. – Vandžiogalos (Kauno r.) parapijos klebonas.
Babtuose rūpestingai atliko pastoracinį darbą, sakė įdomius pamokslus, rūpinosi choru. Dalyvavo miestelio visuomeniniame gyvenime, buvo Babtų seniūnijos bendruomenės
komiteto narys. . Veselkos klebonavimo metais aktyviai veikė
karitietės lena Bakienė, Gražina Bartkuvienė, Regina Klejienė,
Nijolė Kviklienė ir kitos.
Iš Babtų . Veselka išvyko vadovauti B tkiškės (Ras inių r.) ir uod ičių ( rbarko r.) parapijoms. Babtų parapijos
ygintas eselka
klebonu paskirtas Gintas Ru evičius.
is gimė 1975 m. spalio 4 d. Kaune. 1990 m. baigė 27ąją vidurin , o 1995 m. – Kauno maisto pramonės mokyklas.
1995–2000 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, VDU įgijo
katalikų teologijos bakalauro, o 2010 m. – licenciato diplomus.
2000 m. gruodžio 17 d. įšventintas į kunigus. 2000 m. antrąjį
pusmetį tarnavo diakonu onavos šv. apaštalo okūbo parapijoje. 2002 m. pradžioje – Kauno Vilij mpolės švento uozapo
parapijos vikaras. 2002–2006 m. – B tkiškės (Raseinių r.) ir
uod ičių ( urbarko r.) parapijų klebonas.
Klebonas sumaniai bendrauja su skirtingo intelekto ir
socialinės padėties parapijiečiais. į galima pamatyti pas Sodi- Gintas umševičius
ninkystės ir daržininkystės instituto mokslininkus, seniūnijos
ūkininkus, uniškių senelių socialinės globos ar Pagynės vaikų globos namuose,
jaunimo būryje. o rūpesčiu iš lauko pusės perdažytos bažnyčios sienos, klebonijoje
ir šalia esančiame pastate įrengtos salės, kur vyksta suaugusiųjų ir jaunimo renginiai.

Bažnyčios tarnai
Klebonui atlikti liturgines pareigas, prižiūrėti maldos namus, skalbti naudojamus rūbus padeda bažnyčios tarnai (patarnautojai). Nuo seno jie paprastai
gyveno klebonijos pastatuose – atskirame tarnų name ar špitolėje. Tai zakristijonas
(liturginių apeigų pagalbininkas, bažnyčios „ūkvedys“), vargonininkas, varpininkas,
skalbėja (pročka), taip pat Babtų parapijos vizitacijos aktuose minimas vargonų
dumplininkas (lenk. kalkonista). Gyveno jie kukliai, – iš parapijos žemėje skirto
sklypo, kalėdinių aukų, atskirų patarnavimų. Kalėdojant vienose rogėse sėdėdavo
kunigas, o kitose – vargonininkas su zakristijonu. Parapijiečiai visus juos apdovanodavo maisto produktais, o kunigą ir pinigais. Už užsakytas mišias, ypač
iškilmingesnes, taip pat reikėdavo aukoti ne tik kunigui, bet ir bažnyčios tarnams.
Varpo dūžiais buvo pranešama apie žmogaus mirtį, varpais jis būdavo palydimas
iš bažnyčios į kapines. Dėl to reikėjo tartis su varpininku. Buvo ir kitų progų –
krikštas, pirmoji Komunija, Sutvirtinimo sakramentas, atlaidai.
Vargonininkai būdavo baig specialias mokyklas arba pramok pas kitus
vargonininkus, groj iš klausos. Nuo vargonininko kvalifikacijos ir pareigingumo
priklausė, ar jis suburdavo chorą, jam vadovaudavo kaip vokalo specialistas. Deja,
iki
a. žinome tik kai kurių Babtų vargonininkų pavardes.
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1844–1853 m. minimas vargonininkas bajoras Vincentas Kazakevičius (dumplininkai valstybiniai valstiečiai onas Bielskis ir Stanislovas Katkevičius), 1877 m. –
bajoras Rapolas eilitka.
akristijonais tuo laikotarpiu dirbo Vincentas
arščiauskas, Aleksandras
Balandas (Balandis ), varpininkais Adomas Daujotas ir jo žmona Barbora, Feliksas
Abramavičius ir Konstancija Belevičiūtė16.
1921 m. ataskaitoje nurodomi vargonininkas Kazys akubavičius, zakristijonas Antanas Šlapikas, varpininkas Anupras Kalyta, sargas Petras Gvergždys,
skalbėja – jo žmona na Gvergždienė. Klebonas kiekvienam jų davė žemės 7
pūrams bulvių ir daržovėms pasodinti. Visa kita – parapijiečių dovanos, kalėdos
ir pajamos už bažnytinius patarnavimus.
Kazys akubavičius – garsiausias ir ilgiausiai Babtų bažnyčioje veik s vargonininkas. is buvo uozo Naujalio mokinys. Vadovavo bažnytiniam ir miestelio
chorams, rengė juos dainų šventėms.
Babtų vargonininkais ilgesnį laiką yra dirb konservatorijos absolventai
Danutė Šakalienė, onas Rūkas, o taip pat onas Racevičius.

16

L IA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 44; b. 275, l. 9; ap. 3,
b. 1764, l. 75.
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Panevėžiuko Nukryžiuotojo ėzaus
parapijos istorijos puslapiai
Marija Markauskienė

Panevėži ko kraštas istorijos šaltiniuose minimas IV amžiuje, o dvaras – 1544 m.
VIII a. dvaras priklausė Siručiams. Vienas jų – Simonas Sirutis, V tebsko pilininkas,
1747 m. pastatė ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčią1. Tai liaudies meistrų darbo trikampio plano tinkuoto mūro baroko stiliaus pastatas, turįs ir klasicizmo bruožų. Kitaip
negu daugelis medinių maldos namų, jis nedegė, tad išlaikė savo pirmykštį pavidalą.
Ant dviejų bažnyčios kampų stovi bokšteliai su kryžiais, paryškinantys pagrindinį fasadą, ant trečio kampo – metalinis kryžius. Virš stogo vidurio – trečias bokštelis
su kryžiumi. Visi fasadai vertikaliai suskaidyti piliastrais, antablementas laužytas (ties
piliastrais išsikiša į priekį). Langų ir durų viršus baigiasi lenktomis arkomis. Vidus
išpuoštas santūriai, kaip įprasta klasicistinėse bažnyčiose. Lubos plokščios medinės.
Viename bažnyčios kampe, priešais duris, įrengtas didysis altorius, kraštuose turįs
po dvi kolonas su korintiškais kapiteliais.
1839 m. dvarininkų Korevų lėšomis ir kunigo Andriaus ikutavičiaus rūpesčiu bažnyčia rekonstruota, pristatyta zakristija. 1850 m. minima ąžuolinių sijų
varpinė, apkalta lentomis, malksnų stogu. Kabojo 3 varpai – didysis ir du mažesni.
Kapinės prie bažnyčios apjuostos kastu pylimu.
I a. antrojoje pusėje klebonijos sodybą sudarė 1840 m. statytas medinis
šiaudiniu stogu gyvenamasis namas, kurio viename gale gyveno klebonas, o kitame – bažnyčios tarnai; vargonininko namelis; nuo 1825 m. minima špitolė; eglinių
rąstų svirnelis; ūkinis pastatas, kurio vidury buvo daržinė, o galuose – tvartai2.
Panevėžiuko bažnyčios vargonininkas Augustinas Račkauskas vadinamas ir
kantoriumi. Sunku pasakyti, ar jis pats dainuodavo, ar vadovavo chorui.
Panevėžiuk dirbo kunigai iki 1829 m. – Alšauskas, Andrius ikutavičius
(1830 1845), Ignas Perminas (1845 1850), onas Kačanauskas (1850–1851), Leonas
Andriuškevičius (1851–1857), Aleksandras Brazevičius (1857–1861), Antanas Norvaišas (1862–1863), Antanas Kitkevičius (1863–1867), onas onkevičius (1868–1872),
Keršanskis (1874–1877), uozapas rda (1878–1885), arkevičius (1885–1886), uozapas Staškevičius (1887–1888), onas anuškevičius (1891–1895), Povilas Tynteris
(1897–1904), adeikis (1904–1905), pulskis (1906–1907), Vėžys (1907–1910)3.
I a. mirimo metrikų knygos liudija, kad šių apylinkių žmonės gausiausiai
laidoti Panevėžiuko kapinėse, gausiai – Baj nų, o retkarčiais Vik nų, Tuseviči ,
Piep lių, Vilk nų kapinėse.
Senosiose kapinėse šventoriuje palaidoti kunigai onas Savickas (1843–1890),
Ambraziejus Peštokas (1871–1945), Kazimieras Kazakevičius (1885–1954).
Panevėžiuko bažnyčia buvo svainių parapijos filija, 1934 m. gavo 1
LE, Vilnius, 2010, t. 17, p. 402; Kviklys B. Mūsų
parapijos statusą ir priklausė Kėd inių
Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 354.
dekanatui. Nuo 1990 m. ją aptarnau- 2 L IA, f. 669, ap. 2, b. 260, l. 152–155; b. 265, l. 690,
692; b. 282, l. 22–23. Duomenis iš archyvo pateikė
ja B btų parapijos klebonai. ParapiD. Šniukas.
ja apima šias gyvenvietes ir kaimus 3 Ten pat, f. 1352, ap. 1, b. 1, 3, 9.
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Panevėži ką, Baj nus, Bajėnus I, i kiškius, G iliakaimį, Gaižuv l , Kamp s II,
Kaniūk s, Kar lgirį, K lbisus, Kriv nus, Lazd n , Puid n , Vik nus, ac šių. Rugpjūčio 14 d. švenčiami Šv. oakimo, Švč. ergelės arijos tėvo, o rugsėjo 14 d. –
Šv. Kryžiaus Išaukštinimo atlaidai (abeji keliami į artimiausią sekmadienį).
1997 m. paminėtas bažnyčios jubiliejus. Iškilmėse dalyvavo vyskupas Rimantas
Norvila. Ruošiantis šventei maldos namai atnaujinti, šventoriuje pastatytas atminimo kryžius (autorius – tautodailininkas Remigijus Laurutis), išleistas lankstinukas.
Bažnyčioje yra valstybės saugomų bažnytinių meno vertybių medinė skulptūra
„Trimituojantis angelas“ ( I a.), aliejinis paveikslas „Šventoji šeimyna“ ( VIII a.),
geležinis ornamentuotas kryžius ( VII a. pab.), žalvarinis varpas Antanas (1639 m.).
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uniškių Nukryžiuotojo ėzaus
koplyčia
Marija Markauskienė

un škių kaimas yra kairiajame Nev žio krante, 7 km į pietus nuo B btų. Pirmą kartą istoriniuose dokumentuose minimas 1744 m. Iki I a. vidurio
kaimas ir ten buv s dvaras priklausė bajorams aleskiams. 1848 m. jie pastatė
ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčią. Igno aleskio žmona Konstancija abielskaitėaleskienė 1879 m. ją suremontavo. Veikė kaip Babtų parapijos filija, o 1912 m.
įkurta savarankiška uniškių parapija. Tais pačiais metais klebono ono idimto
ir parapijiečių rūpesčiu bažnyčia padidinta, pastatyta varpinė. Kilus Pirmajam
pasauliniam karui, 1915 m. varpai išvežti į Rusiją. Laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų bažnyčia vėl turėjo varpą.
Bažnyčia buvo medinė, eglinių rąstų, tradicinių formų. Virš durų didelis trijų
padalų langas. Frontonas be langų ir puošmenų. Kraigo priekyje buvo užkeltas
trijų dalių bokštelis, aštuonsienis, su barokiniu šalmu ir kryželiu. Šoniniai langai
turėjo gotiškai suskaidytus stiklus ir smailias arkas. Pristatyta šoninė zakristija.
Sienos statmenai apmuštos dailylentėmis ir pagyvintos keliais neritmiškai sudėtais
piliastrais. Prie bažnyčios yra kapinės.
1962 m. sovietų valdžia bažnyčią uždarė, pavertė ją grūdų sandėliu. Varpas buvo išvežtas į Babtų bažnyčią. 1992 m. maldos namai tikintiesiems grąžinti.
Remontuojant buvo nusižengta paveldo reikalavimams. Dabar medinės sienos apmūrytos raudonomis plytomis, pakeista stogo konstrukcija. Padaryti nauji langai,
durys, klauptai, įvesta elektra. Šventorių juosia lengva metalinė tvora su mūriniais
vartų stulpais.
Atkurti bažnyčią pradėjo Babtų parapijos klebonas kun. imutis arcinkevičius. is parūpino altorių, varpą, fisharmoniją, bažnytinius rūbus. Visa tai kuriam
laikui paliko saugoti pas Aldoną Ščiukauskien . Klebonas onas Stankevičius t sė
pradėtus darbus. Daug padėjo tuometis Babtų viršaitis Algimantas Danauskas,
vėliau – seniūnas onas Praškevičius, tikintieji.
1996 m. spalio 13 d. varpas vėl pakvietė žmones į uniškių maldos namus,
jie vėl buvo pašventinti. Iškilmėse šv. išių aukai vadovavo ir pamokslą pasakė
Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Kalbėjo iš kaimyninės Kači niškės kil s
vyskupas augziliaras Vladas
ichelevičius, 1924 m. krikštytas
uniškių bažnyišiose
tėlėje. aunuolių būrelis iškilmių proga priėmė Pirmąją komuniją. Šv.
dalyvavo seneliai ir neįgalieji iš uniškių globos namų. Kunigo . Stankevičiaus
iniciatyva šia proga buvo išleistas specialus Babtų pastoracinės tarybos laikraščio
„Šventupis“ numeris.
Šiuo metu uniškių maldos namai turi koplyčios statusą. uos aptarnauja
Babtų kunigas.
uniškių bažnyčioje yra dirb kunigai Kipras acevičius (1891–1893), onas Bytautas (1893–1899), Aleksandras Vaitkevičius (1904–1906), onas idimtas
(1907–1917), uozapas uromskis (1919–1929 m.), Dionizas Vaitkevičius (minimas
1939 m.), Antanas Sabaliauskas (1940–1944). Iš jų atskirai paminėtini bent du.
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onas idimtas (1862–1917 11 26) mokėsi Ka no kunigų seminarijoje, įšventintas 1885 m. Vikaravo ar klebonavo D ltuvos (Ukmerg s r.), L gumų (Pakr ojo r.),
Skaudv lės (Taurag s r.), Raud nų (Šiauli r.), Als džių (Pl ngės r.) parapijoje ir
kitur. Kunigaudamas platino religinio turinio knygas ir laikraščius, bendradarbiavo
lietuviškoje spaudoje – „Šaltinyje“, „Draugijoje“, „Vilniaus žiniose“. Per 1905 m.
revoliuciją ir vėliau prisidėjo prie tautinės veiklos. Už tai caro valdžios ištremtas
iš Alsėdžių, vyskupo
ečislovo Paliulionio rūpesčiu jam leista dirbti
uniškių
filijoje. Kunigui mirus, žinomas filosofas, poetas ir literatūros kritikas prelatas
Adomas Dambrauskas- akštas „Lietuvos aide“ paskelbė nekrologą, kuriame rašė
Nepatik s vietos rusams valdininkams, buvo valdžios iš Alsėdžių pašalintas. ūpinantis
vysk. Paliulioniui, vos ne vos gavo vietą Muniškiuose. ra tai viena menkiausių filijų.
Apskritis nedidelė, žmonės ne per turtingi, be to, perpus sulenkėj , bažnytėlė medinė,
menkutė, apleista. Kai kas, patek s tokion vieton iš turtingų Alsėdžių, gal būtų nusimin s
ir rankas nuleid s. A. a. kun. onas, kaip kitur, taip ir čia pasirodė tikru kunigu. Ištaisė
bažnytėl ir kleboniją, užsiėmė žmonių švietimu ne tik religijos, bet ir tautiniu žvilgsniu
platino lietuviškus katekizmus, maldaknyges ir šiaip jau turinio knygas bei laikraščius.
... Karštai mylėjo lietuvių kalbą ir labai rūpinosi jos grynumu net ir tikybiniuose
veikaluose. is buvo vienas pirmutinių, pritarusių mūsų poterių reformai1. Šiame klausime
jis buvo atsiunt s net keletą straipsnių, kurie buvo atspausti „Draugijoje“2. ... Buvo
uolus lietuvių laikraščių skaitytojas ir lietuviškų knygų platintojas. Atsiradus Šv. Kazimiero draugijai Kaune, jis vienas pirmutinių prisirašė tikruoju josios nariu. ... Karo
vargai ir priespaudos, gyvenant Pakaunėje, matyt, skaudžiai atsiliepė jautrioj nabašninko
širdyje prisimetė kojų liga. Neturėdamas arti gydytojo, gydės naminiais vaistais ligai
sigalėjus buvo atvyk s Kaunan, gulėjo porą savaičių vietos ligoninėje, bet prisibijodamas,
kad nepasiliktų visai be vietos, kaipo ne gal s kunigauti, grižo atgal Muniškius ir čia,
ilgesn laiką pasirg s, š. m. lapkričio mėn. 26 d. baigė savo darbštų gyvenimą. Teduoda
Dievas jam amžiną atils .“3
Antanas Sabaliauskas (1905 02 30 Kliši dvaras, Ras inių apskr.–1987 AV)
į uniškius atvyko po mokslų It lijoje, misijos ndijoje, kunigavimo Šveic rijoje.
Buvo labai apsiskait s ir įdomus žmogus. Parapijiečiams noriai pasakojo apie
ndijos žmonių papročius, meno paminklus. 1944 m. vasarą pasitraukė į Vokiet ją,
1948 m. į Venesu lą, 1954 m. – į AV. Kar kase įkūrė ir iki 1954 m. redagavo laikraštį „Tėvų kelias“, ik goje įsteigė ir leido laikraštį „Šiluvos balsas“ (1957–1959).
Parašė knygas „1 000 paslapčių šaly“ (1939), „Nuo Imsrės iki rinoko per fakirų
žem “ (1951), „Nuo Imsrės iki rinoko per fakirų žem . Lietuvio misijonieriaus
atsiminimai, įspūdžiai, pergyvenimai
uropoje, paslaptingojoj Indijoje ir Pietų 1 Kunigas ir leidėjas uozas Laukaitis, pasitelk s kalAmerikoje“ (1951, 1958).
bininkus K. Būgą, . Balčikonį, . Šlapelį, 1909 m.
2

3

inicijavo bažnytinės kalbos apvalymą nuo barbarizmų. ed. pastaba.
„Draugija“ – literatūros, mokslo ir politikos katalikiškas žurnalas, leistas 1907–1914, 1919–1923,
1937–1940 m. ed. pastaba.
akštas A. A. a. kun. onas idimtas, Lietuvos
aidas, 1917, gruodžio 20.
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1863 metų sukilimo kovos
Babtų apylinkėse
Marija Markauskienė

Po trečiojo padalijimo Rusijos imperijos priespaudon patekusi Lietuva ir didžioji Lenkijos dalis
niekada neatsisakė laisvės siekio. I a. įvyko du
dideli – 1831 ir 1863 metų – sukilimai. Pirmasis buvo
vien politinis, o antrasis turėjo ir ryškių socialinių
požymių, kuriuos suponavo 1861 m. caro paskelbtas
baudžiavos panaikinimo manifestas.
Rengiantis 1863 m. sukilimui susikūrė baltųjų ir
raudonųjų partijos. Baltieji, konservatyvusis dvarininkų sluoksnis, manė, kad pirma reikia išsivaduoti iš
Rusijos priklausomybės, o tik vėliau imtis socialinių
reformų. Kariniuose veiksmuose jie tikėjosi Vakarų
valstybių paramos. Baltiesiems Lietuvoje vadovavo
bajoras okūbas Geištoras (1827–1897), gim s B btų
kaimynystėje – dabartinio Kėd inių rajono ed kšių Sukilimo herbas
kaime. Raudonieji siekė Lietuvos autonomijos Lenkijos
ir Lietuvos valstybėje, skelbė socialines reformas perduoti valstiečių nuosavybėn
jų dirbamą žem , suteikti jiems tokias pat teises kaip ir bajorams. sukilimą jie
kvietė plačiausius liaudies sluoksnius1.
Lenkijoje sukilimas prasidėjo 1863 m. sausio mėnesį, vasarį jis pasiekė August vo gubernijos lietuviškąsias apskritis (S duvą), o kovo mėnesį ginklo griebėsi Kauno gubernijos bajorai ir valstiečiai, tarp jų ir babtiškiai. Vienas pirmųjų
pradėjo veikti Pab ržės (Kėdainių r.) filialisto Antano ackevičiaus vadovaujamas
būrys. Kovo 20 d. A. ackevičius bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą. Po
to jis nuskubėjo į kleboniją, kur nusimet s sutaną apsivilko trumpais kailiniais,
mišką jis išsivedė apie 250 vyrų.
susiveržė diržu ir prisikabino pistoletą 2.
aždaug tuo pačiu laiku Raud ndvario miške susiformavo Bronislovo Liugailos
( arnoskalskio) būrys, balandį išaug s
iki 48 kovotojų. į sudarė valdininkai ir
1
LE, Vilnius, 2007, t. 12 (Lietuva), p. 520; Alekbajorai iš Kauno, Ib nų, Vandži galos
sandravičius ., Kulakauskas A. Carų valdžioje
ir Ari galos. Šis būrys Babtų valsčiaus
Lietuva I amžiuje, Vilnius, 1996, p. 139–140.
Straipsnyje datos nurodomos pagal naująjį kalenvaldybos būstinėje sunaikino bylas, rekvizavo kasos pinigus, sukapojo caro 2 dorių.
eškevičiūtė N. „ ano veiksmams vadovavo
Aleksandro II portretą3. atyt, tas pats
teisybės ir savo tautos meilė.“ 1863 1864 metai
Lietuvoje. Straipsniai ir dokumentai, Kaunas, 1991,
būrys raštvedybą sunaikino ir Pil nų
valsčiaus valdyboje,
svainių kaimo 3 p. 23.
aksimaitienė . Lietuvos sukilėlių kovos 1863 1864
bendrijoje4. Nemažą sukilėlių būrį sumetais, Vilnius, 1969 (toliau aksimaitienė...), p. 110–
111.
organizavo Panevėži ko filialistas An4
Bičkauskas-Gentvila L. 1863 metų sukilimas Lietutanas Norvaiša (Strickis). is prisijungė
voje, Vilnius, 1958 (toliau Bičkauskas-Gentvila...),
prie Boleslovo Kolyškos rinktinės, vap. 217.
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dintos Dubysos pulku5. A. Norvaišos vyrai dalyvavo
didžiajame mūšyje prie B ržų g rios.
Iš pradžių sukilėlių daliniai veikė pavieniui,
paprastai kiekvienas savo apylinkėje. iesteliuose jie
puldinėjo Rusijos valdžios įstaigas, iš pasalų – nedidelius kariuomenės dalinius, baudė išdavikus. Dauguma valstiečių tebuvo ginkluoti ištiesintais dalgiais ir
sudarė dalgininkų būrius, bajorai ir miestiečiai turėjo
kardus arba šautuvus, dalis bajorų buvo raiti. Kauno
gubernijos sukilimo vaivados igmanto Sierakausko
suburti, jie Andri niškio g rioje netoli Anykšči kurį
laiką mokėsi karybos meno. Iš čia maždaug 2 000
sukilėlių trimis kolonomis, kurioms vadovavo . Sierakauskas, A. ackevičius ir Lydos apskrities bajoras Antanas Mackevičius
B. Kolyška, patraukė Biržų girios link. Tikslas buvo į
sukilimą įtraukti Ku šą, tikintis užsienio pagalbos iš Baltijos jūros pusės. Gegužės
7 d. prie
ede kių ir G diškio įvyko pats didžiausias ir skaudžiausias mūšis
tarp sukilėlių ir juos persekiojančios rusų kariuomenės. Po įnirtingos dviejų parų
kovos sukilėliai pralaimėjo. . Sierakauskas ir B. Kolyška buvo pagauti ir netrukus Vilniuje pakarti, o A.
ackevičiui ir vaivados pareigas perėmusiam Ignui
Leskauskui su dalimi kovotojų pavyko pasitraukti į P nevėžio apylinkių miškus.
Suprat , kad atviri mūšiai su profesionalia kariuomene yra pražūtingi, sukilėliai
pasirinko partizaninės kovos taktiką – išsiskirst didesniais ar mažesniais būriais
t sė kovą įvairiose Lietuvos vietose.
Babtų apylinkėse didžiausi sukilėlių susirėmimai su caro kariuomenės daliniais įvyko prie Šarav , Lebedži , Piep lių ir Ibėnų.
Patyrusi pralaimėjimą prie antv liškio (netoli Dotnuv s), A. ackevičiaus ir
I. Leskausko apie 400 vyrų rinktinė patraukė į Kauno apylinkes. ia susijungė su
Panevėžiuko kunigo A. Norvaišos, K. aleckio būriais. Liepos 27 d. prie Šaravų
kaimo (dabar osvainių seniūnija) juos užpuolė pulkininko Božerianovo dalinys –
dvi kuopos pėstininkų ir 10 kazokų. Kautynių metu paimta į nelaisv du sukilėliai,
daug žuvo ir sužeista, į baudėjų rankas pateko 11 arklių, gurguolė, katilai, įvairūs
reikmenys, ginklai. Sužeisti keturi rusų kareiviai6. Kadangi susirėmimas užsit sė iki
nakties, sukilėliams pavyko pasitraukti. Apie šį mūšį yra išlik įvairių pasakojimų.
Šaravų miške yra išlik s ąžuolas, prie kurio sukilėliams būdavo aukojamos
šv. išios. ia jie melsdavosi, atlikdavo išpažintį, čia susitikdavo su artimaisiais.
Aplinkinių kaimų moterys naktimis siūdavo drabužius, ruošdavo maistą. Pas sukilėlius atvykdavo
kiškės bažnyčios vikaras (kamendorius) Aleksandras Vytartas.
is ir bažnyčioje ragindav s vyrus stoti į sukilėlių būrius. Vieną kartą kunigas
raitas joj s pas kovotojus ir susidūr s su caro kariuomenės būriu, o šie durtuvais
nukėl jį nuo arklio7. Apie tą patį įvykį
pasakojama ir kitaip. aro kareiviai 5 aksimaitienė..., p. 108.
6
aksimaitienė..., p. 145.
pasodin kunigą į vežimą, patys susėd
7
akarevičius A. Kur laisvės ilgesio takai, Komunizmo vėliava (Kaunas), 1988, geg. 24.
aplink jį su atkištais durtuvais, kad
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nemėgintų bėgti, ir reikalav nurodyti Šaravų ąžuolas šiandien. j kelta Kristaus
vietą, kur slepiasi sukilėliai. Kunigui statulėlė. 2011 m. K. Driskiaus nuotraukos
nesutikus nurodyti, jie važiav į numanomas vietas. Kai priartėjo tiek, kad galima buvo išgirsti žmogaus šauksmą, jis
iš visų jėgų sušuk s „Broliai, gelbėkitės Pavojus “ Kareiviai kaip laikė durtuvus,
taip jais ir iškėlė kunigą į viršų8. Vyskupas otiejus Valančius paties parengtame nukentėjusių sukilime emaičių vyskupystės kunigų sąraše apie A. Vytartą
rašo, kad jis buvo maištininkų priverstas perskaityti lenkų manifestą, todėl rusai
kunigą nužudė 1863 m.9
Kai prie Šaravų ąžuolo besimeldžiančius sukilėlius užklupo caro kareiviai ir
žuvo kunigas, keli sukilėliai bei keli rusų kareiviai, kiti kovotojai pabėgo. Vienas
jų – uozas Urniežius po daugelio metų, rodydamas kaklo randus, papasakojo
sūnėnui, kad tada pasislėp s pamiškės klojime. Baudėjai pastatą padegė, tad bandė
bėgti, bet susmuko pradurtu kaklu. Apsimetė esąs negyvas. Kai nukrit s nuodėgulis pradėjo svilinti koją, truputį ją patraukė. Tai pastebėj s karininkas dar kartą
smogė Urniežiui durtuvu į kaklą ir petį, sakydamas, kad metežnikas gajus, dar nepadvėsė. Laimė, smūgiai nebuvo mirtini. Slapstydamasis pas vietos gyventojus, vyras
pagijo.
aistą sukilėliams dažniausiai atnešdav atautų šeimos nariai iš Kamp (dabar osvainių seniūnija) kaimo.
Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais 8 Benignos arkauskienės, gim. 1880 m. ir gyvenusios Babtuose, iš tėvų girdėtas pasakojimas
į Šaravų ąžuolą buvo įkelta Dievo oautorei (1952 m.).
tinos statulėlė. 1933 m., minint sukilimo 9 1863 1864 metai Lietuvoje. Straipsniai ir dokumentai
septyniasdešimties metų sukaktį, prie
(toliau Dokumentai... , Kaunas, 1991, p. 99.
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ąžuolo vyko pamaldos už žuvusius
sukilėlius. Susirinko daug žmonių iš
aplinkinių kaimų10.
Rugsėjo 3 d. sukilėliai skaudų
smūgį patyrė prie Piepalių kaimo. ia
Babtų bajoro Roberto Krasausko būrys
(apie 180 žmonių) kovėsi su poručiko
Babuškino daliniu. uvo 19 sukilėlių,
4 pateko į nelaisv . Kauno apskrities
miškuose R. Krasausko būrys išsilaikė
iki 1864 m. gegužės11.
Po kautynių prie Švent brasčio
m ško (netoli Surv liškio, Kėdainių r.)
sukilėlių būriai (apie 200 kovotojų),
vadovaujami A.
ackevičiaus, tono
Kognavickio, dvardo Šulco ir Antano
asinskio, atžygiavo į Kar lgirio (Poviatuvkos) mišką prie Lebedžių (dabar
ekiškės seniūnija) kaimo. Ruošėsi pailsėti, bet 1863 m. lapkričio 26 d. juos
užpuolė pulkininko Gorielovo dalinys
120 pėstininkų, 68 kazokai, 28 husarai. Miškininkai prie Šaravų ąžuolo. Pirmoje eilėje
Iš 200 sukilėlių žuvo 40, tarp jų ir iš kairės eiguliai aigauskas, Buza, Bagdonas,
. Šulcas. 12 sukilėlių pateko į nelaisv . Pauliukaitis, Aleksa, Gaižauskas antroje eilėje
Be to, jie neteko 26 arklių, 16 šautuvų žvalgas Avižionis, girininkas Marijonas Gruštas,
a. 4 dešimtm. Iš BKM
ir kt. Tai buvo paskutinės A. acke- eigulys Ugenskas.
fondų
išsaugojo
Stefanija
urevičienė,
vičiaus vadovaujamo būrio kautynės.
incentava, Kėdainių r.
Perdav s . Kognavickiui savo būrio ir
žuvusio dvardo Šulco karius, valstietį
Adomą Bitį paskyr s būrių viršininku Kauno gubernijoje, jis, lydimas adjutanto ir
iždininko, išvyko prie Prūsijos sienos. Gruodžio 17 d. už penkių kilometrų nuo
Vilkij s buvo pagautas, o gruodžio 28 d. Kaune pakartas12.
Karalgirio miške žuvusieji sukilėliai naktį slapta buvo palaidoti pakilesnėje
vietoje. Leščinskų šeimos iniciatyva tą pačią naktį buvo pastatyti keli kryžiai ir
aptverta tvorelė. Tarp sužeistųjų buvo ir Panevėžiuko dvaro savininko brolis.
Prasidėjusi žiema apsunkino sukilėlių būkl . ie vengė kautynių ir tik užpulti
gindavosi. 1864 m. sausio 2 d. prie Ibėnų bajorkaimio (akolicos), tada priklausiusio
Babtų valsčiui, rusų kariuomenės dalinys išblaškė I. Leskausko būrį. Šis sukilėlis
pasitraukė į užsienį, o dalis jo būrio žmonių išvyko į Dotnuvos miškus13. Tai
buvo paskutinės sukilėlių kovos Babtų
apylinkėse. Kauno gubernijoje jos dar 10
Iš uozo Urniežiaus, gim. 1890 m. ir gyv. Karalgirio
užtruko iki 1864 m. rugsėjo.
kaime, atsiminimų, kuriuos 1958 m. užrašė Stasys
Sirtautas. Babtų kraštotyros muziejaus fondai.
Daugelis Ibėnų kaimo vyrų buvo
11
aksimaitienė..., p. 208.
išėj į miškus. Kai čia užsuko caro 12 Ten pat, p. 211.
kariuomenės būrys, sukilėliai naktį pri- 13 Ten pat, p. 237.
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slinko prie kareivių būstinės ir nukovė sargybinį. Už tai Vilniaus karo gubernatoriaus generolo Vladimiro ašvilio (1815–1864) įsakymu bajorkaimis sudegintas,
visi jo gyventojai ištremti į Sibirą14. Kelią, kuriuo buvo varomi tremtiniai, žmonės
pavadino Sibirkeliu. Ibėnus buvo atkelti rusų kolonistai, kaimas pavadintas Nikolskaja Sloboda ir Preobraženskaja Sloboda. Ir dabar Didži jų ir až jų Ib nų
kaimuose gyvena rusai.
Kai kurie sukilėliai, suvok kad sukilimas pralaimės ir patikėj valdžios
žadama amnestija, legalizavosi. Pavyzdžiui, 1864 m. birželį pasidavė 9 žmonių
grupė, tarp jų ir Panevėžiuko kunigas A. Norvaiša15.
Babtų žemė 1863 m. sukilimui davė daug iškilių kovotojų. Kai kurie kitų
Lietuvos vietovių vyrai čia žuvo.
etas
reva (slap. Skirmuntas, Laskaris, 1837–1863) gimė
Panevėžiuko dvare, baigė Vilniaus bajorų ir Peterburgo miškų institutus. Nuo 1856 m. dirbo miškų karininku Tambovo gubernijoje.
1860 m. išėjo į atsargą, apsigyveno Vilniuje. Atsiradus vietai, pradėjo
dirbti miškų tarnyboje Tr kų apskrityje, sukilimo išvakarėse buvo
perkeltas į Ašmen s apskritį. Sukilimo Lietuvių komitetas jį paskyrė
Trakų pavieto kariniu viršininku. Gav s iš motinos 969 sidabro rublius, jis vasario 20 d. pradėjo formuoti būrį miške prie Neprėkšt s
kaimo (dabar Kaišiadori r.). Apie 80 jaunuolių iš vietos apylinkių ir Vilniaus karinių veiksmų mokė buv s Rusijos kariuomenės
karininkas dvardas Šulcas. Palik s būrį paporučikiui dmundui Kletas Koreva
Kučevskiui, K. Koreva išvyko organizuoti kitų kovinių vienetų.
Šis babtiškio sukurtas būrys kovojo Trakų, Kaišiadorių, onavos,
Ukmergės apylinkėse. Kovo 1 d. prie Krušonių kaimo susikovė su
rusų kariniu daliniu, išardė geležinkelį Vilniaus–Kauno ruože. Po
kautynių prie Krušoni pas kovotojus buvo atvyk s K. Koreva. Tuo
metu būrys užėjo pas Už salių (dabar onavos r.) dvarininką oną
Aką, paskelbė valstiečiams manifestą ir surašė aktą dėl nemokamo
perdavimo valstiečiams tos žemės, kurią jie valdė. Išvyk s iš Užusalių, K. Koreva pateko į nelaisv , kovo 12 d. sušaudytas Kaune.
am buvo tik 26 metai16.
ntanas N rvai a (slap. Strickis), Panevėžiuko kunigas filialistas,
1853 m. baigė emaičių (Varnių) kunigų seminariją. Vienas pirmųjų
Babtų valsčiuje įsijungė į sukilimą, per pamokslus kvietė į kovą
parapijiečius. Netrukus ir pats išėjo į mišką, surinko būrį kovotojų.
Prisijung s prie B. Kolyškos, dalyvavo įvairiose kautynėse, tarp jų ir
prie Biržų girios. Veikė ir su I. Leskausko būriu, ir savarankiškai.
o būryje daugiausia buvo valstiečiai. Per žiemą slapstėsi Kauno
apskrities miškuose. Sukilimui pralaimėjus,
tikėdamas valdžios pažadais amnestuoti, 14
Bičkauskas-Gentvila, p. 268; Šapoka A. Lietuvos
1864 m. birželį su 9 žmonių grupe pasidavė.
istorija, Kaunas, 1936, p. 474.
Buvo uždarytas Kauno kalėjime, iš kurio 15 aksimaitienė..., p. 238.
Šiuo metu Kaišiadorių r. Palomenės seniūnijoje yra
1865 m. rudenį pabėgo ir slapta išvyko į
Klampiniai Krušonys ir Paromatės Krušonys.
užsienį. Karo lauko teismas A. Norvaišą už 16 Ten pat, p. 100.
akių nubaudė mirties bausme – sušaudyti17. 17 Ten pat, p. 238.
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R

ertas rasauskas (slap.
atusevičius), bajoras, kil s iš
Babtų.
okėsi Kėdainių gimnazijoje, dirbo raštininku pas Ras inių
apskrities taikos tarpininką. B. Kolyškos būrio puskarininkis, vėliau
įsijungė į . Sierakausko rinktin . Po mūšio prie Biržų girios veikė
Raseinių ir Kauno apskrityse. Vadovaudamas apie 200 kovotojų būriui,
1863 m. rugsėjo 3 (rugpjūčio 22) d. kovėsi prie Piepalių. Šis būrys
išsilaikė iki 1864 m. birželio18.
r nis vas gir as iugai a (slap. ernoskolskis) (1840–1864),
vilniškis bajoras, atsargos poručikas. okėsi askvos universitete. o
vadovaujamas pusšimčio vyrų būrys veikė ir Babtų valsčiuje, kaip
jau minėta, buvo užėm s valsčiaus savivaldybės būstin , sunaikino
raštvedybos bylas. Sugautas askvoje, tardytas ir karo lauko teismo
Kaune nuteistas mirti. Pakartas 1864 m. kovo 19 d.19
ika us etra evičius, Babtų klebonas, už dalyvavimą sukilime įkalintas, mirė Kauno kalėjime 1865 m.20
in entas i erevičius, 27 m. Vilk nų (Vilčetavo) kaimo valstietis, sukilėlis-žandaras, pakartas Babtų dvare.
a a as a evičius, Ibėnų bajorkaimio bajoras, 20 m., sukilėlis. Pakartas Kaune 1864 m. birželio 5 d.
ar e i us i kevičius, bajoras, 37 m., raštininkas, sukilimo
dalyvis-žandaras, pakartas Ibėnuose 1864 m. birželio 5 d.21
etautas utkevičius, sukilėlis iš Gaižuv lės kaimo, pakartas
savo sodybos kieme.
igi un as ranevičius, 19 m., 1864 m. birželio 5 d. pakartas
gimtuose Ibėnuose22.

Per sukilimą radosi ne tik didvyrių, bet ir menkystų. Po skaudaus sukilėlių
pralaimėjimo prie Biržų, ėmus siautėti Vilniaus generalgubernatoriui
ichailui
uravjovui-Korikui (sukilėlius korė ir šaudė, kaimus lygino su žeme ir apdėjo
kontribucijomis, konfiskavo dvarus, žmones trėmė į Sibirą), daugelis dvarininkų,
bajorų nusigr žė nuo sukilimo, siuntė carui ištikimybės raštus, ėmėsi tiesioginės
išdavystės. Pavyzdžiui, Kauno gubernijos Sirdoni dvarininkas K. ilašius atvykusius pas jį sukilėlius – askvos universiteto studentą I. Šiukštą, Ibėnų bajorkaimio
šlėktą S. Pranevičių ir Babtų miestelio valstybinį valstietį ankauską – nugirdė
degtine, nuvedė nakvoti į daržin , užrakino ir paskui pakvietė iš Kėdainių policiją.
Išdavikas buvo apdovanotas sidabro medaliu ir 25 rubliais23. Dėl sąmoningumo
stokos, valdžios grasinimų ar susivilioj premijomis išdavikais tapo ir ne
18
Ten pat, p. 208.
vienas valstietis.
19
Ten pat, p. 110–111; Dokumentai..., p. 62.
Pusantrų metų truk s sukilimas 20
Dokumentai..., p. 98.
Babtų valsčiuje paliko gilius randus 21 Studnicki . ok 1863. Wyroki mierci, ilno,
pareikalavo daug jaunų vyrų gyvybių, 22 1923, p. 54–55; Dokumentai..., p. 63.
Dokumentai..., p. 63.
kaimai buvo priversti mokėti didžiuVietovės nepavyko nustatyti.
les kontribucijas, o Ibėnai sunaikinti. 23 Bičkauskas-Gentvila..., p. 247.
24
Benignos arkauskienės, gim. 1880 m. ir gyvenuIš Babtų miestelio į Sibirą ištremtos
sios Babtuose, iš tėvų girdėtas pasakojimas autorei
(1952 m.).
hmieliauskų, Klimavičių šeimos24. Ba-

ISTORI A

N

O SENIA

SIŲ LAIKŲ

jorą Andriuškevičių iš Gaili šių, kuris
rėmė sukilėlius maistu, buvo ryšininkas,
įkalino Vilniuje. Nesurad pakankamai
įrodymų išteisino, tačiau atėmė iš jo
bajorystės luomo teises25.
iauriai numalšintas 1863–1864 m.
sukilimas palaidojo viltis artimiausiu metu išsivaduoti iš Rusijos priespaudos.
Po jo smarkiai sustiprėjo rusifikavimas. Smogtas mirtinas smūgis bajorų
judėjimo tradicijai. Sibirą nusidriekė
lietuvių tremtinių keliai. Buvo persekiojama Katalikų bažnyčia, Lietuvą užplūdo stačiatikiai valdininkai ir kolonistai.
Uždraustos parapinės mokyklos, lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis.
Kita vertus, caro valdžia buvo priversta
išplėsti pobaudžiavin žemės reformą
valstiečių naudai, skatinti kapitalizmo
vystymąsi. Pilietines teises įgij valstiečiai pradėjo stiprėti ekonomiškai, vaikus Paminklinis akmuo ant sukilėlių kapo
leisti į mokslus. Prasidėjo nacionalinio Karalgiryje. Iš BKM forndų
atgimimo dešimtmečiai.
Sukilėlių kapai Karalgirio kaime daugelį metų buvo žmonių prižiūrimi, tvarkomi, vėliau kiek primiršti, bet neliečiami. Ten aiškiai buvo matyti du žemės
kauburėliai – supilti kapai. Deja, sovietmečiu 1965 m. kapeliai buvo suarti, žemė
suakėta ir pasėti javai, dirvos paviršiuje mėtėsi žmonių kaulai. 1969 m. Kraštotyros draugijos rūpesčiu pastatytas paminklinis akmuo, kapeliai aptverti. Patreš s
aptvėrimas 1990 m. pakeistas nauju, ąžuoliniu.

25

Andriuškevičiaus provaikaitės ofijos Andriuškevičiūtės, gim. 1950 m., gyv. Kaune, pasakojimas
autorei (1965 m.).
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Babtų parapinės bažnyčios inventorius,
surašytas jo malonybės Kauno kunigo
dekano 1782 metais
Babtų Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią, seniau Vandžiogalos bažnyčios filiją, įsteigė karalius igmantas III 1672 m.1,
suteikdamas pagal šviesiojo dauggalio Viktorino
lečkos, emaičių
ir Babtų seniūno, cesijos raštą tik du valakus žemės, o per 1744 m.
Sinodą šviesusis dauggalis enkovičius, Vilniaus vyskupas, pakėlė
ją į parapinės rangą , prašomas šviesiojo dauggalio jo malonybės
pono Simono Siručio, Vitebsko kašteliono, Babtų seniūno, kuris pareiškė prijungsiąs prie Babtų bažnyčios palivarką arba duosiąs 6 000
lenkiškų auksinų pakankamam klebonų išlaikymui. Dabar, praėjusiais
1781 metais šviesusis dauggalis jo malonybė ponas uozapas Prozoras, Vitebsko vaivada, Babtų seniūnas, savo lėšomis pastatė Babtuose
medin bažnyčią, pailgą, 42 uolekčių ilgio , 21 uolekties pločio, su
platesnėmis sienomis, su 6 uolekčių koplyčių pavidalo presbiterija.
Bažnyčia dengta gontais ir su plytų ir akmenų pamatais, su dviem
žemesnėmis už stogą zakristijomis; iš portiko, panašiai kaip kraigas
apkalto lentomis, per patį vidurį iškeltas nedidelis kupolas su geležiniu kryžiumi, o kupole pakabintas varpas (signorius). Virš didžiojo
altoriaus yra mažas kupolėlis su geležiniu kryžiumi. Iš priekio einant
į priebažnytį – didelės durys iš pušinių lentų, apkaltos, dvivėrės,
su geležiniais vyriais, rakinamos gera vidaus spyna. Iš priebažnyčio
einant į bažnyčią – dvivėrės durys iš pušinių lentų, neapkaltos, su
geležiniais vyriais, be spynos. Iš priebažnyčio įėjus į bažnyčią matyti,
kad sienos, aukštesnės nuo presbiterijos iki choro, remiasi į stulpus,
tarytum į kolonas, kurių yra po dvi vienoje ir kitoje pusėje.
Grindys visoje bažnyčioje, priebažnytyje ir zakristijoje išklotos
kvadratais iš plytų. Lubos prie sijų apkaltos lentomis. Staliaus paprastai padirbtų klausyklų – 2; pavienių suoliukų – 2; baliustrada, arba
grotelės prieš didįjį altorių, staliaus paprastai padaryta iš pjautų lentų.
Sakykla yra vangelijos pusėje, prie sienos, paprasto staliaus
darbo, laiptai į ją nuo zakristijos pusės bažnyčioje. Langų visoje
bažnyčioje, kartu su choro langu – 9; zakristijose – po 2 langus.
Visi šie langai nauji, sveiki, su medžio rėmais, rėmai iš lauko pusės
nudažyti raudonai.
akristijų yra dvi viena vangelijos pusėje, pereinama, turi
dvejas duris vienos – iš lauko, apkaltos, su geležiniais vyriais, rakinamos vidaus spyna; antros – į bažnyčią, neapkaltos, su geležiniais
vyriais, be spynos. Priešais, pistolos pusėje,
antroji zakristija, su vieneriomis neapkalPerspausdinta iš kn. yskupo Ignoto okūbo Masalskio
tomis durimis iš bažnyčios, su geležiniais
Kauno dekanato vizitacija 1 82 m., sud. V. ogėla,
vyriais, rakinamos vidaus spyna. Šioje zaVilnius, 2001, t. 6.
kristijoje kunigai persirengia
išioms; čia 1 Apsirikimas, igmantas valdė 1587–1632 m.
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vietoj spintos – platus piupitras su vidaus spyna, jame 8 didesni
stalčiai liturginiams drabužiams, mažesnių stalčių – 4. Šios bažnyčios grindys visos išklotos plytomis; kad grindys nebūtų ardomos,
reikėtų neleisti laidoti bažnyčioje.

Altoriai
Didysis altorius naujas, iš lentų, nutapytas iš akies, jame gero
dailininko ant drobės nutapytas
enstakavos ergelės arijos paveikslas, beveik pustrečios uolekties aukščio, 2 uolekčių pločio, su
puikaus darbo sidabriniu aptaisu, dviem karūnomis; pačios karūnos,
skeptras, pulkas angeliukų gausiai auksuota. Ant mensos – staliaus
darytas ciboriumas, palyginti su altoriumi, ne taip vykusiai nutapytas;
rakinamas vidaus spyna, raktas laikomas zakristijoje.
Prie sienų, kur turėtų būti lyg koplyčios 6 uolekčių pločio,
su numatytais įrengti dviem naujais altoriais, dabar laikinai vienoje
pusėje yra Šv. Petro, kitoje – Šv. nos altorius.
Portatilis visos bažnyčios altoriams yra vienas.
Lempa priešais didžiojo altoriaus gerbtinąjį Švenčiausiąjį
Sakramentą dega be paliovos dieną ir naktį; lėšas jos išlaidoms
padengti šviesusis dauggalis jo malonybė ponas Prozoras. Vitebsko
vaivada, liepia duoti dovanai iš Babtų dvaro.
edžio drožėjo daryta krikštykla maža, aptverta baliustrų
grotelėmis, stovi bažnyčioje prie sienos, netoli durų iš priebažnyčio
į bažnyčią.
Virš priebažnyčio – choras su staliaus darbo baliustromis ant
išsikišusių sijų; chore yra niekam tik s mažutis pozityvas, vos švilpia.

Sidabras, alavas, varis ir kt.
Grivinos

Lotai

1. Sidabrinė komuninė auksuotu vidumi ir išore, su dangteliu, virš kurio yra
kryželis su sriegiais. Per didesnes 1 iškilmes jis išsukamas, įstatomas su
melkizedeku už stiklo į monstrancijėl su gausiai auksuotais spinduliais.
Pati komuninė sveria 2 grivinas, 8 lotus. Paauksuota monstrancijėlė su
spinduliais, melkizedeku ir stiklu sveria 10 lotų, sudėjus susidaro

3

3

2. Taurė paauksuotu vidumi su patena, meniškai auksuota į iš išorės,
sveria

2

10

3. Kita sidabrinė, auksuota taurė su patena, netinkama naudoti, sveria

2

4. Sidabrinė patena, einant pas ligonius, auksuota vidine puse, sveria
5. Sidabrinių votų lentelių, didelių ir mažų – 7, sveria

2

6. Senovinė sidabrinė, gausiai auksuota enstakavos Švenčiausiosios
ergelės karūna su smulkučiais rubinais ir stikliukais, kartu sveria

7
5

7. Kita sulūžusi, sidabrinė, kadaise auksuota karūna, taip pat su stikliukais,
ir kiti sidabro gabalai, sudėti į krūvą, sveria
8. Didelė lempa iš kažkokio metalo kabo priešais didįjį altorių, atrodo
tarytum sidabrinė, šiuolaikinės konstrukcijos, su trimis grandinėlėmis
ir jų rutuliukais, sveria

2
8

14
16

8

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Vienetai
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.

Didelių alavinių žvakidžių
ažų alavinių žvakidžių
Alavinių padėklų
Alavinių ampulių, poros
Nedidelis varinis katiliukas alavuotu vidumi krikšto vandeniui
Senas žalvarinis katiliukas vandeniui apsiplauti rankoms
Varpelių patarnaujantiems išioms – 3, kabantis zakristijoje – 1
Nedidelis, rankoje nešamas alavinis kryžius

8
4
2
2
1
1
4
1

Liturginiai drabužiai
Vienetai
Baltas šilkinis arnotas su puošnia žalia kolona iš auksinių ir sidabrinių gėlių,
su visais priedais

1

alias arnotas, puoštas auksinėmis ir sidabrinėmis gėlėmis, su balta kolona,
su visais priedais

1

Raudonas arnotas su geltona kolona, su visais priedais
Raudonas arnotas su geltona kolona, su visais priedais
Violetinis arnotas su balta kolona, be stulos ir manipulo
Gedulinis arnotas, su visais priedais
Veliumų, bursų ir įvairių spalvų palių
Dvi kanos viena šventinė, antra gedulinė

1
1
1
1
5
2

Skalbiamieji liturginiai drabužiai
Gerų albų iš austinės drobės
Didelių kamžų iš austinės drobės – 4; mažų (kamželių berniukams – 2
Kraštuota iškilmių kamža su stula pamokslininkams
Korporalų, amiktų ir šluostukų pagal reikalą – pakankamai
Bursų einant pas ligonius
Apvalus mėlynas drožetinės medžiagos baldakimas su vienu kotu
edžiaginių lauko vėliavų – 2; vėliavėlių – 2
Senų procesinių vėliavų su paveikslais

Bažnytinės knygos
Puošnus mišiolas, neseniai naujai įrištas – 1; gedulinių išių
mišioliukas – 1, agendėlė – 1, vangelijų knygelė – 1, gradualiukas
chore – 15 vnt.
Krikšto, jungtuvių ir laidotuvių metrikų knygų 3 vnt.
Seniausia krikšto metrikų knyga – nuo 1745 m.
okios brolijos šioje bažnyčioje nėra.
Bažnyčios tituliniai Šv. Petro atlaidai vyksta be raštiško indulto. Panašiai Šv. Tado atlaidams kadaise buvo išrūpintas indultas
ir iškilmingai šv sta. Dabar, panaikinus šventes, žmonės susirenka į
pamaldas senu papratimu. Sekmadieniais ir šventadieniais susirenka
nemaža žmonių – parapijiečių ir svetimų, gyvenančių emaitijoje, ypač
iš artimos Vilkijos parapijos, esančios už Nevėžio, prie pat Babtų.
pareigotinių atskirų išių nebūna, išskyrus vienas parapines
išias sekmadieniais ir šventadieniais.

5
6
1
1
1
4
7
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Pamaldų tvarka. Sekmadieniais ir šventadieniais 7 valandą
ryto skambinama Valandoms. Po Valandų, apie 10 valandą, susirinkus parapijiečiams, giedamas Rožančius. Giedant Valandas ir
Rožančių iki pusės vienuoliktos, kunigas klebonas klauso išpažinčių;
tada skambinama giedotinėms išioms; prieš prasidedant išioms,
pašlaksčius žmones, sekmadieniais, ir tai tik vasarą, būna parapijos
procesija. Po procesijos – giedotinės išios, po išių – pamokymas
arba pamokslas pakaitomis lenkiškai arba lietuviškai.
Šventorius apie bažnyčią platus, turi 12 karčių ilgio ir tiek pat
pločio – 12 karčių, skaičiuojant uolektimis, tiek ilgio, tiek pločio –
90 uolekčių. Aptvertas daugiausia storlentėmis ir apvaliais rąsteliais,
dar ne visai baigtas tverti, bet rakinamas, tad joks gyvulys į jį įeiti
negali. Tame pačiame šventoriuje, priešais bažnyčios fasadą, yra
keturių stulpų varpinė, dengta gontais; joje 2 nedideli varpai, vienas
iš jų įskil s.
Parapinė mokykla pastatyta nedidelė, turi kambarį su kamara
ir priemene; dengta šiaudais; joje žiemą būna vos pora mokinukų,
o vasarą – nė vieno, nes kiekvienas turi kuo užsiimti ganykloje.
Špitolė nepastatyta. lgetos – 1 elgeta senis, 3 bobos – gyvena kaip kampininkai miestelyje pas ūkininkus; prasimaitina Dievo
Apvaizdos malone iš išmaldos, renkamos prie bažnyčios.

Fundacijos ir dokumentai
Apie pirmąją fundaciją, kaip anksčiau pradžioje minėjau, kuria
karalius igmantas III 1672 m.2 Babtų bažnyčiai dovanojo 2 valakus
žemės, dokumentų originalų nėra, tik nuorašai; jeigu šių dokumentų
nėra ir vyskupijos archyve, reikia ieškoti pilies ir žemės teismuose.
1746 m. kovo 30 d. šviesusis dauggalis jo malonybė ponas
Sirutis, tuometinis Kauno ir Babtų seniūnas, vėliau Vitebsko kaštelionas, pagal pasižadėjimus, duotus Sinode, įsipareigojo mokėti
mokestį išlaikymui nuo 6 000 lenkiškų auksinų sumos. Vėliau, 1774 m.
rugsėjo 7 d. tas pats asmuo tą patį savo laisva valia duotą garantinį
dokumentą pateikė aktikuoti Kauno apskrities pilies teismui. Išrašas
yra bažnyčioje. Procentą nuo 6 000 lenkiškų auksinų sumos iš Panevėžiuko dvaro moka dauggalis jo malonybė ponas Sirutis, dabartinis
žemės teismo teisėjas. okių kitų šios bažnyčios dokumentų nėra.
Babtų klebonas dabar yra jo malonybė kunigas Antanas Romaškevičius, gim s Upytės apskrityje, bajoras, 54 metų; šią beneficiją
valdo nuo 1776 m. kovo 18 d.; į kunigus įšventino šviesusis dauggalis jo malonybė kunigas Antanas Tiškevičius, emaičių vyskupas,
1759 m., paskirdamas pragyvenimui pas jo malonyb kunigą Stanislovą
Glozorovičių, Ariogalos kleboną. okėsi Vilniuje, kunigų misionierių
seminarijoje, Išganytojo Kalne. oralės teologas, įvestas į parapijos
valdymą 1779 m. birželio 16 d. rekomendavus šviesiausiajam Lenkijos
monarchui Stanislovui Augustui pagal neginčijamą pristatymo teis ,
priklausančią Lenkijos monarchams. Kamendoriaus neturi iš ko laikyti dėl beneficijos 2 Apsirikimas, igmantas III valdė 1587–1632.
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menkumo; kitos beneficijos, be šios, neturi, tačiau skubiam reikalui,
kaip antai išpažinčių klausymui ir kt., ima vienuolius iš Kauno.
Klebonija dabartinio klebono lėšomis naujai perstatyta, medinė,
dengta šiaudais, turi 5 kambarius ir vieną priemen . inant iš kiemo
į priemen – vienerios durys, iš priemenės, dešinėje, yra kambarys
su kamara ir viraline; kambaryje krosnis iš glazūruotų kavos spalvos
koklių. Grindys išklotos plytomis, kamaroje grindys lentinės, viralinėje grindys iš plytų; ten yra ir medinis rūselis, iškastas žemėje.
ėjus per priemen , priešais, kairėje pusėje – švarus kambarys su
kamara ir žalių koklių krosnimi. Visame šiame name – 6 durys su
geležiniais vyriais. Sveikų stiklo langų su mediniais rėmais yra 9.
Rūmo gale, už 30 žingsnių, – kepykla su kamara ir priemene. Nuo
klebono rūmo iki bažnyčios – 140 žingsnių. Priešais rūmą, už 40
žingsnių, stovi du svirnai, dengti šiaudais, neseniai perstatyti, turi
dvejas duris su geležiniais vyriais, su vidaus spynomis, o iš lauko –
su kilpomis pakabinamoms spynoms. Kūtelė, tvartai, daržinės ir visi
ūkiniai trobesiai naujai perstatyti, dengti šiaudais. Klojimas javams su
jauja naujas, dengtas šiaudais, pastatytas šiais metais. Bravorėlis su
pirtimi perstatytas, dengtas skiedromis. Vienu žodžiu, visi trobesiai
dabartinio klebono pastangomis tarytum šiandien pastatyti, geri ir
tvirti. Vaismedžių sodelis, jame yra 4 obelys, 2 kriaušės, 5 vyšnios,
aptvertas statiniais, ir aplinkui visi kiti daržai kartu su klebonija
apsaugoti gera tvora.

Kilnojamojo turto aprašymas
pagal 1776 m. kovo 18 d.
perduodamąjį inventorių
ra 4 alaviniai pusdubeniai, du dingo už tuos dingusius
kunigas kamendorius Bernotavičius sumokėjo 9 auksinus. 7 molinės
porcelianinės lėkštės, 3 stiklinės, 3 prasto porceliano dubenys, 1
glazūruotas ąsotis, 1 staltiesė, 2 dalgiai šienui pjauti, 2 pjautuvai, 1
kirvis, bravore 3 senos didelės statinės, 9 senos pusstatinės, 3 statinės
daržovėms laikyti, 6 įvairūs kubilėliai grūdams, 3 kibirai.

avai grūdais
Rugių – pusė ašmainio; žirnių – vienas ašmainis; žieminių
rugių pasėta šeši ašmainiai; kviečių – viena ketvirtinė.

Tvartas
2 karvės, 1 senas jautis, 3 paršavedės, 6 dvimečiai paršai, 8
vištos su gaidžiu.
Valdinių, priklausančių klebonijai pagal fundaciją, nėra.
dabartinis klebonas, paskyr s 3 valstiečiams ateiviams žemės iš tų pačių
arimų, kuriuos įdirba samdyta šeimyna, pastatė jiems trobas per
savait jie atitarnauja po 2 dienas su kuo liepiama. Be šių žmonių
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žemės, klebono dvaro arimuose pasėjama bemaž 20 Rygos pūrų rugių. Gerais metais, kai uždera, galima nupjauti 100 kapų vidutinio
didumo pėdų; priklausančiose klebonijai pievose, kai auga, galima
prišienauti 70 vežimų šieno.
Smuklių svaigalams pardavinėti, ežerų žuvims gaudyti, teisių
žvejoti svetimuose ežeruose nėra, išskyrus ilgą senvag Nevėžio upėje
ir kūdrel sodelyje, iškastą dabartinio klebono rūpesčiu ir priveistą
žuvų. okios girios statyboms nėra, tik teisė imti malkų iš miško
kartu su miestelio gyventojais.

Babtų parapijos aprašymas
Babtų parapija ribojasi su Vandžiogalos ir Kauno parapijomis,
yra 2 mylių ilgio, mylios pločio. Nuo Babtų iki Vandžiogalos – pusantros mylios; iki Vimbarų bajorkaimio, kuris ribojasi su Vandžiogalos
parapija, – 1 mylia; nuo Babtų iki Kauno 33 mylios, o iki dauggalio
jo malonybės Simono
abielos, Kauno apskrities bajorų maršalo,
uodonių kaimo, kuris ribojasi su Kauno parapija, – 1 mylia; skersai
nuo Babtų iki bajorkaimio, vadinamo Pociūnais, kuris ribojasi su
Vandžiogalos parapija, – 1 mylia. Visoje šioje parapijoje su dvarais,
bajorkaimiais, kaimais yra 220 ūkių; išvardyti juos su savininkų
vardais ir pavardėmis būtų daug rašymo. Pakaks apskritai pasakyti,
kad yra 9 bajorkaimiai, dauggalio jo malonybės pono ono Šiukštos,
Upytės žemės teismo raštininko, vienas Pagynės dvaras; šviesiojo
dauggalio jo malonybės pono Prozoro, Vitebsko vaivados, Babtų
seniūno, Babtų miestelis; dauggalio Šiukštos, raštininko, Sitkūnų ir
Stabaunyčiaus kaimai prie Nevėžio upės, Pagynėlės ir Vilkėnų kaimai;
dauggalio jo malonybės pono abielos uodonių kaimas.
okių kapinių ir koplyčių Babtų parapijoje nėra. Kam mirus,
visi laidojami šventoriuje prie bažnyčios, nes parapija nedidelė ir
bažnyčia yra netoli.
Gydytojų, kaip antai felčerių, ir kitokių amatininkų nėra, tik
audėjai – jų tiek daug, kad ne tik valstiečiai, bet ir bajorai bajorkaimiuose beveik visi turi namie po keletą staklių. monos ir vaikai
audžia staklėmis drob , reta troba, kuri neturėtų audimo staklių.

Babtų parapija
1
Parapinė bažnyčia – karališkajame šviesiojo dauggalio jo malonybės pono uozapo Prozoro, Vitebsko vaivados, Babtų kaime,
Kauno paviete ir dekanate.
Bajorkaimiai, kaimai ir vietos, priklausantys šiai parapijai, yra
tame pačiame paviete, sudėti abėcėlės tvarka, šitaip čia vieni po
kitų eina.
Antagynė – bajorkaimis, į vasaros rytus, pusė mylios plynu
lauku, klampiu keliu.
Gailiušiai – bajorkaimis, į pietus, plynu lauku, geru keliu
pusė mylios.
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ugintai – bajorkaimis, vasaros vakaruose, plynu lauku ketvirtis mylios.
anušoniai – bajorkaimis, į šiaur , pusė mylios.
uodoniai – kaimas, šviesiojo dauggalio jo malonybės pono
Prozoro, Vitebsko vaivados; į pietus, plynu lauku, kietu ir kalvotu
keliu viena mylia.
Kikoniai – bajorkaimis, į vasaros rytus, už Gynios upelio,
plynu lauku, geru keliu viena mylia.
Pagynė – dvaras, dauggalio jo malonybės pono ono Šiukštos,
Upytės pavieto žemės raštininko; ten pat, prie Gynios, prie dvaro –
malūnas; į rytus, ketvirtis mylios.
Pagynė – kaimas, to paties dauggalio jo malonybės pono
Šiukštos, kartu su smukle prie vieškelio, pusė ketvirčio mylios.
Šašiai – palivarkas, šviesiojo dauggalio jo malonybės pono
Prozoro, Vitebsko vaivados; į žiemos rytus, ketvirtis visos mylios.
Šašiai – bajorkaimis, į pietus, dešimt varsnų.
Stabaunyčius – kaimelis ir smuklė, prie vieškelio iš Kauno į
Kėdainius, šviesiojo dauggalio jo malonybės pono Prozoro, Vitebsko
vaivados; prie uosto upės Nevėžio, į pietus, ketvirtis mylios.
Sitkūnai – kaimas, to paties vaivados Prozoro; pietuose, plynu
lauku pusė didžiosios mylios, kelias kietas ir kalvotas.
Vimbarai – bajorkaimis, į vasaros rytus, plynu lauku apytikriai
mylia; kelias nevienodas, vietomis pažliug s.
ia ribojasi Babtų ir Vandžiogalos parapijos.
Vilkėnai – karališkasis kaimas, nuomojamas Upytės žemės
raštininko dauggalio jo malonybės pono Šiukštos, Vilkėnų seniūno;
į šiaur , plynu lauku pusė mylios.

2
Nuo šios parapinės bažnyčios gretimose apylinkėse arčiausiai
yra tokios bažnyčios
Labūnava – parapinė bažnyčia, į šiaur , viena mylia.
Vandžiogala – parapinė bažnyčia, į rytus, pusantros mylios.
Kaunas – parapinė bažnyčia, į pietus, trys mylios.

3
Kelias – iš Babtų į Labūnavą, puikiu pašto traktu.
Kelias – iš Babtų į Vandžiogalą, plynu lauku, aplenkus Vimbarų
bajorkaimį, miškuose pusė mylios klampus ir vingiuotas.
Kelias – iš Babtų į Kauną, pašto traktu, vietomis molingas,
kalvotas ir smėlingas.

4
Svarbesnieji miestai nuo šios Babtų bažnyčios yra šie Kaunas – pietuose, teismų ir uostavietės miestas, trys mylios; Raseiniai – emaičių kunigaikštystėje, teismų miestas, į vakarus 8 mylios;
Kėdainiai – turgų miestas, prie Nevėžio upės, iš kur laivai pavasarį
plaukia į Nemuno up .
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5
žerų jokių nėra nei žuvingų tvenkinių, išskyrus vieną tvenkinį
prie Gynios upelio, kur yra dauggalio jo malonybės Šiukštos malūnas,
ne visada malantis. Nevėžio upė, plaukiant nuo Kėdainių, pavasarį tinkama laivybai, vasarą – arkliui iki kelių; ji yra riba, skirianti
Kauno pavietą nuo emaičių kunigaikštystės ir Babtų parapiją nuo
emaičių vyskupijos Vilkiškių ir osvainių parapijų.

6
Girios jokios nėra, išskyrus šilelį, esantį apie 10 varsų nuo
bažnyčios, jo ilgio ir pločio nebūtų ir pusmylės; parapijoje daugiausiai
yra paprastos pušies; kėnių mažai, vietomis drebulės ir beržai, vienu
žodžiu, tinkamo medžio statybai nedaug. Privatūs miškai, skirti
kurui – beržų, alksnių – visoje parapijoje yra taip toli, kad malkų
kurui reikia važiuoti pusantros mylios.

7
alūnas – vienas, jo malonybės pono Šiukštos, prie Gynios
upelio, paminėtas anksčiau, kartu su tvenkiniu prie dvaro, vadinamo Pagyne.

8
Keliai – privatūs, paminėti anksčiau prie kiekvieno šios parapijos bajorkaimio ir kaimo.
Babtų parapija neturi jokių pavietų ribų, bet visa, kartu su
visais bajorkaimiais, kaimais ir vietomis, yra Kauno paviete, kaip
apie tai anksčiau minėta.
Tokį parapijos aprašymą savo ranka tvirtinu.
Kun. Antanas Romaškevičius, Babtų klebonas.
„ ersmės“ leidykla dėkoja Lietuvos katalikų mokslo akademijai ir Lietuvos istorijos institutui,
maloniai leidusiems persispausdinti š straipsn .
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Babtų miestelio gatvių ir jų
pavadinimų raida
Marija Markauskienė

B btai įsikūr prie senojo Rygos
ir jungusio Kauną su Ryga. Gyvenvietė
bi susisiekimo priemonė buvo vandens
pavaizduotas laivas). Tarpukario metais
garlaiviai, buvo įrengta prieplauka.

kelio, ėjusio kairiuoju Nev žio krantu
plėtėsi abiejose šio kelio pusėse. Svartransportas Nevėžio upe (Babtų herbe
iš Kauno iki B btų miestelio plaukiojo

Babtų miestelio
gatvių schema.
Braižė E. Markauskas
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Todėl senųjų miestelio gatvių pavadinimai rodė kryptį, kur veda viena ar
kita gatvė. Kauno ir Kėdainių gatvės yra kelio, jungiančio Kauną ir Kėd inius,
dalis (dabar – rajoninis kelias Nr. 1906). Prieplaukos gatvė suko prieplaukos link,
Nevėžio gatvė – į Nevėžio slėnio šlaite esančias kapines. iestelio centre buvo Turgaus aikštė, prie Teškupio upelio – Teškupio gatvė (dabar – Kauno gatvės atšaka).
Sovietmečiu, ypač 1961–1969 m., į Babt s iš Vyt nų persikėlus Sodininkystės
ir daržininkystės bandymų stočiai, gyvenvietė sparčiai plėtėsi buvo statomi nauji
gyvenamieji namai, tiesiamos gatvės. Babtiečiams pavyko išvengti komunistinės
propagandos invazijos, gatvių pavadinimai daugiausia atitiko vietos, kur jos
buvo, pobūdį.
Šiaurės rytinėje miestelio dalyje šalia šiltnamių ir dirbamų plotų, kur buvo
auginamos gėlės, gatvėms duoti Šiltnamių, Akacijų, Tulpių pavadinimai. mokyklą
veda okyklos gatvė. Alytuje pagamintų skydinių namų kvartalą juosia Alytaus
gatvė. Arčiau Nevėžio šlaito esančios gatvės pavadintos Kranto, Rasos, Beržų (šalikelėje auga senų beržų eilė) vardais. Aštuntajame dešimtmetyje pasodinto parko
teritoriją supa Parko ir Geležupio gatvės, prie Sodininkystės ir daržininkystės
instituto sodų veda Sodų gatvė, o į prie Nevėžio esantį šilą – Šilo gatvė. Dvi
gatvės buvo pavadintos Taikos ir Pergalės vardais. Pergalės gatv vietos gyventojai
dažniau vadindavo Plikių gatve (dėl daugumos šios gatvės senyvo amžiaus gyventojų „šukuosenų“). Visos šios gatvės turėjo asfalto dangą. Pagrindinėse Kauno
ir Kėdainių gatvėse buvo nutiesti šaligatviai.
Po 1990-ųjų Babtai daugiausia plėtėsi buvusių Sodininkystės ir daržininkystės instituto sodų teritorijoje. Naujosioms gatvėms buvo duoti Trešnių, Pavasario,
Ateities, Rytų, Aguonų, algirio, Algupio, Topolių (topolių alėja) pavadinimai.
1994 metais sutvarkyta centrinė miestelio aikštė.
Kadangi B btuose nebuvo politikų ar kitų visuomenės veikėjų vardais pavadintų gatvių, keičiantis santvarkoms ar politinei valdžiai jų pavadinimai nesikeitė.
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Paparčių kaimo prisiminimai
Aleksandra Ignatavičienė

su Keruckų giminės, nuo seno
gyvenusios V siškių kaime, atžala. ano
tėvai – Kazimieras Keruckas ir Anelė
arcinkevičiūtė iš Net nių kaimo, kuris
netoli Raud ndvario. ama turėjo keturis brolius – oną, Vincą, Kazį, Povilą –
ir seserį ną. Broliai mano mamą labai
mylėjo, – vestuvėms sumeistravo gražią
skrynią (kuparą), o vėliau ant nedidelio
sklypelio, kurį paveldėjo tėvelis, nutarė
pastatyti jaunavedžiams namą. Kazys
buvo dailidė, kiti broliai taip pat nagingi,
tad kainavo tik miško medžiaga, cementas ir vinys. Namas iškilo nedidelis,
tačiau dviejų galų, dengtas skiedromis.
Tėvai nutarė įsigyti daugiau žemės ir nusižiūrėjo 7 ha sklypą Papa čių
kaime. Ten 1937 m. buvo pervežtas ir Kazimiero ir Anelės Keruckų šeima osiškiuose.
mūsų namas. Prieš jį išardant stropiai
aikai iš kairės uozas, Aleksandra, incas
buvo sužymėti visi sienojai, tad vėl ir Adelė. Apie 1936 m.
juos sukabinti vyrams nebuvo sunku.
Aš jau buvau septynmetė, labai nenorėjau kraustytis iš Vosiškių, pasislėpiau už
krosnies. Tik pavažiav kelio galą tėvai susizgribo, kad trūksta vieno vaiko. Tačiau
gana greitai prigijau naujojoje vietoje, susiradau draugų. Papa čiai buvo apsupti
miškų, tarsi šviesiausias rojaus kampelis, atskirtas nuo nuodėmingo pasaulio. o
žmonės turėjo susikūr savitas gyvenimo ir bendravimo tradicijas, labai susijusias
su gamta, metų laikų kaita. pač šią sąsają jautėme mes, vaikai, didžiąją metų
dalį bėginėdami basi kaimo keliukais ir takeliais, miškų paklote ir per ražienas,
žvėrelių pėdsakais ar ieškodami paukščių lizdų. an graudu ir liūdna, kad viso
to patirto grožio neįmanoma atpasakoti, juoba perteikti
I amžiaus jaunimui,
kuris gyvena visai kitokioje, deja, nuo gamtos nutolusioje urbanistinėje aplinkoje.
Rašau šiuos prisiminimus kaip dėkingumo duokl Paparčių kaimui ir norėdama, kad ateinančioms Lietuvos kartoms išliktų dar vienas epizodas iš protėvių
gyvenimo. Apsiribosiu praėjusio šimtmečio ketvirtojo dešimtmečio pabaiga ir vienu
kitu pokario epizodu.

Kaimynai
Paparčių kaimą sudarė dvi dalys – pagrindinė (šiaurinė), kurioje buvo išsidėsčiusios dauguma sodybų, ir vienkiemis Papart nė (pietinė), kuriame taip pat
gyveno kelios šeimos. Viena ar dvi rytinio pakraščio sodybos dar buvo vadinamos
Tuliejais. Tai kažkada buvusio kito kaimo likučiai.
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Paparčių kaimo
sodybų išsidėstymas

Paparči s nuo Sitk nų pusės artėjantį keleivį pasitikdavo kairėje kelio
pusėje glaudžiai išsirikiavusios penkios sodybos, vadinamoji Barkauskynė.
Pirmojoje sodyboje gyveno ono ( onelio) ir Petrės Barkauskų šeima. ia
augo dukterys Bronė, anina ir advyga.
Antrojoje – Aleksas ( lesas) Barkauskas su žmona aryte ir vaikais Vladu
bei Aldona.
Trečiojoje – Stanislovas Barkauskas, žmona Stasė, vaikai uozas, onas, Antanas,
Stasys, Aleksas, lena, Kazė ir na. Tėvui mirus, našlė pardavė ūkį ir su vaikais
išvyko į Braziliją. Tačiau nukeliavo tik iki Kauno, kur sužinojo, kad bendrovė
„Loidas“, kuriai buvo sumokėti kelionės pinigai, bankrutavo. Beje, Antanukas išaugo
į žymų sovietų Lietuvos veikėją, o okupacijos pabaigoje buvo Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas. Palaidotas jis šalia gimtinės – uod nių kapinaitėse.
Kaime liko onas Barkauskas su žmona Stase ir dukterimis aryte bei Genute.
Barkauskyn užbaigė Prano ir Alenos Barkauskų, auginusių sūnus Antaną,
Povilą, Vincą ir Romą, šeima.
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Pranas ir Anelė
Barkauskai su vaikais
Povilu, Antanu
su armonika ,
ir

omu

incu. Iš šeimos

albumo

Šalia šių sodybų šliejosi Kazio aleckio ūkis. Šioje šeimoje
augo Teklė, Pranas, Petras, uozas.
an labai patiko juodi
ir blizgą jų dūminės pirkios sienojai, stiprus dūmų kvapas.
Tiesa, kai krosnį užkurdavo, trindama akis tuoj skuosdavau
į lauką. Šios šeimos likimas gana tragiškas. irė motina, vėliau, iš kaimynų pagrįstų ar ne patyčių susilauk s, nusižudė
tėvas, nesusiklostė gyvenimas Teklei. Laimei, uozą globoti
pasiėmė
un škių klebonas Aleksas
Kitauskas, išleido jį į kunigus. Sovietų
metais uozas dalyvavo disidentinėje
veikloje, savo parašu rėmė Tikinčiųjų
teisėms ginti katalikų komitetą. Kunigas
uozas aleckis mirė 2011 m. gegužės
8 d. Kaune.
Keliaujančiojo toliau šiuo keliu už
Da gupio tiltelio laukė gražus kryžius.
Nuo jo brandžių medžių alėja vedė į
turtingo ūkininko, – turėjo 45 ha žemės ir 15 ha miško, – urgio Kalvaičio
sodybą. Su žmona ofija jie augino
tris sūnus – Vladą, Vytą ir uozą. Ši
šeima kaime buvo išskirtinė turtinga,
bet nosies nerietė. Vyrų nesamdė, nes
kartu gyveno neved broliai Vincas,
Aleksandras ir Kazys, gyvulius ganė
vaikai. Vincas laim bandė surasti Brazilijoje ir ungtinėse Valstijose, bet nerado ir grįžo namo. Buvo apsiskait s,
draugiškas. Kažkurio iš brolių pėdsakai

ladas ir

osė

Barkauskai su vaikais
Gražina ir

aldu.

Iš šeimos albumo
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ofija ir urgis
Kalvaičiai
su sūnumi

ytu.

Iš . Kalvaitienės
albumo

už Atlanto pasimetė per karą ir sovietmetį. Kalvaičiai samdin Aleną globojo kaip
savo dukterį, sukrovė jai kraitį ir už gražuolio Barkauskų Prano ištekino. Kitas
stambus kaimo ūkininkas Ignas Stanionis (Papunis) per vasaros darbų įkarštį
sunkiai prisiprašydavo samdinių, o pas Kalvaičius jie verždavosi.
edžiuose, daugiausia liepose ir topoliuose, paskendusi Kalvaičių sodyba
traukė visą kaimą. Troba buvo didelė, senovinė, jos šiaudų stogą margino žalių
samanų kupstai. Abiejose atviro priebučio pusėse buvo suoliukai, čia kaimynai
galėjo aptarti naujienas, paspėlioti, koks bus derlius. Daug kas Kalvaičių jaujoje
mynė linus, šeštadieniais perdavosi jų pirtyje. Šalia pirties buvo kūdra, kurią
vadino Duobe. kait s jaunimas šokdavo į ją atvėsti.
Visi nusiminė, kai Kalvaičius ištrėmė į Sibirą. Net pažįstamas enkavėdistas
leitenantas, užsuk s pas mus, apsiverkė Išvežėm Kalvaičius, raginau uozuką bėgti, bet
jis išvažiavo kartu. Vytautas išsisuko, nes tuo metu mokėsi Kaune. Kaimas surašė
skundą Paleckiui, Sniečkui, rinko parašus. Nežinia, ar tas prašymas padėjo, ar
buvo atsižvelgta, kad Vladas tarnavo kariuomenėje, bet Kalvaičiai buvo paleisti
dar neišdraskius jų ūkio.
eronika ir uzė
gera siuvėja
Grincevičiūtės su
broliene

iktorija

Grincevičiene.
1940 m.
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Gyveno dar dvi Kalvaičių šeimos. Bronislovas (Bronas) buvo susilauk s
keturių vaikų – Bronės, Vyto, ono ir arytės, o arijonas – urgio ir Adelės (jų
žmonų vardų neprisimenu).
Rytinėje kaimo pusėje, Tuliejais vadinamoje, dunksojo pasiturinčio ūkininko
Kosto Volkavičiaus sodyba. Šeimą ištrėmus Sibiran, jos name pokario metais buvo
įkurta Paparčių pradinė mokykla.
Kaime dar gyveno Bavarskai, Girdauskai (vaikai uozukas ir Verutė), Šumskiai (tėvas Ignas, sūnus arijonas), Petras emaitis (prie jo šeimos glaudėsi brolis
urgis ir sesuo uzė), Rusteika. Rusų Nagatinų (dukterys Irina, Genutė ir du sūnūs)
šeima buvo gerbiama už tai, kad motina veltui paburdavo, o vyresnysis sūnus
paprašytas nufotografuodavo ir už nuotraukas neimdavo pinigų. Vėliau Nagatinų
sodyboje įsikūrė Lučkos, išaugin Lietuvai du garsius tolimojo plaukiojimo kapitonus – Alfredą ir Ričardą. Prie Kubos krantų tragiškai žuvusio Alfredo vardu
(„Kapitonas A. Lučka“) buvo pavadintas Lietuvos jūrų laivininkystės balkeris
(specializuotas laivas biriems kroviniams gabenti).
Vadinamajame Paparčių vienkiemyje, nors ir keista, stovėjo net penkios
sodybos. Turtingiausia buvo Stanionių šeima tėvas Ignas, pravarde Papunis, jo
žmona uzė ir vaikai Stasys, Antanina bei oasė. Visi trys suaug , bet viengungiai.
Stanionių gyvenamasis namas buvo didžiulis, dviejų galų, kiekvienas vaikas turėjo
po kambarį. Per vidurį buvo erdvi priemenė su kaminu-rūkykla. Virtuvėje stovėjo
didelis stalas, o pakrosnyje nakvodavo vištos. Stogas buvo skarda dengtas, tada
kaime retenybė. Piemenukas skųsdavosi, kad toks stogas blogas nuo saulės įkaista,
o per lietų labai bilda. Augino didelį sodą, obuoliai rudenį krūvomis pūdavo.
Laikė 15 karvių, bulių, 6 arklius. Kluone stovėjo kuliamoji, lauke – maniežas, tad
derlių išsikuldavo patys.
Stanioniai buvo labai darbštūs, bet uždaroki. Nuolatinių bernų ar mergų
nesamdė, tačiau piemenukui ir pusbernio darbų negailėjo. Piemenukai, padieniai
darbininkai Papunį vadino titnagu. Per darganą, ankstyvą šlapdribą, kai karvės į
krūvą susimetusios stovi, o piemuo su maišu ant galvos ir suskirdusiomis kojomis
iš šalčio trypčioja, jeigu negirdėti ženklo – dūžių į skardą ar paūbavimo, – galvijų
iš laukų varyti nebuvo galima.
Šeimos sukurtas gėrybes – lašinius, sviestą, kiaušinius – poriniu vežimu į
Kauno žuvų turgų veždavo oasė.
Gale namo akį traukė didelis darželis, kuriame stovėjo mėlynai dažytas
medinis kryžius. Kai šeimą trėmė, visa buvo suklupusi prie jo pasimelsti. (Papunis jau buvo mir s, o Stasys ir oasė (mano sutvirtinimo sakramento krikšto
motina) atgulė Sibire.)
Vėliau į Stanionyn iš kažkur atsikėlė Kučinskų ir Vitkauskų šeimos. Namą
jie padalijo pusiau.
Stanionių sklype stovėjo pastatas (gyvenama patalpa, tvartas ir daržinė
po vienu stogu), vadinamas kumetynu. ame laikiną prieglaudą rasdavo kaimo
naujakuriai. Kol persivežėme iš Vosiškių namą, čia gyvenome mes, Keruckai,
čia prieš pat karą atsikraustė gausi Adomavičių šeima. i dirbo Stanionio ūkyje.
ums buvo pavydu žiūrėti pro langą, kaip šaltais žiemos rytais šeši ar septyni
Adomavičių vaikai, vos išlip iš lovos, trumpais marškinukais basi lakstydavo
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Anelė ir Kazimieras
Keruckai su dukromis
Adele ir

osyte

bei Adelės dukrele
irginija. 1958 m.

aplink namą, pusnys tik dulkėdavo. Užaugo sveiki, gražūs. Adomavičienė buvo
labai graži moteris – visada rausvais skruostais, balto švaraus veido, atrodė, kad
ji jokio vargo nemačiusi.
to vargelio buvo pilni visi kampai. Adomavičių paėmė
į frontą, grįžo invalidas, netrukus mirė.
pietryčius nuo Papunio sodybos 25 ha žemės valdė Šienapjūtė.
Antanas Stanionis.
Anelė Keruckienė
ažai prisimenu Rusteikų namus, nors su jų vaikais su dukromis
onorata bei broliuku bendravau.
Adele, erute
Penktoji vienkiemio šeima buvome mes, Keruckai, at- ir osyte.
sikraust į laukym pačioje pietinėje kaimo dalyje. Augau Apie 1944 m.
kartu su broliukais uozu ir Vincu bei
sesutėmis Adele, Verute ir ofija.
sikurti Papa čiuose nebuvo lengva, teko išrauti daug kelmų, išplėšti
dirvonus, šalia pervežtos trobos susistatyti ūkinius pastatus. Pamiškėje buvo
palikta plati juosta pievai. Dalis jos buvo
šaltiniuota, vanduo skaidrus ir šaltas.
ia augo ajerai, kurių prisilauždavome
duonai kepti, žalčialunkiai, raugerškio
krūmai, lankėsi slankos. Paramą teikė
miškas. ame suradome laukin obelį,
kurios vaisius supildavome ant namo
aukšto, sušal būdavo skanūs. Skanios
būdavo ir pašalusios putino uogos.
Daug riešutų. Iš grybų gausybės prisimenu kazlėkus, kelmučius, lepšius,
baravykus, palazdes, paliepes.
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Šių atsiminimų
autorė Aleksandra
su broliu

incu

Kerucku. 1945 m.

Tėvas užveisė didelį sodą, kiekvienas vaikas turėjo savo medį. Džiaugiausi,
kad man atiteko alyvinė obelis, kurios vaisiai buvo labai dideli ir skanūs. inoma,
ta nuosavybė buvo simbolinė, šeimoje viskuo dalijomės draugiškai. Turėjome ir
nemažą bityną.
ūsų troba, kaip minėjau, buvo dviejų galų.
ažesniame – virtuvė su
stalu, suolais pagal sienas, dviaukšte spintele indams ir lova palei krosnį. Kitas,
erdvesnis, buvo padalytas pertvara. Viename kambaryje miegojo tėvai, kitame –
mes, vaikai. Abiejuose galuose virš stalų kabėjo žibalinės lempos. Nacmečiu labai
trūko žibalo, tad lempų atsisakėme, žibalą pildavome į rašalo buteliuką su dagčiu.
Naudojome ir lajaus (avies taukų) žvakutes. Nors pasidarydavome ir vaškinių
žvakių, bet jų namuose tėvai nenaudojo, sakė, kad tai šventas daiktas, skirtas
bažnyčiai. Vaikystėje pasakas esame skait ir mėnulio šviesoje.
Pokariu tėvas įsirengė vėjo turbinėl , kuri gamino elektrą, namuose pasidarė
šviesiau. Tačiau tarpumiškėse ne visada pakakdavo vėjo akumuliatoriui pakrauti.
domiausia buvo ant spaliais apipilto namo aukšto. Visų pirma čia stovėjo
mamos brolių pagamintas kuparas. Kabėjo lašiniai, kumpiai, skilandis, dešros, buvo
laikomi medus, uogienės. Išskirtin teis juos imti turėjo tik mama. Išdžiovinti ir
suslėgti kopūstų lapai laukė, kada jų prireiks duonai ar tarkuotiems blynams kepti.
Atskirą daiktų grup sudarė šluotos ir beržinės vantos. Po gegnėmis šluotelėse
ar maišeliuose kabojo įvairiausi žolynai – mėtos, meirūnai, čiobreliai, ramunės,
rugiagėlės (nuo plaučių uždegimo), lakišiai (nuo vočių), metėliai (nuo viduriavimo).
Abu tėvai buvo geri siuvėjai, turėjo tada garsią siuvamąją „Singer“. Šis amatas
jiems padėjo įsitvirtinti Paparčiuose dvejopai buvo materialinė paspirtis ūkyje ir
suartino su kaimynais. Vėliau tėvai siūdavo tik sau, dar vienam kitam kaimynui.
Tėtis, nors baig s tik pradin , buvo išsilavin s ir šviesus žmogus. Turėjo
daug knygų, prenumeravo „Trimitą“, „Karį“ ir „ kininko patarėją“, įsigijo radiją,
kurio klausytis susirinkdavo kaimo vyrai. Šeimoje visi labai sielojomės dėl lenkų
okupuoto Vilniaus. Gav centų saldainiams, už juos pirkdavome ženklelius ir
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klijuodavome į Vilniaus vadavimo pasus. „Tėvynė“, „Vilnius“ mūsų šeimoje buvo
šventi žodžiai.
Pas mus dažnai susirinkdav kaimo vyrai pasakodavo įvairias istorijas, o
mes, vaikai, jų godžiai klausėmės, mat mokykloje tokių neišgirsi. Gegužės mėnesį
mūsų namuose vykdavo ir gegužinės pamaldos, tada sakydavo – mojavos.

Kaimynystė
Paparčių gyventojai, nors nevienodai turtingi, buvo draugiški, reikiamą valandą vienas kitam padėdavo, užjausdavo. eigu kam užtrūkdavo karvė – pieno,
ypač mažiems vaikams, galėjai parsinešti iš kaimynės. Niekas litrų neskaičiuodavo, tačiau abi pusės juos prisimindavo ir vienaip ar kitaip atsiteisdavo. Papjovus
kiaul kaimynai buvo pamaloninami skerstuvėmis. Per mėsėdį šviežienos dažnai
būdavo ant kiekvieno stalo.
Kaimynyst stiprindavo talkos nuimant ir kuliant derlių, miško darbuose,
statybų metu. Būdavo smagu susirinkti per Kalėdas ar Velykas, kitas kalendorines
ar šeimos šventes, vardadienius.
Kaime buvo pamėgtos dvi trys sodybos, kur vyrai, moterys ar jaunimas
susirinkdavo savaitgaliais, pavakarėmis. ia pirmavo Kalvaičiai, netrūkdavo susiėjimų ir mūsų namuose. Pamenu karštus ginčus, kaip reikia vaduoti Vilnių,
kaltinimus, kad naciai pašovė Darių ir Girėną, spėliones, kuo baigsis Ispanijos
pilietinis karas. Vokietijai nukariavus Lenkiją, un škiuose pas dvarinink Reginą
Vankovičait apsigyveno internuotų lenkų karininkų būrelis, užklysdavo jie ir pas
tėvą. Nors mūsų namų sienos anksčiau buvo girdėjusios daug rūsčių žodžių apie
Lenkiją, šiems bedaliams neapykantos nejautėme.
yto Kalvaičio ir aninos Dušauskaitės iš Sitkūnų vestuvės.
Pirmoje eilėje piršlys Bronius Levišauskas, jaunieji, svočia Marijona
Leonavičienė antroje eilėje pamergės Onutė
Dušauskaitė, advyga

ižinauskaitė ir

ižinauskaitė, Liuda

osytė Striukaitytė trečioje

eilėje pabroliai Edvardas Levišauskas, uozas Kalvaitis, Bronius
Striukaitis ir

enonas Dušauskas. 1954 m. Iš . Kalvaitienės albumo
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Kaimo žmonės džiaugėsi, kad
tarp jų nėra nužiūrėtojos. ei tokia
nužiūrėtų vaiką – jį užpultų ligos.
Nužiūrės karv – pieno nelauk.
Dažnas kaimo gyventojas turėjo
iš vaikystės atsineštą ar užsitarnautą
pravard . Senąjį Stanionį visi vadino
Papuniu, nes ir vaikai taip vadino.
arijonas Kalvaitis buvo tiesiog
aras – taip trumpiau. Kad nesupainiotų
dviejų onų Barkauskų, vieną praminė oneliu. Aleksas Barkauskas buvo
lesas, Bronislovas Kalvaitis – Bronas,
Grincevičius – Gricas. Ištekėjusios moterys vadintos ne pavarde, o pagal vyro
vardą Pranienė, Bronienė, lesienė.
Tik onelio žmona buvo ne onelienė,
o Petrė. Papunio žmoną vadino tik pavarde – Stanioniene. Suprantama, praerutės Keruckaitės vestuvių svitos moteriškoji
vardes turėjo dauguma vaikų.
kupacija, pokario įtampa kai- pusė svočia ir pamergės. 1955 m.
mynų elgesį pakeitė. Pritilo šnekos,
sumažėjo pobūvių, vardadienių vainikų. Kalvaičių, leso ir mūsų namai buvo
su langinėmis, tad nakčiai pradėjome jas uždarinėti, drebėdavome iš nežinios,
kokie neprašyti svečiai gali užeiti. inoma, apie galimus pavojus vieni kitiems
pranešdavome.
Kai į Sibirą ištrėmė Kalvaičių ir Stanionių šeimas, papartiečiai susibėg
tarėsi, kaip jas gelbėti. Rašė prašymus Paleckiui, Sniečkui.

Gegužinės pamaldos ir Kryžiaus dienos
Gegužės mėnesį mūsų troboje moterys papuošdavo Švč. arijos paveikslą
žaliu vainiku, abiejose jo pusėse pastatydavo po berželį, ant stalo pamerkdavo
darželio gėlių, uždegdavo dvi žvakes. Pavakariais, po dienos darbų, susirinkdavo
moterys ir giedodavo giesmes. Vesdavo gražiu balsu ofija Kalvaitienė. Susirinkdavo ir jaunimo, jį prašydavo taip pat klauptis ir giedoti. Bet visų pirma berniukai
neištverdavo. ie ateidavo prisigaud karkvabalių ir pradėdavo kamšyti mergaitėms
už apykaklių. Kildavo klyksmas, net giesmininkės, nusirišusios skareles, tuos vabalus imdavo vaikyti.
Vasara vasarai nelygu. Tai lietinga, tai sausa. Ir vienai, ir kitai bėdai užsit sus, moterys vėl rinkdavosi pas mus, vėl, vedamos ofijos Kalvaitienės, giedodavo. Prisimenu tik vienos gražios giesmės pradžią Pone Karaliau, Dieve Abraomo,
atitolink sausrą, priartink lietų. Per „septynių brolių“ lietus giedodavo Pone Karaliau,
Dieve Abraomo, atitolink lietų, suteik pagadą. Ne visada prašymai būdavo išklausomi,
tačiau po tokių giedojimų žmonės įgaudavo vilties, nurimdavo, guosdavosi Taigi
turi nustoti tas lietus, kiekgi gali.
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Buvo tradicija pagerbti kaimo kryžių, kuris stovėjo urgio Kalvaičio žemėje,
prie kelio, tarp aukštų vešlių pušų. Tai buvo lyg kaimo globėjas, ištikus bėdai
prie jo ateidavo pasimelsti ir po vieną, ir šeimomis. Tačiau kartą per metus, suvešėjus augmenijai, lyg į švent eidavo visas kaimas. inoma, daugiausia moterys,
pasipuošusios baltomis skarelėmis.
Kaime kapelių nebuvo. Barkauskai buvo laidojami uodonių kapinėse, Kalvaičiai –
uniškių. Stanioniai
uniškių bažnyčios šventoriuje turėjo šeimos
kapą – išmūrytą rūsį.

aunimo vakaronės
aunimas dažną šeštadienio ar sekmadienio vakarą susirinkdavo urgio Kalvaičio kieme. Ateidavo net iš Vidriškių, Sitkūnų. Paprastai grodavo vaikinas iš
uod nių. Kiemas skambėdavo nuo juoko, klegesio. Kalvaičio trys sūnūs – Vladas,
Vytas, uozas – buvo labai draugiški, linksmi. Temstant sugužėdavome į seklyčią.
Šokdavome, žaisdavome „Sugedusį telefoną“, „Trečias bėga“, „Siūlai siūlai, susivykit“,
„Vilkas ir žąsys“, „Pele, pele, pas ką žiedas žydi “ ir kitus žaidimus. Linksmiausia
jų dalis būdavo fantų išpirkimas. Išpirkos buvo įvairiausios, pavyzdžiui, liepdavo
kojomis pasiekti dangų (už atkaltės paėmus kėd jos kojomis pabarbenti į lubas),
atvežti pipirų. Kakta reikėdavo stipriai braukti žemyn per durų varčią, kad sklistų
ne ištisinis garsas, o lyg per gruodą važiuojant. Gerai, jei skirdavo vieną maišą, o
jei tris ar penkis – kakta įrausdavo kaip reikiant. Šios išpirkos ypač bijojo mergaitės.
Šokdavome dažniausiai suktą arba lėtą valsą, polką, pasiutpolk . Pastaroji
buvo labai smagaus tempo, ją šokdami berniukai turėjo stipriai trenkti koja į
grindis, pakelti mergait ir apsisukti. Vyresnieji šventėse dar šokdavo kadrilį.
idavom ratelius. Smagūs buvo „ ilvitis“, „Aš pasėjau kanapėl “. Kanapės tada
buvo gerbiamas augalas, kiekviename ūkyje jų augo, nes reikėjo stiprių virvių.
Kažkokiam valgiui šeimininkės vartodavo ir kanapių sėklas.
Kartais susirinkdavome ir kurio nors iš keturių Barkauskų (Barkauskynės)
pirkioje, bet linksmiausia būdavo pas Kalvaitį.
Didelė garbė ir turtas merginoms ir moterims buvo turėti tautinius drabužius.
Kurios neturėjo, stengėsi su jais bent nusifotografuoti (skolindavo fotosalonai).

Kaimo virtuvė
Iš maisto prekių kaimo žmonės pirko tik druskos, cukraus ir kai kurių
prieskonių (pipirų, laurų lapų). Visa kita augino ir gamino savo ūkyje. Vieną kitą
valgį, kuris įstrigo iš vaikystės, paminėsiu.
Šventa valgio karalienė buvo duona. ei valgant koks gabalėlis nukrisdavo
ant žemės, jį reikėjo pakelti, pabučiuoti ir, nupūtus galimas dulkes, suvalgyti.
ažažemiai ir vidutiniokai prieš karą rugius, ypač pirmajai naujo derliaus
duonai, kuldavo dar spragilais, namuose vėtydavo, valydavo.
Kepdama duoną, mama ant pirmojo kepalo stačia plaštaka išspausdavo kryžių. Vaikams būtinai likdavo pagrandukas. Iš krosnies išimtą duoną dėdavo ant
drobule užtiesto stalo, drėgnom rankom apglostydavo visus penkis šešis kepalus,
uždengdavo kita drobule ar ilgu šventišku rankšluosčiu ir palikdavo „pailsėti“.
Ataušusią sudėdavo į lentynas. Niekada nedėjo vieno kepalo ant kito.
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Iš miežinių miltų kepdavo ragaišį, o šventėms iš kviečių – pyragą.
Kaimo moterys dažnai kepdavo tarkuotų bulvių blynus ant kopūstų lapų.
Labai mėgstami buvo virti ( ) tarkuoti blyneliai. nusunktus tarkius įmaišydavo išvirtų ir sugrūstų bulvių, viską sumaišydavo, išvirdavo ir paskanindavo
spirgais. Kartais tuos blynelius vadindavo durnablyniais, gal todėl, kad vaikai
įkyriai zirzdavo jų prašydami. Dar vadino zelmukais.
Iš tos pačios tešlos padarydavo kukulaičių pieniškai sriubai. Ši kleckienė
buvo skanesnė už miltin .
pač skani buvo leistinių kukulaičių sriuba, ją valgydavo ir šaltą. Išplakdavo
kelis kiaušinius, įpildavo pieno, įmaišydavo miltų. Tirštoka tešla turėjo lįsti pro
burokin tarką, į verdantį pieną ar vandenį dribti iš šaukšto.
Kepdavo švilpikus. Išvirtas ir nuluptas bulves menturiu sutrindavo, įberdavo miltų, druskos, kočiodavo rankomis ritinukus. uos suplodavo, supjaustydavo
rombais ir liže pašaudavo į iškūrentą ir švariai iššluotą duonkep krosnį.
Rudenį ir žiemą, kai buvo morkų, kepdavo kakorus. Tešlą ruošdavo kaip
švilpikams. orkas išvirdavo, sutarkuodavo, įberdavo druskos, pipirų. Šią mas
uždėdavo ant suploto blynelio, užspausdavo jo kraštus. Iškeptus paduodavo su
spirgais ar grietine.
Kalvaičiai, lesas Barkauskas, mūsų šeima pavasarį prisileisdavo beržinės
sulos. Kas kamaroje, kas klojimo kampe ant grendymo pastatydavo didelį kubilą,
pripildavo sulos, uždengdavo marle, ant viršaus priberdavo avižų. Sudygusios avižos suleisdavo šaknis į sulą, suteikdavo jai švelniai rūgštų skonį. Vasarą sužėlusių
avižų sluoksnyje išpjaudavo skyl sulai pasisemti. Būdavo labai gardu ir gaivu.

Vaikystė
Vaikų kaime buvo gausiai, paprastai šeimoje po tris keturis. Kuo daugiau,
tuo tvirčiau jausdavomės prieš kitų šeimų vaikus. Sesutės būdavo laimingos, turėdamos daugiau broliukų, kurie jas galėjo apginti susipykus su kaimynų vaikais.
Kol buvome maži, pradinukai, tėvai prie darbų labai nespausdavo, o jei
ir pašaukdavo, likdavo daug laiko atskirai ir būriais lakstyti po laukus, miškus,
braidyti po pelkes, lietaus balas, pažinti visa, kas gyva. Paukščiai, žvėreliai,
vabzdžiai, žuvys buvo labai svarbi vaikystės dalis, mūsų elgesio, etikos ugdytoja.
Gamtą mes pažinome ir pamilome ne iš knygų.
Sodybose buvo gausų žvirblių, kregždžių, varnėnų. Kol kregždės mūrydavo
lizdus, žvirbliai abejingai turkšdavosi smėlyje, kai užbaigdavo, – bandydavo juos
užimti. Kregždės būdavo stipresnės, juos išvydavo. Tėvai pasakojo, kad kažkokį
užsispyrusį žvirblį jos tiesiog užmūrijo.
Brolis norėjo padaryti inkilą su daugybe langelių, kad paukščiukams būtų
smagiau, bet tėtė paaiškino per langelius saulė lizdą prikaitins, prie šviesos vaikučiai neužmigs. Dėl inkilų pešdavosi varnėnai, žvirbliai, zylės.
Kalvaičių ąžuole ir ant Stanionių kluono perėjo gandrai, balandį visas
kaimas nekantriai laukdavo jų parskrendant, prisimindavo įvairius reikšmingus
požymius, prietarus, pranašystes. ei pirmą kartą pamatysi skrendantį – paliksi
namus, daug keliausi, sulauksi sesutės ar broliuko, daug indų sudaužysi; jei tupintį lizde – pratingėsi vasarą kaip kelmas; jei stovintį ant abiejų kojų – atliksi
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daug darbų, jei ant vienos – vis svarstysi dabar padaryti ar atidėti rytojui. eigu
gandras klega – keisis oras, jei mėto iš lizdo vaikus – bus blogi metai. Norėdami
apsiginti nuo nelaimių, pirmą kartą pamat gandrą virsdavome kūliu per galvą
toje vietoje, kur stovėjome. Gerai, jeigu ten būdavo sausa...
Antrasis lemtingas pavasario pranašas buvo gegutė, kurios kukū priversdavo
sustoti ir klausytis didelį ar mažą. Visi tomis dienomis stengėsi kišenėje nešiotis
nors po kelis centus ir bijodavo, kad gegė nenusikvatotų – tada lauk nelaimės.
Pavasarį ausį kuteno vieversių čirenimas, pempių gyvi gyvi, perkūno oželių
mekenimas, akį traukė žalvarnių plunksnų spalvos.
Sodybas aplankydavo ir kitokio būdo paukščiai – varnos, šarkos, vanagai,
kuosos. Vanagams rūpėjo vištos, varnoms žąsiukai, šarkoms šiaip ką nors nugvelbti.
Pievose, dirvonuose, miške rasdavome daug lizdų, juos globodavome labai
nesiartindami. Tėvai mokė jei paukštelis pajus žmogaus kvapą, dėtį paliks, metai
jam bus nelaimingi.
iemą atskrisdavo daugybė zylių, sniegenų, užsukdavo kėkštai. Padaryti
jiems lesyklas, o kurapkoms eglišakių palapines buvo vaikų pareiga. Ši globa
susilaukdavo ir katinų dėmesio. Kad apsaugotume nuo jų paukštelius, lesyklas
aprišdavome eglišakiais. Berdavome grūdų, kruopų, ragaišio trupinių.
ama
įspėdavo, kad negalima duoti duonos, nes nuo jos paukšteliams skauda pilvelis.
Pokariu apylinkėje pagausėjo vilkų, kurie, turbūt užsimet ant pečių, nusinešė ne vieną avį. Vienas papartietis tarnautojas guodėsi, kad, bijodamas paskui
jį slenkančių vilkų, sudegin s net reikalingus raštus.
Sykį nakčia užlipusi ant liepto per griovį ir aš pamačiau žybsinčias akis.
Kelias minutes žiūrėjau į tuos žiburius, kol pilkiai pamažu nurisnojo miško link.
Kai namuose pasipasakojau, mama pareiškė, kad turiu angelą sargą, tik brolis
nusišaipė vilkai nutarė, kad tokios džiūsnos visiems neužteks, tad nubėgo kitur
medžioti. Vienas kaimynas dar taip aiškino vilkai tavo akyse nepamatė baimės,
neužuodė jos kvapo; būtų užtek pradėti bėgti, ir nežinia kuo viskas būtų pasibaig .
Naminius žvėrelius – šunis ir kates – žmonės laikė ne malonumui, o dėl
naudos. Šunys turėjo būti pikti, iš tolo pajusti artėjantį gyvą daiktą ir įspėti lojimu, nebijoti vilkų. Katinai privalėjo gaudyti peles ir žiurkes, jų niekas nemaitino,
nebent palepindavo lėkštele pieno. ie puikiai suprato, kad už pagautą paukščiuką
gaus į kailį, bet perveikti sav s negalėjo. uoba kad daugelis tų „nusikaltimų“
likdavo net mūsų, vaikų, neatskleisti.
ano vaikystėje tarp šunų ir kačių taikos niekada nebuvo.
Naminiams gyvuliams, paukščiams ir žvėrims vardus paprastai sugalvodavo
vaikai. Kaime buvo katinai Rainis,
urklys, Kniauklys, Tinginys, šunys Sargis,
argis, Ilgaausis, uočkis. Kai perskaitėme . Loftingo knygel „Daktaro Dolitlio
paštas“, kurioje veikė protingas šuo Vipas, ir savąjį taip pavadinome.
Arkliai dažniausiai būdavo šaukiami pagal odos spalvą ar veisl – Bėris,
Bėriukė, Šyvis, Trakėnė, tik Stanionių kumelė, gal kad buvo pikta ir nevengdavo įkąsti, turėjo išskirtinį Šemšės vardą. ( ūsų gražiąją Trakėn , slenkant karo
frontui, rusų kareivis, ant kaklo užmet s virv ir nė žodžio neištar s, išsivedė.)
Visų maitintojoms karvėms vardus, dažnai malonybinius, parinkdavome
pagal jų išvaizdą, charakterį ir dosnumą. ūsų Gražutė buvo tikrai graži, o pie-
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no duodavo tik mamai. Stanionių bandoje buvo Plačiaragė, Smailiaragė, ušeika
(mokėjo pavaišinti uodega), Rukšna (priėjus pakratydavo snukį ir dėbtelėdavo
piktomis akimis), Nevaleika (mėgo balas, būdavo apskretusi). Prisimenu avis –
Garban , uodagalv , Bailiuk .
Vardą turėdavo kiekvienas gaidys (Ilgabarzdis, Kakarykorius), bet tik reta
višta, kuo nors ypač išsiskirianti iš kitų (Slapukė, Beuodegė, Kvakšlė).
Daug laiko praleisdavome pievose ir miškuose – augalų, žolelių ir vabalėlių
karalystėje.
Katpėdėlėmis (kačpėdėlėmis) vadinome du skirtingus augalus – gėlyt ir
uogakerį (lit. paprastoji katuogė, lot. ubus saxatilis). Uogakerio stiebelis buvo
sprindžio aukščio, žydėjo baltai. Uogos mažytės, raudonos, švelniai rūgščios,
atskiri jų dubenėliais kartu sudarė plokščią kek . Pasižiūri – tikra katės pėdutė.
Pataisus papartiečiai vadino šarančiais, iš jų pindavo vainikus bažnyčiai puošti.
Pamiškės grioviai ir pagrioviai pavasarį tapdavo geltoni, nes pražysdavo purienos ir nuostabaus grožio burbuliai (lit. paprastasis burbulis, lot. Trollius europaeus).
Gausiai augusios viksvos ne kartą yra supjausčiusios pirštus, bet ūkininkai
jas pjovė, džiovino ir naudojo pašarui.
iške prie takelių būdavo daug jonvabalių. ini vėlų vakarą iš draugų ar
šokių ir negali atsigrožėti žemės žiburėliais. Draugaudavome su boružėmis (Dievo
karvutėmis). Padėdavome ant delno ir burdavome Lėk, lėk, boružėle, nešk žinel
brolužėliui (ar bernužėliui, pagal poreikį).
Pievose buvo pilna įvairiausių žiogų žiogelių. Didžiųjų bijojau. Pasakodavo, kad pastarieji net karpas nukanda, nors mama sakydavo, kad geriausiai jų
atsikratyti menturių – traškios, šviesiai žalios daržų žolės – pieneliu. Galima ir
ugniažole, nors ji ir esanti nuodinga. Rad samanių lizdų, šienautojus įspėdavome,
kad juos pasaugotų.
Prie pamiškės duobės bėgdavome stebėti laumžirgių ir čiuožikų. Pastarieji
lakstė vandens paviršiumi tarsi ledu – pasispirdami, kaip tikri čiuožėjai.

Drabužiai ir apavas
Linai ir vilna buvo pagrindinė namuose audžiamų ir siuvamų rūbų žaliava.
Audėjų, siuvėjų, mezgėjų ir siuvinėtojų kaime netrūko. Geriausia audėja laikyta
Petrė Barkauskienė, kuri už atlygį, jei ne pinigais, tai bent produktais, ausdavo
ir kaimynams. Gražiai, ypač lovatieses, audė lzė emaitytė, gaila, jauna mirė.
Pirmoji siuvėja buvo Daučenskienė, siuvimo paslaugas teikė trumpai kaime
gyven s Lučka, kaip minėjau, siūti mokėjo, tik tam laiko neturėjo, mano tėvai.
Daučenskienė siūti išmokė dvi Brones – onelio Barkausko ir Brono Kalvaičio
dukteris.
egzti mokėjo kiekviena kaimo moteris, motinos šio gebėjimo išmokyta
dar vaikystėje. Ko tik nemegzdavo kojines, puskojines, pirštines, šalikus, sijonus,
megztinius, skareles, kepuraites, apykakles, rankogalius. Šioje srityje nepralenkiama buvo Bronė Barkauskaitė. Vėliau ji nusipirko mezgimo mašiną ir uždarbiavo.
Populiarūs kaime buvo ir siuvinėjimas bei apmezginėjimas, kurių tikslas
buvo pagražinti, papuošti išaustą ar pasiūtą daiktą.
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Linus augino mažne kiekvienas ūkis. Iš pluošto gamino siūlus ir vijo virves,
iš sėmenų spaudė maistui aliejų.
Linus klodavome savo pievoje, džiovindavome Kalvaičių jaujoje, mindavome
namuose. Klojime ant grendymo pastatydavo mintuvus, bruktuv , šukas. Vyrai
mindavo, mama brukdavo ir šukuodavo. Kaime kiekviena šeima turėjo ratelį, moterys mokėjo linus labai plonai verpti. Pasakojo, kad seniau buv s toks paprotys
tikrinti jaunamartės sugebėjimus. eigu sruoga (tolka) nelenda pro vestuvinį žiedą,
tai verpėja menka. Priverptą ratelio rit (špūl ) lenkdavo ant lankčio. Lankstant
buvo atskiriami linų sruogos pluošteliai – posmai. Posmą sudarė 40 siūlų, 20
posmų – linų tolką, dešimt sruogų – pakulų tolką.
Iš plonos drobės siuvo marškinėlius, paklodes, užvalkalus. Pastarųjų kraštus
puošdavo mezginių juostomis, kurias kabliuku megzti mokėjo kiekviena mergaitė.
Iš storesnio audeklo siūdavo vyriškas apatines kelnes, o iš suverptų pakulų
išausto sagato – stiprios, aštrios medžiagos – kasdienes vyriškas kelnes. Sušlap s
nuo rasos ar lietaus sagatas iki kraujo nugrauždavo piemenukų čiurnius, pakinklius.
Iš storo pakulnio siuvo bulvių maišus. Lietui lyjant iš jo piemenukai pasidarydavo apsiaustą su gobtuvu.
Iš nudažytos drobelės mergaitės palaidinukes pasisiūdavo. Išnešiota drobė
buvo geriausi tvarsčiai žaizdoms tvarstyti, tiko vaikų vystyklams.
Drobių rietimus mamos laikydavo savo kraičio skryniose.
Skalbdavo moterys su pelenų šarmu ir namuose gamintu muilu. Šarmą
šeimininkė darydavo paprastai pelenus užplikydavo vandeniu, palaikydavo ir
nupildavo. ei jis būdavo gailus (stiprus), skalbiant rankas nugrauždavo. Skalbinius
virindavo, skalaudavo kūdroje, išvelėdavo kultuve ant liepto. iemą – prie iškirstos
eketės. Rankos užsigrūdindavo (užsitrenkdavo ir bevelėjant nešaldavo. Skalbinius
džiaudavo ant tvorų, kad iššalvėtų. ie labai kvepėdavo lauku.
Vėliau paklodes, užvalkalus, staltieses dar išskalaudavo su melsve (lazurkuodavo), skalbiniai tapdavo vos vos melsvi. Nacmečiu buvo paplit s švelnus šviesiai
rusvas tualetinis muilas, bet prasidėjo kalbos, kad jis verdamas iš žmonių lavonų,
tad greitai išnyko.
Avis kaime augino vilnai, kailiams ir mėsai. Daugiausia buvo pilkos juodagalvės. Buvo ir baltų, švelnesnės vilnos. Baltus avinus berniukai išmokydavo
muštis, tokių reikėjo saugotis.
Nukirptas vilnas Kauno karšyklose sukaršdavo į kuodelius arba į siūlų ruošinius
(knatus), po to moterys verpdavo, ausdavo. Vilnas verpti buvo sunkiau negu linus.
Iš vilnonių siūlų ausdavo čerkesą, milą ir milelį. erkesą apmesdavo lininiais siūlais.
Iš milo moterims siūdavo žieminius paltus – burnosus su vatos ar vatalino
pamušalu. eigu siuvėjas dar uždėdavo kailin apykakl (kalnierių), tokiu drabužiu
ne tik nuo šalčio apsiginti, bet ir pasipuikuoti buvo galima.
Vyrų burnosai – paprastai kelioniniai drabužiai – buvo ilgesni, su gobtuvais.
Kailius išdirbti paprastai atiduodavo profesionalams. Iš jų siūdavo kailinius,
puošnius moterų kailinukus.
Iš vilnos siūlų megzdavo megztinius, kojines ir pirštines. Šios būdavo paprastos (kumštinės) ir išeiginės (dažnai pirštuotos). Pastarosios ypač puošnios
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papuoštos gražiais raštais ir kutais, viršus platus, užmaunamas ant palto rankovės, nuo riešo apgaubiantis plaštaką. Užsimovus tokias pirštines, joks šaltis po
rankove neprasibraudavo.
oterys rankas dar šildydavosi mova (mufta).
ovos kraštus suraukdavo
guma, kuri apglėbdavo ranką, sulaikydavo šaltį. Kad būtų patogiau laikyti, tuos
kraštus sujungdavo ilgu kaspinu ar virvele, kurią buvo galima užsimesti ant
sprando. ovos priekinėje pusėje būdavo užtrauktuko saugoma kišenėlė nosinaitei,
pinigams, rožiniui ar nedidelei maldaknygei. Tai buvo iš miesto atėjusi mada.
Iš vilnų veldavo veltinius, kuriuos kišdavo į kaliošus. Sovietai atvežė kietus
sibirinius veltinius.
Vasarą vaikai lakstydavo basi. Užgrūdinti kojų padai beveik nieko nebijojo,
bet tarpupirščiai iki kraujo kentėjo nuo ražienų (renkant varpas ar statant gubas),
nuo dagių.
Batukus labai tausodavome. idami į bažnyčią, kad nesušlaptų nuo rasos ir
purvo, kad greitai nesusidėvėtų, juos nešdavome rankose. Pasiimdavome skudurėlį
kojoms nusišluostyti, prie bažnyčios apsiaudavome, o išėj – tuoj nusiaudavome.
iemą – tie patys batukai. Tik dabar prie bažnyčios iš jų iškratydavome sniegą.
šokius eidami, jei būdavo šlapia, ant batukų kartais užsimaudavome kaliošus. Šokių salėje juos sustatydavome palei sieną.
Šilkinės kojinės buvo brangios, tad nešiojome pigesnes, medvilnines. Kad
neatsiliktume nuo mados, kojin papuošdavome juoda siūle, kuri padalydavo
blauzdą pusiau. Siūl reikėjo ganyti jeigu ji pasislinkdavo į šoną, kojinės šeimininkė gaudavo nevaleivos etiket .
Nubėgusias akis rinkdavome pačios arba nešdavome akių rinkėjoms. Specialias adatas iš fabrikų mezgimo mašinų išnešdavo ir parduodavo darbininkės.
Kojines virš kelių prilaikydavo guma. Kas neturėjo gumų, susiverždavo
kelraiščiais (padveskais, padvenskais). ie labai nuverždavo kojas. Korsetai iš miestų
atkeliavo vėliau. Apie pėdkelnes tada joks fantastas negalėjo pagalvoti.
Karo metais atsirado ir moteriškų aulinukų. uos daugiausia avėdavo rusės
ar ukrainietės.
Pokaryje labai madingi buvo medžiaginiai bateliai (teniso). Kai jie pajuosdavo,
prieš einant į šokius būdavo ištepami dantų miltelių tyrele. Išdžiūv būdavo labai
balti, bet trumpam šokant tas tinkas nubyrėdavo arba koks nevėkšla kavalierius
nešvariu padu ištepdavo.
Iš kareivių paplito kerziniai batai, darbinė vyrų ir moterų avalynė. Tik kareivių naudotų apvyniojamųjų autų (apmotkių), kurias žmonės pašiepiamai vadino
„šešiolika respublikų“, neperėmė.
Šiaip apavas buvo klumpės, su užkulniu ar be jo. Prieš karą su jomis
eidavome į Vidriškių pradin mokyklą. Klumpės buvo labai nepatogios žiemą
per atlydį dažnai jas vis tekdavo nusimauti ir nuo medpadžio nudaužti storai
prilipusį sniegą.
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Tuliejų beržynėlio paslaptys
Šalia mūsų sklypo buvo pieva su dviem kalvelėmis, vadinamomis pirmąja
ir antrąja pasodomis. Senieji gyventojai kalbėjo, kad ten kažkada gyven žmonės.
Kalvelių viršuje buvo žvyrduobės, kuriose rasdavome skalaus titnago ir velnio
pirštų. Tėtis sakydavo, kad pastarieji – tai prieš milijonus metų gyvenusių kirmėlaičių nameliai.
Už pirmos pasodos pamiškėje augo gražus medžių guotas, vadintas Tuliejų
beržynėliu. Berželiai buvo aukšti, liauni. Apie juos išgirdome tokį pasakojimą.
1812 m. toje vietoje buvusi prancūzų belaisvių stovykla. Ten jie ir mir
nuo šalčio ir bado. Užtat ir berželiai tokie keisti – auga aukštyn, bet nestorėja.
Tai prancūzų kareivėliai, kurie taip ir nepasiekė tėvynės.
Per beržynėlio vidurį ėjo kelias į uniškių bažnyčią. Važiuojantiems žmonėms atrodydavo, kad berželiai savo šakomis juos graibsto.
Buvo nejaukių atsitikimų. ofija Kalvaitienė pasakojo, kad kartą, grįžtant iš
bažnyčios ir vos įvažiavus į beržynėlį, iš kažkur arkliams po kojų puolė juodas
šunelis. Arkliai suprunkštė, sukarpė ausimis ir pasileido šuoliais. okie žąslai nepadėjo, taip ir įlėkė į kiemą. Šunelis, kuris viauksėdamas bėgo iš paskos, staiga
dingo, o arkliai dar ilgai buvo neramūs.
Broliukas Vincas, kuriam buvo jau 17 metų, kartą parbėgo pirmą valandą
nakties uždus s, išsigand s. Atgav s kvapą papasakojo, kaip užvakaroj s pas
draugus ėjo per mišką ir prie Tuliejų beržynėlio pamatė prie pirtelės besėdintį
ir berūkantį eigulį emaitį. igulys iš tikrųjų mylėjo ir saugojo beržynėlį, tolokai
nuo namų buvo pasistat s pirtel . Tačiau jis jau buvo mir s, o pirtelė sugriuvusi.
Antroji pasoda, iš tikrųjų žvyrduobė, buvo už puskilometrio į šiaur nuo
pirmosios. Toje niūrioje vietoje telkšojo drumzlinas vanduo. Šalia augo įvairūs
šungrybiai, o vilkagrybių augimvietė dvokdavo iš tolo. Stasė Barkauskienė pasakojo, kad į butelį įmestas mažas vilkagrybis per naktį užauga iki jo kaklelio.
Užpiltas degtine – geriausias vaistas nuo sąnarių skausmų.
Barkauskienė taip pat pasakojo, kad per mėnulio pilnatį duobėje susirenka
raganos ir velniai. Susėda, sumerkia į vandenį šluotas ir uodegas. Uždega laužą,
primeta į jį vilkagrybių ir, jiems iškepus, puotauja. Tokiu metu pro duob geriau
neiti, nes nelabieji gali pagriebti ir versti puotauti kartu. ei būtina pro šią vietą
eiti, reikia pasiimti rožinį ir gaidį. at raganos bijo rožinio, o velniai – gaidžio.
Prieš gaidžių giedojimą raganos užsisodina ant šluotų velnius ir išskrenda,
tik debesis paskui juos nusidriekia. aleckis dievagojosi mat s tą debesį – juodas
kaip derva.
Po karo okupacinė valdžia papartiškiams dar leido gyventi nacionalizuotoje
jų žemėje. Vėliau suvarė į „Raudonosios pašvaistės“ kolūkį, kurio centras buvo
uniškiuose. Daug kaimo žmonių, visų pirma jaunesnieji, pradėjo dairytis darbo
Kaune ar kitur. Paparčiai pradėjo tuštėti. Prasidėjus melioracijai ir paaiškėjus,
kad kaime jokia gyvenvietė nenumatyta, žmonės skaudama širdimi sutiko skirtis
su gimtosiomis sodybomis, juoba kad valdžia mokėjo neblogą kompensaciją. Už
gautus rublius papartiškiai statėsi namus kitur. Paparčių vienkiemyje netrukus
įsikūrė sodų bendrija.
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Kryžius Paparčių kaimui atminti kairėje
ir kryžius apylinkės rezistentams. 1992 m.

Kiek pamenu, Pranas Barkauskas ir Lučkai išsikėlė į Babt s, urgis Kalvaitis pas sūnų uozą į Kauną, nytė Barkauskaitė (Andriuškevičienė) nutekėjo į
Gailiuši s, Vytas Kalvaitis įsikūrė Sitk nuose.
Šiandien Paparčiuose belik Stanionių ir Rusteikų sodybų likučiai, tebegyvena Verutė Girdauskaitė. Buv papartiškiai ir Sitkūnų radijo stoties darbuotojai
pasistengė bent dviem kryžiais priminti, kad čia buvo gyvybingas, Lietuvai daug
darbščių ir iškilių žmonių dav s kaimas.
Vienas metalinis kryžius pastatytas kaimo atminimui.
Kitas – sunykusio Kalvaičių kryžiaus vietoje – pastatytas pagerbti pokario
rezistentų atminimą. Bronzinėje jo lentoje yra užrašas
uvusių vietinių kaimų
vyrų atminimui. Tėviškės pušys ums amžiną rekviem oš. at šalia kaimo, Sausinės
miške, 1948 m. sausio 28 d. žuvo kovinės grupės vadas urgis Dluckis-Aušra,
Tadukas Stankevičius. Tų pat metų birželio 23 d. mūšyje su enkavėdistais žuvo
vadovavimą grupei perėm s Antanas Drulia-Gegužis. Kartu su juo buvo nužudyti
tėvai, atneš partizanams pusryčius. Nušauti buvo ir broliai Vincas-Viesulas bei
Aleksas-Aras Grumadai.
Išnykusį Paparčių kaimą dar ir suniekinti norėjo jau nepriklausomybės metų
Kauno miesto valdžia – planavo įrengti jame sąvartyną. Dėl buvusių papartiškių,
aplinkinių kaimų žmonių griežtų protestų šio sumanymo atsisakyta. Dabar šiaurinėje kaimo dalyje plyti lygūs arimai, pamiškėse stovi medžiotojų bokšteliai, o
pietinėje pusėje įsikūrusios sodų bendrijos.
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Papartiškių vartotos svetimybės
ir retesni žodžiai
Abrūsas – rankšluostis
Apcūgos – replės
Bakanas – kepalas
Baksiukas – medinė skrynelė
Basanoškės – basutės
Bliuska – palaidinukė
Bliūdas – dubuo
Budė – galąstuvas
ebatai – auliniai batai
everykai – bateliai
Dziegorius – laikrodis
Fanaras – žibintas
Fortkė – orlaidė
uška – dūmtraukio sklendė
Kalatauka – sviestmušė
Kalnierius – apykaklė
Kašė – pintinė
Klemka – durų rankena
Konvertas – vokas
Košeliena – šaltiena
Kvarbatkos – klosteliai
Kvartūkas – prijuostė
Kvietkas – gėlė
Lenciūgas – grandinė
Lifčikas – liemenėlė
Lopeta – kastuvas

Matikas – kauptukas
Mufta – mova rankoms
Nešpėtna – nieko sau
Niekočia – gelda
Niekotaitė – geldelė
Padvenskai – keliaraištis
Pančekos – kojinės
Petelnė – keptuvė
Prosas – lygintuvas
Sierčikai – degtukai
Skotertė – staltiesė
Smetona – grietinė
Spadnyčia – sijonas
Spotkelis – lėkštutė
Šėpa – spinta
Šiečka – kapoklė
Škerpetkos – puskojinės
Šliutė – medinė makštis galąstuvui įdėti
Špėtnas – negražus
Špykiai – dviračio stipinai
Torelka – lėkštė
Uslanas – suolas
ailokai – veltiniai
idelčius – šakutė
iedras – kibiras
oviesai – vyriai, lankstai

Užrašė Paparčių mokyklos moksleiviai.

Prietarai ir pastebėjimai
Kregždės skraido žemai – vežk šieną daržinėn.
Gegutė kvatoja – lauk nelaimės.
Namo lubos girgžda – lauk nelaimės.
Išėj s negrįžk užmiršto daikto – nesiseks kelionėje.
Kelią perbėgo juoda katė – nepereik jos tako.
Pragydo višta – lauk nelaimės.
Naktį ne laiku pragydo gaidys – bus bėdos.
Debesys lipa prieš vėją – lauk blogų svečių.
Sutikai žmogų tuščiais kibirais – turėsi nuostolių.
Spjausi į ugnį – po mirties karštą plytą laižysi.
Šarkos prie namų – lauk svečių.
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Vaikystė Vareikonių dvare
Marija Matušakaitė

areikonių dvaro savininkas, „Pienocentro“ direktorius onas Glemža
centre ir valdytojas onas Matušakas kairėje . 1935 m.
Iš M. Matušakaitės asm. archyvo

Vareik nių dvaras praeityje priklausė berods abieloms. o sodyba, kurioje
gimiau ir augau, stovėjo ant atokiau nuo Nev žio esančio kalno. ą iš dalies supo
šiandien jau išdžiūv s Šve tupis, kurio vardas byloja apie istorinį upelio sakralumą.
Dvaro statiniai buvo itin įdomūs.
okslininkų užfiksuota Vareikonių architektūra, matyt, neretai taikyta tuose Lietuvos dvaruose, kuriems prireikdavo
didesnių patalpų. os buvo gaunamos sudvigubinant įprastus valstiečių statinius.
Pavyzdžiui, tradicinė 4 patalpų troba su prieangiu (gonkomis) per vidurį Vareik niuose buvo sustumta galu su kitu analogišku statiniu. ų didelį ilgį optiškai
mažino dviejų prieangių vertikalės.
Tikriausiai panašiu būdu buvo suformuoti didžiulis tvartas ir kluonas, kuriems stigo skaidančių elementų.
Neįprastą pavidalą įgavo du sustumti asimetriški svirneliai su išimomis kampuose. Susidarė simetriška erdvė su kolonėlėmis paremtu įgilinimu per vidurį. Gaila,
kad šis originalus svirnas nugriautas veikiausiai dar trečiajame
a. dešimtmetyje.
Sodyboje dar būta kumetyno ir ant šlaito stovinčios kiaulidės.
Trečiajame dešimtmetyje dvarą įsigijo „Pienocentro“ direktorius onas Glemža.
is ėmėsi remontuoti pagrindinį pastatą. Šiaudų stogas buvo perdengtas skiedromis,
rąstų sienos apkaltos dailylentėmis. Šešių padalų langai pakeisti T formos rėmais.
Nutinkuoti du į Nevėžio pus išeiną kambariai.
uose apsigyveno didel metų dalį Vareikoniuose leidusi ponia Glemžienė,
(buvusi sekretorė inaida odzeliauskienė), su kiek jaunesniu už mane sūneliu

ISTORI A

I

D VA R Ų I R K A I M Ų

Dvaro gyvenamasis namas prieš remontą. Dvimetė Marija Matušakaitė
su tėvais Eleonora ir onu bei kitais namiškiais. 1926 m. vasara

areikonių dvaro tvartas ir ūkinis kiemas. 1923 m.
Nuotraukos iš B. Mickėno asm. archyvo

RAEITIES

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Ramučiu. Su juo gražiai draugavome. Atvažiuodavo į Vareik nius jos tėvas Gavrilas Pinokurovas ir kiti giminaičiai.
Gyvenamą pastatą supo žalia erdvė. Iš pagrindinės pusės nuo kiemo jį skyrė
aptverta žalia veja su centre pasodintomis sidabrinėmis eglaitėmis. Iš kiemo pusės
palei namą augo didžiulis senas alyvų krūmas, tolo jurginais apsodintas takas,
atokiau augo vyšnios ir senos obelys. Sodą netrukus papildė jauni vaismedžiai,
kuriuos prižiūrėdavo iš Kauno atvykstantis sodininkas.
Dvaro interjeras buvo labai kuklus. Langų viršus dangstytas drobinėmis
užuolaidomis, puoštomis kiauraraščiu. Be tradicinių baldų, čia būta pianino, kuriuo beveik nesinaudojo vos kelias nesudėtingas melodijas gebėjusi sugroti mama,
nei labai muzikalus tėvelis, nuolat niūniav s madingiausių operečių fragmentus.
Svetainėje stovėjo pinti baldai, tinkantys atviroms patalpoms. ia taip pat kabojo
didelė įrėminta portretinė nuotrauka. Valgomajame, be masyvaus stalo ir lengvų,
lanksčių vieniškų kėdžių, stovėjo neaukšta spinta, skirta stalo tekstilei, patalynei
ir rankšluosčiams, kurių nemaža dalis buvo siuvinėta. Gausu buvo ir dailių stalo
servetėlių, galinčių pakeisti didesnes staltieses. Būta ir didžiulio dviaukščio bufeto
su įtraukta centrine dalimi, kurio viršuje stovėjo stiklinės, taurės ir taurelės, kavos
servizas, apačioje – lėkštės, o stalčiuose gulėjo stalo įrankiai. Kitame kambaryje,
be prastoko rašomojo tėvelio stalo, už širmos (paravano) stovėjo jo lova ir didžiulė
patalynei skirta skrynia, ant kurios, pristigus vietos, buvo ir miegama. Gretimame
miegamajame būta drabužių spintos ir lovos, kurioje, būdama maža, miegojau šalia
mamos ir, tik tapusi paaugle, persikėliau į nuosavą lovą. Svečiams skirtame Eleonora Matušakienė kopinėja bites. 1923 m.
miegamajame šalia lovų stovėjo tua- Iš M. Matušakaitės asm. archyvo
letinis stalelis su dideliu veidrodžiu.
Virtuvėje, be nesudėtingų baldų, būta
ir didelės statinės, į kurią sumesdavo
maisto atliekas, skirtas kiaulėms.
Dvarą remontavo mano tėvas onas atušakas (1890–1962), gim s Lenkijoje, Pozn nės krašte, Šamotuluose.
Kadangi nenorėjo mokytis, susivaidijo
su tėvais, su kuriais ir vėliau nepalaikė
santykių. Patek s į vokiečių kariuomen Pirmojo pasaulinio karo metais, jis
atsidūrė Lietuvoje, buvo paskirtas nuo
klaidžiojančių ir plėšikaujančių caro armijos likučių saugoti mano senelės arijos akimavičienės nuomojamą dvarą
Babtyną. ia susipažino su mano mama
leonora (1895–1985). Tada ir apsigyveno nuomojamuose Vareikoniuose, kur,
be tradicinių javų, ėmėsi auginti cukrinius runkelius. uos reikėjo sėti, laistyti,
kaupti, tr šti, ravėti, galop nukasti ir
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asara areikoniuose. Marija
centre,
nuvalyti. Tam buvo samdomos gretimo
iš
kairės
mama,
trečioje
eilėje
tėvas.
kaimo moterys. Nuvalytus runkelius
rudenį pasiimdavo atplaukusi vokiečių 1935 m. Iš M. Matušakaitės asm. archyvo
šeimai priklausanti barža.
sikūrusi Vareikoniuose, mama vertėsi bitininkyste. Tuo metu rusų emigrantai
Par žiuje buvo įkūr mokslinį bitininkystės centrą, su kuriuo mama susirašinėjo
ir kurį baigė įgydama diplomą. i turėjo daug avilių, kuriuos pati prižiūrėjo ir
apdorodavo gaunamą produkciją. Lietuvoje jau galima buvo nusipirkti dirbtinių
korių, kuriuos ji įrėmindavo, palengvindama bičių darbą. Tuo metu jau retai
buvo liejamos kasdienės žvakės, jas pakeitė pirktinės iš stearino. Vaškinės buvo
skiriamos bažnyčiai. Namuose jos būdavo uždegamos prie mirštančiojo ar mirusiojo. Prisimenu dar saugotą ploną ir labai ilgą vaškin žvak , suvyniotą į suplotą
kamuolį. is buvo naudojamas be žvakidės vis atvyniojant žvakės galą.
a. pradžioje žvakes kambariuose pakeitė įvairaus dydžio ir formos žibalinės lempos. Didžiausia lempa su porcelianiniu gaubtu kabojo valgomajame
kambaryje virš stalo.
Namuose dar nebuvo nei elektros, nei vandentiekio. Vandenį semdavo iš arčiau tvartų iškasto šulinio-gr žinio. Karvės girdytos pakalnėje prie upelio, pripildžius
vandeniu ten stovinčius lovius.
Vareikoniuose nebuvo pirties, maudytasi atsinešus į virtuv skardin vonią.
Karštas vanduo šildytas gale viryklos įmontuotame katile.
Norėdama papildyti šeimos biudžetą, mama nuomojo kambarius vasarotojams. Paprastai atvykdavo tie patys čia jau įprat ilsėtis asmenys, iš kurių būtina
paminėti Stanislovą Laduką su žmona Antanina.
Beveik visas maistas gamintas namuose. iemos pradžioje paprastai būdavo
skerstuvės. Nusvilintą ir ant išimtų durų paguldytą kiaul darinėjo mama. Be greitam vartojimui skirtų vėdarų, kraujinių dešrų su kruopomis, šaltienos iš kogalvių,
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kepenų pašteto, gaminti ir kamine prie virtuvės rūkyti skilandžiai, dešros, įvairaus
storio lašinių paltys. Norint suteikti mėsai ypatingą aromatą, į anglis buvo įmetama kadagio šakelių. Tai vis naminiai kiaulienos gaminiai. autiena buvo perkama
B btuose pas mėsininkus, kaip ir rečiau, paprastai rudenį, pasitaikanti aviena.
aistui plačiai naudotos bulvės. Populiarūs buvo įkaitintoje duonkepėje,
išėmus duoną, ant kopūstlapių kepami bulviniai blynai, plokštainiai ant skardos,
virti maži kukuliukai, susmulkintų virtų bulvių ir morkų mišrainė. Skanėstu laikytos žarijose tiek namuose, tiek lauke keptos neluptos bulvės su sviestu.
Prie plačiai paplitusių daržovių priklausė kopūstai, rauginti dideliais kiekiais
žiemai pagal individualius receptus. Burokėliai naudoti pamėgtiems barščiams.
Stambiai tarkuoti ar supjaustyti griežinėliais ir užpilti actu, jie buvo patiekiami
prie mėsos. Iš kitų daržovių minėtinos kelių rūšių, tarp jų šparaginės, pupelės,
žirniai. Plito pomidorai, neturėj didesnės paklausos tarp valstiečių. Aš pati pradėjau valgyti pomidorus, vėliau itin pamėgtus, jau būdama studentė. Tik nedaugelis gyventojų augino anksti pavasarį derančius raudonus ridikėlius ir aštraus
skonio baltus ridikus. Noriai valgyti žali svogūnų laiškai. vairiai buvo patiekiami
agurkai – švieži su medumi, sutarkuoti griežinėliais maišomi su grietine, rauginti
kaip priedai prie mėsos.
Prie retesnių daržovių priklausė žiediniai kopūstai (kalafiorai), naudoti ir
kaip atskiras patiekalas su sviestu ir džiūvėsiais bei špinatais. Valgiaraštį dar
paįvairindavo cukinijos.
Iš gamtoje augančių maistinių augalų minėtini kmynai ir rūgštynės, paprastai
renkamos pavasarį. Ne mažiau populiarūs būdavo grybai. Be baravykų, raudonviršių, jaunų lepšiukų, menkesnių kelmučių, labai vertintos kepamos rudmėsės.
Smulkūs grybeliai noriai marinuoti žiemai, jie būdavo ir sūdomi, džiovinami
Kūčioms. Smulkios aliejuje pakeptos ausytės priklausė prie tradicinių Kūčių patiekalų. au gerokai vėliau, atostogaudama odkrantėje, atveždavau iš ten daugyb
pasūdytų kalpokėlių. Palyginti vėlai Lietuvoje pradėta prekiauti vietoje veisiamais
ar iš Lenkijos gabenamais pievagrybiais.
Dar ketvirtajame
a. dešimtmetyje ir net vėliau namuose gaminta patalynė ir didelė aprangos dalis. ama nemokėjo austi, užtat gera audėja buvo už
dešimties kilometrų nuo Vareikonių – Kampuos gyvenusi teta lžbieta utautaitė.
ačiau tik paskutin jos išaustų rankšluosčių apdorojimo stadiją, kai sulaistyti
vandeniu jie buvo balinami saulėje. Daug dėmesio skirta ir raštuotoms staltiesėms.
Šiltai aprangai buvo audžiamas milas ir tik lengvi vasariniai drabužiai siūti
iš pirktinių audinių. Paprastai į Vareikonius ilgesniam laikui atvykdavo pažįstama
siuvėja, aprūpindavusi namiškius nesudėtingais apdarais. Puošnesnius viršutinius
pagal madų žurnalų pavyzdžius siuvo už Babtų, Stabaun čiuje, gyvenusi siuvėja,
kuriai talkino mokinės.
Namuose buvo gaminamos ir vatinės antklodės. as siūdavo pažįstama šio
darbo specialistė, kuri staltiesėse, patalynėje, paltų pamušale dar išsiuvinėdavo ir
tuomet populiarias monogramas.
Tėvo apranga buvo siuvama Kėd iniuose. Pas batsiuvius užsakydavo ir
avalyn , pirktiniai buvo tik lengvi vasariniai moterų bateliai. Vietos amatininkai
gamindavo tik klumpes – žiemai uždaru odos viršumi, vasarai atviras, tik su priekį
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Marija fajetone su
pusseserėmis, dėdės
Karolio akimavičiaus
dukromis. 1932 m.
Iš E. akimavičiūtės
Mičiulienės
asm. archyvo

dengiančia odos dalimi. Prie elegantiškos moterų avalynės priklausė pirktiniai guminiai botai, užmaunami ant lengvesnių batelių ir paliekami prieškambaryje įėjus
į gyvenamą patalpą. Vaikai namuose avėdavo minkštais, iš storų vilnonių siūlų
sunertais bateliais. Vasarą pliaže moterys avėdavo specialiais
guminiais laivelio tipo bateliais. iemą plačiai naudoti aukšti Ant arklių. Marija
veltiniai su kaliošais.
kairėje. 1936
m.
Iš žaislų, kuriuos turėjau, minėtinos kaladėlės, naudotos Iš B. Mickėno
sudėlioti įvairiems vaizdeliams pagal turimus pavyzdžius. Būta asm. archyvo
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ir minkštų žvėrelių. Prie jų priklausė
nedidelis meškiukas, labai susidėvėj s,
bet mano ypač mylimas. Kai kurios
plastmasinės lėlės buvo skirtos naudoti
maudant vaikus. Senas tradicijas atitiko
guminiai sviediniai, tarp kurių būta ir
išmargintų įvairiais raštais.
Labai populiarūs buvo stalo žaidimai, kuriems naudotas ant stalo metamas kubelis su sužymėtais taškais kiekvienoje pusėje. Pagal išmestą skaičių
buvo stumdomos figūrėlės įvairiais piešiniais ar langeliais sužymėtu kartonu.
Susirink s gausesnis vaikų būrys
žaisdavo slėpynes, gaudynes, siekdami
pirma kitų pribėgti prie nurodyto objekto, „sugedusį telefoną“, žiedo dalijimą.
Pastaruosiuose dviejuose žaidimuose
pralaimėj vaikai turėjo išpirkti užstatus (fantus).
aislo paskirtį įgaudavo ir kiti
daiktai. pač didžiavausi varduvių proga man dovanotu nedideliu spalvingu
lietsargiu, po kuriuo net miegodavau.
Kalėdų eglutės Vareikoniuose
nepuošdavo, ji man s laukdavo Raud ndvaryje pas senel , pas kurią va-
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Marija su drauge hamake. Apie 1936
Marija su namų numylėtiniais. 1932 m.
Iš M. Matušakaitės asm. archyvo

m.
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žiuodavau su mama. ia žaliaskarė būdavo labai didelė, iki
lubų, papuošta ne tik pirktiniais žvilgančiais bumbulais, bet
ir namų darbo spalvoto popieriaus grandinėlėmis, mažais
raudonais obuoliukais, saldainiais, riešutais.
Būta ir specialių, ypatingomis progomis organizuotų
pramogų vaikams. Pati didžiausia būdavo išvyka į Kauną,
kur kasmet pasirodydavo cirkas su dresuotais žvėrimis, akrobatais, klounais.
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onas Matušakas
lineikoje. Antrame
plane

garlaivis

Babtų prieplaukoje.
1936 m.
Iš M. Matušakaitės
asm. archyvo
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Barzdos-Bradauskai ir jų dvaras
uniškiuose
Antanas Barzda

Nuo I a. vidurio iki sovietų okupacijos
un škių
dvarą valdžiusi Barzdų-Bradauskų giminė aktyviai reiškėsi
pirmosios Lietuvos Respublikos metais (1918–1940). Giminėje
buvo kariškių-savanorių, aukštos kvalifikacijos agronomas,
matininkas, pedagogė, medicinos darbuotoja, tad visi paliko
pastebimą pėdsaką mūsų tautos ir valstybės istorijoje. Atkurtos
Lietuvos valdžia buvusio dvaro dalį su pastatų griuvėsiais
grąžino paveldėtojams. aunoji karta čia bando įsikurti ir
saugoti tėvų, senelių ir prosenelių atminimą.
Prosenelis ikalojus Barzda po baudžiavos panaikinimo Antanas Barzda
valdė valaką žemės N otekų kaime (Ukmerg s apskr., Lydu kių
parapija). Užaugino du sūnus ir keturias dukteris. Palaidotas N otekų kaimo kapinėse.
o brolis Stanislovas dirbo felčeriu Kretingoj , buvo peln s grafo Tiškevičiaus
pasitikėjimą ir pagarbą. Senatvėje, 1869 m., būdamas gana turtingas, iš Rom inių
grafo
auricijaus Prozoro nupirko
uniškių dvarą.
irė 1882 m., palaidotas
Kretingoje. Buvo neved s, todėl turtą paliko brolio ikalojaus vaikams.
Dvaras testamentu atiteko sūnėnui Stanislovui Barzdai. Kiti taip pat nenuskriausti brolio vaikai liko gyventi Ukmergės apskrityje.
Senelis Stanislovas Barzda, gim s 1853 m. Nuotekų k., uniškiuose pradėjo
ūkininkauti 1883 m. Dvarą sudarė 279 dešimtinės 460 kv. sieksnių (apie 305 ha)
žemės ir miško, mediniai statiniai.
Raud ndvario kleboną P. Kleinauską (1827–1896) aplankydavo dukterėčia agdalena Beneševičiūtė. Gimusi
1858 m. valakininko šeimoje, ji gyveno
Sed s valsčiaus Rimoli kaime. Viešėdama pas dėd , mergina susipažino su
Stanislovu, 1884 m. gegužės 29 d. įvyko
jų vedybos. Susilaukė vienuolikos vaikų.
Trys mirė maži, o penki broliai ir trys
seserys užaugo Boleslovas (1886–1919),
Stanislovas ( 1889– 1909), Filomena
(1891–1975), lena (1893–1974), uozas
(1896–1953), advyga (1899–1992), Pranas
(1900–1978), Antanas (1903–1976).
Kai vyresnieji vaikai kiek paaugo,
reikėjo juos mokyti. I a. pabaigoje lietuviška spauda buvo uždrausta,
Kaun lietuviškai kalbančių mokytojų Prosenelio brolis Stanislovas Barzda-Bradauskas
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Senelis Stanislovas Barzda-Bradauskas
Magdalena Beneševičiūtė

Dvaro žmonės. Su pypke

dėdė

Stanislovas Barzda-Bradauskas. Apie 1909 m.
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buvo nedaug, todėl pakviesta į uniškius guvernantė kalbėjo tik lenkiškai. Vadovėliai, knygos buvo tik lenkiški. Taip mokomi visi vaikai išmoko skaityti ir rašyti
tik lenkiškai, šia kalba kalbėjo tarpusavyje ir su tėvais. okslus jie t sė Kaune.
Kai jau šešiems vaikams teko keltis į Ka ną, 1903 m. tėvai ali kalnyje
išnuomojo penkių kambarių butą.
okslo mėnesiais ten būdavo ir mama su
tarnaite, o vasarą visi grįždavo į uniškius. 1913 m. Barzdos-Bradauskai medinį
namą, kuriame nuomojo butą vaikams, iš rusų A. ir A. sipovičių nupirko, 9
arų sklypą valdė netermininės nuomos teise.
1914 m. prasidėjus karui, valdžia pareikalavo į Kauną pristatyti gyvulius,
leido pasilikti sau tik porą karvių, paėmė geresnius arklius. Boleslovas mobilizuotas
į kariuomen . Filomena Peterb rge studijavo biologiją. Šeima nerimavo dėl ateities.
Šį metą lena taip prisimena
idury mūsų žemės stovėjo medinė bažnytėlė, tai sakė jos varpus pristatyti Kauną.
yte, prieš varpus nuimant, klebonas liepė skambinti visą valandą. Išvesti iš tvartų
gyvuliai pradėjo baubti. arpų gausmas ne prastu laiku, gyvulių baubimas sudarė labai
slegiant spūd
lyg sūdna diena ateina. Susisiekimas su Kaunu garlaiviais nutrūko,
uždarė mokyklas. Sutriko visas prastas gyvenimas. Muniškiuose gyvenome dar metus,
nuolat laukdami laiškų iš brolio Boleslovo, kuris buvo fronte, ir laikraščių, kuriuos atveždavo iš Kauno kas savait .
ykstant Kauną kinkiniu, reikėjo važiuoti pro omainių pušyną. Dabar jis buvo
visiškai iškirstas, medžiai suguldyti vairiomis kryptimis, apvynioti spygliuota viela, sur sta
lyg neperžengiama siena, kad nepraeitų priešo kariuomenė. akaruose visą laiką girdėjosi
patrankų sviedinių sprogimai, o naktimis matomos didžiausios gaisrų pašvaistės. Mūsų
sodyboje buvo apsistoj s rusų kariuomenės štabas su stačiatikių šventiku, abi daržinės ir
klojimas buvo pilni kareivių. Ir muniškiečiai, ir kareiviai labai nerimavo dėl artėjančio
fronto. Kadangi čia pat buvo bažnytėlė, tai ir stačiatikiai su savo popu, ir katalikai eidavo kartu melstis, kad Dievas atitolintų nuo mūsų karo šmėklą, išgelbėtų mūsų kampel .
Bet šmėkla vis artėjo, ir 1915 metų vasarą visiems gyventojams buvo sakyta pasitraukti
lniaus kryptimi. Mat Kaunas turėjo būti ginamas, I fortas buvo tik už 9 km nuo
Muniškių, todėl jiems grėsė mūšio lauko dalia.
Šeima nutarė pirmiausia važiuoti pas giminaitį prie iežm rių. Dviem poriniais vežimais per du kartus išvežė šiek tiek daiktų ir maisto, o trečiu kartu,
prisiriš karves, išvyko patys. Kartu pasitraukė kai kurių ordinarininkų šeimos,
uniškių klebonas su savo šeimininke. kis su kitu kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu liko Dievo valiai
Kaunas buvo greitai užimtas, frontas artėjo prie iežmarių. Senelis Stanislovas,
bijodamas, kad bus vokiečių mobilizuotas darbams, su dukterimis Filomena, lena,
advyga ir sūnumi uozu, kuriems reikėjo mokytis, nutarė trauktis į Petrogr dą.
Su jais vyko ir jaunas darbininkas. Kinkiniu pasiek Vilnių, bet dėl didelės spūsties nepatek į traukinį, toliau važiavo
iki Švenčioni . ia greitomis pardavė
rdinarininkas – už natūrinį atlyginimą (grūdus,
pakinkytą vežimą ir pagaliau traukiniu
sklypą daržui ir kt.) samdomas dvaro darbininkas
(kumetis). ed. pastaba.
išvažiavo į Petrogradą.
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Atlaidai Muniškiuose. 1922 m.

A. Barzda-Bradauskas globojo žemės ūkiu
besidominčius vaikus. Nuotraukoje sėdi
pirmas iš dešinės

tarp Babtų Muniškių

jaunųjų ūkininkų ratelio dalyvių.
Apie 1930 m. Isajaus Pilovniko nuotr.
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Senelė agdalena su sūnumis Pranu ir Antanu palaukė, kol praeis frontas,
tada grįžo į
uniškius. Džiaugėsi, kad pastatai nenukentėjo, nors daug daiktų
buvo išnešta. kupacijos laiku ten ir gyveno ūkininkaudami, dideles rekvizicijas
atiduodami vokiečiams.
1918 m. įvairiais keliais grįžo visi šeimos nariai.
un škiuose apsigyveno
Filomena, padėjo šeimininkauti, atstovavo kitiems šeimos nariams, kurie t sė
mokslus, dirbo valdiškus darbus.
1921 m., vykdant žemės reformą, buvo nusavinta 100 dešimtinių (109 ha)
dvaro žemės. Dalį pajamų šeima gaudavo leisdama žydų pirkliams išsikirsti miško.
1925 m. rugsėjo 7 d. mirė senelis Stanislovas. Per bolševikų perversmo
susišaudymus Petrograd jis buvo patyr s insultą. kį, padedama vaikų, tvarkė
senelė agdalena. Savininkai pelno iš ūkio neturėjo. Gautas lėšas ir dalį valdiško
atlyginimo investuodavo. Reikėjo drenuoti laukus, mišką, gerinti gyvulių bandą,
statyti namus darbininkams.
Remdamasi žemės reforma, valdžia siekė dvarą sumažinti iki 80 ha. Kadangi jis buvo pažangiai tvarkomas, tai 1925 m. gautas leidimas kurti 151 ha
kultūrinį ūkį. uozui, kaip savanoriui, papildomai palikta 50 ha. Taigi bendras
šeimos plotas liko 201 ha.
Gyvenamasis namas, statytas 1860 m., stovėjo ant Nev žio slėnio šlaito,
orientuotas galu į up , 24,36 × 12,52 m matmenų. is buvo ant akmens pamatų,
iš rąstų, dviejų aukštų, apmuštas dailylentėmis. Tvartas šono viduryje turėjo statmeną priestatą. Apie jaują, daržin , kitus pastatus duomenų neišliko.
Gyvenvietės šiaurės ir pietų ribomis buvo pasodinti medžiai, saugą nuo vėjo.
Gyvenamąjį namą supo sodas. Iš jo takelis vedė tiesiai į bažnyčią, kuri buvo už
150 m. Kitas takas ar kelelis vedė į prieplauką.
1926 m. Antanas Barzda-Bradauskas pradėjo mokytis agronomijos Dotnuv s žemės ūkio akademijoje, kartu administravo
uniškių ūkį. Buvo samdomi
vyresnysis darbininkas, sodininkas, pastatyti namai keliems ordinarininkams. ų
ūkyje paprastai dirbo aštuoni.
1927 m. sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Dotnuvos selekcijos stotimi. Iš
stoties ūkis gaudavo javų, daržovių sėklų, o jai pateikdavo ataskaitas apie kultūrų
augimą. 1929 m. per pus su uod nių dvaro savininke Regina Vankovičaite iš
Gaili šių kaimo ūkininko nupirktas traktorius „Fordson“, dvivagis plūgas „ liver“,
malūnas su priedais, diskinis pjūklas (kreizas). Trąšos iš Kauno garlaiviais buvo
pristatomos į
uniškių prieplauką. Reikalus Antanas tvarkydavo važinėdamas
„ peliu“. Akademiją jis baigė 1930 m.
1934 m. mirė močiutė agdalena. Palaidota šalia vyro Stanislovo uniškių
bažnyčios šventoriuje.
1929 m. Barzdos-Bradauskai pasistatė dviejų aukštų medinį namą aliakalnyje.
ia persikėlė Kaune dirbančioji ar tarnaujančioji šeimos dalis. Paskui – vedybos,
krikštynos, šeima virto gimine, namas pasidarė ankštas. 1913 m. pirkto medinio
namo vietoje 1938 m. buvo pastatytas mūrinis 3 aukštų šešių butų namas – po
butą kiekvieno Stanislovo ir agdalenos įpėdinio šeimai.
1941 m. abu namai sovietų nacionalizuoti, tačiau juose gyvenusios BarzdųBradauskų šeimos nebuvo iškraustytos. Dar anksčiau, 1940 m. rugpjūčio 27 d.,
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Muniškių dvaro gyvenamasis namas
Dešinėje nuotraukoje

sėdi Elena,

Filomena, advyga Barzdaitės-Bradauskaitės
ir Magdalena Bradauskienė trečia iš kairės
stovi pusseserė vienuolė Albina Barzdaitė

Kauno apskrities žemės ūkio komisijos sprendimu
uniškių dvarui palikta tik
30 ha. To okupantų valdžiai pasirodė per maža. 1941 m. kovo 21 d. ta pati komisija ir likusią žem su trobesiais paėmė į valstybės žemės fondą.
Nacmečiu ūkį tvarkė vėl savininkai. Iš karo belaisvių stovyklų darbams jie
buvo paėm keletą rusų, nuo sveiko maisto šių sveikata pasitaisė. Didel žemės
ūkio produkcijos dalį teko atiduoti Reichui. kio finansus tvarkė Filomena.
1944 m. vasarą Raudonajai armijai priartėjus prie Kauno, lenos, advygos,
Antano šeimos ir uozas ryžosi trauktis į Vakarus. Dviem poriniais vežimais,
pririš dvi karves, išvažiavo Vilkij s link. Tikėjosi laikinu tiltu ties Ser džiumi
pervažiuoti N muną ir pasukti į Pr siją. Deja, frontas juos pasivijo. Patyr
mūšių siaubą, visi grįžo į
uniškius, kur rado Filomeną ir nespėjusį dviračiu
išvažiuoti uozą.
ūšių metu per bombardavimą buvo apgadinti pastatų stogai, ūkio laukuose
žuvo 8 vokiečiai kareiviai.
Grįžusi sovietų valdžia uniškių dvarą 1944 m. spalio 12 d. perdavė įkurtam „Valgio“ trestui. Tuo metu šeima jau gyveno aliakalnyje. Panaikinus trestą,
1947 m. kovo 7 d. ūkį perėmė Valstybinė grūdinių kultūrų rūšių tyrimo komisija.
Ši institucija, keisdama pavadinimus, dvaro žemėje veikė visą sovietmetį.
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Dvaro tvartas
Šiltnamyje. Iš kairės

Antanas Barzda-

Bradauskas, šeimos draugė Gabrina asaitytė,
neatpažintas,

ytautas ir advyga Banaičiai,

Antano ir advygos tėvas Stanislovas. 1924 m.
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Gyventi reikėjo. Vietoj dvaro buvo Salietruojami ir purenami cukriniai runkeliai.
lik s 9 arų sklypelis Kaune, kuriame 1936 m.
pokariu sugebėta laikyti karvė, ožka,
arklys. Iš uniškių vežimu atsiveždavo Traukiamoji ūkio jėga. Apie 1930 m.
likusios mantos, daržovių, vaisių.
Sovietų režimas pasiuntė į S biro lagerius ir ten nukankino Lietuvos kariuomenės generolą uozą Barzdą-Bradauską. Kitiems vyresniesiems Barzdų-Bradauskų
šeimos nariams vienaip ar kitaip okupacinį metą pavyko išvargti be tremties ar grotų.
Barzdų-Bradauskų šeimos sovietmečiu bendravo labai draugiškai, dalijosi tuo,
ką turėjo. Stalino teroro metais žinojo, kad pasakytas žodis, net žvilgsnis galėjo
nulemti gyvenimą. Režimui sušvelnėjus, giminė tyliai gyveno prieškario inteligentijos
dvasia, prisiminimais, susirinkdavo atšv sti Kalėdų, Velykų, gimtadienių. ų metu,
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pritild balsus, pasikeisdavo žiniomis iš lagerių ar tremties vietų, pasvajodavo
apie viltis, kurios galėtų ateiti iš laimingai ir nerūpestingai gyvenančių Vakarų.
Šios viltys geso kartu su vyresniosios kartos gyvenimu, tik advygai buvo
lemta sulaukti Lietuvos atgimimo.
1992 m. Lietuvos valdžia
uniškių dvaro savininkų palikuonims atkūrė
nuosavybės teis į griūvančius pastatus, 1993 m. – tik į pus šeimai priklausiusių
namų aliakalnyje (trys iš buvusių šešių savininkų neturėjo paveldėtojų).
2008 m. natūra grąžinta dalis žemės. Kažkada klestėjusį ūkį, linksmų balsų
kupiną sodybą mena tik išlik pamatai.
Trumpai papasakosiu apie savo tetų ir dėdžių, Stanislovo ir
agdalenos
vaikų, gyvenimą ir likimus.

Boleslovas Barzda-Bradauskas (1886 12 13–1919 02 19)
Boleslovas gimė uniškiuose. okėsi Kauno progimnazijoje (1896–1900 m.)
ir gimnazijoje (1901–1910 m.). Vyresnėse klasėse su draugais rengdavo susirinkimus
lenkų kalba, nes lietuviškai dar gerai nemokėjo. Diskutuodavo apie lietuviškos
spaudos stiprinimą ir platinimą, kalbos diegimą viešajame gyvenime. Baigiamojoje
klasėje reikalavo, kad tikyba būtų dėstoma lietuviškai. Gimnazijos vadovybė už
tokias kalbas sumažino elgesio pažymį. Bijodamas, kad gali būti neprileistas prie
brandos egzaminų, nuvyko į Ga diną ir egzaminus išlaikė eksternu. Ten išreikalavo, kad tikybos egzaminą laikytų lietuvių kalba.
Boleslovas broliams ir seserims aiškino, kad tik dėl istorinių aplinkybių dalis
lietuvių pradėjo kalbėti lenkiškai, kad būtinai reikia išmokti savo tautos kalbą, gėda
jos nemokėti. Po 1905 m. revoliucijos jis iš savo kambario kažkur išvežė lenkišką
biblioteką, atsivežė spintą su lietuviškomis knygomis ir laikraščiais. o raginama,
šeima pradėjo mokytis lietuviškų žodžių, stengtis kalbėti lietuviškai ir prieš Didįjį
karą jau bendravo ir susirašinėjo lietuviškai.
1914 m. baigė Petrogrado universiteto Teisės fakultetą. Tuojau buvo mobilizuotas į carin kariuomen .
Kovojo L nkijos fronte ir 1915 m. pateko į vokiečių
nelaisv . Grįž s namo, 1918 m. savanoriu stojo į Lietuvos
kariuomen , nuo 1919 m. vasario 1 d. – karininkas.
Buvo neramūs laikai. Kaune buvo lik daug
vokiečių kareivių, nemažai rusų simpatizavo bolševikams. Per susišaudymą Laisvės alėjoje prie Daukanto gatvės Boleslovas naktį iš vasario 18-osios į
19-ąją žuvo. Palaidotas miesto kapinėse prie Vytauto
prospekto šalia kitų karių. Vėliau atskiri kapai buvo
sujungti į brolišką kapą. Sovietmečiu kapinės iškeltos
į Petraši nus, daugelis savo artimųjų palaikus perkėlė
ten. Tiksliai nežinota, kur Boleslovo kapas, tad jo palaikai liko mieste. Sesuo lena ant keturių artimiausių
brolio kapo medžių išpjovė ženklus, kad žinotų, kur
maždaug Boleslovas guli, dažnai lankydavo tą vietą. Boleslovas Barzda-Bradauskas.
Dabar, deja, ir tie ženklai yra išnyk .
Apie 191 m.
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Stanislovas BarzdaBradauskas ( 1889 1907)
Apie Stanislovą, kuris gimė uniškiuose, žinių neišliko. Tikėtina, kad
jis mirė būdamas 18–20 metų.

Filomena BarzdaitėBradauskaitė
(1891 09 06–1975 02 09)
Filomena gimė
uniškiuose.
1909 m. baigė Kauno gimnazijos 4 klases. 1915 m. kartu su tėvu, seserimis ir
broliu uozu kaip karo pabėgėlė išvyko
į Petrogradą, šiaip taip gavo darbo.
1918 m. sulaukusi žinios iš brolio uozo,
kad jis, tarnaudamas kariuomenėje prie
Dv nsko (dabar Da gpilis), susirgo ir
pateko į ligonin , atvažiavo jo lankyti.
Tuo metu miestą užėmė vokiečiai, uo- Filomena ir advyga. Apie 1920 m.
zas pateko į nelaisv , o Filomenai įsakė
važiuoti namo. Grįžusi į uniškius, padėjo šeimininkauti, dirbo žemės ūkio darbus,
atstovavo kitiems šeimos nariams tvarkant dvaro ūkio reikalus. Savo šeimos nesukūrė.
Buvo labai religinga, jautriai rūpinosi ūkio samdiniais, padėdavo ir kaimo
gyventojams. Taip buvo iki 1944 m., kol grįž sovietai ūkį atėmė.
1939 m. pastačius šeimos namą Kaune, jai teko vienas butas, tačiau ten
negyveno, o nuomojo. 1941 m. namą nacionalizavus, faktišku jo savininku tapo
nuomininkas. Filomena 1944 m. apsigyveno sesers advygos Banaitienės šeimoje,
padėjo jai šeimininkauti. Buvo nestiprios sveikatos, stropi sūnėno Antano auklė,
pasakodavusi apie šventųjų gyvenimus. Taip ji gyveno iki 1973 m. Likusius metus
praleido ligoninėje Radv liškyje, kur ją globojo brolio
Antano duktė gydytoja Dalia Vyšniauskienė. Filomena
palaidota Petraši nų kapinėse.

lena Barzdaitė-BradauskaitėGugienė (1893 05 12–1974 01 07)
Gimė uniškiuose. 1902–1910 m. mokėsi S. . Ignatjevos septynmetėje mergaičių gimnazijoje Kaune.
1915 m. kartu su tėvu, seserimis ir broliu uozu nuo
Pirmojo pasaulinio karo fronto pasitraukė į Petrogradą. 1916 m. čia baigė 6 mėnesių gailestingųjų seserų
kursus. stojusi į
Kaufmano medicinos seserų draugiją, turėjo galimyb atlikti 8 mėnesių praktiką šios
draugijos aptarnaujamoje aristokratų ligoninėje. Po
praktikos paskirta į brolių Nobelių, garsiojo dinamito

Elena Petrograde. 1916 m.
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išradėjo giminaičių, išlaikomą karo ligonin žemesnio rango sužeistiesiems.
ai vadovavo
arta Nobel- leinikova, o aptarnavo tos pačios Kaufmano
draugijos seserys. 1917 m. vasarą dėl
maisto trūkumo ligonin Petrograd
uždarė, o dalį personalo, tarp jų ir
leną, išsiuntė į V nycią prie K jevo, kur
buvo įsikūrusi imperatorienės arijos
Fiodorovnos ligoninė. Iš čia 1918 m.
rudenį grįžo į Lietuvą ir visą gyvenimą
dirbo sveikatos apsaugos sistemoje.
1919 m. vasario 1 d. Kaune buvo
atidaryta Raudonojo Kryžiaus ligoninė
lietuvių kariams, čia lena nuo pirmosios dienos ir pradėjo dirbti, slaugė
Nepriklausomybės kovų sužeistuosius.
1920–1924 m. – Valstybinio higienosbakteriologijos instituto laborantė. Nuo
1934 m. vyresniąja sesele dirbo entriniame tuberkuliozės dispanseryje, Ligonių kasoje (vėliau pavadintoje Pirmąja
omualdas Gugis. Apie 193 m.
tarybine suaugusiųjų poliklinika).
1937 m. ištekėjo už Lietuvos kariuomenės vyresniojo leitenanto Romualdo Gugio (1893–1985). Vaikų nesusilaukė.
Vokiet jos–SSRS karas leną užtiko dirbančią tuberkuliozės dispanseryje.
o darbuotojai žydai buvo uždaryti gete, nužudyti. Kai kurie būdavo atvaromi
į onavos gatvėje veikusį veltinių fabriką. lena su jais palaikė ryšį, padėdavo.
Vieną rytą į jos buto duris pasibeldė sulyta ir sušalusi buvusi kolegė rentgenologė Šeina Suvalskytė. Už kyšį sargybiniui jai buvo leista pasprukti iš rikiuotės.
Aplakstė pažįstamus, prašydama priglausti, bet niekas nesiryžo. Už žydų slėpimą
grėsė mirtis. Prašė lenos leisti pasislėpti bent dviem savaitėms.
Štai kaip tą rytą aprašo pati lena
Aš kaip tik rengiausi tarnybą valgiau pusryčius. Tučtuojau pasodinau ją pusryčiauti
ir nuėjau kitą kambar pas vyrą pasitarti, ką turim daryti. Daug kas bijojo priimti
žydus globoti, ir mudu bijojom, bet nusprendėm, kad žmogui, kuris bėga nuo mirties,
nepadėti
tai lygiai kaip sk stančiam nepaduoti rankos. Pagalvojom, kad padrebėsim,
padrebėsim, o gal kartais bedrebėdami išgelbėsim ją nuo mirties ir mudu nenukentėsim.
Nuvedžiau ją kambar , kuriame saugojome išvykusio vieno mūsų namo gyventojo baldus...
yras šiek tiek patvarkė tą kambar , kad būtų galima gyventi, ir ten kurdinom
Suvalskyt . Paprašėm, kad tyliai laikytųsi... Išeidama tarnybą užrakindavau Suvalskytės
kambar , sugr žusi nunešdavau jai valgyti, saugodamasi, kad niekas nepastebėtų, o vakarais
ją leisdavau savo butą pavakarieniauti, išsimaudyti ir pasikalbėti.
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Būta kritinių situacijų, kai reikėjo šalto proto ir išminties, bet Š. Suvalskytė laimingai sulaukė
Raudonosios armijos. i ištekėjo už iš
arij mpolės
kilusio kardiologo Giršo Vitenšteino, kuris vėliau tapo
medicinos mokslų daktaru, Kauno medicinos instituto
profesoriumi. Abu buvo labai dėkingi Barzdų-Bradauskų giminei, globojo juos susirgusius.
Už šį žygdarbį Vilniaus Gaono žydų muziejaus
teikimu LR Prezidentė D. Grybauskaitė leną ir Romualdą Gugius 2012 m. rugsėjo 10 d. dekretu po mirties
apdovanojo ūvančiųjų gelbėjimo kryžiais, o ad Vašem
institutas er zalėje – Pasaulio tautų teisuolio medaliais.
Ta proga Barzdų jaunoji karta parengė ir kukliu tiražu
paskelbė lenos prisiminimus apie abu pasaulinius ka- Elena ir omualdas Gugiai.
rus ir artimuosius. ais remiamasi ir šiame straipsnyje. 19 0 m.
Kitą žygdarbį lena atliko 1948 m., nelegaliai nuvykusi į Nor lską aplankyti ten kalinto brolio, Lietuvos kariuomenės generolo uozo
Barzdos-Bradausko. Nuvežė jam žieminių drabužių, maisto ir artimųjų paguodos.
lena kartu su vyru palaidota Gugių tėviškėje – Pal epių kaimo kapinaitėse
(Ras inių r.).
Elenai ir

omualdui Gugiams po mirties skirtus

ūvančiųjų gelbėjimo kryžius atsiėmė jų

artimieji. Iš kairės Eglė Kručiuvienė Barzdaitė , Audrys Kručius, jų sūnus Matas ir dukra
Mintė Kipras Kilikevičius su dukra
Dalia

yšniauskienė Barzdaitė

jos tėvas Gediminas
ilnė

L

akare

Prezidentė Dalia Grybauskaitė

yšniauskis, Dautartas

aitkaitienė su dukra

ytenė Pivoraitė su dukra Aurėja Kilikevičiūte
imkus, Gustė

ytautė

yšniauskytė,

yšniauskytė Motiejus

ingaile Nerijus Pivoras, Kazimieras

aitkaitis,

yšniauskis. 2012 m.
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uozas Barzda-Bradauskas
(1896 01 13–1953 08 18)
uozas gimė uniškiuose. okėsi Kauno gimnazijoje, turėjo didelių gabumų matematikai. Prasidėjus karui, gimnaziją aukso medaliu 1915 m. baigė Smolensk .
Petrogrado universitete studijavo matematiką.
1916 m. mobilizuotas, mokėsi Petrogrado 3-iojoje
praporščikų mokykloje. 1917 m. paskirtas į veikiančiosios armijos 15-ąjį atskirąjį pėstininkų pulką. Išvyko į
frontą L tvijoje. Dv nską (šiandien Da gpilis) užėm
vokiečiai užtiko jį karo ligoninėje ir uždarė į belaisvių
stovyklą. Po 9 mėnesių paleido.
1919 m. sausio 15 d. stojo į Lietuvos kariuomen savanoriu, paskirtas į 2-ąjį pėstininkų pulką
jaunesniuoju karininku. Buvo Kalvar jos, Virb lio ir uozas Barzda-Bradauskas
Kyb rtų komendantas. 1919–1926 m. – kuopos vadas,
bataliono vado padėjėjas. 1921 m. suteiktas kapitono laipsnis. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1923–1924 m. mokėsi Prancūz jos Fontenbl automobilių
kursuose karininkams.
1925 m. pakeltas į majorus. 1927 m. perkeltas į Karo technikos štabą ir
paskirtas kio skyriaus viršininku, vėliau štabo viršininku. 1928 m. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1929 m. baigė Kauno universiteto Technikos fakultetą.
1929 m. perkeltas į kariuomenės štabą eiti ypatingų reikalų karininko pareigas.
Rugsėjo mėn. paskirtas Karo Technikos štabo viršininku, pakeltas į pulkininkus.
1931–1940 m. jo vadovaujama Karo butų valdyba pastatė kareivines prie P nevėžio, Ukmergėj , prie Šil tės, Ser džiuje, Ras iniuose ir kitur. Savo patirtį išdėstė
knygelėje „ oderninė kareivinė“ (Kaunas, 1933). Kaune jam vadovaujant pastatyta
Karininkų ramovė. 1938 m. jam suteiktas brigados generolo laipsnis.
Po Raudonosios armijos invazijos į Lietuvą buvo net paaukštintas atleidus Karo technikos skyriaus viršininką brigados generolą Klemensą Popeliučką,
paskirtas į jo vietą. Šias pareigas ėjo iki 1940 m. gruodžio 31 d. Nenorėdamas
prisiekti okupantui, pasitraukė į atsargą.
Išvyk s į Vilnių, dirbo inžinieriumi Komunalinio ūkio komisariate. Vokiečių
okupacijos metais grįžo į Kauną, buvo Vytauto Didžiojo universiteto asistentas,
docentas, Technologinio fakulteto Transporto mašinų katedros vedėjas. Atskirais
laikotarpiais dirbo smulkiose bendrovėse „Rentinys“, „ konominė bendrovė“.
Vokiečiams pareikalavus suformuoti jiems pavaldžius lietuviškus karinius
dalinius, 1944 m. sausio mėnesį pas generalinį tarėją Petrą Kubiliūną pasitarti
buvo sukviesti generolai, politikai. Vėliau buvo parašyta peticija, siūlanti suformuoti kovai su bolševikais dalinius, nepavaldžius vermachtui. Vokiečiai šį siūlymą
atmetė, peticija reikšmės neturėjo.
1947 m. spalio 22 d. sovietų saugumiečiai grįžtantį iš universiteto uozą suėmė
ir įkalino Vilniaus saugumo kalėjime. Vienas iš kaltinimų buvo, kad pasirašė jau
minėtą peticiją. 1948 m. balandžio 1 d. pervežtas į ršą. patingasis pasitarimas
askvoj jį nuteisė 10 m. lagerių, jis buvo išsiųstas į Nor lską, esantį S bire už
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du babtiškiai plk. inž. . Barzda-Bradauskas

ladas Nagius-Nagevičius centre . 1936 m.

Lietuvos karininkų ramovės seniūnų taryba atsisveikina su ilgamečiais nariais
ministru uliumi
gen. ltn.

apliku ir plk. uozu

. Nagius-Nagevičius, plk. .

plk. Kazys Navakas stovi plk.
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idugiriu. Sėdi iš kairės gen. ltn.
idugiris, gen. ltn. .

vidaus reikalų

incas

itkauskas,

aplikas, gen. ltn. K. Popeliučka,

igmas Talevičius, gen. št. plk. Kazys Musteikis, plk. inž.

. Barzda-Bradauskas, plk. inž. Antanas Gustaitis, gen. št. plk.
Butkevičius, mjr. . Kriščiūnas. 1936 m.

ladas Karvelis, plk. Liudvikas
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poliaračio. Dirbo akmens anglių kasykloje, vėliau autobazėje, vertė knygas apie
transporto mašinas iš užsienio kalbų.
Sesuo lena jam siųsdavo maisto ir drabužių, į siuntinius įdėdavo knygų.
1948 m. jį aplankė.
Dirbdamas autobazėje, uozas susilaužė koją. 1953 m. vasarą pervežtas į
Nauj sios i nos lagerį Irk tsko srityje, kur mirė. Saugumas, mėtydamas pėdas,
išdavė metrikus, kad jis mirė Kaune.
Artimieji norėjo uozo palaikus parvežti į Lietuvą, bet kapas liko nenustatytas. Generolo atminimui 1993 m. birželio 23 d. Savanorių prospekte prie 65 namo
sienos pritvirtinta granito plokštė. Pagerbimo ceremonialą organizavo Vytauto
Didžiojo karo muziejaus skyriaus vedėjas A. orkūnas, dalyvavo, prisiminimais
pasidalijo dimisijos karininkai plk. Antanas
alijonis, plk. uozas nčeris, plk.
ltn. A. ėnius, mjr. Stasys Buzas ir kiti.
Apdovanotas Gedimino 3 laipsnio ordinu (1928), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1928), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1929), Vytauto
Didžiojo 3 laipsnio ordinu (1930), Lietuvos ir stijos ugniagesių garbės ženklais.
Savo šeimos nebuvo sukūr s.

advyga Barzdaitė-Bradauskaitė-Banaitienė
(1899 01 03–1992 02 24)
advyga gimė uniškiuose. 1909–1914 m. mokėsi Kauno gimnazijoje, baigė
5 klases. Karo metu mokslą t sė Petrograde, evakuotoje Rygos gimnazijoje, o 8-ąją
klas baigė Kauno „Saulės“ gimnazijoje. 1919 m. pradėjo studijuoti matematiką
Aukštuosiuose kursuose. 1926 m. baigė Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos
fakulteto matematikos skyrių. Būdama studente 1922–1924 m. dėstė matematiką Kauno mergaičių mokytojų seminarijoje. Baigusi universitetą, 1926–1927 m.
mokytojavo Panevėžio gimnazijoje. Turėdama pedagogės pašaukimą ir siekdama
aukštos kvalifikacijos, 1927–1928 m. vėl studijavo universitete, šį kartą pedagogiką
ir psichologiją.
1928–1968 m. mokytojavo Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, dėstė fiziką,
matematiką ir astronomiją. atematikos mokė Valdą Adamkų, brolius Gabrielių
ir Vytautą Landsbergius, Vytautą alakevičių. Pastarasis prisimena, kaip jis su
draugais nutarė, kad pereis „Aušros“ gimnaziją, nes jie visai nebijos tos garsios
matematikos mokytojos advygos Banaitienės, pravarde Bananas1.
Istorikas dvardas Gudavičius
i per šiuos metus radikaliai pakeitė mano mąstymą, padėdama pagrindus, ką aš galiu
pavadinti „logika praktikoje“. Ši mokytoja išmokė mane mąstyti nuosekliai. Banaitienė
gebėjo lengvai ir vaizdžiai perteikti mums rodymo proceso vidin struktūrą. Tas sugebėjimas keldavo tiesiog pasigėrėjimą ir kartu skatino mūsų norą išmokti analogiškai
galvoti, kurti tokias pat grakščias argumentavimo sekas. Šios matematikės pamokos mane
tiek sužavėjo, jog parėj s namo aš ilgokai
sėdėdavau prie savųjų pamokos užrašų ir
1
Tapinas L. Laiškanešys, pasiklyd s dykumoje ytauto
mąstydavau, kokiu būdu ji sugeba vieną
alakevičiaus gyvenimo ir kūrybos pėdsakais, Vilnius,
ar kitą dalyką rodyti. Ir jeigu jinai mums
2008, p. 24.
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m.

jaunosios brolis Antanas,

jaunosios studijų draugas Mikas Gureckas, Antano draugas Kazys Matiukas antroje eilėje
Gabrina asaitytė, Felė
jaunojo sesuo ,
klebonas uozapas
Antanas

agalskytė, jaunosios mama Magdalena, Salomėja Banaitytė-Nasvytienė

ytautas ir advyga, Ona Kalvaitienė, senoji Kalvaitienė, Kalvaitis, Muniškių
uromskis, kunigas onaitis trečioje eilėje

osė Bulovaitė, kompozitorius

ačiūnas, Marijona Stanionytė, Bronius Banaitis jaunojo brolis , Albina Barzdaitė

jaunosios pusseserė

vienuolė , neatpažintas, jaunosios sesuo Elena, Motiejus Nasvytis

Salomėjos vyras , Kazys

iktoras Banaitis jaunojo brolis, kompozitorius . 192
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Kvietimas Banaičiams
ytauto fondo
balių. 1929 m.

būtų dėsčiusi matematiką toliau
čia prasideda „kas būtų jeigu būtų“,
galbūt aš
būčiau nuėj s jos pėdomis, o ne užsibrėž s sau tikslą tapti istoriku. Taip sakau, nes iš
tiesų laikau ją savo mokytoja ir tuo pačiu pripaž stu, jog esu jos „kūrinys“2.
Nuo 1945 m. papildomai dėstė Kauno dailės mokykloje. 1958 m. jai suteiktas
nusipelniusios mokytojos vardas. Surinko daug medžiagos gimnazijos muziejui.
1927 m. advyga ištekėjo už teisininko ir pedagogo Vytauto Banaičio
(1900–1980), žymaus spaustuvininko, Vasario 16-osios akto signataro Saliamono
Banaičio sūnaus. Smagios vestuvės, kuriose dalyvavo daug garbingų svečių, vyko
uniškiuose. advygos dieveriai buvo Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoriai
agronomas ustinas Saliamonas, kompozitorius Kazimieras Viktoras ir inžinierius
Bronius Banaičiai, moša Salomėja Nasvytienė. Visi jie 1944 m. pasitraukė į Vakarus.
uniškius advyga važinėjo automobiliu „Peugeot 201 oupe“.
Džiaugėsi sulaukusi Lietuvos nepriklausomybės, tačiau nebeilgai gyveno.
Palaidota Petrašiūnų kapinėse.
advygos automobilis
„Peugeot 201 Coupe“

2

Gudavičius . isa
istorija yra gyvenimas,
Vilnius, 2008, p. 56.
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Pranas Barzda-Bradauskas.
Apie 1925 m.

Pranas su žmona

ože.

Apie 1930 m.

Pranas Barzda-Bradauskas
(1903 10 27–1978 02 28)
Gimė uniškiuose. okėsi Kaune progimnazijoje, vėliau gimnazijoje. 1919 m.
baigė matininkų kursus ir pagal specialyb dirbo emės ūkio ministerijoje. Nuo
1927 m. Tirkšli valsčiaus matininkas, dalyvavo čia kuriant Tautininkų partijos
skyrių. Nuo 1937 m. – Ari galos valsčiaus matininkas, 1940–1941 m. – emės ūkio
komisariato VIII kategorijos matininkas. vairų matininko darbą dirbo iki pensijos.
Priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, kurį laiką buvo Babtų būrio narys.
Su žmona Rože išaugino du sūnus Romualdą Liudviką (1931 07 08–2010 11 11)
ir Antaną Vidmantą (1933 05 05–2004 09 29).

Antanas Barzda-Bradauskas
(1903 10 27–1976 12 25)
Gimė
uniškiuose. Baigė Kauno „Saulės“ gimnazijos 4 klases. 1924 m.
baigė Kauno aukštesniąją komercijos mokyklą, 1930 m. – Dotnuv s žemės ūkio
akademiją. 1931–1934 m. dirbo B btų ir onav s valsčių, 1934–1940 m. Kėd inių
apskrities agronomu. Buvo Kėdainių apskrities tautininkų sąjungos pirmininko
pavaduotojas. 1940–1941 m. – Gaili šių tarybinio ūkio agronomas, Kauno apskrities
vykdomajame komitete administravo penkis valstybinius ūkius.
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Vokiečių okupacijos metais dirbo uniškių ūkyje. Kad gautų didesnes reparacijas, vokiečiai ūkyje
įdarbino belaisvių rusų. 1944 m. pažymoje buv s
belaisvis
. Trimailovas nurodo, kad, vokiečiams
jį grąžinus į lagerį, Antanas padėjo išsilaisvinti, vėl
įdarbino ūkyje. Kitas ūkyje slėp sis belaisvis sulaukė
sovietų grįžimo. Iš vokiečių arešto taip pat išlaisvino
buvusį darbininką . Tamulį, priėmė jį dirbti ir gyventi
ūkyje. Gal tai vėliau padėjo Antanui ir jo artimiesiems
išvengti tremties.
1944–1946 m. ir toliau dirbo uniškių ūkio, jau
priklausančio „Valgio“ trestui, agronomu.
1946–1950 m. – Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumo mokomojo ūkio valdytojas, dėstė
daržininkyst ir augalininkyst . 1950–1956 m. – Kauno Antanas ir Bronislava BarzdosBradauskai. 1940 m.
meteorologijos stoties inžinierius meteorologas.
Dirbdamas technikume ir meteorologijos stotyje Nuotraukos iš Barzdų giminės
organizavo muzikos būrelius. 1957 m. emės ūkio albumų
akademijoje papildomai laikė egzaminus ir turėjo
antrą kartą apginti diplominį darbą, nes Dotnuvos akademijoje nebuvo dėstytas
marksizmas-leninizmas. Ir išklaus s šį kursą, netapo politiškai patikimas.
1957 m. dirbo L A mokomojo ūkio agronomu, plėtė, tobulino šiltnamius.
Rašė straipsnius į žemės ūkio krypties leidinius. Už sėkmingą darbą SSRS liaudies
ūkio pasiekimų parodos apdovanotas sidabro medaliu, pripažintas darbo pirmūnu.
Akademijos partinės organizacijos sekretorius nesutiko, kad tokios socialinės kilmės
darbuotojas dirbtų pedagoginį darbą, vadovautų studentų praktikai. 1959 m. buvo
priverstas palikti darbą akademijoje ir priimtas darbininku į Vyt nų sodininkystės
ir daržininkystės bandymų stotį. emės ūkio ministerijos nurodymu atleistas ir iš
čia. Po raštiško kreipimosi į LKP K pirmąjį sekretorių Antaną Sniečkų 1960 m.
priimtas dirbti Kauno ičiurino sodininkystės ir daržininkystės technikumo mokomojo ūkio direktoriumi. 1962 m. iš šių pareigų atleistas, bet leista dirbti ūkyje.
Antanas 1940 m. vedė Bronislavą Ivinskyt (1914 05 04–1973 07 04), agronom , istoriko enono Ivinskio seserį. Su ja 1941 12 23 susilaukė dukters Dalios
(Vyšniauskienės), 1945 08 01 – Aurelijos (Pivorienės, mirė 1995 07 23), o 1953
01 07 – sūnaus Antano Barzdos, šio straipsnio autoriaus.
1967 m. po insulto priepuolio gydėsi, iš dalies pasveik s nebedirbo. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
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Nutol s brangus pasaulis
Mindaugas Lošys

es stebimės, kaip pasaulis keičiasi milijonais,
tūkstančiais ir šimtais metų, tačiau dar labiau reikėtų
stebėtis, kaip jis keičiasi per vieną žmogaus gyvenimą.
aunajai kartai jų senelių vaikystės, brandos metas, jį
sup įvykiai jau yra tap tolima ir nelengvai suvokiama
istorija. Ir ar tik jaunajai
mums patiems Ir ar visi
pokyčiai tik į gerą pus
Iš praeities ilgesio kartais
pasijuokiama seniau ir vanduo buv s skaidresnis, ir
debesys gražesni.
gal čia nieko juokingo
Visi, kas B btų krašte praleido vaikyst , jums
patvirtins, kad šiandien Nev žio vanduo nebe toks
skaidrus ir vėsus, kaip tada. o duburiai nebe tokie
gilūs. Gražaus miško taip pat regimai sumažėjo. Ką
jau kalbėti apie žmonių gimin ... Per vieną žmonių
kartą vyko skirstymasis į vienkiemius, kraustymasis Mindaugas Lošys
į kolūkines gyvenvietes, okupantų nusavintų žemių
susigrąžinimas – trečioji
amžiuje naujakurystė. Rezultatas – vieni kaimai
(Sitk nai, Kani kai, un škiai, Pag nė, Piep liai) virto vos ne miesteliais, kituose
liko vos viena kita sodyba ( glyna , anuš niai, Nauj triobiai), o dar kituose – nė
vienos (Algup s, Antagyn lės, Ba triškė, ac šius).
Ne dėl visų pokyčių, ypač medžiaginio pobūdžio, reikėtų liūdėti. okslo,
technikos pažanga žmogų išlaisvino iš sunkaus darbo. Vietoj arklio šiandien laukuose darbuojasi traktorius, vietoj pjovėjo ir rišėjos – kombainas. Tačiau dėl šios
pažangos nebūtinai žmogus tapo laimingesnis.
odernizmas griauna vertybes,
ypač dvasines, kuriomis kiekvienas mūsų vaikystėje ar jaunystėje įtikėjome, jas
branginome, gynėme. ( ia nekalbu apie ginklu nuo okupantų gintas lietuviškos
būties vertybes.) Lankydamas Babtų, Panevėži ko, un škių kapines ant paminklų
matau pavardes tų, kurie anoje, pirmosios Respublikos Lietuvoje, gyveno, dirbo,
mylėjo žem ir savo šeimą, kaimyniškai bendravo, dainavo, svajojo apie gražesn
ateitį. Apie tą metą vienu kitu brūkšniu ir norėčiau papasakoti.
Nors save teisėtai laikau babtiškiu, gimiau 1938 m. rudenį Kaun .
ano
tėtis Pranas Lošys, kaip Lietuvos kariuomenės savanoris, iš Vareik nių dvaro buvo
gav s apie 8 ha žemės, bet dirbo policijoje ir gyveno laikinojoje sostinėje. Šeimoje
gimė šeši vaikai. ie buvo pakrikštyti tautiniais vardais – indaugu, Gediminu,
K stučiu, Vytautu, Birute, o Reginos išimtis, kaip sakoma, patvirtino taisykl .
Dėl tų vardų tėvas iš klebono sulaukė priekaištų už nepagarbą krikščioniškoms
tradicijoms, bet jis buvo tautiškai nusiteik s, gerbė Lietuvos valstybės istoriją, tad
nepasidavė.
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir Vokietijai su SSRS pasidalijus
Lenkiją, tėvai nutarė, kad mieste gyventi tampa nesaugu. Šeima persikėlė į Vareik nius, kur jau buvo iš rąstų pastatytas gyvenamasis namas skardiniu stogu,
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egina ir broliais iš kairės
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ytautu

ir Gediminu. 1983 m.

kai kurie ūkiniai pastatai, o žem dirbo iš Pietų Amerikos grįž s labai įdomios
biografijos mano senelis Stasys Lošys. Tai buvo protingas sprendimas, apsaugoj s
mūsų šeimą nuo didesnių nelaimių per karą ir pokario metais.
su laimingas, kad augau gausioje ir darnioje šeimoje, – kartu gyvenome
seneliai, tėvai ir vaikai. Buvome mokomi ir auklėjami pagarbos, meilės, užuojautos ir paramos vienas kitam dvasia. Tinginystė buvo didelė nuodėmė ir pašaipų
taikinys. Šias vertybes branginau visą gyvenimą, jas permąsčiau palydėdamas
senelius į kapus, kai jie 1952 m. pasimirė keturių mėnesių tarpu.
ano senelio biografija yra būdinga metui, kai Lietuvos jaunimas, nebeišsitekdamas kaime, pradėjo ieškoti darbo miestuose, Am rikoje. Stasys Lošys
gimė 1872 m.
kiškės valsčiuje. Suaug s jis persikėlė į Vi kiją prie N muno,
kur pradėjo dirbti sielininku. iemos metu į šio miestelio prieplauką valstiečiai
suveždavo apylinkės miškuose nupjautus rąstus, o pavasarį juos, surištus į sielius, plukdydavo iki Karali učiaus. Vilkijoje senelis vedė ną Urbaityt , kilusią
iš Lek čių miestelio už Nemuno, jiems gimė dvi dukros ir sūnus – mano tėvelis.
Kartą prieš Pirmąjį pasaulinį karą senelis, išplukd s sielius, namo nebegrįžo.
Šeima ilgą laiką apie jį nieko nežinojo. Atsiliepė iš ik gos, kur dirbo metalo liejimo fabrike, pradėjo siųsti namiškiams pinigų. Atsikūrus Lietuvai, grįžo gimtinėn.
ano tėtis jau buvo ved s, turėjo gerą tarnybą. Senelis irgi pabandė įsitvirtinti
Kaune, už sutaupytus pinigus įsigijo traktierių, tikėjosi gero pelno. Deja, jam atsitiko
panašiai kaip P. virkos romano herojui Frankui Krukui – apgavo nesąžiningi
partneriai. Stasys Lošys psichologiškai buvo tvirtesnis už Praną Krukelį, nepalūžo,
nutarė vėl emigruoti į Ameriką. Pakvietė visą šeimą, tačiau mano tėvai atsisakė,
tad išvyko su žmona ir dviem dukromis. Deja, tuo metu prasidėjo pasaulinė ekonomikos krizė, darbo negavo ne tik moterys, bet ir senelis. Tada jie persikraustė
į S n P ulą Brazilijoje, o čia mus kand – į ontevid jų (Urugv jus). Baigėsi ir
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pinigai, ir kantrybė, nebuvo ko įsitverti. Tik duktė Kazė pasigavo savo likimą –
ištekėjo už tautiečio ir liko visiems laikams. Senelis su močiute grįžo į Lietuvą ir
pradėjo ūkininkauti sūnaus Prano ūkyje Vareik niuose. Kaip jau minėjau, 1939 m.
čia iš Kauno atsikraustė ir mūsų šeima.
Kaimynai, kurių ūkiai irgi nebuvo dideli, mus priėmė draugiškai, greitai
tapome visateisiais kaimo bendruomenės nariais. Visi ūkininkai buvo labai darbštūs,
dori ir sąžiningi, be gudravimų, vienas kitam padėjo tvarkytis kuklaus dydžio
sklypuose. Kai prasidėdavo didysis darbymetis – rugiapjūtė, bulviakasis, kūliava,
kiti vajai, visi suremdavo pečius, už darbą atsilygindavo darbu.
Smagu būdavo žiūrėti, kaip prie rugių lauko susirinkdavo apie 20 vyrų
su dalgiais ant pečių ir tiek pat pėdų rišėjų. Ant dalgiakočių būdavo pritvirtinti
lankeliai, kad nukirsti rugiai gražiai sugultų į pradalges, patogias rišėjoms pakelti
ir surišti į pėdus. Saulėje blykčiojo dalgių plienas, ant žemės šnarėdami gulė
javai, baltavo moterų skepetaitės, o už jų – pilnas laukas pėdų, kuriuos rinko ir
į gubas statė paaugliai ir vaikai.
Talkos paprastai baigdavosi vainiko iš rugių pynimu ir daina, su kuria
grįždavo pas šeimininkus. ia laukdavo moterys su paruoštais valgiais. Tačiau
talkininkai pirmiausia ne už stalo sėsdavo, o prisipyl dubenis šalto šulinio
vandens plaudavo darbo dulkes ir prakaitą. Vyrai paprastai apsinuogindavo iki
pusės, vandeniu „pavaišindavo“ kitus, ypač moteris. Visi apsivalydavo drabužius
ir avalyn . Talkininkai buvo vaišinami kasdieniu maistu – duona, rūgusiu pienu,
virtomis bulvėmis, mėsiškais patiekalais. Per rugiapjūt buvo įprasta perpjauti
skilandį. Vaišės ir pasisėdėjimas su pokštais, žaidimais, dainomis kartais užtrukdavo iki vėlumos, o ryto metą visi lyg niekur nieko, žvalūs, žvitrūs vėl kibdavo į
talką kitam kaimynui. an tie talkininkai labai patikdavo – jauni, gražūs, stiprūs,
atrodė, kad darbas jiems – pramoga.
Sunku dabar man vertinti prieškarinį kaimą, kurį mačiau būdamas pipiras,
tačiau manau, kad, pasuk s vienkiemių keliu, jis tvirtėjo, žmonės įgydavo vis
daugiau ūkininkavimo žinių ir praktikos, radosi naujos technikos, plito trąšos.
kiai, kurie prieš kelerius metus vos galą sudurdav su galu, vėliau jau gamino
turgui, stiprėjo prekinis ūkis. Kas be ko, kai kas ir nusigyvendavo, bet neretai –
dėl nepakankamų pastangų.
Visam šiam jaunos valstybės žemės ūkio pakilimui skaudų smūgį sudavė,
kaimo pavidalą ir žmonių požiūrį į darbą pakeitė sovietinių okupantų primesti
kolūkiai (kolchozai).
Tačiau prieš tai teko išgyventi ketverius siaubingo karo metus. 1941 m. vasarą frontas rytų link nudundėjo labai greitai ir be didesnių nuostolių, o 1944 m.
rugpjūtis įsirėžė giliai į atmintį.
Nors jau gaudė karo pabūklai, virš mūsų laukų skraidė sovietų ir vokiečių
žvalgybiniai lėktuvai, niekas nenorėjo palikti sodybų ir sukaupto jose turto. Kurį
laiką slapstėmės griovyje ir daržovėms skirtame molio rūsyje, dar buvo ramu.
Tačiau vieną dieną prasidėjo tikras pragaras – šaudė rusų katiušos, žemė drebėjo
nuo sviedinių sproginėjimo.
oterys meldėsi, vyrai keikė abu priešininkus, dėl
kurių kentėjo Lietuvos žemė. Suliepsnojo Alekso Daučiansko ir Kazio Alaburdos
sodybos. os sudegė kaip degtukų dėžutės, niekas ir nebandė gesinti. Praskridus
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lėktuvams ir pasėjus fugasines bombas, užsidegė dar du ūkiai – Kasparavičiaus ir
V. Grajausko. vakarus nuo kaimo, Kar lgirio miško pakraštyje, stovėjo vokiečių
artilerijos baterijos, į jas, matyt, ir buvo nukreiptas smūgis. Kanonada pasibaigė
be kariuomenės judėjimo, tarsi lygiomis. Išlind iš slėptuvių džiaugėmės, kad
mūsų namai liko sveiki. Bet pasilikti juose nebedrįsome.
Pasikink Bėrį, vežimą prikrov būtinos mantos, maisto, išvykome į artimiausią miškelį, kur kaimo vyrai jau buvo iškas atsarginius bunkerius, jeigu
kartais frontas sustotų mūsų kaime. Bunkeriai buvo gilūs, uždengti keliomis rąstų
eilėmis, apkasti žemėmis, – tik tiesioginis bombos pataikymas galėjo juos sugriauti.
Netoliese raiste buvo iškastas šulinys geriamam vandeniui kaupti. Šalimais su
pabūklais tebebuvo vokiečiai, jie mums nieko nedraudė, tik įdėmiai sekė.
Nepamenu, kiek naktų mes praleidome tame miške, bet paskutinė buvo
nežmoniškai baisi – be perstojo sproginėjo abiejų priešininkų sviediniai, minos.
Kulkos ir sviedinių skeveldros kapojo šakas, blaškėsi gyvuliai. Tik paryčiais mūšis
baigėsi, o vandens einančius vyrus pasitiko rusų kareivių riksmai Stok, rankas
aukštyn Kas jūs tokie
ums buvo leista grįžti namo.
Išvažiav iš Karalgirio išvydome neregėtą vaizdą kiek tik akys užmatė,
plentu traukė nesibaigianti kariškų sunkvežimių, tankečių, patrankų, kinkinių,
net virtuvių vilkstinė, važiavo ir pėsti žygiavo tūkstančiai kareivių išblukusiomis
žaliomis uniformomis.
Visų džiaugsmui, radome sveiką sodybą, per stebuklą išlikusią vienintel
tarp keturių šalia buvusių. Senelis neberado tik savo smuiko, kas buvo smulkmena
prieš kaimynų nuostolius.
ema čių plento tiltas buvo susprogdintas. Nev žis, ties B btais išplatėj s
ir gilus, iki 10 metrų, buvo rimta gamtinė kliūtis puolantiesiems. Tačiau upėje
buvo kelios brastos, kurias vietos gyventojai žinojo ir vasarą naudojosi. Viena
tokia buvo ties Vareik niais. Gal dėl jos ir vyko toks nuožmus mūšis Šią versiją
tarsi patvirtindavo po pavasario ledonešių ir potvynių atsirasdavusios vis naujos
atodangos su karinės amunicijos, drabužių, avalynės liekanomis, žmonių kaulais
ar net ištisais skeletais. Kaimynai pasakojo, kad lankoje šalia brastos buvo palaidota daug kariškių, iš žemės kai kur kyšojo jų milinių skvernai. Nežinau, ar
čia laidoti kareiviai buvo pervežti į suformuotus karių kapus. Neteko skaityti ir
žmonių atsiminimų apie čia vykusius mūšius.
Gaižuv lės kaimo laukuose susirėmė priešininkų tankai. Ilgai po karo ten
dar riogsojo pamuštos ir rusų, ir vokiečių mašinos.
Nors frontas
rbarko apylinkėse išsilaikė iki spalio pradžios, mums jis
tiesiogiai negrėsė. Tik kartą Kazio Ribišausko ir Stasio Vizbaro laukų sandūroje avariniu būdu nusileido pamuštas rusų bombonešis. Vaikams buvo smalsu
stebėti, kaip jį remontavo.
echanikai ir lakūnai buvo gana draugiški, tad
lėktuvo pakilimo dieną susirinko daug kaimo žmonių. Apsuk s atsisveikinimo
ratą, bombonešis dingo už horizonto, kas žino, koks buvo tolimesnis jo ir
ekipažo likimas.
Kaimas puolė doroti jau sunokusį javų derlių, ėmėsi kitų įprastinių darbų,
skliaudė ausis, kaip elgsis grįž 1940 metų atėjūnai. Tuo tarpu vaikai gyveno
savo gyvenimą. Namuose buvo gera ir jauku, vakarais žaisdavome įvairius žaidi-
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mus – loto, „Stenkis aukštyn“, mėgome šaškes. Kartą tėtis iš kažkokios slaptavietės
ištraukė gražią languotą medin dėžut su įvairiomis figūrėlėmis ir paaiškino,
kad tai rimtas žaidimas – šachmatai. Parodė, kaip tos figūros vaikšto, sužaidė
su mumis pirmąsias partijas. Visiems žaidimas patiko, po kelerių metų namuose
atsirado net Vlado ikėno vadovėlis „Šachmatų žaidimo pagrindai“.
Labai susidraugavau su seneliu, kuris mane mokė įvairių ūkio darbų.
Nors buvau dar menkas darbininkas, jis mane pagirdavo, paskatindavo net už
smulkmeną – atneštą įrankį, vieną kitą malką, kai kraudavome rietuves. an tai
patikdavo, labai stengdavausi. Po tokio darbinio bendravimo senelis paprastai
paimdavo mane už rankos ir eidavome pusryčių ar pietų valgyti.
Tėvelis dar paauglystėje buvo pramok s staliaus amato. rengiant namą
daug ką padarė savo rankomis. ėgo sodininkyst – bene du hektarai ūkio buvo
apsodinti vaismedžiais, parsivežtais iš Aukšt sios Fr dos medelyno. Nors dalis jų
speiguotą 1939–1940 m. žiemą iššalo, sodas gražiai užaugo, visiems mums teikė
džiaugsmo ir naudos.
Tėvelis buvo užsibrėž s įgyvendinti du projektus pastatyti vėjo malūną,
kuris maltų grūdus ir gamintų elektrą, bei sukonstruoti ir pasigaminti varstotą
stogo dengimo lentelėms gaminti.
alūno, bijodamas, kad sovietų valdžia paskelbs fabrikantu, nebestatė, bet iš trofėjinio automobilio išimtas ir vėjo sukamas
generatorius šviesą namams teikė. Visą dieną gaminama energija buvo kaupiama
akumuliatoriuje, o vakare – naudojama.
1958 m. Babtų vidurinės mokyklos abiturientai su direktoriumi
Kasparu Bartkumi. M. Lošys stovi penktas iš kairės
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areikonių pradinės mokyklos ketvirtokai
Vadinamąsias dinamas (generatorius) vėju pakink buvo Kazys Liaudans- su mokytoja Kašubaite. M. Lošys stovi
kas, dar vienas kitas kaimo gaspadorius. antras iš dešinės. 1951 m.
Lentelių arba skiedrų varstotas Nuotraukos iš šeimos albumo
taip pat buvo įrengtas ir veikė sėkmingai. į sudarė apvalus stalas su tam tikru atstumu nuo jo įmontuotais keturiais
peiliais. renginio viduryje buvo ašis, ant kurios buvo pritvirtintas stalo paviršiumi
slenkantis rąstas su loveliu pliauskai įdėti. kinkytam arkliui einant ratu ir sukant
rąstą, kiekvienas peilis atriekdavo po lentel . Kad lentelės išeitų vienodo storio,
pliauska buvo prispaudžiama. Lentelių storį buvo galima reguliuoti pakeliant ar
nuleidžiant peilius. Pasigirsiu, kad lenteles į rietuves dažniausiai kraudavau aš.
Tai buvo nelengvas užsiėmimas, bet įdomus, aš juk tapdavau svarbiu asmeniu.
Kadangi šis darbas vyko patalpoje, pašaliniams nekrito į akis ir tėvelis
tokiu būdu pinigo prisidurdavo kelerius metus. Per karą daug pastatų sudegė,
tad užsakymų netrūkdavo.
Turėdamas gerą varstotą ir įvairių įrankių, tėvelis kaimynams atlikdavo ir
kitokius užsakymus – pagamindavo lango rėmą, duris. Gerai pjaustė stiklą, tad
prašymų taip pat netrūko. Kam nors mirus, kaimynai irgi kreipdavosi į Praną
Lošį, nes profesionalūs graboriai buvo brangininkai, o tėvelis gamino veltui, tik
prašydavo pristatyti lentų ir vinių.
1947 m. rugsėjį išsiruošiau į Vareikonių pradžios mokyklą.
an atsivėrė
naujas pasaulis, šeimos konkurentas. Tačiau tai, ką įgijau pirmais vaikystės metais
šeimoje, iki šiol lieka brangiausia ir vertingiausia – iš kartos į kartą perduodamos
dvasinės vertybės ir papročiai.
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Apie Algupio kaimą, kurio nebėra
Magiliona Staliūnienė

Kaimo, kuriame gimiau ir užaugau, nebėra. Tebėra tie patys laukai su
naujai perbraižytomis valdomis, tas pats Algup s, įsiliejąs čia pat į Stri ną, tas
pats Tišk nės miškas, supąs gimtuosius laukus beveik iš trijų pusių, tik nebeliko
sodybų ir kaimo pavadinimo. Sodybas sunaikino didžioji sovietų laikų melioracija,
o pavadinimą išbraukė jau nepriklausomybės metų valdžia. ano tėvų ir vaikystės
kaimynų žemės dabar priskirtos ac šiaus kaimui.
Kažkada A gupio žemės, kaip ir aplinkiniai miškai, pievos, krūmai, priklausė
raudondvariškio grafo Benedikto Tiškevičiaus valdoms ir vadinosi palivarkas. Iš
vyresniųjų esu girdėjusi, kad VIII a. antrojoje pusėje jame gyveno Stavskių ir
ebrauskų šeimos. Stavskis buv s grafo eigulys, o ebrauskai vėliau emigrav
į Am riką. 1929 m. palivarkas likviduotas ir kartu su trobesiais (gyvenamuoju
namu, svirnu, kiaulide, klojimu, dviem daržinėmis, bulvine) perduotas naujakuriams. Iki tol palivarką nuomojo Vladas Stavskis, jis čia pat 15 ha vienkiemyje ir
gyveno. Valdžia nepatikėjo, kad Tiškevičius šią žem padovanojo jo tėvui eiguliui,
o trobesius pasistatė pats. V. Stavskis pastatus turėjo išsipirkti. Po išskirstymo į
vienkiemius Algupio palivarkas pavadintas kaimu.
Grafas Tiškevičius, Lietuvoje vald s ne vieną dvarą, buv s geras žmogus,
vertin s sąžiningai dirbančius samdinius. ėg s muziką, dail . Klausydav s šienpjovių ar šiaip jaunimo dainų, kaimo muzikantų. Samdiniai mokėj daug gražių
dainų, šokti padispanus, kadrilius, valsus. Daug kumečių nedidelėse dūminėse
pirkiose gyveno netoli jo dvaro, Grauž kaime.
Raud ndvarį atvažiuodav daug svečių, net iš Prancūz jos, It lijos, L nkijos.
Svečiai norėdav apžiūrėti dvaro teritoriją, ir visiems užkliūdavo samdinių dūminės
trobelės su mažais langeliais ir pulkais vaikų. Tiškevičius ir dėl to, ir norėdamas
paskatinti darbščiausius, nutar s jiems duoti žemės. Tarp laimingųjų buvo ir mano
senelis Antanas Palavinskas. Grafas jam skyrė valaką Algupio palivarke.

ano šeima
Prasidėjo sunki naujakurystė, statybos. Atsiųsdamas statybininkus padėjo ir
grafas. Vaikai, visi gim Graužuose Aleksandra, oana, Antanas (1900 m. gim s
mano tėvelis) ir Adolfas, – dar buvo maži.
Gyvenamą namą pastatė iš apvalių rąstų, į jų tarpus priklojo sausų samanų,
kad būtų šilta ir per didžiuosius šalčius. Surentė ir ūkinius pastatus. Šeima iš Graužų
į Algupį persikėlė 1910 m. Namie auginome gyvulių, paukščių, sėjome linų, kuriuos
patys apdorodavome verpėme, audėme, balinome, rankomis siuvome drabužėlius
vaikams. Auginome avių, iš jų vilnų ausdavome milą, jį veldavome. Kaimyniniame
kaime gyven s siuvėjas siūdavo viršutinius drabužius suaugusiesiems – visiems
metų laikams. Nelengva buvo, bet viską darėme su meile ir Dievo pagalba.
Taip bėgo dienos, metai, vaikai paaugo, gyvenimas lyg ir susitvarkė, bet
mano senelio mirtis sujaukė šeimos gyvenimą. emei dirbti reikėjo vyriškos rankos, vaikai ūkyje tvarkytis dar nepajėgė.
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Vyriausioji sesuo Aleksandra buvo ištekėjusi į gretimą Piep lių kaimą už
Butkaus. Po dvejų metų vyras mirė, sesuo grįžo į be tėvo likusią gimtąją sodybą.
Darbams teko pasisamdyti vyriškį – oną alką iš netolimo Padauguv s kaimo.
Po metų Aleksandra už ono ištekėjo. onas arkliais dirbo žem , sėjo rankomis,
pjovė dalgiu, kūlė spragilais, malė girnomis ir taip maitino visą šeimyną.
Aleksandra, Antanas ir Adolfas pasidalijo tėvų ūkį. Broliams teko po 8,
seseriai – 6 ha žemės. alkoms sklypas atiteko pamiškėje, jie ten pasistatė sodybą,
susilaukė trijų vaikų – Antano, lenos ir Aleksandros. Gyvenimas prie miško tapo
lemtingas sovietmečiu. nkavėdistai įtarė, kad onas alka bendrauja su partizanais,
todėl jį areštavo, uždarė kalėjime, kuriame išbuvo kelerius metus ir mirė iš bado.
Palaidotas B btų kapinėse. ono sūnus Antanas taip pat buvo suimtas, išvežtas į
V lnių, kur ilgai kalėjo ir grįžo pėsčias į namus.
ediniai klumpių padai buvo
tiek nudil , jog pirštai siekė žem . Pati mačiau. Visa alkų šeima jau išmirusi, o
vienas Antano sūnus gyvena Vilniuje.
Su seserimi Stefanija pas alkas nešdavome ką tik mamos iškeptą duoną,
kurios ateidavo miškiniai.
Antroji Antano Palavinsko duktė oana su kaimynu onu onaičiu pabėgo iš
namų, apsigyveno Kul utuvoje, kur pasistatė nedidelį namelį ir jame išgyveno iki
pat mirties 1958 m. onaičiai užaugino šešis vaikus sūnų Petrą ir penkias dukras –
Ievą, Gen , leną, Adel , Kazimierą. Pastaroji buvo partizano Stasio Skučo, sušaudyto
Vilniuje, žmona, ištremta į S birą. Grįžusi iš tremties, Kazimiera po kelerių metų
mirė. Vienerių metų Skučų dukrą Aušrą enkavėdistai skaudžiai sumušė, keliose
vietose sulaužė stuburą.
ergait augino ir globojo S. Skučo sesuo Adelė. Ilgus
metus Aušrelė gulėjo lyg kokiame lovyje, kad suaugtų jos stuburas, fizinė ir dvasinė trauma liko visam gyvenimui. Šiuo metu ji gyvena Kaun , turi sūnų ir dukrą.
ano tėvelis Antanas Palavinskas pasistatė namą netoli tėvų sodybos, į
kurį, dar nepabaigtą, persikėlė gyventi 1939 m. Su žmona
arijona Balsyte jiedu užaugino penkis vaikus Vytautą, dvardą, Stefaniją,
agilioną ir ną. Visi
Antano vaikai mylėjo muziką ir dainą. (Apie Palavinskų muzikantus žr. šios kn.
str. G. Stonienė. Palavinskų dūdų orkestro istorija, p. 881–885.)
1946 m. brolį Vytautą pašaukė į sovietin karo tarnybą. Tėvas Kaune rado
gydytoją žydą, kuris išdavė dokumentą, kad Vytautas serga epilepsija. Išrikiuoja
Babtų miestelyje sušauktuosius, veda į šilą. Visi eina normaliai, o Vytautas tai
į vieną, tai į kitą pus mėtosi, nevykdo komandos. Pradėjo jį mušti, suspardė
ir paleido namo. Namuose dažnai patikrindavo, gal jau pasveiko, tačiau taip ir
nepavyko jo paimti į kariuomen .
Brolis dvardas 1951 m. buvo mobilizuotas į sovietin armiją. is tarnavo
Ukra noje, Luck ir R vne. Tuo metu Ukrainoje, kaip ir Lietuvoje, dar tebevyko
rezistencija prieš sovietų valdžią. Prieš partizanus buvo pasiųstas ir dvardo dalinys, jis pastatytas prie sodybos stebėti ir tuoj pranešti, jei pasirodys ginkluoti
vyrai. Pasirodė nemažai, bet dvardas vyresnyb tikino nieko nemat s.
ano tėvelis buvo partizanų ryšininkas. Kad nesukeltų įtarimo, į mišką
jis vesdavosi ganyti karv . 1946 m. liepos 29 d. Tiškynės miške vyko čekistinė
operacija ir prie Striūn s upelio tėvelį nušovė. „Sušaudė“ ir karv . Su juo kartu
buvo dvylikametis brolio Adolfo sūnus uozas, jį paliko gyvą. Tą dieną kluone
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bloškėme rugių pėdus, kad, išdžiovin ir sumal grūdus, galėtume išsikepti šviežios duonos. Išgird smarkų šaudymą, supratome, kad tėtės jau nesulauksime.
Nušautą tėvelį stribai vežė į B btų miestelį numesti ant grindinio, bet susirink s
visas Algupio kaimas neleido. Pametė jį gimtųjų namų kieme. Tėvelį pavyko
krikščioniškai palaidoti B btuose.
onas Palavinskas susirgo, liko paralyžiuotas. į globojo, prižiūrėjo brolių
Antano ir Adolfo šeimos.
Dėdė Adolfas namus pasistatė į pietus nuo mūsų sodybos. Su žmona Genovaite ankauskaite sugyveno tris sūnus Algirdą, uozą ir Adolfą. Algirdas 1960 m.
kartu su žmona aryte išvyko į Vakar Vokiet ją, ten baigė mokslus, mokytojavo
Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje. o sūnus Ričardas yra mokslininkas ir šiuo
metu gyvena Vokiet joje. Kartais apsilanko Lietuvoje, atveža vaistų labdaros, dalijasi mokslo patirtimi. Ričardo sesuo arytė taip pat gyvena Vokietijoje. Dėdės
Adolfo sūnūs uozas ir Adolfas mir , pastarojo duktė gyvena Kaune.

Kaimynai
Kai kelios šeimos iš Graužų kaimo kėlėsi į Algupį, atvyko ir ustino ir
lenos ižinauskų šeima su vaikais Pranu, leonora, lena, Antanina; Vladas,
Vacys ir Bronė jau gimė Algupyj . Pasistatė namą, ūkinius trobesius ir sėkmingai
ūkininkavo. . ižinauskienė mokėjo priimti naujagimius, tad padėdavo ne tik
savo, bet ir kitų kaimų moterims. Vyriausias sūnus Pranas, ved s taip pat Pran
su didele pasoga, 1929 m. netoli tėvų sodybos pasistatė namus. at ižinauskienės broliai gyveno Am rikoje ir atsiuntė jai daug pinigų. Prano šeima susilaukė
keturių vaikų K stučio, Aldonos, Danguolės ir nos. Pranas gydė šunis nuo
pasiutligės. Ant nedidelių lapelių surašydavo tam tikrus žodžius, juos susukdavo
į ką tik iškeptos duonos minkštimą ir kas rytą sušerdavo sergančiam gyvūnui.
Per penkias dienas šuo pasveikdavo. Duktė leonora ištekėjo už tame pačiame
kaime gyvenusio Antano Rudžionio, pasistatė namus ten, kur Algupys įteka į
Stri ną, ant kalno. Susilaukė dviejų sūnų Stasio ir Sigito, bei dukros Vandos.
Tėvai ir abu sūnūs mir , o duktė Vanda gyvena Kaune.
. ižinausko sūnus Vladas dar jaunas paliko tėvų namus, – buvo labai
muzikalus, tad gavo kvietimą stoti į Lietuvos konservatoriją. Gyveno Vilniuje,
vedė, susilaukė sūnaus, bet už antitarybin veiklą buvo nuteistas 25 metams
kalėjimo. Bausm atliko Vladivostok . Grįžo be sveikatos ir greitai pasimirė. o
sūnus, taip pat muzikantas, gyvena Vilniuje.
šiaur nuo . ižinausko gyveno onas Rudžionis su žmona lena. Turėjo
tris dukras aniną, Virginiją, Albiną – ir sūnų Antaną, kuris dar nedidelis mirė.
Visos trys dukros gyvena Kauno rajone.
Šiaurės rytų pusėje nuo mūsų sodybos gyveno Aleksas Rudžionis su žmona
Aleksandra. Savo vaikų jie neturėjo, augino Alekso sesers dukrą Bron . Užaugusią
ištekino už Vinco Apanavičiaus iš ac šiaus kaimo. ie susilaukė trijų sūnų ir
dviejų dukrų. Valentinas ir dvardas mir , Stasys ir Irena gyvena Kaune, na
gyvena Pag nės kaime.
Toliau į šiaur , prie Kareivos miško, buvo prigludusi uozo Rudžionio sodyba. am mirus šeimininkavo sūnus ustinas su žmona
arijona. ie užaugino

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

penkis vaikus Algirdą, Steponą, Danielių, Benadą, Ireną. Danielius paskendo vos
tik grįž s iš tarnybos armijoje.
Kiti artimiausi mūsų kaimynai buvo onaičiai ( asiai), su kuriais šiaurinėje
pusėje ribojosi mūsų žemės. Šeima buvo gausi uozas, ustinas, Pranas, na,
Aleksandra. Kaimynai buvo geri žmonės, nesipykome. ie gyveno taip pat vargingai kaip ir mes. Sūnus Pranas, ganydamas karves, pats išmoko groti armonika.
Suaug s pasistatė namus ir gyveno atskirai nuo tėvų. Prasidėjus melioracijai, kaimo
gyventojai kėlėsi kitur ir jų likimas nežinomas.
šiaurės vakarus nuo mūsų sodybos gyveno eronimas Norvaiša su žmona
na onaityte. Susilaukė trijų sūnų Alfonso, Stasio ir Vytauto, duktės milijos.
Alfonsas ir Vytautas mir , o Stasio ir milijos likimas nežinomas.
. Norvaišos kaimynas Ferdinandas Povilaitis su žmona Uršule vaikų neturėjo, užtat turėjo daug bičių, visus ateinančius vaišindavo medumi. Sau ir žmonai
karstus pasidarė pats, juos palaidojo kaimynai.
šiaur nuo Povilaičių sodybos, prie miško ir Striūnos upelio, buvusioje
ebrauskynėje, gyveno uozas Stankevičius su žmona uzefa Balsyte. ie turėjo
apie 18 hektarų žemės. Stankevičiai susilaukė trijų dukrų Genovaitės, Albinos ir
Antaninos. Stropiai dirbo žem , buvo pasiturintys ūkininkai. Pasistatė naują gyvenamąjį namą, užsodino didelį sodą, tačiau nespėjo namo įrengti, nes prasidėjo
Antrasis pasaulinis karas. Po karo sovietų valdžia juos išbuožino, uozą 1946 m.
uždarė į kalėjimą, o 1948 m. gegužės 22 d. žmoną ir visas dukras ištrėmė į Ig rką.
1958 m. šeima grįžo į Lietuvą, tačiau namų neberado – jie buvo nugriauti.
Dar nebaigtą įrengti namą valdžia išvežė už Vilkij s, į Da geliškius. Ten kūrėsi
TS, kur jį ir pastatė. Naujas svirnas skardiniu stogu išvežtas į Babtų šilą, po daugelio metų ir iš ten pradingo. Stankevičiai apsigyveno Kaune, bet, sveikatą prarad
tolimoje šiaurėje, neilgai tegyveno. uozas mirė 1963, o uzefa – 1998 m. Paskui
juos nusekė ir duktė Antanina (2014 m.). Albina ir Genovaitė tebegyvena Kaune.
rytus nuo Stankevičių gyveno Stasys onaitis. o vaikai uozas, advyga ir
Vincas mir , o lzbietos, aninos, Antano ir Stasės likimai nežinomi.
Šalia Povilaičių gyveno onas onaitis su žmona lena
erkevičiūte. ie
turėjo šešis vaikus. Vyriausias sūnus Kazys gyveno Gr giškėse, šiuo metu kali
iki gyvos galvos. Už keturių merginų išprievartavimą ir trijų nužudymą jis buvo
pramintas pakelių maniaku. Sūnus Stasys žuvo avarijoje.
Stepo
ikalausko šeima buvo įsikūrusi į pietų pus nuo mūsų sodybos.
Savo vaikų jie neturėjo, todėl mane norėjo įsivaikinti, bet mama neleido, nes
norėjo, kad visi vaikai augtų kartu.
Pietvakarių pusėje gyveno uozas atulionis su mama. is buvo ved s, bet
su žmona nesutarė ir išsiskyrė. Partizanai turėj duomenų, kad jis bendradarbiauja
su okupantų saugumo organais, tad jam įvykdė mirties nuosprendį.
Nacmečiu acišiaus dvare, maždaug už 2 km nuo mūsų namų, buvo žydų
getas. ydės eidavo pas žmones prašyti maisto, vesdavosi ir savo vaikus. Per
kaimą ėjo gandas, kad žydus šaudys. atulionienė priglaudė vieną žydait , kad
išgelbėtų nuo mirties.
oters anūkas sužinojo, kad už žydaitės priglaudimą ji
gavo aukso dirbinių. Nutarė, kad močiut reikia nužudyti ir auksą pasisavinti.
Atvažiav s taip ir padarė apsinakvojo, o kai močiutė užmigo, perpjovė jai gerkl .
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atulionienė nukraujavo ir mirė. ydaitė buvo grąžinta į getą, o anūkas pateko
į kalėjimą.
pietus nuo mūsų sodybos gyveno Simas ankevičius su žmona na. ie
turėjo tris vaikus Stasį, ofiją ir Antaną. Stasys ir ofija buvo labai ramūs vaikai. Antanas, partizanų duomenimis, sekė, kur kas eina, ką veikia ir pranešdavo
saugumui. is veikė kartu uozu atulioniu. Vieną vakarą, kai pas dėd Adolfą
Palavinską vyko gegužinės pamaldos, į trobą įėjo miškiniai, liepė t sti pamaldas.
Kai jos baigėsi, pradėjo visus kvosti, kas mes esame. Kai priėjo Antano eilė, jam
liepė išeiti laukan.
es visi išsigand drebėjome. Vaikinas nenorėjo eiti, prašė
žmonių, kad jį gelbėtų, bet buvo nuvestas pas tėvus ir kambaryje nušautas.
ums visiems buvo įsakyta niekur neišeiti, jei kas šoks pro langą – bus nušautas.
Durys buvo užremtos basliu. Taip ir pradrebėjome, kol išaušo rytas.
Toliau į pietryčius savo tėvo Vlado ir senelio sodyboje, kurie dirbo eiguliais,
gyveno taip pat eigulys Aleksas Stavskis. Su žmona, kurios vardo neprisimenu, jie
sugyveno tris vaikus
enriką, advygą ir leną. lenos sūnus šiuo metu gyvena
Babtų miestelyje.
Algupio kaime gyveno 20 šeimų, iš viso žemės kaime buvo apie 160 hektarų.

Kasdienybė
Kadangi mūsų sodyba buvo pačiame Algupio kaimo viduryje, jaunimas dažnai
rinkdavosi pas mus. ia dūdos grodavo šeštadieniais, o kartais ir sekmadieniais, kai
Babtuose būdavo atlaidai. Ateidavo jaunuolių ir iš kitų kaimų G rininkų, glyn ,
V siškių, Piep lių, Vareik nių, Padauguv s. Visi gražiai šokdavo ir dainuodavo.
aunimas buvo draugiškas, labai mėgo įvairius pokštus, linksmybes. Vaikinai,
prisirink karkvabalių, bandydavo mesti merginoms už drabužių ar į plaukus. Šios
išsigąsdavo ir lėkdavo laukan jų išsikratyti. Kai nelydavo, žaisdavome ripką, t. y.
ritinį. Nuo storo medžio kamieno nupjaudavome ritinėlį ir žaisdavome ant kelio.
Šokius rengdavome kieme, nesvarbu, jei būdavo šlapia. Prieš gegužines pamaldas
(mojavą) bėgdavome kūdroje (sodželkoje) nusiplauti purvinų ir suskirdusių kojų.
Už tvarto augo didelis ąžuolas, kuriame gandrai turėjo lizdą ir ten grįždavo kiekvieną pavasarį. Perėjo, augino gandriukus, o švento Baltramiejaus naktį
išskrisdavo.
Gegužinės pamaldos dažniausiai vykdavo irgi pas mus, retkarčiais pas dėd
Adolfą ar Rudžionius. ama mokėjo gražiai papuošti švč. arijos paveikslą, nes
mes, vaikai, miške priraudavome pataisų vainikams, priskindavome pakalnučių,
purienų, ievų. Kiekvieną dieną susirinkdavo tik mūsų kaimo žmonės, o šeštadieniais ir sekmadieniais – ir iš kitų kaimų. Tėvelis vadovavo maldoms, nes pats
mokėjo giedoti. Po jo mirties vadovavo kaimynė Aleksandra Rudžionienė, o po
kurio laiko ir aš visas maldas mokėjau atmintinai.
Namuose kepamą duoną mama įmaišydavo iš ruginių miltų, o kai ji pradėdavo rūgti, iškepdavo po pečiumi blynų, išvirdavo kavos iš miežinių miltų,
paskrudintų ant keptuvės. ukrinius runkelius nuplaudavo, supjaustydavo ir
džiovindavo krosnyje. Išdžiūvusius smulkintus runkelių gabaliukus dėdavo į kavą,
pavirindavo, ir būdavo labai skanu.
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Nacmetis
1942-aisiais, kai man buvo 9 metai, teko ganyti karves netoli Panevėži ko,
pas kolonistą vokietį. Kadangi labai anksti, tekant saulei, turėjau varyti karves į
ganyklą, pas vokiečius gyvenau ištisą savait – iki sekmadienio. Pusryčius ir pietus man atnešdavo į laukus, o vakarien valgiau jau parginusi gyvulius į tvartą.
Karves ganyti buvo labai atsakinga. Atsisėdusi ant kupsto kartais užsnūsdavau, pabudusi šokdavau išsigandus, ar gyvuliai neperbrido Striūnos upelio, už
kurio ganėsi kito šeimininko galvijai.
Labai pasiilgdavau namų, mamos, tėčio, brolių ir seserų. Vieną dieną sugalvojau, kaip pergudrauti šeiminink ir namus aplankyti ne sekmadienį, o vidury
savaitės.
Buvau aprengta mamos pasiūta drobine Pirmosios komunijos suknele. Prieš
einant pas vokiečius piemenauti, mama tą suknel nudažė tamsiai mėlyna spalva. Sumaniau praardyti siūl , o kai vokietka atneš pietų, parodyti jai prairimą ir
paaiškinti, kad turiu grįžti namo susitvarkyti drabužio. Netrukus ji atėjo, atnešė
riek pyrago ir puodelį baltintos kavos. an ir alkis prapuolė, jau svajojau, kaip
ji leis man dumti namo. Būčiau bėgusi, kojomis nesiekdama žemės. Parodžiau
šeimininkei, kad per atsivėrusią skyl matyti marškiniai. i, nieko netarusi, nuėjo
namo. Pagalvojau, tikriausiai vakare, kai parvarysiu gyvulius, paleis mane namo.
Tačiau svajonės greitai baigėsi. Po pusvalandžio atbėgo du vokietukai, gal kokių
šešerių ar septynerių metų, padavė man... adatą su ilgu siūlu ir nurūko namo.
Likau be žado. Nugalėjusi apmaudą, praardytą siūl vėl susiuvau, adatą įsisegiau į švarkelio atlapą ir vakare grąžinau šeimininkei. Ši mane pagyrė, kad esu
tvarkinga ir sumani.
Vasarai įpusėjus, vieną dieną pamačiau, kad nuo Panevėžiuko vieškeliu
žmonės varo karves, didelį pulką kiaulių, kurios blaškosi į abi puses. Nesupratau, kas čia darosi. Pasirodo, tuos gyvulius plento link varė iš vokiečių kolonistų
ūkių. Ten laukė mašinos, į kurias viskas buvo keliama ir vežama į Vokietiją.
Kitą dieną man pasakė, kad karvių daugiau nebereikės ganyti ir galiu eiti namo.
Apsidžiaugiau neapsakomai susirinkau savo drabužėlius ir tekina per laukus,
kiek tik kojos neša, parbėgau į tėvų namus. Kartu parbėgo ir sesuo Stefanija, kuri
tame pat ūkyje prižiūrėjo vieno mėnesio vaikutį ir jo sergančią mamą.
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Babtų lenkiškoji ir sovietinė
„respublikos“
Antanas

aičius

Paskelbus 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą vienas svarbiausių
Lietuvos Tarybos rūpesčių buvo vykdomosios valdžios – inistrų kabineto ir vietos
savivaldos sudarymas. Be jų nebuvo galima perimti viso krašto administravimo.
Tačiau tai atlikti reikėjo esant sudėtingai tarptautinei ir vidaus padėčiai šalyje
tebešeimininkavo vokiečiai, iš rytų veržėsi Raudonosios armijos daliniai, o lenkų
separatistai siekė atkurti buvusią Lietuvos–Lenkijos valstyb .
Šiuo sudėtingu šaliai metu 1918 m. gruodžio 17 d. vidaus reikalų ministras
Vladas Stašinskas vyriausybės vardu paskelbė dokumentą „Dėlei savivaldybių
Lietuvoje“1, kuriame buvo išdėstytos bendros valsčių, apskričių, miestų savivaldos
steigimo taisyklės, žmonių teisės susirinkimuose svarstyti, spr sti reikalus, rinkti
ir būti išrinktiems į vietos savivaldos organus. Visi rinkimai turi būti vykdomi
visuotiniu lygiu ir slaptu balsavimu, – nurodoma dokumente. Vykdomasis valsčiaus savivaldos organas turėjo būti valsčiaus komitetas, viršaitis, jo padėjėjas.
Lietuvių tauta įvairiausiais būdais siekė nusimesti caro ir kaizerio jungą,
atkurti savo garbingos praeities valstyb , tad žmonės su entuziazmu atsiliepė į šį
dokumentą, pradėjo kurti valsčių ar parapijų komitetus, remti apskričių savivaldybes.
Deja, būta ir išimčių. Kelių šimtmečių unija su Lenkija ir carinės Rusijos valdymas buvo atlik savo juodą darbą – rusų ir lenkų kalba vyravo ne tik Lietuvos
miestuose, bet ir kai kuriuose dvaruose, kaimuose. Dvarų savininkai kolonistai,
lenkų dvasininkai geruoju ir bloguoju nuolat įtikinėjo, kad lenkas socialiniu statusu ir Dievo akyse yra pranašesnis už lietuvį, kad lietuviui su jo gimtąja kalba
lemta tik juodnugario mužiko dalia. 1863 m. sukilėlių šeimų, ištremtų į Sibirą,
sodybas iš Rusijos gilumos buvo atkelta nemažai kolonistų, per juos diegiama
stačiatikybė. Šie procesai itin būdingi buvo ir pakaunės – B btų, Vandži galos,
Lab navos apylinkėms, jų gausiems dvarams, palivarkams, bajorkaimiams. Gražios lietuviškos pavardės čia dažnai būdavo įgavusios lenkišką formą – Kimont,
oidat, Giedgowd, Butwillo, Skyrgayllo, kai kurios vietovės – rusišką Nicholskaja
Sloboda, Preobraženskaja Sloboda, akarovka, Korzunovka... Užtat nieko stebėtino,
kad Vasario 16-osios aktą čia ne visi sutikto vienodai. Kolonistus rusus, dažnai
sentikius, baugino bolševikai ir jie laikėsi neutraliai, o sulenkėj Babtų valsčiaus
gyventojai, paveikti lenkų dvarininkų, kurių ne vienas išvyko į Varšuvos legionus,
nenorėjo susitaikyti, kad jiems vadovaus lietuviai, kad jie net atkūrė savo valstyb .
Tapatintis su kuria nors tauta pagal kilm ar apsisprendimą – kiekvieno
žmogaus asmeninis reikalas. eigu jis gyvena ne savo Tėvynėje, tai kitoje šalyje
priklauso tautinei mažumai. Demokratinės šalys tautinėms mažumoms turi garantuoti visuotinai pripažintas teises, o šios – būti lojalios. Lenkais save laik Babtų
valsčiaus gyventojai taip nesielgė. ie
džiaugdamiesi klausė įvairių emisarų
1
Dėlei savivaldybių Lietuvoje, Pirmųjų Lietuvos neiš Varšuvos, Vilniaus, kurie skelbė, kad
priklausomybės metų dokumentai, sud. A. Buračas,
Kauno valdžios dienos suskaitytos, ateis
Vilnius, 1990, p. 16.
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Lenkijos kariuomenė išvaduotoja.
jeigu taip bus, tai kodėl pripažinti Lietuvos
valdžią
1918 m. gruodžio 5 d. B btuose įvyko parapijos komiteto rinkimai, kuriuose
dalyvavo vietos gyventojai lietuviai, lenkai ir žydai. Susirinkimui pirmininkavo iš
kažkur atvyk s advokatas lenkas Vimbaras. Kreipdamasis į lenkus, paklausė, ką
jie siūlo į komitetą. Lietuviai savo ruožtu klausė, kiek vietų komitete bus skiriama
jiems ir kam pavaldus bus tas komitetas – Lietuvos Tarybai ar Lenkų komitetui
Vilniuje. Vimbaras išrėžė kalbą, kad Lietuvoje gyvenantys lenkai Lietuvos Tarybos valdžios nepripažįsta, nes ji parsidavusi vokiečiams, ir paragino visus jungtis
prie vilniškio lenkų komiteto. Tada lietuviai ir žydai iš susirinkimo pasitraukė,
pareikšdami, kad jie lenkų sudaryto komiteto nepripažins, nes ne lietuviai turi
dėtis prie lenkų komiteto, o lenkai prie lietuvių. Nepaisydami šio protesto, lenkai
išsirinko savo komitetą, žinomą „Babtų respublikos“ vardu2.
Patriotiškai nusiteik Vareik nių kaimo lietuvių katalikų draugijos „Vytis“
nariai 1918 m. gruodžio pabaigoje pasiuntė pasitikėjimo raštą Lietuvos Tarybai.
1919 m. kovo 6 d. buvo įkurtas Babtų valsčiaus lietuvių komitetas3.
1919 m. vasario 2 d. Babtuose apsilank Kauno apskrities viršininko padėjėjas . Slavinskas ir apskrities komiteto narys Gabrilavičius konstatavo, kad čia
jokios savivaldos nėra ir įkurti negalima, nes dauguma vietos gyventojų Lietuvos
valdžios nepripažįsta.
Vasario 6 d. . Slavinskas vėl atvyko į Babtus.
iestelyje įvyko Babtų,
un škių ir dalies svainių parapijų atstovų (įgaliotinių) susirinkimas. Susirinkusiems atstovams buvo pasiūlyta rinkti valsčiaus valdybą ir užmegzti santykius
su Kauno apskrities komitetu. Tai padaryti nepavyko, nes vietos gyventojai,
. Slavinsko pasakojimu, buvo pasidalij į 3 sroves
Pirmutinė, pati didžiausioji, nusistačius lenkiškai, šūkavo, kad nepripaž sta Lietuvos
aldžios ir prisideda prie Lenkijos
antroji, žymiai mažesnė, tiko sutvarkyti valsčiaus savivaldyb ir klausyti Lietuvos
aldžios
trečioji, tikriau sakant penkios šešios ypatos, pareiškė, kad jie nusistat „bolševikiškai“, laukia ateinant „draugų“ iš usijos ir jokių valsčiaus savivaldybių tverti nenori.
Nors . Slavinskas aiškino, kad jiems teks pripažinti Lietuvos valdžią, dėl
kilusio triukšmo susirinkimą buvo priverstas apleisti. Vėl buv s išrinktas kažkoks
komitetas, kurio pirmininkas apskrities atstovui dar kartą pareišk s, kad jokių susinešimų su Lietuvos valdžia jie nenori turėti, nes jų valsčius nori prisidėti prie Lenkijos4.
aždaug tuo pat metu kita „respublika“ kūrėsi Piep lių kaime.
2
-jas P-čius. Savivaldos reikalai, Babtai, Tėvynės
Šio kaimo gyventojai buvo susisargas, 1918, gruodžio 19.
3
rink urgio Urlikio namuose. Šeiminin- 4 Lietuvos savivaldybės 1918 1928, Kaunas, 1928, p. 6.
Kauno apskrities viršininko padėjėjo . Slavinsko
kas, buv s carinės Rusijos kareivis ir
raštas Lietuvos vyriausybės atstovui Kauno mieste
ir apskrityje, Lietuvos centrinis valstybės archyvas
susižavėj s bolševikų valdžia, mokėj s
(toliau – LC A), f. 394, ap. 15, b. 328; orkūnaiskaityti ir rašyti, kaimynams išaiškino
tė-Lazauskienė A. Lietuvos espublikos savivaldybių
raida 1918 1920, Šiauliai, 2010, p. 131–132.
sovietinės santvarkos pranašumus prieš ka322
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pitalistin . o suagituoti kaimo ūkininkai surašė trumpą
Babtų valsčiaus sovieto protokolą ir pasirašė trimis
kryželiais, išskyrus . Urlikį. 21 susirinkimo dalyvis
pareiškė, kad jų sudaryta „Babtų sovietinė respublika“
nemokės mokesčių Lietuvos valdžiai ir neleis vyrų
į Lietuvos kariuomen 5. Dokumentą pasiuntė Kauno
komendantui.
Balandžio mėnesį Vyriausybė dar kartą gavo
Babtų komiteto viršaičio ir aplenkėjusių gyventojų
raštą, kad jie Lietuvos valstybei nepriklausysią.
Tada buvo nutarta reaguoti. inistro pirminin- uozas Mikuckis. Iš kn. Kauno
ko
ykolo Sleževičiaus nurodymu balandžio 12 d. komendantūra, 1919 1929,
į Babtus išvyko Kauno karo komendantūros kariai, Kaunas, 1930
kuriems vadovavo komendantas uozas
ikuckis ir
karininkas urgis Bobelis. Ši drausminimo ekspedicija tiek savo transporto priemonėmis, tiek bausmių forma, tiek rezultatais buvo itin įdomi, o žiūrint šių dienų
akimis, egzotiška ir komiška, tad apie ją verta papasakoti plačiau.
Pirmiausia tegu kalba dokumentai. .
ikuckis, grįž s į Kauną, balandžio
14 d. raportavo Krašto apsaugos ministerijos štabo viršininkui
Šiuomi pranešu, kad, gav s pranešimą iš Babtų viršaičio ir leidus Apsaugos ministeriui,
š. m. 12 balandžio aš su adjutantu, 2 karininkais ir būriu kareivių padariau ekspediciją
garlaiviu miestel Babtų dėl numalšinimo atsisakiusių pripažinti Lietuvos valdžios ir
duoti jaunuomen ir gyvulius kariuomenei kaimų Babtų valsčiaus.
Ekspedicija vyko pilnoj tvarkoj, ir visi kaltininkai buvo suareštuoti, išskyrus vieną.
Kai kuriems, padarius tardymą, vietoje prisiėjo paliuosoti kaipo nekaltus. Gi 24,
pasirašiusius tam tikras rezoliucijas, pristačiau Kaunan.
Dėl vedimo tvarkos ir areštavimo kai kurių tariamų ypatų palikta Babtuose būrys kareivių su karininku Bobeliu trejetui dienų. Ant kiek teko patirti, gyventojai Babtų
pripaž sta Lietuvos aldžią ir prisižada pildyti visus sakymus ir duoti rekvizuojamus
arklius ir javus. Suimtiems daroma tardymas6.
Apie tolesn įvykių eigą prisiminimuose papasakojo . Bobelis
Kitą dieną visi suimtieji buvo nugabenti Kauną tardymui, taip pat išvyko ir komendantas. Aš su savo komandos mažesne dalimi buvau paliktas Babtuose dar kelias dienas,
kad babtiečiai greičiau lietuvių kalbos „išmoktų“... Tačiau po 2 3 dienų visi taip gerai
lietuviškai kalbėjo, kad man jau nebuvo kas toliau veikti ir gav s sakymą gr žau Kauną7.
Taigi abi „respublikos“ nustojo gyvavusios, konfliktas buvo likviduotas.
Iš publikuotų ekspedicijos dalyvių prisiminimų galima atkurti gana vientisą
įvykių seką.
Kadangi balandžio viduryje keliai 5 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 351.
6
LC A, f. 394, ap. 15, b. 328, l. 270.
dar būna pabjur , o būriui reikėjo ke- 7 Ruseckas P. Savanorių žygiai, Kaunas, 1937, t. 1,
p. 249–250.
leto vežimų, į žygį kariškiai išsiruošė
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nedideliu garlaiviu . Nors tuo metu Nev žiu iki Babtų garlaiviai plaukiojo ištisus
metus, pavasarį aukštai pakil s vanduo uždavinį dar daugiau palengvino.
Garlaivyje tilpo būrelis raitelių ir mokomosios kuopos kursantų. Plevėsavo
Lietuvos vėliava, visi buvo pakilios nuotaikos, skambėjo dainos. Po kelių valandų
kelionės N munu ir Nevėžiu pavakary buvo pasiekta Babtų prieplauka.
Prisišvartavus kariai liko prie laivo, o karininkai pasuko į valsčiaus savivaldybės pastatą, kuriame rado tik sargą. Sutikti gyventojai, išskyrus kleboną, atsisakė
su kariškiais lietuviškai kalbėti ir apskritai bendrauti. Vis dėlto išsiaiškinta, kad
dauguma pasirašiusiųjų nepaklusnumo Lietuvai dokumentus gyvena miestelyje ir
Piepalių kaime. Buvo įsakyta juos atvesdinti. Komendantas su karininkais atgulė
poilsio, o kariai ėmėsi darbo. Iš stropumo net persistengė – kai kurie nepaklusnieji
buvo atvesdinti vos ne su apatiniais drabužiais.
Tardymo metu kai kurie, pasipasakoj , kad dvarininkų, sulenkėjusių kaimynų buvo suklaidinti ir bauginami, greitai atsisakė savo parašų ir pasižadėjo būti
lojalūs Lietuvai. Tačiau būta ir užsispyrusių. uos karinės padėties sąlygomis buvo
galima griežtai bausti, bet . ikuckis pasirinko „liaudišką“, nestatutin pedagogiką.
Prisiminimuose jis rašė
Nedelsdamas pradėjau aiškintis
Ponas Sedlecki, lietuvis jūs ar lenkas
Nierazumem, co Pan m wesz, ja jestem polakiem.
Gulk ant suolo
paliepiau ir nurodžiau puskarininkiui nusmaukti kelnes ir
krėsti 25 kirčius bizūnu. Po to vėl klausiu
Ponas Sedlecki, lietuvis jūs ar lenkas
eszcze jestem polakiem.
Puskarininkiui nurodžiau krėsti antrą bizūnų porciją.
Ponas komendante, aš lietuvis,
išpylė gražiausia lietuvių kalba.
Tai parašyk apklausos lapą, kad esi lietuvis,
paliepiau.
Taip per vieną nakt visi Babtų valsčiaus šlėktos tapo lietuviais8.
Vis dėlto gana didelį būrį Lietuvos nepriklausomybės priešininkų
. ikuckis išsivežė į Kauną, kur juos
ištardė pagal teisės reikalavimus. Dar
kurį laiką Babtuose su dalimi karių lik s
karininkas . Bobelis baigė rengti dirvą
lojaliai valsčiaus savivaldybei įkurti.
kitus pakaunės valsčius, taip
pat gyvenusius separatistinėmis nuotaikomis, vykti net nereikėjo. Nugird ,
kas dėjosi Babtuose, jie greitai atsiuntė
į Kauną savo atstovus, kurie raštiškai
pasižadėjo vykdyti teisėtus Lietuvos
valdžios reikalavimus9.

8

9

. Bobelis prisiminimuose rašo, kad tais pačiais
metais taip pat garlaiviu vyko malšinti Veliuonos
„respublikonų“. Laivo vardas buv s „Lietuvaitė“.
Tikėtina, kad juo plaukta ir į Babtus. domu, kad
Lietuvos turistai šį senutį medinį laivą 1954 m.
aptiko Gardino prieplaukoje. uo dar buvo iškylaujama Nemuno vidupiu. Paklaustas, ką reiškia laivo
pavadinimas „Lietuvaitė“, prieplaukos darbuotojas
atsakė, kad tai tikriausiai kokio nors Lietuvos
sovietinio partizano pavardė. Kaip laivas atsirado
Gardine, jis nežinojo. Turistai pasiprašė vieną naktį
jame pernakvoti. Kas galėjo tada pagalvoti, kad šis
mažas garlaivėlis turi tokią įdomią istoriją
ed.
pastaba.
ikuckis . R. Gyvenimo vingiuose, Kaunas, 2010,
p. 22.
Kauno karo komendantūra, 1919 1929, red. P. urgelevičius, Kaunas, 1930, p. 118–119.
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Babtų valsčiaus savivaldybė
1918–1940 metais
Damijonas Šniukas

1918 m. lapkričio 11 d. Prancūz jos Kompj no miške buvo priimta Vokiet jos
kapituliacija Pirmajame pasauliniame kare, ji privalėjo pasitraukti iš okupuotų kraštų,
taip pat ir iš 1918 m. vasario 16 d. nepriklausomyb paskelbusios Lietuvos. Tą
pačią dieną buvo sudaryta Augustino Voldemaro vadovaujama pirmoji laikinoji
Lietuvos vyriausybė. Rytojaus dieną Lietuvos Valstybės Taryba ir Laikinoji vyriausybė kreipėsi į šalies žmones, ragindama nedelsiant kurti lietuviškas apskričių ir
valsčių savivaldybes. Valsčiuose pradžioje siūlyta kurti savivaldybių ar parapinius
komitetus. ų pareiga buvo perimti valdžią iš okupantų, sekti, kad pasitraukdami
jie neplėšikautų, neišgabentų Lietuvos turto, organizuoti tvarką ir piliečių saugumą,
vietos gyvenimą. 1918 m. gruodžio 17 d. Vidaus reikalų ministerijos aplinkraščiu
buvo nustatytos laikinos taisyklės vietos savivaldybėms organizuoti ir veikti.

Valsčiaus kūrimosi metai
Iki Pirmojo pasaulinio karo veikusi B btų valsčiaus institucija buvo įkurta
1861 m. po baudžiavos panaikinimo, kai žemdirbiai tapo laisvais piliečiais, trečiuoju (šalia bajorų ir miestiečių) Rusijos imperijos luomu. Su valsčiaus institucija,
o ne su žemdirbyste yra susij s ir šiandien kaimo žmonėms prigij s valstiečio
(valsčionio) vardas.
kupacinė kaizerinė valdžia, Lietuvą traktavusi kaip „grūdų aruodą ir gyvulių
tvartą“, į valsčius pasiuntė savo viršininkus (amtsforštejerius, nuo vok. amtsvorsteher)
ir žandarus, lietuviai galėjo būti tik kaimo seniūnais. Būtent šį engėjų būrį turėjo
pakeisti lietuvių savivalda. Ka no apskrityje jos įsitvirtinimui trukdė ne tik vis
dar šeimininkaują kaizeriniai okupantai, bet ir Lietuvos nepriklausomybei priešinga
V ršuvos agentūra, kuri darė įtaką sulenkėjusioms Vandži galos, Lab navos, iš dalies
Babtų ir Panevėži ko parapijoms. Nors pirmasis bandymas išrinkti Babtų parapijos
komitetą įvyko 1918 m. gruodžio 5 d., dėl lenkiško elemento nepaklusnumo Lietuvos valdžiai savivaldos formavimasis čia užtruko iki 1919 m. balandžio pabaigos.
Kauno apskrities komiteto 1919 m. vasario 11 d. posėdyje buvo konstatuota,
kad vasario 2 d. komiteto narys uozas Gabrylavičius kartu su Kauno miesto
ir apskrities vyriausybės atstovo pavaduotoju Slavinsku, o vasario 9 d. – be jo
lankėsi Babtuose ir patyrė, kad Babtuose jokio valdžios organo nėra ir jo vesti negalima,
nes dauguma vietos gyventojų Lietuvos valdžios nepripaž sta. Nutarta apie tai pranešti
Vidaus reikalų ministerijai, kad imtųsi atitinkamų priemonių1. Kauno miškų urėdas
1919 m. kovo 1 d. pranešė, kad vietos miškus jau saugo sargybiniai, savavališki
kirtimai sustabdyti, išskiriant Vandžiogalos, Babtų, Karm lavos valsčius, kurie
nepripažįstą Lietuvos valdžios2. Kovo mėnesį vis dar buvo pranešama, kad Babtai
mano tvarkytis, bet valsčiaus valdžia dar
ne sikūrusi3. Vėliau įsisteigė kažkoks len1
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 82, l. 201.
kiškasis komitetas, kuris balandžio pra- 2 Ten pat, b. 16, l. 1.
džioje Vyriausybei pranešė, kad jis ir jį 3 Ten pat, b. 34, l. 35.
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remią gyventojai Lietuvos valstybei nepriklausysią. Tada balandžio 12 d. į Babtus
nuvyko Kauno karo komendanto uozo ikuckio vadovaujamas kareivių būrys ir
drastišku būdu (rykštėmis) lenkuojančius aktyvistus prakalbino lietuviškai. Dalis
Lietuvos nepriklausomybės priešininkų buvo išgabenta tardyti į Kauną. Kurį laiką
B btuose lik s karininkas . Bobelis baigė rengti dirvą lojaliai valsčiaus savivaldybei
įkurti. Už tai jis buvo apdovanotas Vyčio kryžiumi.
Piep liuose dar buvo pasiskelbusi „sovietinė respublika“, tačiau su ja būta
mažiau vargo4.
Lenkuojančių vietos gyventojų intrigos kuriant Babtų ir Vandžiogalos savivaldybes tuo nesibaigė, nes 1918 m. pabaigoje Lietuvoje pradėjo veikti Lenkų
karinė organizacija (Polska Organizacja Wojskowa, P
)5. os dokumentuose buvo
reiškiamos pretenzijos į visą Lietuvą, o mažiausiai – į rytin dalį, sieną vedant
N munu nuo Ga dino iki Dub sos žiočių, nuo čia Dub sa aukštyn iki Bet galos,
iš ten per Krak s, kmerg , Petrogr do plentu iki Da gpilio. 1919 m. geguž buvo
įkurta Raimundo Kowaleco vadovaujama atskira Kauno apygarda, kurią sudarė
13 apskričių apylinkių (obvodų), tarp jų – Babtų (slaptas kodas 3) ir Vandžiogalos
(2) vietos komendantūros. Babtų komendante buvo paskirta Panevėžiuko dvaro
ir plytinės savininkė na Korevienė (Koreva, vėliau Babianskienė, slapyvardis
Aniko). P
gretas Konfederatkos slapyvardžiu buvo priimta ir jos septyniolikmetė duktė. 1919 m. vasarą Babtuose lankėsi P
Kauno apygardos skrajojantis
instruktorius Kazimieras Sipowicz-Sliwickis. P
Kauno apygardos komendanto
1919 m. liepos 7 d. įsakymu aplinkinių apylinkių organizacijų susisiekimo su
Kaun vienu ryšių punktu nurodyti B btai6.
Nors Lietuvos priešai trukdė, Kauno apskrityje valsčių savivaldybės įsikūrė
1919 m. pirmoje pusėje. Rugpjūčio 25–27 d. posėdžių nutarimais apskrities seimelis nubrėžė jų darbo tvarką ir uždavinius. Kuriam valsčiui turi prigulėti kaimas,
sprendžia jo gyventojai. Viršaitis ne mažiau kaip keturis kartus per savait privalo
atvykti į raštin , jam priklauso ne mažesnė kaip 100 auksinų alga (raštvedžio –
400–600 auks.). Kadangi tuo metu buvo gausu plėšikavimų, vagysčių, net žmogžudysčių, valsčių vadovybei įsakyta
tuojau pat įrengti areštines. Nusikaltė- 4 Plačiau apie tai žr. A. Vaičiaus str. „Babtų lenkiškoji
liai neturėtų būti lengvai paleidžiami 5 ir sovietinė „respublikos“ šios kn. p. 321–324).
Lenkų karinė organizacija (Polska Organizacja Wojsuž užstatus, nebent už juos laiduotų
kowa, P
), 1914 m. Varšuvoje įkurta organizacija,
kurios
veiklos
tikslas buvo atkurti ečpospolitos
kaimo bendruomenė ar seniūnas. Pastosienų valstyb . 1917 m. tapo pavaldi Laikinajai valstes (stuikas) valdžios reikalams ūkiai
tybės tarybai, 1918 m. Laikinajai liaudies vyriausybei
Liubline. Lietuvoje pradėjo veikti 1918 m. pabaigoje.
ir dvarai privalėjo skirti proporcingai
ia 1919 m. rugpjūčio 28–29 d. buvo suplanavusi
valdomai žemei, o miesteliuose – nuo
valstybės perversmą. Išvakarėse sąmokslas buvo
susektas, dauguma Kauno apygardos vadovų suturimų arklių ar kitokių patogesnių būdų.
imta, surastas archyvas. 73 asmenys buvo teisiami,
Liepta skubiai apvažiuoti kelius, aptačiau dauguma iš karto amnestuota. Kiti paleisti
žiūrėti tiltus, pateikti remonto sąmatas
anksčiau laiko arba iškeisti į Vilniuje kalinčius
7
apskričiai . sakyta suteikti vardus ga- 6 lietuvius. LE, Vilnius, 2007, t. 11, p. 795.
Šniukšta P. Lenkų karo organizacijos veikimas
tvėms, o jų galuose prikalti lenteles su
Lietuvoje, Policija, 1925, nr. 3, p. 12, 1930, nr. 18,
p. 344–345; Rainys . P.O.W. Polska Organizacja
pavadinimais; gyvenamuosius namus
Wojskowa Lietuvoje, Kaunas, 1936, p. 153–154.
ir sklypus sunumeruoti. Kur pastatų 7 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 56, l. 5.
8
Ten pat, b. 570, l. 90.
nėra – įkalti baslį su numeriu8.
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Tuo metu formavosi ir naujos Babtų valsčiaus ribos. Iki karo jam priklausė
Kik nių, Poci nų, Rok škio, Vimbar , Didži jų ir
až jų Ib nų kaimai. Dabar
jų gyventojai panoro priklausyti besikuriančiam Vandžiogalos valsčiui. Šių kaimų
atstovai uozas Barauskas, ugenijus Daumantas, Pranciškus aška, Kazimieras
Tendzegolskis, lžbieta Vimbarienė, Petras urauskas ir kiti rašte Vidaus reikalų
ministerijai įrodinėjo, kad Vandži gala jiems arčiau, į šio miestelio bažnyčią jie
keliauja melstis, pavasariais kelią į Babt s užtveria patvinstantis Gyni s upelis.
1919 m. pabaigoje šių kaimų, išskyrus Rokiškį, noras buvo patenkintas.9 Rytinės
dalies netektį kompensavo per kaizerin okupaciją ar vėliau prie Babtų valsčiaus
prijungti anksčiau
svainių valsčiui priklaus Panevėžiuko apylinkės kaimai.
1922 m. balandžio 6 d. apskrities tarybos nutarimu prie Babtų valsčiaus buvo
prijungti Nauj triobių ir A gupio kaimai. iems buvo įsakyta sumokėti visas mokesčių ir natūrinių prievolių skolas Vilkij s valsčiui.10
Kauno apskrities tarybos 1923 m. vasario 24 d. nutarimu Babtų valsčiui buvo
priskirti kaimai Algup s, Ant gynė, Antagyn lės, Baj nai, Berla niai, Daub rai,
glyna , Gaili šiai, Gaižuvėlė-Užstrebė (Goiževka- astriabė), Gaižuvėlė-Antstrebė (Gaiževka-Nastriabė), anuš niai ( anusevičiai), uginta , uod niai, Kani kai,
Kampa -Klementa , Kampa - otiej nai ( aciejūnai), Kampa -Tuc vičiai, Kilbisa ,
Lipanauka (Liponuvka), un škiai, Piep liai, Rok škis, Sitk nai, Stabaun čius (Stabovnyčia), Šašia (Šaševičiai), Urn žiai, Vareik niai, Vik nai, Vilk nai (Vilčetavas),
V siškiai (Ivošiškiai) ir Babtų miestelis; vienkiemiai Bukolainiai (Bukulancai), Babtyno Būda (Babcino-Būda), i kiškiai, uniškiai, Papa čiai, Padaugupė, Paveju nis
(Pajavonė), Toliejai (Tulija), Sitkūnai, Vidriškiai-Valakėliai, Vilkėnai (Vilčetavas),
Dolė, Fabrikiniai, Koreiviniai, Konstantinavas, Pastrebė, Vikūniškiai, ac šius; dvarai
Bajėnai, Babtynas (Bobcina), uodoniai, Kriv nai (Kševina), Nauj triobiai, Pag nė
(Poginė), Panevėži kas, Šašiai (Šaševičiai), Vareikoniai; miškai Ant gynės, Babtų,
Gaili šių, ugint , uod nių, Kriv nų,
un škių, Naujatriobių, Pag nės, Panevėžiuko, Sitk nų, Šaši , ac šiaus, tarp jų valstybiniai Bajėnų, Babtyno, uniškių,
Naujatriobių miškai11.
1919 m. pavasarį ir vasarą Babtuose dar tebesilaikė vokiečių žandarai. ie
konfliktavo su lietuviška milicija. Vokiečiai įvairiais būdais rinko maisto produktus,
siuntė juos į Vokietiją. Pavyzdžiui, rugpjūčio 14 d. į miestelį atplaukė vokiečių
prekybinis laivas, 9 kariškiai cukrų ir drabužius mainė į sviestą ir vaisius. Vietos
milicija laivą buvo sulaikiusi, bet po derybų paleido, nes gyventojams cukrus ir
drabužiai buvo reikalingi12.
Pirmuoju Babtų viršaičiu buvo paskirtas ar išrinktas Kazys Brazaitis iš
Vilk nų kaimo. Kaip ir buvo galima tikėtis, tautiniu atžvilgiu mišriame valsčiuje jo veiklą lydėjo intrigos, o ir jis pats nebuvo pavyzdinis. Buvo apskųstas
neteisėtai išleid s 181 rublį valstybės
pinigų užraš s, kad maitino naujokų
9
mobilizavimo į kariuomen komisiją, 10 Ten pat, b. 82, l. 216, 220, 259.
Ten pat, b. 570, l. 18.
o ši teigė, kad gyvenusi ir valgiusi 11 Ten pat, b. 980.
pas kleboną. Viršaitis teisinosi valgy- 12 Šniukšta P. Lenkų karo organizacijos veikimas
Lietuvoje, Policija, 1930, nr. 18, p. 345; Rainys .
din s komisiją saugojusius kareivius.
P.O.W. Polska Organizacja Wojskowa Lietuvoje,
Kaunas, 1936, p. 153–154.
Viršaitis savavališkai nustatė muitą už
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išvežamas iš valsčiaus maisto prekes 2 proc. nuo pirklių prekių ir 1 proc. nuo
gamintojų prekių, bet įplaukos buvo neužpajamuotos. 1919 m. liepos 28 d. savivaldybės darbą tikrin s revizorius raštinės patalpas rado labai nešvarias, 15 val.
viršaitis tebemiegojo. Po ketvirčio valandos pasirodė išpurtusiu veidu ir degtine
pasmird s. Girtuokliaująs ištisas dienas, Antagynės kaime visą naktį išlaik s Leopoldo Rachlevičiaus poros arklių pastot . Raštvedyboje netvarka, kasos pajamų
knygų puslapiai nenumeruoti. Klebonas, mokytoja, piliečiai nelabai užganėdinti
viršaičiu. Kai rugsėjo 9 d. jis vėl buvo išrinktas valsčiaus vadovu, apskrities valdžia rinkimų rezultatus panaikino13.

Tarybos ir valdybos
1919 m. paskelbtu Lietuvos savivaldybių įstatymu buvo apibrėžtos valsčių
teisės ir pareigos, plotas, vadovybė, jos rinkimo tvarka. Vyriausiąja valsčiaus
valdžia tapo taryba su vieneriems metams renkamu pirmininku ir pavaduotoju.
Kasdieniams reikalams spr sti taryba rinko valsčiaus valdybą, kurią sudarė viršaitis, jo pavaduotojas ir iždininkas. Atstovai į tarybą buvo renkami valsčiaus
apylinkėse, vadintose apskritėlėmis, – vienas nuo 300 gyventojų. rinkimų sąrašus
buvo įtraukiami tie kandidatai, kuriuos parėmė bent 25 rinkėjai. Vadovaujantis
šiuo įstatymu, pirmuosius rinkimus reikėjo organizuoti iki 1919 m. gruodžio 15 d.,
suteikiant taryboms mandatą iki 1920 m. gruodžio 31 d.14
pirmąją Babtų valsčiaus tarybą buvo išrinkta 13 narių (žr. 1 lentel ). Visi
jie buvo ūkininkai, išskyrus kalvį Stasį Labunauską ir bežemį uozą Grincevičių.
Tačiau būtent pastarasis buvo išrinktas valsčiaus tarybos pirmininku. Valdybą
sudarė viršaitis Kazys Brazaitis, viršaičio pavaduotojas onas Ignatavičius ir iždininkas urgis akubavičius. Raštininku tapo Povilas Kalvaitis, sargu pasamdė
Vladą Urboną. domu, kad apskrities valdžios ir daugelio babtiškių kritikuojamas
K. Brazaitis vėl tapo valsčiaus vykdomosios valdžios vadovu. Nėra duomenų, ar
rinkimuose savo kandidatus buvo iškėl miestelio žydai. Dauguma tarybos narių
buvo beraščiai, K. Brazaitis, . hatkevičius, P. Kalvaitis nurodė baig liaudies
mokyklos 1–2 klases. Atlyginimus gavo tik viršaitis ir raštvedys (po 500 auks.)
ir iždininkas (100 auks.). K. Liukomas ir K. Utkevičius atstovavo valsčiui Kauno
apskrities taryboje, K. Liukomas 1920–1921 m. jai net pirmininkavo.
1 lentelė
etais i rinkta

ir

i

a t

va sčiaus tar

a15

il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Amžius

Gyv. vieta

Užsiėmimas, turtas (žemė dešimtinėmis)

1.
2.
3.
4.
5.

onas Adomaitis
Pranas Antanaitis
Kazys Brazaitis
uozas hatkevičius
uozas Grincevičius

45
26
39
31

Kilbisa
V siškiai
Vilk nai
B btai
uod niai

ūkininkas, 10
ūkn., 10
ūkn., 15
ūkn., 9
ž. ū. drbn., 2 karvės, 1 arklys

LC A, f. 379, ap. 2, b. 82, l. 317.
Savivaldybių įstatymas, Laikinosios yriausybės žinios,
1919, spalio 28, nr. 14, p. 1–4.
15
LC A, f. 379, ap. 2, b. 292, l. 16.
13
14
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t sinys
il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Amžius

Gyv. vieta

Užsiėmimas, turtas (žemė dešimtinėmis)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Petras Gulbinas
onas Ignatavičius
urgis akubavičius
Povilas Kalvaitis
Stasys Labunauskas
Kazys Liukomas
Tomas Ramanauskas
Kazys Utkevičius

37
45
60
29
41
47
31
5

un škiai
Ant gynė
Babtai
Babtai
Panevėži kas
Vosiškiai
Kani kai
Daub rai

ūkn., 18
ūkn., 29
ūkn., 18
ūkn., 12 (tėvai)
kalvis, 2 karvės
ūkn., 36
ūkn., 4
ūkn., 15

1921 m. kovo 11 d. paskelbtas naujas savivaldybių rinkimų įstatymas, pagal
kurį taryba buvo renkama trejiems metams, vienas atstovas nuo 300 gyventojų
pagal proporcin rinkimų sistemą. Partijų ar interesų grupių (kuopų) sąrašą turėjo
paremti bent 20 rinkėjų. Rinkimai vyko pagal šiuos sąrašus 1 – kininkų bepartyvių ir mažažemių (išrinkta 4 atstovai), 2 – emdirbių stambių ir mažažemių (2),
3 – Krikščionių demokratų (3), 4 – Darbininkų (1), 5 – ydelių krautuvininkų ir
pirklių (gauta 81 balsas, išrinktas 1 atstovas), 6 – pramonininkų (1). Taigi naujoji
Babtų valsčiaus taryba šalia žemdirbių turėjo verslininką, du pramonininkus, kalvį,
tarp jų vieną žydą. Frakcijų nebuvo sudaryta. Viršaičiu išrinktas Kazys Liukomas, sekretoriumi dirbo Dlogoborskis (žr. 2 lentel ). Valsčiaus atstovas apskrities
taryboje buvo Baltrus iliušis.
1922 m. lapkričio 16 d. Kaune įvyko apskrities viršaičių ir sekretorių pasitarimas. Viršaičiui buvo nustatyta mėnesinė 150 Lt alga, pavaduotojui – pagal faktin
darbą, kvalifikuotam sekretoriui – 300 Lt, būstas, kuras, šviesa, raštininkui – 60 Lt,
iždininkui – 35 Lt, sargui – 75 Lt, būstas, kuras ir šviesa16.
2 lentelė

4

et

antr i

a t

va sčiaus tar

a

il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Amžius

Užsiėmimas

Gyv. vieta

Turtas
(žemė dšmt.)

1.
2.
3.
4.
5.

Bliumbergas lijas
Kazys Brazaitis
uozas hatkevičius
Petras ižinauskas
onas Drąseika

56
40
37
34
42

verslininkas
žembirbys
žemdirbys
žemdirbys
pramonininkas

B btai
Vilk nai
Babtai
Sitk nai
Stabaun čius

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

urgis Leonavičius
Kazys Liukomas
Vincas Nenis
Stanislovas Pikelis
onas Stankūnas
Antanas Šemberas
ykolas Vyšniauskas

50
51
35
45
60
45
34

žemdirbys
žemdirbys
žemdirbys
kalvis
žemdirbys
pramonininkas
žemdirbys

Piep liai
V siškiai
Vosiškiai
Babtynas
uginta
Vareik niai
Berla niai

gyv. namas
10 dšmt.
9 dšmt.
7 dšmt.
7 dšmt., malūnas
ir lentpjūvė
1,5 dšmt.
38 dšmt.
10 dšmt.

1924 m. baigėsi šios tarybos įgaliojimai, nauji rinkimai buvo paskirti
rugsėjo 19–20 dienomis. ie vyko ta
pačia tvarka, kaip ir 1921 m.

16

12 dšmt.
gyv. namas
225 dšmt.

Ten pat, b. 570, l. 115; f. 402, ap. 14, b. 69, l. 2–13.
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Sudaryti sąrašai 1 – Babtų miestelio žydų, 2 – Amatininkų, krautuvininkų
ir bežemių, 3 – kininkų vidutiniokų ir mažažemių, 4 – emdirbių stambių ir
mažažemių, 5 – Vidutinių ūkininkų, žemės darbininkų ir mažažemių, 6 – emdirbių stambių, mažažemių ir ž. ū. darbininkų, 7 – ūkininkų ir mažažemių. Iš
3 000 užregistruotų rinkėjų dalyvavo 1 677, arba 57 proc., išrinktas 21 tarybos
narys. Tarybos pirmininku buvo paskelbtas Antanas Vainauskas, valsčiaus valdybą
sudarė Kazys Liukomas (viršaitis), onas akubavičius (viršaičio pavaduotojas),
Karolis Pranevičius (iždininkas). ustachijus Bucevičius ir Kazys Utkevičius buvo
deleguoti į apskrities tarybą17.
ficialaus trečiosios tarybos, kuri veikė 1924 10 14–1929 11, sąrašo surasti
nepavyko. inoma tik, kad joje buvo Kazys Brazaitis, ustachijus Bucevičius,
Povilas ebatarauskas, onas akubavičius, Kazys Liukomas, Antanas Vainauskas,
Karolis Pranevičius, Kazys Utkevičius.
Šios tarybos įgaliojimai baigėsi 1927 m., tačiau po 1926 m. valstybės perversmo į valdžią atėj tautininkai rinkimus nukėlė, nes nebuvo spėj parengti
savo režimui pritaikyto savivaldybių įstatymo. Toks įstatymas buvo paskelbtas
1929 m. rugsėjo 7 d. „Vyriausybės žiniose“. is buvo nedemokratiškas – valsčiaus
tarybą, kurią sudarė viršaitis ir po vieną seniūnijos atstovą, trejiems metams dabar
žmonės rinko ne tiesiogiai, bet seniūnijos sueigoje apskrities viršininko nustatytą
dieną ir jam kontroliuojant. Buvo įvesti įvairūs cenzai. valsčiaus tarybą galėjo
būti išrinktas tiktai 24 metų sulauk s pilietis, turįs nekilnojamo turto ar tarnybą
arba baig s aukštąjį ar specialųjį žemės ūkio mokslą. tarybą buvo galima rinkti
ir seniūną. Buvo panaikinta valsčiaus valdyba. Tarybai vadovavo viršaitis. Tarybos posėdis buvo teisėtas, jeigu jame dalyvavo bent trečdalis narių. Pirmajame
posėdyje išrinktoji taryba turėjo apskrities vadovybei pasiūlyti du kandidatus į
viršaičio postą. Ši vieną skirdavo viršaičiu, o kitą – pavaduotoju.
Ketvirtoji Babtų valsčiaus taryba buvo renkama 1929 m. lapkritį kartu su
seniūnų rinkimais. Keliose seniūnijose rinkėjai buvo pasidalij į dvi nesutaikomas
„partijas“ – lietuvius ir lenkus. Lietuviškoji pusė, kaip ir apskrities valdžia, norėjo, kad taryba būtų lojali valdžiai, o viršaičiu liktų Kazys Liukomas. Lenkuoją
rinkėjai net neteisėtais metodais siekė savo. Pavyzdžiui, ūkininkai lenkai, kad
prastumtų savo žmones, kai kuriems lietuviams pranešė, jog rinkimai Gailiušių
seniūnijoje prasidės 11 val., o patys susirinko 10 val. sant lietuvių mažumai,
seniūnu išrinko Vladą Andriuškevičių, o jo pavaduotoju – Kazį Plevaką. Abu
jie save laikė lenkais, lietuviškai rašyti nemokėjo. Prieš viršaitį Kazį Liukomą
dėl asmeninių priežasčių agitavo savivaldybės sekretorius Antanas Pranevičius.
apskritį nukeliavo skundas, kad į valsčiaus tarybą išrinkti uozas Urniežius ir
Polikarpas Gailevičius taip pat nemoka lietuvių kalbos. Skundą tiriant paaiškėjo,
kad P. Gailevičius, nors ir lenkas, lietuviškai kalba. . Urniežiaus išrinkimas buvo
anuliuotas. Gruodžio 2 d. vietoj jo buvo išrinktas Gaižuv lės gyventojas Viktoras
Ivanauskas. Kadangi seniūnijai galėjo atstovauti tik vienas žmogus, taryba sumažėjo iki 10 narių (žr. 3 lentel )18.
17
18

Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 959, l. 20.
Ten pat, f. 402, ap. 1bendr., b. 26, l. 2.
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Babtų valsčiaus tarybos nariai ir savivaldybės tarnautojai 1928 m.
Sėdi iš kairės

nuovados viršininkas

. Beniulis, viršaitis K. Liukomas,

tarybos nariai S. Saulevičius, S. Pikelis, K. Brazaitis ir M.
stovi

osiškių seniūnas

yšniauskas

incas Nėnys ketvirtas , Kostas Keruckas

penktas , G. Fomkinas septintas
alsčiaus seniūnai prie savivaldybės pastato sodina ąžuoliuką.
Medel laiko seniūnas Kazys Keruckas. 1930 m.
Iš A. Ignatavičienės albumo
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3 lentelė

et

ketvirt i

a t

va sčiaus tar

Lietuvos valsčiai

a

il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Amžius

Seniūnija

Gyvenamoji vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kazys Brazaitis
onas Drąseika
Polikarpas Gailevičius
Antanas Grajauskas
Viktoras Ivanauskas
Stasys Launikaitis
Kazys Liukomas
Stasys astavičius
Stasys Saulevičius
Vaclovas Vyšniauskas
Antanas Staševičius

43
49
42
54
34
40
58
51
40
47

Vilk nų
Gaili šių
Kilbis
Piep lių
Gaižuv lės
un škių
V siškių
Ant gynės
B btų
Panevėži ko

Vilkėnai
Stabaunyčius
Kampai
Vareikoniai
Gaižuvėlė
uniškiai
Vosiškiai
Antagynėlės
Babtai
anogradas

Dėl tarybos posėdžių nelankymo 1931 m. lapkričio 17 d. mandatas atimtas.
o vieton išrinktas Antanas Staševičius.

1929 m. gruodžio 9 d. į pirmąjį posėdį susirinkusi taryba kandidatais į
viršaičius išrinko Kazį Brazaitį ir Stasį astavičių, o sekretoriumi patvirtino Antaną Pranevičių.
Apskrities antrosios (Babtų) nuovados viršininkas raporte pateikė abiejų
kandidatų charakteristikas. K. Brazaitį jis apibūdino itin neigiamai būdamas
1919–1921 m. viršaičiu,
pasižymėjo girtavimu, kyšių ėmimu ir kitais nesąžiningais darbais už išdavimą dezertyrams ir svetimšaliams vidaus pasų buvo jam iškelta keletas bylų, kuriose jis buvo Kauno
I nuovados Teismo Tardytojo tardomas, bet visose bylose teisme išteisintas.
Lietuvių kalbą moka žodžiu ir raštu, nors šeimoje daugiau kalba lenkiškai. okiai
partijai nepriklauso. S. astavičius jokių mokslų nebaig s, bet lietuviškai kalba ir
rašo. Šeimoje kalba lenkiškai ir šiaip daugiau pataikauja lenkams jokiai partijai nepriklauso,
jokiais gabumais nepasižymi. Nuovados viršininko nuomone, abi kandidatūros netinka
viršaičio pareigoms. Toks pat griežtas nuovados viršininkas buvo ir sekretoriaus
A. Pranevičiaus, kuris Babtuose dirbo nuo 1926 m., atžvilgiu didelis alkoholikas, veik
kasdien girtauja ir dėl to negali tinkamai eiti pareigų. Būtent jis daugiausia kaltas, kad
Liukomas, vienas doriausių šio valsčiaus žmonių, kaip senas savivaldybininkas, turi savivaldybinio darbo pakankamai patyrimo, be to, doras lietuvis ir tautiniai susiprat s, už
gerą pareigų ėjimą apdovanotas, nebuvo perrinktas viršaičiu.
Konflikto tarp šių valsčiaus pareigūnų esmė buvo tokia. K. Liukomas, negalėdamas
pak sti sekretoriaus nuolatinio girtavimo, paprašė apskrities valdžios jį atleisti. Šis,
bijodamas K. Liukomo perrinkimo viršaičiu ir keršydamas, pradėjo prieš jį energingą agitaciją, stengėsi, kad į tarybą pakliūtų prieš jį nusistat žmonės. Vienas iš
argumentų – neva K. Liukomui, kaip senyvam ir nusipelniusiam, šalia atlyginimo
iš valsčiaus kasos teksią mokėti solidžią pensiją. A. Pranevičius šiam žmogui,
vieninteliam iš tarybos narių, neišsiuntė net pakvietimo į pirmąjį tarybos posėdį.
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Apskrities valdžia skundus ir raportą dėl rinkimų rezultatų tyrė. Kaip
anksčiau rašyta, kai kuriuos rinkimų rezultatus anuliavo. Vis dėlto į nuovados
viršininko raportą ir rekomendacijas nebuvo atsižvelgta. Viršaičiu patvirtintas
S. astavičius, o pavaduotoju K. Brazaitis19.
1931 m. buvo paskelbtas vėl naujas Vietos savivaldybės įstatymas (V , 1931
05 02, nr. 356). Pagal jį trejiems metams renkamą valsčiaus tarybą sudarė po vieną
seniūnijos atstovą. Tais pat metais įvyko ir rinkimai. Viršaičiu išrinktas S. astavičius, viršaičio pavaduotoju K. Brazaitis. Penktosios tarybos sudėtis – 4 lentelėje20.
4 lentelė

4

et

enkt i

a t

va sčiaus tar

a

il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Seniūnija

1.

Kazys Brazaitis
urgis Vilimavičius (nuo 1933 m.)
onas Dronseika
Polikarpas Gailevičius
Antanas Grajauskas
Viktoras Ivanauskas
Stasys Launikaitis
Kazys Liukomas
Kostas Keruckas (nuo 1933 m.)
Stasys Brazauskas (nuo 1933 m.)
Antanas Staševičius
Vaclovas Vyšniauskas (nuo 1933 m.)
Stasys Saulevičius

Vilkėnų

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gailiušių
Kilbisų
Piepalių
Gaižuvėlės
uniškių
Vosiškių
Antagynės
Panevėžiuko
Babtų

Viršaitis ir jo padėjėjas, nors ir turėjo balso teis , negalėjo būti tarybos
nariais. 1933 m. geguž atleidus iš pareigų viršaitį S.
astavičių ir jo vieton
išrinkus Kazį Liukomą, vyko papildomi tarybos narių rinkimai. Naujais nariais
tapo Stasys Brazauskas, Kostas Keruckas ir urgis Vilimavičius21.
1934 m. spalio 1 d. „Vyriausybės žiniose“ (nr. 458) buvo paskelbtas „Vietos
savivaldybės įstatymo pakeitimas“. Pagal jį valsčiaus viršaitis ir jo pavaduotojas
buvo renkami 7 metams. Tais pačiais metais vyko eiliniai valsčiaus tarybos rinkimai. Viršaičiu išrinktas ustinas anušauskas, pavaduotoju – Viktoras Ivanauskas.
domu, kad pirmąkart į tarybą išrinktas Konstantinavo dvarininkas aroslavas
Koreva. Tiesa, jis, kaip išvyk s kitur, netrukus buvo atšauktas. ficialaus tarybos
sąrašo rasti nepavyko. Pagal tarybos posėdžių protokolus sudarytas šis šeštosios
tarybos narių sąrašas Bronius Alaburda, Stasys Brazauskas, Petras ižinauskas,
onas Katkus- hatkevičius, aroslavas Koreva, Kazys Liukomas, Leonas Senkus,
Adomas Šmigelskis, urgis Urlikis, urgis Vilimavičius22.
1937–1940 m. šeštąją tarybą sudarė (nustatyta pagal posėdžių protokolus)
Bronius Alaburda, Vladas Apanavičius, Stasys Brazauskas, onas hodkevičius,
Petras ižinauskas, Kazys Liukomas, Leonas Senkus, Adomas Šmigelskis, onas
Telvosevičius, urgis Vilimavičius. Viršaitis . anušauskas ir viršaičio pava- 19 Ten pat, ap. 2bendr., b. 26, l. 29.
20
Savivaldybių žinynas, Kaunas, 1932, p. 570.
duotojas V. Ivanauskas toliau t sė savo 21 LCVA, f. 402, ap. 2sav., b. 80, l. 102–104.
22
7 metų kadenciją.
Ten pat, b. 618, l. 17.
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1940 m. vasarį įvyko septintosios, paskutinės nepriklausomoje Lietuvoje,
tarybos rinkimai. ą charakterizuoja 5 lentelė23.
5 lentelė
4

i rinkti se tint si s va sčiaus tar

s nariai

il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Seniūnija

Amžius

Adresas, užsiėmimas, turtas

1.
2.
3
4.

Bronius Alaburda
onas Bačėnas
Kazys Brazaitis
Povilas ebatarauskas

Gaižuvėlė
Vilkėnai
Panevėžiukas
Babtai

34
42
54
46

5.
6.
7.

Vladas elka ( alka)
Petras ižinauskas
onas Fomkinas

uniškiai
Gailiušiai
Antagynė

40
50
36

8.
9.
10.

Vincas Grajauskas
Kazys Liukomas
Stasys Pacauskas

Piepaliai
Vosiškiai
Kilbisai

35
68
49

Kaniūkų k. ūkn., 2 ha
Vilkėnų k. ūkn., 2,2 ha
Vikūnų k. ūkn., 35 ha
Babtų vnk. tarnaut., 2,47 ha,
seniūnas
uodonių k. ūkn., 11,5 ha
Sitkūnų k. ūkn., 11,5 ha
Antagynės k. ūkn., 28 ha,
seniūnas
Vareikonių k. ūkn., 15 ha
Vosiškių k. ūkin., 17 ha
Kilbisų k. ūkin., 23,5 ha

Viršaičiai
Pirmuoju nepriklausomybės metų Babtų valsčiaus viršaičiu 1919–1921 m. dirbo a s ra aitis. Vilkėnų kaime jis
valdė 24,2 ha ūkį su trobesiais. Valdžios nemėgtas, bet turėjo
tvirtą aplinkinių kaimų palaikymą, tad nuolat buvo renkamas
į valsčiaus tarybą. 1933 m. rugpjūčio 7 d. buvo vėl išrinktas
viršaičiu, tačiau apskrities viršininkas jo kandidatūros nepatvirtino ir po mėnesio – rugsėjo 11 d. – šis pareigas perdavė
Kaziui Liukomui24.
Antruoju viršaičiu 1921 m. buvo išrinktas Kazimieras
iuk as. Tai 1872 m. kovo 21 d. Vosiškių kaime gim s Kazys Brazaitis
ūkininkas, įdomios ir garbingos biografijos žmogus. Turėjo
47 ha ūkį su trobesiais. Buvo baig s liaudies mokyklą, mokėjo
lietuvių, rusų ir lenkų kalbas. Spaudos draudimo laikotarpiu – knygnešys. 1905 m. dalyvavo Didžiojo Vilniaus Seimo Kazimieras Liukomas
darbe. 1911–1913 m. – Babtų valsčiaus teismo pirmininkas.
1919 m. Babtų seniūnas. 1920–1921 m. Kauno apskrities tarybos pirmininkas. 1921–1929 ir 1933–1934 m. Babtų valsčiaus
viršaitis. Nuolat buvo renkamas į valsčiaus tarybą. Nuo
1936 m. Kauno apskrities tarybos narys. 1935 ir 1937 m.
rinktas apskrities kandidatu į emės ūkio rūmų atstovus.
Apdovanotas III laipsnio Gedimino ordinu. mona Katrė, 57,
sūnūs Stasys (gim. 1907) ir uozas (1916). Aplenkėjusiame
Babtų valsčiuje buvo aktyvus ir nusipeln s lietuvis, todėl
turėjo nemažai priešininkų. Valsčiaus
nuovados viršininkas apgailestavo, kad
23
Ten pat, b. 1819, l. 1–25.
dėl intrigų, visų pirma savivaldybės se- 24 Ten pat, f. 279, ap. 2, b. 82, l. 317; f. 402, ap. 1bendr.,
b. 216, l. 13, 14.
kretoriaus A. Pranevičiaus, jis 1929 m.
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nebuvo perrinktas viršaičiu, o ir vėliau juo buvo trumpai.
Sovietmečiu su šeima buvo ištremtas į S birą. irė 1956 m.,
palaidotas Babtuose25.
tas s
astavičius, gim s 1878 m. gegužės 12 d. osvainių valsčiaus Pal epių kaime, nuo 1930 m. sausio 1 d. –
trečiasis valsčiaus viršaitis. Buvo baig s liaudies mokyklą,
tarnavo Rusijos leibgvardijos raitojoje artilerijoje. Antagynės
kaime turėjo 26 ha ūkį su trobesiais. 1932 m. piktybiškai buvo
užterštas Babtų mokyklos šulinys. Aiškinantis aplinkybes, užkliuvo viršaičio draugystė su aktyviausiais miestelio lenkomanais (nesivaržydamas reiškia lenkams simpatijas ir palaiko artimus
ryšius su nepalankiu lietuvybei gaivalu). 1933 m. gegužės 21 d.
dėl netinkamo pareigų atlikimo atleistas iš viršaičio pareigų26.
ustinas anu auskas, gim s 1899 m. rugpjūčio 10 d.
Raud ndvario valsčiuje, buvo ketvirtasis ir paskutinis tarpukario Lietuvos Babtų valsčiaus vadovas. 1934 m. lapkričio 15 d.
patvirtintas, 1940 m. pakartotinai išrinktas. Sitk nuose jis turėjo
40 ha ūkį su trobesiais. 10,5 ha gavo kaip savanoris, kitą žem
nupirko. Buvo baig s pradinį mokslą. Su žmona susilaukė vaikų uozo, ečislovo, Stasio, Aldonos, advygos. Apdovanotas
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu ir Lietuvos
Nepriklausomybės 10 metų sukaktuvių medaliu. 1940 m. liepos
10 d. sovietinių okupantų valdžios iš pareigų atleistas27.
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Stasys Mastavičius

Justinas Janušauskas

Sekretoriai ir raštininkai
Samdomais valsčiaus savivaldybės tarnautojais buvo sekretorius, raštvedžiai
ir sargas. Savivaldybių įstatyme buvo teigiama, kad valsčiaus sekretorius, viršaičio
kontroliuojamas, veda valsčiaus raštvedybą ir sąskaitybą. Raštvedį ar sargą pasirinkti
galėjo viršaitis, o sekretorių skirdavo ir atleisdavo apskrities viršininkas. Sekretoriaus
reikšm lėmė toli gražu ne įstatymo numatyta hierarchija ir užduotis. Kadangi
viršaitis ir tarybos nariai buvo menkai raštingi arba net beraščiai, nenusivokė apie
įstatymus ir raštvedybos knygas, sekretorius buvo ne tik kanceliarijos vedėjas, bet ir
faktinis valsčiaus vadovas. Viršaitis savivaldybės būstinėje budėdavo tik numatytomis dienomis ir valandomis, tarybos posėdžiai vykdavo tik kelis kartus per metus,
tad būtent sekretorius lėmė, kaip bus pažvelgta į žmones dominančius ar kamuojančius klausimus. Sekretorius paprastai priklausė miestelio inteligentijos būreliui,
kurį sudarė klebonas, medikai (jeigu jų buvo), mokytojai. Nenuostabu, kad vienas
pirmųjų sekretorių – A. Pranevičius jautėsi tikruoju Babtų viršininku, girtuokliavo,
intrigavo prieš viršaitį K. Liukomą, o
vėliau kartu su viršaičiu S. astavičiu25
Ten pat, f. 402, ap. 1bendr., b. 216, l. 1–9; arkausmi paliko finansinių neaiškumų.
kienė
. Babtai istorijos vingiuose, Vilnius, 1994,
Pirmuoju sekretoriumi (1919–
p. 24; Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų
enciklopedija, Kaunas, 1994, p. 35.
1921 m.) dirbo Kazys Koreiva, jį pakeitė
26
LCVA, f. 402, ap. 1bendr., b. 43, l. 1–4; ap. 2 sav.,
Dlogoborskis. Iš šio pareigas perėmė
b. 36, l. 9.
Napoleonas Batoras. „Savivaldybės“ 27 Ten pat, ap. 1bendr., b. 239, l. 1–14.
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alsčiaus savivaldybės spaudai

žurnalo 1926 m. nr. 9 šis vyras matomas grupinėje Kauno apskrities valsčiaus
sekretorių nuotraukoje. Vėliau sekretoriavo Antanas Pranevičius, o 1930 08 16–
1934 12 31 – Pranas Baronas.
1935 01 01–1939 09 01 šiose pareigose dirbo urgis Tamulaitis, jo pavaduotoju – Vacys Andrijauskas, o raštininkais – uozas Šeškauskas ir Vincas atikūnas.
Tamulaitis pagarbiai buvo išlydėtas į žvilką, jo pareigas laikinai perėmė Stasys
ąsinas, paskui – Vincas artinaitis, dirb s iki sovietų okupacijos28.
Sekretorių pavaduotojais yra dirb Vacys Andrijauskas, Kazys Puskunigis,
Viktoras Vizgaitis. Raštininku minimas Leonas onkevičius (1938).

Seniūnijos ir seniūnai
1918–1940 m. žemiausia Lietuvos savivaldos grandis buvo seniūnijos. Trečiajame dešimtmety jų teritorija ir vadovybės skyrimo (rinkimo) tvarka tik formavosi.
1929 m. Vietos savivaldybės įstatyme jau nurodyta, kad valsčiaus teritorija dalijama
į seniūnijas, kurių reikalus sprendžia gyventojų krivūlės (sueigos). Krivūlė renka
seniūną, seniūno pavaduotoją ir atstovą į valsčiaus tarybą. Babtų valsčiuje būta
10 seniūnijų Antagynės, Babtų, Gailiušių, Gaižuvėlės, Kilbisų, uniškių, Piepalių,
Panevėžiuko, Vosiškių ir Vilkėnų.
6 lentelė
etais i rinkti

a t

va sčiaus seniūnai ir seniūn

Seniūnijos pavadinimas
Seniūno ir jo pavaduotojo vardas, pavardė

ava u t ai29

Amžius

Gyvenamoji
vieta

Ant gynės
Antanas Belkevičius
onas ontvilas

35
38

Antagynės k.
Antagynės k.

B btų
Povilas
Vladas

35
28

Babtų mstl.
Babtų mstl.

42
30

Sitkūnų k.
Sitkūnų k.

ebatarauskas
ebatarauskas

Gaili šių
Petras ižinauskas
ustinas anušauskas

Ten pat, ap. 2sav.,
b. 137; b. 893, l. 37;
arkauskienė
.
Babtai istorijos vingiuose, Vilnius, 1994, p. 53.
29
LCVA, f. 402, ap. 1
bendr., b. 26, p. 2.
28

Gaižuv lės
Vaclovas Alaburda
uozas Ramanauskas

30
30

Kani kų k.
Kaniūkų k.

Kilbis
Vladas Budrys
Stasys Pacauskas

29
37

Baj nų k.
Kilbisų k.
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t sinys
Seniūnijos pavadinimas
Seniūno ir jo pavaduotojo vardas, pavardė

Amžius

Gyvenamoji
vieta

un škių
Kazys Gulbinas
Stasys Stanionis

44
26

uniškių k.
Papa čių k.

Piep lių
Vladas Apanavičius
Simas Ramanauskas

32
30

Piepalių k.
Vareik nių k.

Panevėži ko
Vladas aleskis
Leopoldas Paulavičius

37
31

Gaižuvėlės k.
Gaižuvėlės k.

V siškių
Kazys Keruckas
Ignas Bačėnas

30
35

Vosiškių k.
glyn k.

Vilk nų
Ksaveras elkys
onas Ramuckis

55
40

Vilkėnų k.
Vilkėnų k.

Kiti seniūnų rinkimai vyko 1934 ir 1937 m. Abiem atvejais buvo išrinkti tie
patys asmenys. Duomenys apie juos pateikti 7 lentelėje30.
7 lentelė
etais i rinkt

va sčiaus seniūn

anket s

il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Seniūnija

Gimimo metai

Turtas, pastabos

1.
2.

uozas Ambrazevičius
Vladas Apanavičius

Panevėžiuko
Piepalių

1887
1898

3.

Povilas

Babtų

1894

4.
5.

Antanas elkys
Petras ižinauskas

Vilkėnų
Gailiušių

1895
1889

6.
7.
8.

Andrius Dilys
onas Fomkinas
Kazys Gulbinas

Kilbisų
Antagynės
uniškių

1899
1902
1877

9.

Kazys Keruckas

Vosiškių

1900

Gaižuvėlės

1893

Vikūnų k. ūkn., 11 ha
kn., 9 ha. Seniūnas nuo
1929 m.
kn., 23 ha, nuo 1925 m.
Babtų smulkaus kredito banko
kasininkas
kn., 14,5 ha
Seniūnas nuo 1930 m., 1934 m.
išrinktas vls. tarybos nariu
kn., 4 ha
kn., 28 ha, rusas
kn., 10 ha, seniūnas nuo
1929 m.
Siuvėjas, 0,1 ha žemės,
seniūnas nuo 1929 m.
kininkas, 10 ha

10.

ebatarauskas

dvardas Ramanauskas

Kaip matome, Vladas Apanavičius, Povilas ebatarauskas, Ksaveras elkys,
Petras ižinauskas, Kazys Gulbinas ir Kazys Keruckas seniūnais išbuvo beveik
visą aną nepriklausomybės laikotarpį.
Seniūnai buvo tarpininkai tarp gyventojų ir valsčiaus savivaldybės. Pareigos
buvo nelengvos, reikėjo nuolat lankytis kaimuose ir vienkiemiuose su įvairiais
pavedimais. Vieno kito savigarbą seniūno vardas tenkino, tačiau dauguma šias
pareigas laikė naudos neteikiančia prievole. Pagal įstatymą išrinktas seniūnas 30 Ten pat, ap. 2sav., b. 893, l. 1-12.
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pareigų atsisakyti galėjo tik išimtiniais atvejais. Pavyzdžiui,
1933 m. Antagynės seniūnas Antanas Belkevičius, motyvav s,
kad jo sodyba yra toli nuo seniūnijos, užsiėm s naujų pastatų statyba, buvo atleistas. Naujuoju seniūnu išrinktas buv s
pavaduotojas onas ontvilas, o pavaduotoju onas Fomkinas.
Viršaitis K. Brazaitis apskrities valdžiai ontvilą apibūdino
kaip netinkamą pareigoms, nes ne tik nemoka lietuviškai
rašyti, bet ir kalba lenkiškai. Buvo paskirti kiti rinkimai, iš- Gailiušių seniūnijos
rinktas Antagynės kaimo ūkininkas lenkas uozas Kulieša. Šis dokumentų
irgi lietuviškai silpnai rašė, tad nebuvo patvirtintas. Pagaliau registracijos spaudas
trečią kartą išrinktas seniūnas – onas Fomkinas, nors ir rusas, bet lietuviškai kalbantis ir rašantis, apskrities viršininkui buvo priimtinas31.
Pirmaisiais nepriklausomybės metais seniūnų darbas nebuvo mokamas, vėliau
jie gaudavo 30–50 litų per mėnesį. 1939 m. ryšium su pablogėjusia ekonomine
padėtimi seniūnai paprašė valsčiaus tarybos užmokestį padidinti. Buvo pridėta po
5 litus. Tais metais siekta, kad visi seniūnai turėtų dviračius, perkant pažadėtas
avansas, kurį privalėjo grąžinti per 15 mėnesių. Seniūno veikla susilaukdavo ir
intrigų, keršto. 1937 m. buvo padegta Antagynės seniūno ono Fomkino jauja,
sudegė javai, kiaulės. Seniūnui avansu buvo išmokėtas 270 litų atlyginimas32.

Policijos nuovada
Kaizerinės okupacijos metais Kauno apskritis turėjo 13 žandarmerijos rajonų,
po vieną parapijoje. Kuriantis nepriklausomos Lietuvos milicijai, vienas rajonas
dėl lėšų stygiaus buvo likviduotas. Kiekviename rajone buvo po 6 raitus milicininkus (stražnikus), įskaitant ir viršininką. ų pagrindiniai uždaviniai buvo kova
su banditizmu ir plėšikavimu, spekuliacija, maisto produktų išvežimu svetur, savavališku miškų grobstymu, degtindariais, viešosios tvarkos palaikymas, mokesčių
ir prievolių išreikalavimas, parama teismams.
Buvo rengiami reidai į miškus, kur gaudyti dezertyrais tap ar iš Vokietijos
nelaisvės pabėg rusų kareiviai, vadinamieji plienčikai. ie vertėsi plėšikavimu ir
atviru banditizmu. Buvo atvejų, kai pagautus banditus „siųsdavo į Vilnių“, t. y.
sušaudydavo vietoje33.
Pirmieji lietuviškos milicijos žingsniai buvo nelengvi. Kauno apskrities
milicijos viršininkas Kazimieras Radvilavičius 1919 m. sausio mėn. Vidaus reikalų ministerijai skundėsi, kad sunkiausia padėtis Vilkijoje ir Babtuose, kur ryški
komunistų darbuotė, o atkirčio jai nėra, nes chaosas t siasi ir parapijos komitete. Siūlė
vietoj 12 rajonų steigti 4 didelius rajonus (nuovadas), o senuosius rajonus vadinti
parajoniais (punktais). Vidaus reikalų ministras onas Vileišis su tuo sutiko ir
1919 m. vasario 24 d. pasiūlė Kauno apskrityje įsteigti 4 nuovadas B btų, Garliav s, Turž nų ir Vilkij s34.
Antroji (Babtų) nuovada įsikūrė
Kazimier vos dvare šalia ažųjų Ibėnų.
ai priklausė Babtų, Vandžiogalos ir 31 Ten pat, b. 80, l. 108–113.
32
Ten pat, b. 893, l. 20.
L pių skyriai, vėliau iki 1932 m. vadinti 33 Ten pat, f. 394, ap. 2, b. 23, l. 235.
punktais. Nuovadą sudarė viršininkas, 34 Ten pat, ap. 5, b. 131, l. 3–12.
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trys raiti vyresnieji milicininkai, 7 raiti jaunesnieji ir 11 pėsčiųjų milicininkų. Babtuose bazavosi vienas vyresnysis, trys jaunesnieji milicininkai, jie turėjo viso labo
vieną arklį35. Vėliau nuovados būstinė buvo Babtuose.
Kurį laiką, bent iki 1919 m. balandžio, o gal ir ilgiau, milicijai Babtuose
teko veikti ten tebesant vokiečių žandarams. Tarp dviejų jėgos struktūrų vyravo
nuolatinė įtampa, intrigos. Abi pusės turėjo nuodėmių vokiečiai buvo demoralizuoti, jų drausmė buvo pakrikusi, o į besikuriančią lietuvišką miliciją taip pat buvo
patek atsitiktinių žmonių. Vokiečiai lietuviams ginklų nedavė, bet parduodavo
plėšikams. Apsilankiusiam apskrities atstovui babtiečiai skundėsi, kad jie, aidint
vokiečių šūviams, gyvena nuolatinėje baimėje. Vokiečiai vertė kalt milicininkams,
tačiau buvo įrodyta, kad per 150 šūvių, šaudydami antis Nev žio pakrantėse,
paleido vokiečiai36.
Tuo tarpu vokiečių žandarų raportai Kauno žandarmerijos viršininkui kalba
priešingai. 1919 m. kovo 30 d. Babtų žandarmerijos vadovas iubneris ( bner)
praneša, kad kovo 23 d. įkauš milicininkai susimušė, prasidėjo šaudymas. Kažkoks urbėla (Surbello) vyresniam pagal rangą epkauskui peiliu sužeidė ranką.
ilicijos būstinės langas išdaužtas, apgadintas priešais esantis namas. Šias žinias
vokiečiams perdavė Babtų kalvis Baltrušaitis. urbėla buvo sulaikytas37.
Babtų stiklius Icikas Nosikas vokiečiams apskundė milicininką Radzevičių,
kuris guminiu rimbu sumušė ir pažemino jo nėščią žmoną Sonią. at ji nelegaliai
keitė Benedikto Samausko auksinius rublius į ostmarkes. Būdamas girtas, milicininkas gatvėje gąsdino žmones šaudydamas. andaro Boko (Bock) paklaustas, iš
kur gauna degtinės, atsakė, kad tai kaimo degtindarių konfiskuota naminė.
Berlainiuose milicininkai, ieškodami ginklų, be jokios priežasties pradėjo
šaudyti, labai išgąsdino žmones. ie paman , kad atėjo bolševikai. Kaimo seniūno
Stasio Leonavičiaus, ūkininkų Vincento Draudvilos, ykolo Davidavičiaus liudijimu, iššauta per 20 kartų. kininkas Dovydas Reibšteinas, turėj s pus butelio
naminės, buvo smarkiai sumuštas, suspardytas, išmuštas krūminis dantis, galvoje
daug guzų. Tą pačią dieną buvo sumušta lžbieta Abramavičienė, ant sienos liko
kraujo pėdsakų. onas Abramavičius per galvą buvo mušamas rimbu. Vandžiogalos
gydytojas ir žandaras Fesneris (Fessner) sumušimus patvirtino. Babtų batsiuvys
Kazys Katanauskas pasak s čia ne milicininkai, o nusikaltėliai38.
Susisiekimo reikalams milicija laikė arklius, pašarą ir pakratą jiems tiekė
valsčius. Buvo nustatyta mėnesinė norma vienam arkliui 5 pintos avižų, 15 pūdų
šieno, 2 pūdai šiaudų. Arklių skaičių nustatė valsčių vadovybė. Pastotes milicija
galėjo užsakyti tik per valsčiaus valdybą39.
1920 m. gegužės 14 d. buvo paskelbtas vienintelis tarpukariu ir gana abstraktus ilicijos įstatymas. 1924 m. milicija buvo reformuota ir pavadinta policija. os
gretos buvo stiprinamos daugiau išsilavinusiais, paprastai žemesniąją (Rokiškyje) ar
aukštesniąją (Kaune) policijos mokyklas baigusiais vyrais. Visi šie pokyčiai palengva pasiekdavo ir Babtų policiją, nors
iki ketvirtojo dešimtmečio vidurio tiek 35 Ten pat, l. 44, 152.
pati nuovada, tiek atskiri policininkai 36 Ten pat, l. 52; ap. 2, b. 23, l. 423.
37
Ten pat, ap. 5, b. 131, l. 33.
pavyzdingumu nepasižymėjo. Policijos 38 Ten pat, l. 35.
sistemoje tvarka buvo griežta, už mažus 39 Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 56, l. 13.
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nusižengimus daboklėse pasėdėdavo ne tik policininkai, bet ir nuovadų viršininkai,
už didesnius – buvo žeminami pareigose arba atleidžiami iš policijos. Pavyzdžiui,
Vladas Ratkelis buvo nubaustas para arešto, nes neatsiminė savo ginklo numerio.
Vandžiogalos punkto vedėjas Antanas Bačelis už netinkamą iškabą („Vandžiogalos
skyriaus policija II nuovados Kauno apskrities“) susilaukė papeikimo. Papeikimas su
įspėjimu buvo įrašytas nuovados viršininkui Vladui Paulauskui, nes jis be apskrities
policijos vado leidimo nuvyko į Valstybės teatro spektaklį40.
Policininkas Vincas Rakauskas Babtuose dirbo nuo 1926 m. 1930 m. spalį
turguje jis neleistinais žodžiais išvadino osiškių mokytoją Antaną Labašauską. Už tai
praleido dvi paras daboklėje. 1931 m. per savo vardines surengė šeimyninį pokylį. Svečiams skirstantis, girtas Rakausko svainis Antanas Trepkevičius į Karolio
Pranevičiaus namą metė tuščią butelį. Budintis policininkas artišius jį areštavo.
Apie tai sužinoj s, Rakauskas kolegą išplūdo ir svainį išlaisvino. Už tai jis atleistas iš policijos41.
1931 m. rugpjūčio 29 d. Didžiųjų Ibėnų gegužinėje tvarką prižiūrėti turėj
policininkai Antanas Skora ir Aleksas Lašinskas girti kabinėjosi prie žmonių. Nuovados viršininko pavaduotojo Antano Bačelio įsakyti pasišalinti, neklausė. Skoras
priešinosi, jį teko nuginkluoti. Už šiuos nusižengimus Skoras buvo atleistas iš
policijos, o Lašinskas buvo nubaustas 5 paromis arešto su paskutiniu perspėjimu42.
Tų metų Babtų nuovados būkl liudija du patikrinimo aktai.
1930 m. gruodžio 17 d. Kauno apskrities policijos vado uozo
ikuckio
revizijos akte pažymėta, kad Babtuose nuovados viršininku dirbo Vincas Beniulis,
pavaduotoju Povilas Bačianskas, vyr. policininku Antanas ubrickas, eiliniais Antanas Skoras, Aleksas Lašinskas, Vaclovas artinaitis, Antanas Bendžius, Vincas
Rakauskas, Urbonavičius, Bronius Baublys. Visų išvaizda gera, milinės tvarkingos. Apginkluoti vokiškais šautuvais ir „ auser“ tipo pistoletais. Daug šautuvų
išrūdij . ra trys arkliai. Dabokl išlaiko valsčius, joje švaru, tik mažai šviesos
ir žema. Sargas gyvena toli, tad skubos atveju prisišaukti negalima. Policininkai
silpnai rašo lietuviškai, silpni ir rikuotėje43.
1935 m. rugsėjį nuovados patalpos buvo įvertintos gerai, įtariamų asmenų
kartoteka deramai sutvarkyta, protokolai tvarkingai registruojami. kalčiai taip pat
saugomi atsakingai. Tačiau finansinė ir pramogų bei pasilinksminimų bilietų registravimo knygos netvarkingos, nešvarios. Nuovados viršininko Stasio Karpavičiaus
automatinis pistoletas „ alther“ Nr. 758975 surūdij s, matyt, visai nevalomas ir netepamas. Viršininko kabinete kartu su archyvo bylomis atmestinai laikomos šovinių
tūtelės, kvitų atsarga, ginklų tepalas, durtuvai ir pistoletas. Trūkumus įsakyta pašalinti 44.
1932 m. buvo paskelbta viešosios policijos reforma, panaikinti policijos punktai. Vietoj jų įsteigtos 263 miestų ir valsčių nuovados, taigi kiekviename valsčiuje,
tarp jų ir Vandži galoje bei L pėse.
Dėl to Babtų antros eilės nuovados
40
Ten pat, f. 402, ap. 1bendr., b. 270, l. 61; ap. 1polic.,
personalas sumažėjo, jį sudarė viršininb. 396, l. 12.
kas, vachmistras, po 1–2 vyresniuosius 41 Ten pat, ap. 2sav., b. 22, l. 8; ap. 1polic., b. 259,
l. 673.
policininkus bei policininkus.
Ten pat, ap. 2sav., b. 22, l. 12.
Ten pat, ap. 1polic., b. 317, l. 32.
44
Ten pat, f. 394, ap. 6, b. 54, l. 74.
42
43
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Nuovados viršininkai
1919–1940 m. Babtų nuovados viršininkais dirbo 10 pareigūnų. Trečiajame dešimtmetyje šią kaitą lėmė kadrų trūkumas,
o ketvirtajame – galioj s rotacijos principas.
Pirmasis Babtų nuovados Kazimieravos dvare viršininkas
nuo 1919 m. kovo 1 d. buvo lifijus aru ičius, čia jis dirbo
apie metus45. į pakeit s uozas er
avičius (1921 09 12–
1922 08 31) taip pat neužsibuvo, buvo iškeltas į Krekenavą46.
Povilas air s vadovavo nuovadai 1922 08 31–1923 03 0147.
Nespėjo kojų sušilti onas e ek is paskirtas Babtų nuovados
viršininku 1923 03 01, balandžio 15 d. buvo išsiųstas į Rokiškį48.
Vincas eniu is, gim. 1897 m. spalio 29 d. avaravo
valsčiaus Dambavos kaime ( arij mpolės apskr.), 1919 01 14–
incas Beniulis
1921 04 08 savanoriu tarnavo kariuomenėje, dalyvavo nepriklausomybės kovose. Paleistas į atsargą viršilos laipsniu,
inco ir Marijos
trumpai padirbėjo milicijoje, Vandžiogalos valsčiaus savival- Beniulių kapas
dybės sekretoriumi, o 1922 m. geguž vėl grįžo į miliciją. senosiose Babtų
1923 m. paskirtas Babtų nuovados viršininku ir juo dirbo kapinėse
iki 1931 m. kovo 10 d. Tuo laikotarpiu jis dar mokėsi policijos kursuose,
laikinai ėjo Kauno apskrities policijos
vado pareigas. 1929 m. susirgo diabetu, buvo atleistas iš pareigų dėl kūno
susilpnėjimo. 1933 m. sausio 26 d. mirė,
palaidotas senosiose Babtų kapinėse.
1929 m. apdovanotas Vyčio kryžiumi.
Antrosios nepriklausomybės metais šalia jo palaidota žmona
arija
(1907–1992)49.
Viršininkas Apolinaras itkevičius 1931 03 01 į Babtus atkeltas iš
Užp lių (Uten s apskr.), tačiau nė metų
nepadirb s 1932 01 01 išsiųstas nuovados viršininku į Garli vą, o 1934 05 01
išleistas į pensiją50.
Stasys ar avičius (gim. 1904
05 03) Babtų nuovadoje nuo eilinio policininko išaugo iki vadovo. Šios nuovados eiliniu buvo paskirtas 1927 06 01.
Netrukus pakeltas į vyr. policininkus ir 45 Ten pat, ap. 2, b. 23, l. 423.
46
1928 01 01 paaukštintas Lapių punkto 47 Ten pat, b. 338, l. 14.
Ten pat, l. 16.
vedėju. Kurį laiką dirbo onav s punk- 48 Ten pat, f. 402, ap. 1polic., b. 259, l. 365.
te. Nuo 1932 01 01 – Babtų nuovados 49 Ten pat, f. 394, ap. 3, b. 49, l. 13; f. 402, ap. 1polic.,
b. 259, l. 27; ap. 12, b. 83, l. 32–45.
viršininkas. 1933 m. apskrities policijos 50 Ten pat, f. 402, ap. 1polic., b. 259, l. 988–989; Policija,
1934, nr. 9, p. 148.
vadas įspėjo jį už tai, kad ne pagal
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kompetenciją iškėlė bylą mokyklos nelankančio vaiko tėvams, o 1935 m. – kad
neatsiliepė į kontrolinį skambutį po darbo valandų (teisinosi, kad miegoj s ir
negirdėj s). Su žmona Aleksandra augino sūnus Vytautą ir Algimantą. 1935 09 01
perkeltas nuovados viršininku į Vain tą51.
Vladas au auskas nuovados viršininku į Babtus buvo atkeltas 1935 09 16 iš
Nemun lio Radv liškio. Iš Stasio Karpavičiaus jis perpirko kumel Laimut , kuri ir
toliau tarnavo policijai. domu pažvelgti į to meto nuovados viršininkų atlyginimą,
jo sudedamąsias dalis. V. Paulausko pagrindinė alga buvo 240 Lt per mėnesį, už
trejų metų stažą – 20, už du vaikus – 20, butpinigiai – 60, mundiruotpinigiai – 90,
pašarpinigiai Laimutei – 90 Lt, viso labo 524 Lt. 1937 m. šis viršininkas sulaukė
apskrities policijos vado papeikimo už kuriozišką atvejį – kad be jo žinios išvyko
į Kauno valstybės teatro spektaklį. 1938 04 30 paskirtas ap škio vachmistru, o
1939 11 03 – Vilniaus apskrities Rudamin s policininku52.
uozas a u evičius, anksčiau dirb s Aukšt sios Panem nės ir
kiškės
nuovadų viršininku, 1938 05 01 toms pačioms pareigoms buvo atkeltas į Babtus.
1940 03 01 jis dėl nesveikatos atleistas iš tarnybos53.
Paskutinis Babtų nuovados viršininkas iki Lietuvą okupuojant sovietams
buvo Kazys ri inevičius. 1940 03 01 jis atvyko iš Vilniaus apskrities, kur dirbo
vachmistru54.

Policininkai
Policininkų skaičius Babtų nuovadoje nebuvo pastovus. Kaip jau minėta,
pirmaisiais mėnesiais, kai aptarnauta ir Vandžiogalos bei Lapių valsčiai, komandą
sudarė net 18 žmonių viršininkas, 3 raiti vyresnieji, 3 raiti jaunesnieji ir 11 pėsčiųjų
milicininkų. Lietuvos gyvenimui grįžtant į ramesnes vėžes, milicininkų mažėjo.
1925 m. jų liko 10 viršininkas Vincas Beniulis, padėjėjas Povilas Bačianskas, vyr.
policininkai Bernardas ukauskas, Vaclovas
artinaitis ir Antanas ubrickas;
policininkai Teofilis Šablinskas, Antanas Skora, Leonas Gincas, uozas Škėma ir
Izidorius Pranavauskas55. Tiek pat, atrodo, dirbo iki 1932 m. reformos.
Pagrindiniai policininkų darbo barai buvo viešosios tvarkos ir eismo priežiūra,
kova su įstatymų pažeidėjais (chuliganizmas, brakonieriavimas, naminės varymas ir
pan.). Labai nepopuliari veiklos sfera buvo policijai primestas valstybinių ir savivaldybės mokesčių išieškojimas. Policija talkino teismams, vedė kvotas, atliko įvairius
patikrinimus. Problema buvo vis dar lėtas susisiekimas. Siekdama abipusės naudos,
Vidaus reikalų ministerija skatino policininkus įsigyti dviračius ir arklius. Už jų
išlaikymą buvo mokamos fiksuotos mėnesinės išmokos. Pavyzdžiui, uozas Puskunigis 1936 m. įsigijo arklį vardu Sakalas
(sartas, laukas, 5 m. senumo, 1,58 m ūgio,
51
Ten pat, f. 402, ap. 1polic., b. 259, l. 381; ap. 2bendr.,
priešakinės dešinės kojos plaštakė, užpab. 261, l. 199; ap. 1bendr., b. 270, l. 62; Policija,
kalinės kairės kojos čiurna ir užpakalinė
1932, nr. 4. p. 69; 1935, nr. 18, p. 333; KAA, f. 210,
dešinė koja iki kulnies sąnario
baltos). 52 ap. 2, b. 451, l. 1–2.
Ten pat, f. 394, ap. 6, b. 214, l. 80–80; f. 402, ap. 1polic.,
Komisija jį įkainojo 400 litų, pripažino
b. 396, l. 12; b. 487, l. 17; ap. 11, b. 455, l. 43–55.
tinkamą policijos tarnybai, todėl nutarė 53 Ten pat, f. 402, ap. 1polic., b. 487, l. 17; Policija,
1940, nr. 6, p. 127.
savininkui mokėti pašarpinigius po 75 54 Policija, 1940, nr. 6, p. 127.
litus kas mėnesį. Policininkas Aleksas 55 LCVA, f. 402, ap. 14, b. 46, l. 176.
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Lašinskas 1938 m. nusipirko dviratį „Ku mann-Bielefeld“ ir
jam išlaikyti gaudavo po 7 litus per mėnesį56.
Paminėsime keletą ilgiau Babtuose dirbusių policininkų.
Povilas ačianskas nuovados viršininko pavaduotoju
buvo nuo 1925 iki 1932 m. – nuovadų pertvarkymo, kai buvo
panaikinti pavaduotojų, o įsteigti vachmistrų etatai.
uozas uskunigis, gim. 1879 m. Raudondvario valsčiaus
Be natonių kaime, policijoje dirbo 1918–1940 m. o sūnūs onas ir Kazys taip pat buvo policininkai. Už ginkluoto plėšiko
sulaikymą buvo premijuotas. Apdovanotas Lietuvos Nepriladas atkelis
klausomybės medaliu. 1931 09 01 paties prašymu paskirtas
į Babtų nuovadą. 1937 m. perkeltas į Vandžiogalą, 1940 m.
sovietų valdžios atleistas. Turėjo ūkį Šašiuos . 1941 m. birželį areštuotas, išsiųstas į
Sverdl vsko srities Garių rajono Sevurallagą, šeima ištremta į Alt jaus kraštą S bire57.
Vincas Rakauskas baig s žemesniąją policijos mokyklą, Babtų policininku
dirbo nuo 1926 01 01 iki 1931 08 04. Konfliktavo su babtiečiais, savo viršininkais,
tad iš tarnybos atleistas58.
Vladas Ratke is gim. 1900 m., policijoje tarnavo nuo 1925 09 20. Buvo
baig s žemesniąją policijos mokyklą. Pakeltas į vyr. policininkus ir 1925 11 01
paskirtas Babtų punkto vedėju. 1927 06 01 paties prašymu atleistas iš tarnybos,
bet 1931 m. vėl dirbo Vilkijos, vėliau – Veliuon s punktuose, ap škyje. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą Babtuose įsigijo parduotuv . 1941 m. birželį buvo atskirtas
nuo tremiamos šeimos ir išgabentas į Sverdlovsko srities Garių rajono ykovo
lagerį, vėliau į Serovo rajono Sevurallagą. patingosios komisijos 1942 07 08 nuteistas mirti, sušaudytas Sverdlovsk 1942 11 1859.
Antanas u ri kas policijoje tarnavo nuo 1923 03 10, iki 1927 09 01 – Babtų
vyr. policininkas. Vėliau dirbo Lapių ir Vandžiogalos punktuose. Apdovanotas
Lietuvos Nepriklausomybės medaliu60.
vairiu laiku Babtuose dirbo šie policininkai Antanas Astrauskas, Bronius
Baublys, Antanas Bendžius, Leonas Gincas, Andrius Kaziūnas, enonas Kvalita,
B. Laskevičius (vachmistras), Balys Lašinskas, Pranas
artišius, Izidorius Pranavauskas, Bronius Plitinskas, Antanas Skora, Urbonavičius, Antanas ubrickas.

Areštinė
Viena iš miestelių „įžymybių“ tarp dviejų pasaulinių karų buvo areštinė, žmonių
vadinama dabokle. oje bausm atlikdavo nedidelius nusikaltimus ar administracinius
pažeidimus padar piliečiai. Areštin , kuri buvo savivaldybės būstinės kieme, sudarė
mažiausiai dvi patalpos, skirtos vyrams
ir moterims. Atliekantieji bausm buvo
maitinami savivaldybės sąskaita, tačiau 56 Ten pat, f. 394, ap. 6, b. 286, lapai nenumeruoti;
sotesnio ir skanesnio maisto paprastai 57 f. 402, ap. 1polic., b. 487, l. ...
Ten pat, f. 402, ap. 1polic., b. 395, l. 5; LYA, f. V5,
atveždavo artimieji. Areštin prižiūrėjo
ap. 1, b. 37556.
58
Ten pat, f. 402, ap. 1polic., b. 259, l. 673.
valsčiaus įstaigos sargas.
59
Ten pat, b. 672, l. 686; b. 270, l. 61; LYA, f. V5,
B btams su areštine nesisekė. Kai
ap. 1, b. 36765
kuriantis valsčiams buvo griežtai įsaky- 60 LCVA, f. 402, ap. 1polic., b. 259, l. 968.
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ta pasirūpinti areštinėmis, babtiškė savivaldybė vis nerado tinkamų patalpų. Dėl
to apskrities valdžia viršaičiui K. Brazaičiui grasino baudžiamąja byla. 1931 m.
valsčiaus taryba vis dar svarstė jos statybos klausimą. Taryba sutiko duoti sklypą,
bet reikalavo, kad prisidėtų Lapės ir Vandžiogala, mat jos priklausė Babtų nuovadai, taigi ir jų areštuotieji čia buvo uždaromi. Netrukus buvo įsteigtos Lapių
ir Vandžiogalos nuovados, tad ir šis planas žlugo. Pastatyti arešto namą, perkeliant
naują vietą, taryba dar kartą nutarė 1933 m.61
1936 m. „Pienocentro“ valdyba (jos pirmininkas onas Glemža valdė Vareikonių dvarą) nužiūrėjo Babtuose apleistą caro laikų magaziną (draudžiamųjų grūdų
sandėlį), kuriame planavo įrengti pieno nugriebimo ir kiaušinių surinkimo punktą.
Savivaldybė tikėjosi jame atidaryti viešąją sal , tačiau neturėjo lėšų, tad pastatą
už 3 000 litų pardavė. Šiuos pinigus buvo nutarta skirti naujos areštinės statybai,
kadangi dabartinis daboklės namas senas, visiškai supuv s, sienos kiauros, gretimai su
tvartu. Viršaitis buvo įgaliotas organizuoti statybos varžytines. Areštinėje turėjo
būti ir sargo butas. Kaip vyko ir ar vyko ši statyba, duomenų rasti nepavyko.
Būta ir planų statyti nuovadą kartu su areštine62.
Areštinės kasdienybių užuolaidą praskleidžia 1938 m. įvyk s konfliktas
tarp savivaldybės būstinės ir areštinės sargo Povilo ižinausko bei Šaulių name
šalia mokyklos gyvenusio kažkokio Liutkaus. Pastarasis apskundė sargą, kad šis
už degtin suimtiesiems leidžiąs būti savo bute. Tiriant bylą paaiškėjo, kad ižinauskas pastebėjo Liutkų vagiant malkas iš mokyklos rietuvės ir apie tai pranešė.
Tada Liutkus ėmėsi keršto. Areštuotieji vieningai paliudijo, kad jie nei su sargu,
nei su maistą atnešančiais giminaičiais degtinės negeria; vienam areštantui sargas
leido pasišildyti, nes šis susirgo, o daboklėje buvo labai šalta. Nuo 1932 m. dirbąs
sargas buvo išteisintas63.
Areštinei išlaikyti kasmet buvo skiriama po 40–50 litų. Kadangi vienos dienos
maitinimo norma buvo 1 Lt, vadinasi, vidutiniškai planuota po 40–50 arešto dienų.

Savivaldybės veikla

Natūrinės prievolės ir mokesčiai
Vienas svarbiausių ir sunkiausių Babtų savivaldybės uždavinių 1919–1923 m.
buvo natūrinių prievolių ir mokesčių surinkimas. Su lenkais, bolševikais ir bermontininkais kovojančiai Lietuvos kariuomenei reikėjo maisto, aprangos, arklių,
o šalies ūkis karo buvo labai nualintas. Apskrities savivaldybės 1919 m. vasario
11 d. nutarimu, rekvizicijoms skirti valsčiai buvo surūšiuoti į tris ekonominio
pajėgumo grupes. Babtai kartu su Raud ndvariu ir Ru šiškėmis buvo priskirti
antrajai, vidurinei grupei. ie iš karto buvo įpareigoti pateikti 15 komplektų
baltinių, 15 aršinų pašukinio audeklo, 37,5 arš. pašukinio audeklo rankšluosčiams, 187,5 arš. pašukinio audeklo skalbiniams; 150 pūdų rugių, 225 – miežių,
750 – avižų, 225 – žirnių, 750 pd. bulvių, kas mėnesį po 12 pd. riebalų (lašinių,
sviesto), po 60 – ruginių šiaudų, po
30 – vasarinių šiaudų, po 22,5 pūdo 61 Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 328, l. 23; f. 402, ap. 1bendr.,
b. 139, l. 49; ap. 2sav., b. 64, l. 21.
šieno64. Tų pat metų spalį babtiečiai
62
Ten pat, f. 402, ap. 2sav., b. 874, l. 16.
privalėjo pristatyti 5 arklius, 3 vežimus 63 Ten pat, b. 1449, l. 2.
ir brikelius (bričkas) su geležinėmis aši- 64 Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 82, l. 212.
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mis65. 1920 m. sausio 6 d. pareikalauta Babtų miestelio gyventojo uozo Šamansko
300 pūdų gyvo svorio mėsos, 68 pd. pasas. 1936 m.
valgomųjų riebalų, 3 pd. riebalų muilui
virti, 85 neišdirbtų kailių.
aisto produktus lygiomis dalimis buvo galima pristatyti per 4 mėnesius, o kailius (buvo žiema) – kuo greičiau66. 1922 m. valsčius
kariuomenės reikalams privalėjo skirti 16 ne mažesnių kaip 180 kg galvijų. Vietoj
galvijo galima buvo atsipirkti 6 avimis. 1922–1923 m. rekvizicijų dydis – 61,84 t
šieno, 24,73 t vasarojaus šiaudų, 24,76 t žiemkenčių šiaudų67. Buvo platinami
vidaus paskolos bonai.
Rekvizicijų dydį proporcingai turimai žemei skirstė valsčių komitetai su
seniūnais, apskrities seimelio nariais. Daugumą natūrinių prievolių valstybei statė
kiekvienas ūkininkas. eigu arklių ar galvijų reikėdavo tik po keliolika vienetų,
tai juos rinkos kainomis nupirkdavo savivaldybė. Kadangi valstybinės supirkimo
kainos būdavo žemesnės už turgaus, skirtumą padengdavo visi valsčiaus ūkininkai.
Net grynuose lietuviškuose ir patriotiškai nusiteikusiuose valsčiuose surinkti
prievoles buvo nelengva, – teisintasi pokario sunkumais, blogu derliumi, stengtasi
atitolinti atsiskaitymus su valstybe. Ką kalbėti apie Babtų valsčių, kurio gyventojų
dalis apskritai nenorėjo paklusti Lietuvos valdžiai. Vis dėlto, kaip liudija dokumentai, didesnio pasipriešinimo šiuo
opiu klausimu nesulaukta.
65
Ten pat, l. 18–19.
Kita natūrinių prievolių rūšis bu- 66 Ten pat, b. 139, l. 2.
vo pastočių (patvadų, stuikų) skyrimas. 67 Ten pat, b. 570, l. 58, 101.
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Kadangi tuo metu praktiškai vienintelė susisiekimo priemonė buvo arklių
traukiamas vežimas, ūkininkai buvo
mobilizuojami gabenti karines ir statybines medžiagas, paštą, valdžios atstovus, miliciją. Šią arklius ir vadeliotojus
kankinusią prievol (dienomis, o kartais
ir naktimis tekdavo mirkti lietuje ar
k sti speigą) sušvelnino vėliau priimtas
yginių arklių ir pastočių įstatymas,
kai kiekviename valsčiuje buvo įsteigta
žyginių arklių stotis.

Pramonė ir prekyba
Valsčiaus pajamas sudarė įvairūs
mokesčiai ir rinkliavos. Net 88 proc.
įplaukų 1935 m. gauta iš žemės mokesčio. Verslo mokesčiai sudarė vos
476 Lt, arba 2 proc. Babtuose pramonė
buvo gana silpna. Trečiajame dešimtmetyje buvo minimi Bajėnų malūnas
ir jo savininkas Srolis Fainas, Vilkėnų
atkelių šeima prie savo parduotuvės
malūnas. Galimas dalykas, kad tai tas
pats malūnas. Panevėžiuk veikė Bogdanui Korevai priklausantis plytų ir čerpių fabrikas (16 darbininkų) bei malūnas
(3 darbininkai), Stabaun čiuje – ono Drąseikos (Dronseikos) malūnas ir lentpjūvė.
iestelyje įvairiu metu parduotuves turėjo Simonas Alaburda, onas Baranauskas,
uzefa Gorečkauskienė, Ilkė Kulmanas, Šlioma Levinas, Karolis Pranevičius, haja
Sinitocka. Frida Birgerienė laikė arbatin , ulija Ratkelienė restoraną „Rūta“, na
Rutkauskaitė – restoraną „Rambynas“, Vladas ebatarauskas – restoraną (alin )
„Lietuvaitė“. K. Pranevičius teikė ir karšimo paslaugas. ankelis Adleris buvo
atidar s kirpyklą. Daug amatininkų, tarp jų žydai, vertėsi individualia veikla. ie
pateikti 8 lentelėje68.
8 lentelė
a t va sčiaus g vent ai a atininkai

etais

Pavardė ir vardas

Amatas

Adresas

Adleris ejeris
Adomaitis Kazys
Ambraziūnas Vincas
Antanavičiūtė osė
Bacevičius onas
Bacevičius ykolas
Baltrušaitis Adolfas
Bilevičienė milija
Bulanovas Leonas
elkys ykolas

batsiuvys
kalvis
kalvis
siuvėja
račius
kalvis
kalvis
siuvėja
stalius
kalvis

Babtai
Kilbisai
Gaižuvėlė
Vosiškiai
uniškiai
uniškiai
Babtai
Stabaunyčius
Rokiškiai
Vilkėnai

68

KAA, f. 210, ap. 3,
b. 139, 462, 486; ap. 4,
b. 68, l. 397; LCVA,
f. 402, ap. 2sav.,
b. 1445, l. 4; f. 379,
ap. 2, b. 165, l. 54;
BKM duomenys.
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t sinys
Pavardė ir vardas

Amatas

Adresas

Dilius Vincas
Dirsė Stasys
Grincius Vladas
Grinius uozas
ančauskas onas
ankūnas Adomas
eromkinas Aleksandras
urgelevičiūtė lena
Kalina Domininkas
Karmilavičius uozas
Labunskis Stasys
Leskauskas onas
Leskauskas uozas
Liatekas Lukošius
Liaudanskas Gabrielius
Lisauskas Isajus
aciulevičius Simas
ackevičiūtė Bronė
akusa Tamošius
aleckas Stasys
izerevičius Adomas
izerevičius Povilas
Patašovas Darofėjus
Petrauskas uozas
Pilovnikas Lipmanas
Soltonas onas
Steponavičius Antanas
Striupaitis Klemensas
Svolkienis ikas
Šavira atas
Špakauskas Pranas
Valikevičius Vincas
emaitis uozas
lobeckas Vytautas

kalvis
siuvėjas
kalvis
stalius
kalvis
medžio tekintojas
batsiuvys
siuvėja
stalius
siuvėjas
kalvis
siuvėjas
siuvėjas
stalius
stalius
stalius
kalvis
siuvėja
siuvėjas
kalvis
kalvis
siuvėjas
batsiuvys
batsiuvys
siuvėjas
siuvėjas
batsiuvys
kalvis
stalius
stalius
stalius
račius
medžio tekintojas
akmentašys

Kilbisai
Babtai
Bajėnų dv.
Panevėžiukas
Antagynė
Babtai
Babtai
Babtai
ugintai
Babtai
Dolės
Panevėžiukas
Stabaunyčius
Babtai
ugintai
Vilkėnai
Stabaunyčius
Babtai
uniškiai
uodoniai
Babtai
Vikūnai
Babtai
Babtai
Babtai
Vikūnai
Stabaunyčius
emaitkiemis
Antagynė
Gaižuvėlė
uodoniai
Antagynė
Babtai
Babtai

Kelių tvarkymas
Sauskelių tvarkymas po Pirmojo pasaulinio karo buvo vienas svarbiausių
savivaldybių rūpesčių. Tai buvo daroma organizuojant natūralias prievoles ir renkant kelių mokesčius. Pavyzdžiui, 1922 m. Babtų valsčiaus ūkininkai proporcingai
turimai žemei keliams ir tiltams taisyti turėjo surinkti 26 800 auksinų69.
Už blogą kelių tvarkymą Kauno apskrities karo komendantas Ser džiaus,
Lapių ir onavos viršaičius net nubaudė 1–2 savaičių areštu. Savivaldybių departamentui pakėlus triukšmą, kad tai neteisėta, vėliau valsčių galvos buvo baudžiamos
įvairiais įspėjimais ir papeikimais70.
Vietinės reikšmės kelius, jungiančius kaimyninių valsčių centrus ir kaimus,
savo jėgomis ir lėšomis turėjo tvarkyti vietos gyventojai. Kiekvienai seniūnijai,
atsižvelgiant į jos žemės plotą, buvo pavedamas tam tikras kelio ruožas. Seniūnas
kartu su savivaldybės darbuotojais tuos
ruožus išdalydavo kaimams, o kaimuose – ūkininkams. Buvo stengiamasi 69 LCVA, f. 379, ap. 2, b. 570, l. 14.
70
Ten pat, l. 214.
skirti arčiau esančius kelius.
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lementari priežiūra buvo kelių žvyravimas. Paprastai buvo žvyruojama
pavasarį išėjus pašalui ir rudenį arba pagal poreikį. Valsčiuje būdavo keli žvyrynai, kai kurie privatūs (Kazio Lozevičiaus, Kazio Gvergždžio). Šių savininkams
valsčius per metus sumokėdavo po 400–700 litų, o 1934 m., pradėjus tiesti emaičių plentą, net 4 050 Lt71.
Kelių padalijimas į smulkius vienetus (taislius) atsiliepdavo jų kokybei.
Vienas ūkininkas savo pareigą atlikdavo sąžiningai, kitas – bet kaip. Vienas
žvyruodavo geros frakcijos žvyru, kitas pažerdavo stambių akmenų. Kita vertus,
vienam pasitaikydavo geras, per kalnelį einąs ruožas, kur provėžų niekada nesusidarydavo, o kitam – per balą, kur kelias neišdžiūdavo visą vasarą, taigi ir
darbo sąnaudų reikėjo skirtingų. Vis dėlto ketvirtajame dešimtmetyje žvyrkeliai
jau neblogai atrodė.
1933 m. valsčiaus tarybos sprendimu III rūšies kelių priežiūra buvo paskirstyta taip
Kelias a
ai au arai, žvyruoja Kampų ir Daubarų kaimai;
i kėnai anu niai, žvyruoja Antagynės, Antagynėlių, Berlainių, anušonių,
ugintų, Lipanaukos, Rokiškio, Urnėžių, Vilkėnų kaimai;
Rau at niai Nau atri iai a t nas Nau atri iai, žvyruoja Naujatriobių
kaimas ir dvaras, Vareikonių kaimas ir dvaras, Algupio, Babtyno, glynų, Piepalių,
Vejuonos, Vosiškių kaimai;
uni kiai
rtas, žvyruoja uodonių kaimas ir dvaras, uniškių kaimas
ir dvaras, Paparčių, Tulėjų ir Vidriškių kaimai;
a tai igiai, žvyruoja Babtų miestelis ir kaimas, Šašių kaimas ir dvaras,
Stabaunyčiaus viensėdis, Gailiušių, Naujakaimio, Sitkūnų, Valakėlių kaimai.
a tai ie a iai, žvyruoja Babtų miestelio nekilnojamojo turto savininkai.
Be nuolatinės kelių priežiūros, ūkininkai buvo kviečiami į įvairias talkas
remontuoti senus ar statyti naujus tiltus, taisyti išgraužas, nuneštus tiltelius po
pavasario potvynių, parvežti iš Kauno betono vamzdžių pralaidoms ir pan.
Pavyzdžiui, 1938 m. pastatyti 6 nauji mediniai tiltai, keliams taisyti sunaudota 838,25 kub. m žvyro. Ruožai per emaičių plento pervažas, prie inkiškių
kaimo ir Kampų miške išgrįstos akmenimis. Kelių valdybai nupirkta ir pristatyta
69 kub. m akmenų72.
Šiek tiek pasitvarkyta ir Babtų miestelyje išplėsta Prieplaukos gatvė, prie
prieplaukos paliktas gana nemažas sklypas transportui pastatyti, kroviniams sandėliuoti ir kt. Nutiestas kelias į naująsias parapijos kapines.
Iki emaičių plento nutiesimo ties Babtais nebuvo tilto per Nevėžį, naudotasi keltais. ų būta ties Baj nais, Vareik niais, Babtų prieplauka, ema tkiemiu
(Stabaunyčiumi), Naujatriobių ir Kači niškės dvarais.
1934 m. prasidėj s emaičių plento tiesimas valsčiui atnešė daug permainų.
Visų pirma daug vietos vyrų gavo sezoninio darbo. Tiltas per Nev žį sužlugdė
keltų verslą. Anksčiau babtiečiai Kauną kinkiniais ar garlaiviu pasiekdavo pro
Raud ndvarį. Dabar sausumos kelias sutrumpėjo. Visa tai sutapo su ryškiais
traukiamosios jėgos pokyčiais – vis
plačiau buvo naudojamasi automobi- 71 Ten pat, f. 402, ap. 2sav., b. 641, l. 40–41.
liais – keleiviniais, sunkvežimiais, len- 72 Ten pat, b. 1445.
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gvaisiais. Tarnautojai nebenorėjo vargti žyginiu ar lėtaeigiu upiniu transportu, tad
ir Babtuose 1933 m. buvo panaikinta žyginio transporto stotis. Šią stotį, laimėj s
konkursą, laikė enonas arkauskas ir paskutinius 600 litų iš valsčiaus savivaldybės atgavo tik per teismą73.

Švietimo reikalai
Kaizerinės okupacijos metais valsčiuje neveikė nė viena mokykla. Susikūrus
savivaldybei, švietimu buvo susirūpinta, juoba kad ir Kauno apskrities valdžia
to reikalavo.
1919 m. spalio 27–28 d. posėdžių metu apskrities taryba įpareigojo valsčių vadovybes mokykloms suteikti patalpas, grąžinti žemės sklypus, kur turėjo,
aprūpinti kuru ir šviesa. alkos turi būti suvežtos ir suskaldytos mokslo metų
pradžioje visam kūrenimo sezonui. Girininkijos privalo jas parduoti sumažintomis
kainomis. Švarai palaikyti (šlavėjai) mokyklos turi gauti bent 40 auksinų per mėnesį, kanceliarinėms išlaidoms ir smulkiems reikalams – 100 auksinų, tarnybinėms
kelionėms į Kauną – 4 patvadas per metus. Kinkiniu turi būti aprūpinamas ir
mokyklų inspektorius. Kai mokyklos reikalai sprendžiami susirinkimuose, mokytojas juose turi sprendžiamojo balso teis . Visi privalo mokytis, neturtingiesiems
būtina padėti vadovėliais ir rašymo priemonėmis. Kiekvienas mokytojas turi kas
mėnesį gauti 60 svarų žibalo arba jo vert pinigais74.
1919 m. rugsėjo 1 d. apskrities pradžios mokyklų inspektoriumi buvo paskirtas Antanas Vokietaitis. Tų pat metų gruodžio 7–8 d. įvyko apskrities mokytojų
konferencija su vadovėlių paroda, aptarta padėtis vietose. Kai kurios mokyklos
dėl kuro stygiaus buvo nutraukusios darbą. Babtų valsčiui atstovavo Vareikonių
mokytojas Saliamonas Paltanavičius. Konferencija rekomendavo, kad kiekvieno
valsčiaus mokytojai išsirinktų savo įgaliotinį, kuris dalyvautų vietos savivaldybės
posėdžiuose ir gintų švietimo teises. Kur valsčius neįgali išlaikyti mokyklos, tegu
ją remia tėvai.
Pirmoji Babtų valsčiuje 1918–1919 mokslo metais jau minėto S. Paltanavičiaus, kunigo ono Gudelio ir tėvų pastangomis pradėjo veikti Vareikonių pradžios
mokykla, 1919 m. lapkritį – Vosiškių, o gruodį – Vilkėnų mokyklos75.
1919 m. lapkričio 3 d. valsčiaus savivaldybėje, dalyvaujant inspektoriui
A. Vokietaičiui, įvyko kaimų, dvarų ir vienkiemių įgaliotinių pasitarimas švietimo
klausimais. Nutarta šalia esamų Vareikonių, Vosiškių ir netrukus atsidarysiančios Vilkėnų mokyklų dar steigti mokyklas Babtuose, un škiuose, Kilbisuos ar
Kampuos . Tose mokyklose, kuriose bus nemaža namuose lenkiškai kalbančių
mokinių, šalia lietuvių turėtų būti dėstoma ir lenkų kalba. Kadangi Babtų miestelyje buvo kalbama lietuvių, lenkų ir jidiš kalbomis, derybos dėl bendros mokyklos
steigimo čia užsit sė iki 1920 m.76
Nors 1920 m. Babtai minimi tarp valsčių, kuriuose mokyklos ūkiniu požiūriu
geriau sutvarkytos, jų padėtis buvo vargana. Visų pirma trūko mokytojų, nes dauguma jų su karo frontu buvo pasitrauk
į Rusiją.
okytojais buvo priimami 73 Ten pat, b. 154, l. 66.
74
Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 56, l. 8, 16.
ne tik kelias gimnazijos klases, bet ir 75 Ten pat, f. 391, ap. 3, b. 166.
liaudies mokyklas ar mokytojų kursus 76 Ten pat, b. 545, l. 50.
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baig asmenys. okytojai kentė šaltį dėl kuklios aprangos ir menkai kūrenamų
kambarių, gyveno pusbadžiu, nes atlyginimai vėluodavo ištisais mėnesiais. A.
Vokietaitis aliarmavo, kad pavasariui atėjus aiškiai pastebimas mokytojų nusilpimas,
smarkiai pagausėjo susirgimų77.
Trečiajame
a. dešimtmetyje Lietuvos ūkis tik stojosi ant kojų, valsčių
ekonominės galimybės buvo labai kuklios, tačiau kartais trūko ir elementaraus
dėmesio mokykloms bei mokytojams. 1924 m. vasario 22 d. susirink Babtų valsčiaus mokytojai savivaldybei įteikė ultimatumą, kad ateityje supuvusių ir kūrenti
netinkamų malkų nepriims. Netrukus – kovo 27 d. – jie išsiuntė skundą mokyklų
inspektoriui, kad valsčiaus savivaldybė nemoka mokykloms už švarą ir šviesą,
sargams, tad kai kur patalpos yra antisanitarinės būklės78.
1922 m. Babtuose jau buvo 6 vienkomplektės ir 2 dvikomplektės mokyklos.
Vėliau nusistovėjo įstatymų nustatyta tvarka valsčių savivaldybės rūpinosi
pradžios mokyklų patalpomis, jas bei mokytojus aprūpindavo kuru, šviesa. Švietimui tekdavo trečdalis metų biudžeto išlaidų. okytojus parinkdavo ir algas jiems
mokėjo Švietimo ministerija.
Laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų bendromis apskrities, valsčiaus ir
tėvų lėšomis buvo pastatytos trys mokyklos Babtuose, Ant gynėje ir V siškiuose. Vilk nuose stovėjo dar caro laikais statyta mokykla. Kitoms patalpos buvo
nuomojamos iš ūkininkų Stasio Aniulio, Vlado Babensko, ono Gaižausko, okimo
uškevičiaus, Stasio Launikaičio, Alekso Sipavičiaus.
Ketvirtajame dešimtmetyje vieno komplekto (mokytojo) mokyklos veikė Antagynėje, Gaili šiuose, Urn žiuose, Vosiškiuose, dviejų – Kampuose, uniškiuose,
Panevėžiuke ir Vareikoniuose, trijų – Babtuose.
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse Babtai sulaukė vaikų darželio.
1937 m. Babtuose buvo atidaryta valstybinė viešoji biblioteka. Valsčius jai
taip pat teikė patalpas, kurą ir šviesą.

Socialinė rūpyba
Rūpintis varganai gyvenančiais žmonėmis Laikinoji vyriausybė ragino nuo
pat pirmųjų savo veiklos mėnesių. Kiekvienas valsčius turėjo padėti savo elgetoms ir neįsileisti jų iš kitų valsčių. pač reikalavo atkreipti dėmesį į motinas
su vaikais, kurių vyrai yra nelaisvėje ar nublokšti kur kitur. Norintiesiems dirbti
dvarų žem buvo suteikiamos lengvatos. 1920 m. kovo 15 d. apskrities valdyba
varguomenei paskyrė iš AV gautą labdarą – 2 000 porų batų, 200 sukirptų
paltų. Babtų valsčiui teko 10 paltų ir 10 porų batų. Kitą kartą babtiečiai gavo 6
paltus, 7 poras kojinių, 12 svarų muilo79. Tokios akcijos vyko tik pokario metais,
vėliau socialiniai reikalai buvo pavesti valsčių savivaldybėms. Deja, pastarosios
buvo bejėgės ką nors rimtesnio šioje srityje nuveikti. Pavyzdžiui, 1935 m. Babtų
valsčiaus biudžete socialinei globai buvo numatyta 584 Lt, arba 2 proc. biudžeto.
Taigi parama galėjo būti tik vienkartinė – ligos ar nelaimės atveju. Valsčiaus
tarybos posėdžių protokoluose į gyventojų paramos prašymus paprastai 77
Ten pat, b. 547, l. 15.
būdavo atsakoma Nėra lėšų.
78
Ten pat, b. 555, l. 35, 205.
79

Ten pat, f. 379, ap. 2, b. 56, l. 8; b. 139, l. 18.
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Sveikata, sanitarija
Impulsą susirūpinti kaimo gyventojų sveikata ir sanitarija suteikė Kauno
apskrities komitetas. 1919 m. vasario 11 d. jis nutarė steigti sanitarijos punktą Babtuose, prie kurio prigulėtų Babtų, andžiogalos ir Lapių valsčiai. Pirmuoju jo vedėju
buvo paskirtas felčeris onas epas, vėliau ilgus metus praktikav s Vandžiogaloje.
Felčerį pašaukus į kariuomen , žmonės kreipėsi į apskrities valdžią, prašydami
jo neliesti, nes aplinkui siaučia šiltinė, raupai ir kitos ligos.
Kovai su limpamomis ligomis apskrities valdžia įpareigojo miestelius išsivalyti
mėšlą ir purvą, gatvių pakraščiuose iškasti griovius. Kaimų sodybose raginta bent
kartą per dvi savaites mazgoti grindis, kas 1–2 savaitės eiti į pirtį, kur pirčių
mažiau – kaimynams susieiti80.
1924–1925 m. Babtuose rezidavo gydytojas Balys Guževskis – 1873 m. gim s ir mokslus V ršuvoje baig s vokietis81. Nesulauk s pakankamai klientūros,
savivaldybės dėmesio, jis išvyko į iežmari s, ir Babtai ilgam turėjo tenkintis
tik Stasio Saulevičiaus vaistinės paslaugomis. 1928 m. į miestelį atsikėlė akušerė
akovičiūtė- strinskienė, 1874 m. gimusi rusė82. i čia dirbo iki 1932 m., o gal ir
vėliau. 1933–1934 m. minimas Babtų felčeris Stasys Kasperavičius, gim s 1892 m.
ir 1927 m. Kaune įgij s diplomą83. 1937 m. babtiečiai pagaliau sulaukė dantų
gydytojos – Bronislavos Stankovičaitės- erembauskienės, gimusios 1912 m. ir ką
tik baigusios mokslus84.
Tarp dviejų pasaulinių karų Lietuvos valstybė pagal galimybes rūpinosi tik
sveikatos įstaigų plėtimu ir medicinos personalo rengimu.
edicinos paslaugos
buvo privačiose rankose, ligonių kasos pagalbą teikė tik daliai miestų tarnautojų
ir darbininkų. Kaimo gyventojai buvo palikti likimo valiai. monės taupė litą
ir į gydytojus, felčerius ar akušeres kreipdavosi tik kraštutiniu atveju. Kūdikius
paprastai priiminėdavo bobutės-pribuvėjos. Gydytojai, akušerės vengė įsikurti
mažesniuose valsčiuose, nes čia jie tiesiog nesudurdavo galo su galu. Kai kurių
valsčių savivaldybės medikus priviliodavo subsidijomis, tačiau Babtų tarp jų nebuvo. Užtat čia iki 1938 m. nebuvo nei gydytojo, nei nuolatinio felčerio.
Babtų valsčiaus savivaldybė metiniuose biudžeto planuose numatydavo po
150–300 Lt beturčiams gydyti. Valsčiaus tarybos nutarimu beturčiams ar mažaturčiams buvo išduodami rašteliai-įsipareigojimai, pagal kuriuos jie būdavo priimami į
ligonines. Šių raštelių savivaldybė apmokėti neskubėjo, tad per kelerius metus Babtų
valsčius Kauno ir Kėd inių ligoninėms įsiskolindavo iki kelių tūkstančių litų. Pavyzdžiui, 1932 m. skola siekė 7 056 Lt, tais metais ją pavyko sumažinti iki 3 376 Lt85.
1931 m. valsčiaus valdyba atmetė felčerio Nivinsko prašymą mokėti jam
subsidiją. 1933 m. to paties likimo susilaukė S. Kasperavičiaus prašymas, tad
felčeris netrukus išvyko į Krekenavą. 1936 m. „ otinos ir vaiko“ organizacija
rekomendavo Babtams gydytoją, kartu
prašydama jį paremti. Valsčiaus val- 80 Ten pat, b. 328, l. 29.
81
Lietuvos medicinos, veterinarijos ir farmacijos staigų ir
dyba už pastangas padėkojo, bet paremti
personalo sąrašas (LM F PS), Kaunas, 1925, p. 56.
atsisakė. Vis dėlto tais metais paslaugas 82 Ten pat, 1929, p. 172.
83
teikė gydytoja D. Kesiūnaitė. 1938 m. 84 Ten pat, 1934, p. 79.
Ten pat, 1937.
prašyta subsidijos akušerei, kuri kūdi- 85 LC A, f. 402, ap. 2sav., b. 60, l. 120.
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kius veltui priiminėtų pagal savivaldybės raštelius; atsakymas vėl buvo neigiamas.
Valdyba taip pat atmetė apskrities vadovybės siūlymą įvesti draudimo knygeles
žemės ūkio darbuotojams. Užtat energingai paprašė skirti veterinarijos felčerį, nes
be jo negalima buvo miestelyje steigti skerdyklos86.
1938 m. valdžia pagaliau priėmė „Kaimo gyventojų sveikatos reikalams rūpinti įstatymą“ (V , 1938, nr. 597, p. 1). Pagal jį kaimo sveikatos reikalams buvo
numatyta skirti 6 proc. gautų žemės ūkio mokesčių. Lėšos turėjo būti naudojamos
valsčių sveikatos punktams steigti ir laikyti; gydytojams, felčeriams, gailestingosioms
seserims ir akušerėms šelpti tokiose vietose, kur gyventojams sunkiau prieinama
medicinos pagalba; pradžios mokyklų sanitarijos priemonėms ir mokinių sveikatai
tikrinti; beturčiams ligoniams gydyti, kai tokių negydo savivaldybės. Babtuose
buvo įsteigtas sveikatos punktas, kuriam vadovauti atvyko gydytoja Galina Agafija
Konduruškinaitė-Urbanavičienė, gim. 1879 m. i 1916 m. buvo baigusi medicinos studijas T rtu universitete, prieš tai vertėsi gydymu Skaudv lėje, Pakr ojyje,
Smi giuose. oteris greitai apsiprato Babtuose, ėmėsi visuomeninės veiklos, kartu
su akušere onika Daniušyte-Šmotavičiene vadovavo „ oters ir vaiko“ draugijos
Babtų skyriui. Tais pat metais Babtai buvo paskelbti tarp miestelių, kurių gydytojams skiriamos mėnesinės 200–350 litų pašalpos. 1940 m. spalį minima Babtų
akušerė-sanitarė advyga Karpetienė87.
Beveik nuo nepriklausomybės pradžios Babtuose nuosavą vaistin laikė Stasys
Saulevičius, dalyvav s valsčiaus tarybos ir visuomeninėje veikloje.

Savivaldybės metinės ataskaitos
Valsčių savivaldybės parengdavo ateinančių metų biudžetą, o pasibaigus
metams – veiklos ataskaitą. as tvirtindavo apskrities administracija. Ataskaitos
gana akivaizdžiai atskleidžia šių institucijų darbo barus ir pobūdį. Pasiremsime
Babtų valsčiaus 1938 m. biudžeto įvykdymo ir veiklos ataskaita88.
Viršaitis ustinas anušauskas tais metais inicijavo 17 nutarimų, kuriais išsprendė 33 klausimus. Pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais jis būdavo
raštinėje, o kitomis dienomis – valsčiaus teritorijoje. Sekretoriumi dirbo urgis
Tamulaitis, sekretoriaus padėjėjais – Kazys Puskunigis (pirmoje metų pusėje) ir
Viktoras Vizgaitis (antroje), laisvai samdomu raštininku – Leonas onkevičius.
Valsčiuje buvo 10 seniūnijų. kininkų žemės sudarė 15 522 ha, valstybiniai
miškai ir ežerai – 2 521 ha, iš viso 18 043 ha. Taryboje buvo 10 išrinktų seniūnijų
atstovų, tarp jų du seniūnai. Viršaitis ir jo pavaduotojas nebuvo tarybos nariai,
tačiau taip pat turėjo sprendžiamąjį balsą, taigi balsuotojų būta 12.
vieti as Valsčiuje buvo 10 pradžios mokyklų su 18 komplektų. 8 komplektai (6 mokytojai) veikė valstybinėse patalpose, kiti nuomojo. Savivaldybė skyrė
lėšų visų mokyklų patalpų nuomai, kurui, šviesai, švarai palaikyti, smulkioms
išlaidoms. okytojams parūpino butus,
apmokėjo kurą ir šviesą. (Sumokėjo miš- 86
Ten pat, ap. 1bendr., b. 139, l. 21; ap. 2sav., 64, l. 3;
kų ministerijai už malkų pagaminimą
b. 874, l. 7; b. 1449; f. 391, ap. 6, b. 214, l. 97.
miške ir paruošimą kūrenti). Švietimo 87 LM F PS, 1938, p. 31; Medicina, 1938, nr. 2, p. 251;
nr. 12, p. 1049; LCVA, f. 402, ap. 5, b. 9, l. 3; ap. 2,
reikalams išleista 8 800,50 Lt, arba
b. 1831, l. 4.
27,16 proc. biudžeto. Statant Panevė- 88 LCVA, f. 402, ap. 2sav., b. 1445.
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žiuko 3 komplektų mokyklą ir jos ūkinį pastatą, savivaldybė natūriniu būdu
išvežė iš Raudondvario urėdijos Padauguv s ir Vilkijos girininkijų į Stabaunyčiaus lentpjūv statybin medžiagą apdoroti, o apdorotą – į Panevėžiuką. Suvežė
smėlį, žvyrą, akmenis ir kitą medžiagą. Visam šiam darbui buvo mobilizuotos
1 356 ūkininkų pastotės.
Bibliotekos patalpoms, kurui, šviesai buvo išleista 215 Lt.
ia inė g
a Vienam neturtingajam vidutiniškai buvo skirta po 10 litų
pašalpų, taip pat „ otinos ir vaiko“ draugijos Babtų skyriui, vaikų aikštelei išlaikyti.
veikat s reika ai Savivaldybė prisidėjo prie otinos ir vaiko globos organizacijos įsteigto Babtų sveikatos centro išlaikymo skyrė patalpas ir apšvietimą,
pristatė 20 erdm malkų, jas sukapojo (išleista 604 Lt). Beturčiams gydyti skirta
300 Lt 55 ct.
ui t
aik as Bausm areštinėje atliko 21 asmuo, iš viso 95 paras.
Savivaldybė teikė maistą ir 12 erdm kuro. Šiems tikslams išleido 136 Lt.
i i s i aik as Policijos patalpoms išlaikyti, švarai jose palaikyti ir
raštinei aptarnauti skirta po 45 Lt per mėnesį, iš viso 540 Lt.
usisieki as Per metus pastatyti 6 nauji mediniai tiltai (18 m ilgio) ir
vienas suremontuotas. Visa tai kainavo 229,43 Lt. Vietinės reikšmės vieškelių buvo
54,575 km, jiems palaikyti panaudota 838,25 m3 žvyro. emaičių plento pervažos,
vieškelių ruožai prie inkiškių ir Kampų miške išgrįsti akmenimis. Kelių valdybai
nupirkta ir pristatyta 69 m3 akmenų.
urt va
as Suremontuotas savivaldybės pastatas. Raštinės patalpa ir
sekretoriaus būsto sienos išbaltintos, o sekretoriaus kambarys išlipintas tapetais.
Namo stogas ir dalis sienų nudažyta švediškais dažais.
aa s
emės mokesčio surinkta 28 619 Lt, nekilnojamojo turto – 870 Lt.
iškų ir ežerų pajamos sudarė 500 Lt, verslo mokesčiai – 1 172, kiti – 39, rinkliavos – 448 Lt. (Iš smulkių prekybininkų, per atlaidus atvykstančių prekiauti su
staliukais, imta po 50 ct už 1 m2, užimtą prekyvietėje.) Už dviračių registraciją
gauta 241 Lt. vairios baudos už privalomų įsakymų nevykdymą valsčiaus kasai
pridėjo 557 Lt.
ai as atspindi ši lentelė
9 lentelė
Išlaidų pavadinimas

Suma (Lt)

Administravimas
emės ūkio kultūros reikalai
Švietimas, menas, kultūra
Socialinė globa
Sveikatos reikalai
Suimtųjų namai
Policijos nuovada
Susisiekimo reikalai
iestelio tvarkymas
Fondų ir skolų mokesčiai
Turto valdymas

18 897
15
8 801
420
905
136
540
1 155
107
1 085
340

Iš viso

32 401

Procentai
58,3
0,1
27,3
1,3
2,7
0,4
1,7
3,6
0,3
3,4
1,1
100
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Marionetinės „Liaudies vyriausybės“ vidaus reikalų ministro nutarimas dėl . anušausko
atleidimo iš viršaičio pareigų. 1940 m. liepos 10 d.

Laikinojo Kauno apskrities viršininko M. urgelio raštas, kad . anušauskas atleistas „kaip
seno režimo šalininkas, netinkąs viršaičio pareigoms ir netur s vietos visuomenės pasitikėjimo“.
Kitą vasarą ir pats M. urgelis su šeima buvo ištremtas

Sibirą. 1940 m. rugsėjo 1

d.
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Lietuvos nepriklausomybės laidojimas. „Liaudies vyriausyb “
remiantis mitingas Babtuose. 1940 m. birželio 29 d.
Nuotraukos iš BKM fondų

Savivaldybės darbą 1940 m. nutraukė sovietų okupacija ir aneksija. Vadinamosios Liaudies vyriausybės vidaus reikalų viceministro Aleksandro Guzevičiaus
liepos 10 d. įsakymu viršaitis . anušauskas buvo atleistas iš pareigų, liepos
17 d. perdavė įstaigos 1919–1940 m. archyvą, kasą, raštin Steponui Grinevičiui89.

89

Ten pat, ap. 1bendr., b. 239, l. 14.
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Babtų valsčiaus kaimų skirstymasis
į vienkiemius
Damijonas Šniukas

VI a. antrojoje pusėje Lietuvos žemės ūkyje buvo įdiegta vadinamoji valakų, arba trilaukė, sistema, įteisinusi baudžiavą.
aždaug 6–7 kaimai pradėjo
dirbti vienam dvarui. Valstiečiams duota po valaką (21 ha) ariamos žemės. Kaimo
teritorija padalyta į tris laukus, kuriuose pamečiui buvo sėjami rugiai, avižos ir
paliekamas pūdymas. Kiekviename lauke valstietis turėjo vieną ar daugiau savo
sklypų (rėžių)1, jame galėjo šeimininkauti taip, kaip visas kaimas šeimininkavo.
Viduriniame kaimo lauke buvo formuojama gatvinė kaimo sodyba (sodžius),
kurioje kiekvienas vėl turėjo žemės pastatams ir daržui. Vienoje gatvės (ūlyčios)
pusėje stovėjo gyvenamieji namai, svirnai, dažnai tvartai, kitoje – daržinės, klojimai, kartais tvartai. Visą sodybą juosė darbinis keliukas.
I a. antrojoje pusėje, ypač panaikinus baudžiavą, trilaukė sistema tapo
žemės ūkio gamybos trukdžiu. Atsiradusioms naujoms kultūroms (kviečiams,
miežiams, dobilams, bulvėms ir kt.) reikėjo įvairios sėjomainos, prekiniam ūkiui –
lankstumo ir iniciatyvos. Palikuoniams dalijantis sklypus, kai kurie rėžiai susiaurėjo
iki kelių metrų, kai ilgis siekė 1,5–2 kilometrus.
R sijos vyriausybės vadovo Piotro Stolypino iniciatyva 1906 m. imperijoje
pradėta plati žemės ūkio reforma. Nors ji visų pirma taikyta bendruomeniniam
Rusijos kaimui, skirstymosi į vienkiemius galimybe suskubo naudotis ir Lietuvos
valstiečiai. 1907–1914 m. Lietuvoje buvo įteisinti anksčiau vyk išsiskirstymai į
vienkiemius, o Kauno gubernijoje naujai išsiskirstė 1 713 kaimų. Persikeliantiesiems
į vienkiemius buvo skiriama neprocentinė paskola, 50 rublių pašalpa. Tarpukario
ribų B btų valsčiuje iki PPK spėjo išsiskirstyti Gaili šių (1912), Kilbis (1909),
Piep lių (1912), Vilk nų (1911), V siškių (1908) kaimai.
Lietuvai atkūrus valstyb ir kaimui šiek tiek atsigavus po niokojančio karo,
valstiečiai vėl ėmė rūpintis keltis į vienkiemius. Šis rūpestis sutapo su 1922 m.
balandžio 3 d. paskelbta žemės ūkio reforma, kurios pagrindinis tikslas buvo
dvarų žeme aprūpinti bežemius ir mažažemius, visų pirma nepriklausomybės kovų
savanorius. Daugelis dvarų buvo karo suniokota, net sunaikinta, jų savininkai
pasitrauk į užsienį. Reformos įstatymu dvarų dydis buvo apribotas iki 80 ha
(1929 m. norma padidinta iki 150 ha). emvaldžių, kurie kovojo ar veikė prieš
Lietuvos nepriklausomyb , dvarai buvo konfiskuoti.
Kai kurie dvarininkai (Nauj triobių, Panevėži ko, ac šiaus) reformos išvakarėse savo valdas įžvalgiai pasidalijo tarp šeimos narių, tad nuo parceliavimo
nukentėjo nedaug arba jo išvengė.
Babtų valsčiuje buvo parceliuoti Baj nų, Babt no, Sitk nų, Vareik nių, Vilk - 1 Atsižvelgiant į žemės rūšį (siekiant teisingumo),
nų stačiatikių bažnyčios, acišiaus dvarai.
didysis laukas buvo dalijamas į mažesnius laukus,
kuriuose visi kaimo gyventojai turėjo po rėžį. Todėl
ų žemės buvo padalytos į vienkiemius.
kaime būdavo iki kelių šimtų rėžių. Tarp tų rėžių
Intensyvi dvarų parceliacija trukdar būdavo įsiterp dvaro rėžiai (prorėžiai). Red.
pastaba.
dė į vienkiemius skirstytis sodžiams,
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nes trūko matininkų, braižytojų. Kai kurie kaimai matininko sulaukė po kelerių
ar keliolikos metų nuo pirmojo pareiškimo įteikimo.
Skirstymosi klausimu nebuvo vienybės ir kaimų bendruomenėse. Turtingesni, iniciatyvesni savininkai į vienkiemius skubėjo, o kiti dėl nepasiturėjimo ar iš
inercijos priešinosi. Pastatų perkėlimas brangiai kainavo. Išsiskirst į vienkiemius
nebetekdavo miško kirtimų ir bendrų ganyklų. Buvo atvejų, kai vieną dieną nusprend s skirstytis, po kelių savaičių kaimas pareiškimą atsiimdavo.
entrinė vienkiemių reformos figūra buvo valstybės ar privatus matininkas. Su
skirtu ar laisvai pasamdytu matininku kaimas sudarydavo sutartį, kurioje paprastai
būdavo nurodyti darbų terminai, jų kaina. Kaimo bendruomenė matininkui teikė
būstą, maistą, kurą, šviesą, pastotes, medžiagas ir darbininkus matavimo darbams.
atininkui reikėjo ne tik matuoti ir projektuoti naujus sklypus. is turėjo atsižvelgti
į paprotinės teisės normas, paveldėjimo variantus, savininkų įsipareigojimus. Kaimo
bendruomenė paprastai senose vietose palikdavo grytelninkus, net suteikdavo jiems
vieną kitą arą žemės. Kai kurie sklypai buvo skiriami iki gyvos galvos, nurodant,
kas turėtų valdyti vėliau. T siantis paveldėjimo ginčams, dokumente buvo tiesiog
nurodoma, kad sklypas priklauso buvusio savininko paveldėtojams.
Didel reikšm turėjo kaimo sueigos. ose, vadovaujantis valdžios rekomendacijomis, būdavo priimami sprendimai dėl skirstymosi į vienkiemius, išrenkami
trys įgaliotiniai, atstovai sienoms su kaimyniniais kaimais nustatyti. ia buvo
aptariama turimos žemės įvertinimo, naujų sklypų rūšiavimo, varžybų tvarka.
Pavyzdžiui, visa Urn žių kaimo žemė buvo suskirstyta į 4 rūšis ir 6 porūšius,
nustatyta, kad I rūšis kainuoja 1 400 Lt, Ia – 1 300, Ib – 1 200, Ic – 1 100, Id –
1 000, II – 800 litų, III – 500, IIIa – 250, IV – 150 litų. Buvo įkainota kiekvieno
ūkininko turima žemė ir už tą pačią sumą jis per varžytines galėjo įsigyti vienkiemį.
Kaimynai sutardavo per kiek laiko turi būti nukeltos sodybos, nukirsti medžiai, išvežti akmenys, tvoros ar kitas turtas, kaip turi būti remontuojami kaimo
keliai, tiltai. Kadangi buvo daug drėgnų žemių, savininkai įsipareigodavo prat sti
kaimyno pradėtą griovį.
Kaimų persikėlimas į vienkiemius Babtų valsčiuje vyko net nacių okupacijos
metais (Antagyn lės, Kampa – otiej nai). Kaimynai sodybų perkėlimo datas nustatydavo per 3 metus po karo pabaigos. Deja, tada jų laukė sovietinė kolektyvizacija.
Ne visi matavimai sutikti taikiai. Kildavo ginčų dėl kaimų ribų, ypač dalijantis bendras ganyklas, įvairius užusienius, servitutus. Labai kovingas buvo
Urn žių kaimas, vart s riboženklius su anuš niais ir Vilk nais. Skirstantis sklypus
piktai kivirčytasi Kani kų kaime.
emiau, remiantis L VA fondais, pateikiama trumpos valsčiaus dvarų ir
kaimų parceliavimo/skirstymosi istorijos, savininkai, jų sklypų dydžiai ir kaimų
schemos, nurodant sklypų numerius. Ne visų kaimų ribos yra tikslios, nes daug
vienkiemių, užusienių, vadinamųjų būdų, į brėžinius nepateko, prieš Pirmąjį pasaulinį karą daryti planai senstelėjo. pač trūko duomenų aplink Nauj triobių,
Pag nės, Sitk nų, un škių dvarus buvusias teritorijas, Kar lgirio miško sodybas.
rientuojamasi į kaimų ribas ir pavadinimus, kurie buvo iki Antrojo pasaulinio karo. Sovietmečiu prie Sitkūnų buvo prijungtas Nauj kaimis (buv s Sitkūnų
dvaras), vėl buvo išskaidytas didžiulis Gaižuv lės kaimas (atsirado i kiškiai) ir t. t.
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Straipsnis turėtų padėti skaitytojams suvokti, kaip trumpu vos 10–20 metų,
laikotarpiu tarp rėžių ir kolūkinės sistemos gyveno vienkiemių šeimininkai.
Iš carizmo metų dokumentų sunku nustatyti moterų šeimin padėtį, tad jų
pavardės rašomos rusiška forma.
Kaimų schemas su pažymėtais sklypų numeriais braižė . arkauskas.

Algupio kaimas
Skirstantis į vienkiemius, prie A gupio kaimo buvo prijungtas Algupio
57,4293 ha palivarkas, priklaus s grafui Benediktui Tiškevičiui ir 1929 08 26 perimtas valstybės nuosavybėn. Iki tol palivarką nuomoj s Vladas Stavskis įrodinėjo,
kad 15 ha sklypą, kuriame jis pasistatė trobesius, gavo dovanų iš grafo. Vis dėlto
už pastatus sumokėjo 2 150 litų. Kaimo sklypus formavo matininkas Vladas Šarkauskas, jo sudarytas planas patvirtintas 1943 01 15 – nacių okupacijos metais.
Per kaimą teka Striūn s ir A gupio upeliai. Kaimo sklypų savininkai
il.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Sklypo Nr.

Sklypo dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

alkienė Aleksandra
ižinauskienė lena
ižinauskas Pranas ir ižinauskienė Pranė
onaitis onas
onaitis uozas ir onaitytė Aleksandra
onaitis ustas, onaitytė na
onaitis Pranas
onaitis Stasys
Liatakienė Veronika
Nekrošienė ulija
Norvaiša eronimas, Norvaišienė na
Palavinskas Antanas
Palavinskas Adolfas
Povilaitis Ferdinandas, Povilaitienė Uršulė
Rudžionis Antanas

9
19
20
3
7
8
6
2
18
16
4
10
11
5
12

5,99
8,32
5,11
5,17
5,03
4,46
2,35
5,66
2,07
1,75
5,60
8,03
8,87
7,77
4,33

Algupio k. schema
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t sinys
il.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Sklypo Nr.

16.
17.
18.
19.
20.

Rudžionis ustas
Rudžionis uozas
Rudžionis Aleksandras
Rudžionis onas
Stankevičius uozas, Stankevičienė uzė

13
14
15
17
1

Sklypo dydis (ha)
4,02
7,59
8,30
4,01
18,17

Iš viso

122,58

LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 391; f. 1250, ap. 2, b. 273; ap. 4, b. 3/97.

Antagynėlių kaimas
Pirmą kartą kaimo gyventojai skirstytis į vienkiemius panoro 1936 m., bet
dėl kažkokių priežasčių to nepadarė. Antrą kartą šiuo klausimu susirinko 1943 m.
rugsėjo 21 d., kai vokiečių kariuomenė dar kovėsi Rusijos gilumoje. Kaimynai
sutarė jeigu skirstymosi projektas bus patvirtintas anksčiau, negu baigsis karas,
tai trobesiai turi būti perkelti per 3 metus po karo pabaigos. Prie Antagyn lių
buvo prijungtas mažas Lipanaukos (Lipanuvkos) kaimelis. 1944 m. vasario 15 d.
emės tvarkymo departamento techniškoji komisija projektą patvirtino. 1944 m.
liepos 4 d. Ka no apygardos tvarkymo komisija projektą svarstė, tačiau, neatvykus
nė vienai suinteresuotai pusei, posėdį atidėjo. Po mėnesio į Antagynėl s įžengė
Raudonoji armija. Skirstymosi byloje yra spalvotas 1869 m. kaimo planas.
Kaimo sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Adomonienė Sofija
Bagdonavičienė Aleksandra
Bagdonavičius Vincas
Bagdonavičius Vytautas
Bagdonavičiūtė alvina
Bagdonavičiai Vincas ir Vytautas, Bagdonavičiūtė alvina
Butkevičiai Vladas, onas, Stasys ir Butkevičiūtė advyga
incienė lena
Frenzelan Augustas
akubauskas Petras, akubauskienė anina
ankauskas Antanas
asiukevičienė nė
astavičius Stasys
ontvilienė Veronika
leškevičienė advyga
Petkevičius Vytautas
Petrusevičius onas
Petrusevičius Vytautas
Rimkevičiaus Simono įpėd.
Šamanskienė Valerija, epavičius dzislovas
Šteinkė uozas
Smėlynas (bendra kaimo valda)

4
10
6
2
13
20
16
3
14
22
12
11
8
1
19
15
9
17
18
21
7
5

Iš viso

Skl. dydis ha
6,91
1,67
10,36
10,84
11,01
3,00
4,65
4,33
8,49
19,23
13,12
1,55
46,11
15,49
10,40
24,50
16,66
9,44
13,22
12,17
11,67
0,04
257,86

LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 316; ap. 4, b. 3/96.
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Antagynės kaimas
1923 m. onas Ignatavičius, onas Rakevičius, uzė Brazauskienė, enrikas
ikalkevičius, Karolis Pranevičė ir kiti panoro atsikratyti rėžių, kadangi vienkiemių
gyvenimas yra daug geresnis, ką mes matome iš kitų kaimų, kurie išsiskirstė vienkiemius. Laukti teko ketverius metus, – tik 1927 m. sausio 31 d., dalyvaujant kaimo
seniūnui Vladui Belkevičiui ir matininkui duardui Butėnui, buvo aptarti konkretūs darbai. Nutarta bendra kaimo nuosavybe palikti kapus, du smėlio sklypus.
Kazys Pranevičius paprašė jo sodybos nejudinti, nes turi parduotuv ir aliejaus
spaudimo mašiną. inovų komisija į tai neatsižvelgė, nes aliejui spausti mašina yra
visai primityviška du mediniai balkiai ir geležinis sraigtas. Toji mašina patalpinta gyvenamajame kambaryje ir atskiros patalpos neturi. atininko Vlado Šarkausko sudarytas
kaimo planas 1932 01 07 patvirtintas.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aleksandravičienė Valerija
Andruškevičius onas
Andruškevičius Ksaveras, Andruškevičienė Alfonsa
Andruškevičius Pranas
Andruškevičienė na
Andruškevičius Vytautas
Brazauskienė uzė, Brazauskas Stasys, Brazauskaitės
Stefanija, uzė ir Aleksandra
Fomkinienė Pelagėja, Fomkinas onas
Gailevičius onas
Gailevičienė Ieva
Gedminienė Sofija, Belkevičienė Barbora
Gineikienė ohana, Gineika onas, Gineikaitės ofija,
Liudvina, lena
Gineika onas
Gineika uozas
Gineikienė na, Gineika Leopoldas, Gineikaitės alvina,
lena ir ofija
Grincevičienė Teklė
agelavičius Petras
avoišo iliaro įpėdiniai
Ignatavičius onas
Ignatavičienė Bronė
Ilgauskaitė Ieva
Ilgauskas Vladas
Kalinienė- apalskaitė arijona
Kasperavičienė Stasė
Kulieša onas
Kulieša uozas
Kymontas Vladas
Labanauskas onas
Labanauskas Petras
ontvilas onas, uozo
ontvilas Kazys
ontvilas onas, Kosto
ontvilas Vladas
Pranevičius onas
Pranevičiaus Petro įpėdiniai

63
46
21
40
49
47
6, 41, 75

1,41
12,35
18,05
10,51
2,29
11,36
61,69

13
71, 33
60
42
30

33,38
16,28
1,25
15,16
10,52

11
55
27

2,49
3,19
10,80

1
34, 82
7
32, 76
48
45
36
84
83
15
3
4
19, 64
28
29, 79
23, 37
25, 77
8, 78
16
22

1,41
28,00
14,21
34,61
2,00
10,49
64,97
8,91
9,71
15,83
21,25
7,60
10,97
33,25
17,27
59,52
32,34
12,57
8,26
16,09

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Pranevičiai Kazys ir Karolis, Pranevičienė Ieva
31
Pranevičius Kazys
59
Rakevičius Aleksandras
12, 74
Rakevičius onas
2
Rakevičius Vladas
54
Rakevičiai onas ir Vladas
67
Skukauskienė Stasė
10
Stankevičienė uzė, Stankevičius Balys, ustino,
9
Rakevičienė alvina
Stankevičius uozas
43
Stankevičius Balys, Prano
14
Stankevičienė advyga
57
Stankevičienė Kristina
53
Staševskienė Valerija
38
Šidlauskienė ikalina
44
Urbanavičienė Katrė, Urbanavičiai enrikas, Adolfas,
58
Vytautas, Prano
Urbonavičienė Paulina, Urbonavičiai Bronius ir arijonas
26
Urbonavičiai Ksaveras, Vaclovas, Adolfas ir Vytautas,
61
Balio
Urbonavičius Vytautas, Balio
62
Urbonavičius ikas
56
Venclovavičienė Anelė
5, 73
Vitkauskas uozas
24, 66
apalskaitė Veronika
20
Fomkinienė Pelagėja, Fomkinas onas, Ilgauskas Vladas
69
Andruškevičiai onas, Pranas, Vytautas; Andruškevičius
81
Ksaveras, Andruškevičienė Alfonsa; Kuliešos onas ir
uozas; Stankevičius Balys, Prano, Stankevičius uozas,
Stankevičienė uzė, Stankevičius Balys, ustino, Rakevičienė
alvina
Pranevičius onas, Pranevičiaus Petro įpėd., Pranevičiai
68
Kazys ir Karolis, Pranevičienė Ieva, Aleksandravičienė
Valerija, Gailevičienė Ieva, Grincevičienė Teklė
Skukauskienė Stasė, Urbanavičienė Paulina, Urbanavičiai
70
Bronius ir arijonas, Urbanavičiai Ksaveras, Vaclovas, Adolfas ir Vytautas, Balio
Smėlynas (bendra kaimo nuosavybė)
50
Smėlynas (bendra kaimo nuosavybė)
51
Kapinės (bendra kaimo nuosavybė)
52

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.

Skl. Nr.

Iš viso
Dvaro žemės sklypai

ichalkevičius Aleksandras (nenusavinama ž. ū. norma)

Skl. dydis (ha)
10,61
1,59
10,51
19,39
15,92
1,48
8,60
13,93
26,60
6,91
11,61
4,56
2,00
12,52
3,04
6,21
7,33
3,00
3,19
12,50
30,86
9,70
3,90
1,58

3,57
0,92
0,10
0,50
0,05
852,15

39
35
65
17
18, 72, 80

2,07
2,38
2,63
1,00
98,48

Iš viso

105,56

Iš viso:

958,71

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2701, ap. 4, b. 3/75.
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Babtyno ( emaitkiemio) dvaras ir kaimas
Turtingą istoriją turintis dvaras, kurio šeimininkas
a. pradžioje buvo onas
Benediktas Tiškevičius, valstybės žinion paimtas 1922 m. gruodžio 3 d. emės
reformos valdyba 1924 m. dvarą išparceliavo. Už Lietuvos kariuomenės kūrimą
dvaro sodyba su 20 ha žemės buvo padovanota Vladui Nagiui-Nagevičiui, kuris
ją pavadino ema tkiemiu. Sodybos kompleksą sudarė 20 pastatų. Pusė pastatų
ir keltas per Nev žį (keltuvas (4,5 × 9,8 su lynu, valčia ir špieku ) parduoti iš
varžytinių. Parceliavimo byloje nurodyti sklypų savininkai, tačiau nėra duomenų
apie gautų valdų dydį
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Savininko kategorija

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Nagevičius Vladas
Baniulis Vincas
Lieka valdžios žinioje
Škėma uozas
kunis uozas
Rutkauskas Pranas
Sudakolskis igmas
Kaminskas Kazys
Liutkus Kazys
Giedraitis Kazys
Pacevičius urgis
Gudelis Kazys
Pikelis Stasys
Voidatas Kazys
Kreščinskienė Nastė
ickevičius Vincas
Boginskis onas
Palikta valdžios žinioje
Palikta valdžios žinioje
Palikta valdžios žinioje
Palikta valdžios žinioje
Palikta valdžios žinioje
Palikta valdžios žinioje
Palikta valdžios žinioje
Palikta valdžios žinioje
Špakauskas uozas
Lincevičius uozas, Prano
Lincevičius uozas, okūbo
Bačėnas Vincas
Bačėnas Ignas
Liucevičius Aleksandras
Sviderskis onas
Staliūnas Vladas
Staliūnas Povilas
Staliūnas Ignas
Gudelevičius Dominikas
Staliūnas urgis, otiejaus
Staliūnas uozas
Staliūnas urgis
Staliūnas Petras
Lipinskienė ulė
Lipinskis Antanas
Lipinskis uozas, uozo
Liungaitienė na

generolas
karys

20

karys
karys
karys
karys
karys
karys
bežemis
bežemis
karys
bežemis
bežemis
bežemis
mažažemis
V siškių pr. mokykla
Babtų pr. mokykla
Babtų s-bė
žvyrynas
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemė
mažažemis
mažažemis
mažažemė
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Savininko kategorija

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Kundrotas Kazys
Paulauskienė lžbieta
Liutvinas Benastas
Kundrotas Dominikas
Leonavičius Kazys, uozo
Urlikas onas
Urlikas Kazys
Kundrotas uozas
Lencevičius ustinas

mažažemis
mažažemė
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis
mažažemis

Skl. dydis (ha)

LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 392; f. 1250, ap. 3, b. 2314; ap. 4, b. 3/58.

Babtų kaimas
Pirmąjį prašymą skirstytis į vienkiemius babtiečiai padavė 1923 m. sausį. 1925 m. vasario 24 d. sudegė Antano Bulevičiaus, Kazio Klimonio ir ono
hodkevičiaus pastatai, tad prašyta skirstymą pagreitinti, kad padegėliai namus
galėtų atsistatyti naujoje vietoje. Šį prašymą 1926 m. sausio 29 d. užblokavo kita
ūkininkų grupė, aiškinusi, kad po karo tebesanti materialiai nusilpusi. Pagaliau
1927 m. sausio 28 d. kaimo sueiga, dalyvaujant seniūnui Kaziui Klimoniui, nutarė
į vienkiemius keltis. iestelyje būta 60 ūkininkų, 53 grytelninkai (sklypininkai) ir
keliolika žydų šeimų. Dėl didelio savininkų skaičiaus, skirtingų nuosavybės formų (paprotinė teisė, grytelninkai, bendros ganyklos ir kt., bylinėjimasis su žydų
bendruomene dėl jos kapinių) skirstymasis užsit sė iki 1931 m. Skirtingai nuo
kaimų, Babtų gyventojai sodybų į paskirtus plotus nekėlė, nes turėjo sodybinius
sklypus miestelyje.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis
(ha)

1.
2.

Ambraziūnienė ulija
Babianskienė Stanislava, Bulevičiai uozas ir onas,
Bulevičiūtės arija ir na
Išbraukta
Bulevičius Antanas
Bagdonavičienė Aleksandra, Bagdonavičiai Pranas,
Stasys ir Antanas, Buivydienė Konstancija
Banevičienė Kazimiera
Baltrušaitienė na ir imontienė Kazimiera
Baranauskas Antanas
Bandzinskas Antanas
Burgeris šeris
Bliumbergienė Friumė
Butkevičienė na
ibulskis Kazys
ebatarausko Antano įpėdiniai
ebatarauskas Aleksandras, ebatarausko Antano
įpėd., ebatarauskas Vaclovas
ebatarauskas Aleksandras
ebatarauskas uozas

54, 207, 131, 94
27, 271, 115, 79, 300, 338

11,20
10,52

299, 83, 76, 142
46, 209, 215, 123, 81

26,62
20,32

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

160, 212
277, 171, 62
231
177, 174
266
232, 214
156, 184, 121, 287
67
56, 133
245
59, 135
49, 263, 137

0,46
2,01
0,17
0,54
0,05
0,10
2,59
6,06
9,14
1,05
14,16
23,67
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

18.

ebatarauskai Kazys ir uozas, elnienė
Konstancija
ebatarauskai Kazys ir uozas
ebatarauskas Vincas
ebatarauskas Vincas, acevičienė Teklė,
Rimavičienė ulija
ebatarauskienė ikalina, ebatarauskas Vladas,
ebatarauskaitė uzefa
ebatarauskas Tomas
ebatarauskienė Teklė
epavičiaus ono įpėdiniai
epavičienė Viktorija
Damanianskas Antanas
Damanianskas uozas
Dembickas onas
Dobkevičius Ksaveras
Duchauskienė arijona
idukevičienė Kazimiera
Garberiai Dovidas ir Leiba
Gincas Antanas
Gincas Leonas
Gincas onas
Grincevičienė na ir hmieliauskienė Felicija
Gvergždienė uzana
aperis šeris
asinsko Benedikto įpėdiniai
acevičienė Teklė, Rimavičienė ulija
acevičienė Teklė
Ignatavičius onas
okūbavičius onas
okūbavičius urgis
onkūnas Adomas
urgelevičius onas
urgelevičius uozas
urgelevičienė Kazimiera
Kagelienė oana
Kavaliauskienė Bronė, Lozevičienė Kazė,
Radzevičienė Leokadija
Klimavičienė Viktorija
Klimavičiūtė Konstancija
Klimavičienė Viktorija, Klimavičiūtė Konstancija,
ebatarauskienė Teklė, arkauskienė uzefa
Klimonis Kazys
Klimonis Vytautas
Klimoniai Kazys, Vytautas ir Antanas
Knofas Antanas
Knofienė Liudvika, Knofai Kazys, Stasys, ulius,
Knofaitė Teklė
Knofas Antanas, Knofienė Liudvika, Knofai
Kazys, Stasys, ulius, Knofaitė Teklė
Kovalenkovienė Aleksandra
Kreivienė ulija, Rubinskienė Viktorija,
Šamanskienė uzefa
Kreivienė ulija, Rubinskienė Viktorija
Kreivis Pranas
Kreiviai Pranas ir onas

200

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Skl. dydis
(ha)
0,77

4, 106
68, 205, 138
248

8,58
18,04
0,21

48, 210, 130

20,76

58, 252, 270, 136
45
26, 191, 175,
260
7, 197, 172, 113
8, 196, 152, 163, 104, 85
14, 237, 165, 108, 291, 80
50, 253, 267, 144, 38
12, 233, 161, 118
178
268, 187
32, 227, 284
24
71, 140, 218,91
47, 221, 281, 143, 82
182
273, 188
292, 242
206
9, 117
147, 170
1, 208, 103
10, 275, 183
157, 149
65
66
169
297
289

12,39
11,99
12,28
0,10
13,74
12,33
19,16
22,85
14,44
0,26
0,35
33,24
5,06
22,81
18,72
0,49
0,27
0,46
0,27
4,43
1,73
26,13
17,86
0,73
1,08
1,08
0,22
0,16
0,30

35
36, 129
225, 261, 283

3,01
5,63
0,45

95
96
240
28, 219, 116
57, 220, 134

29,38
18,72
0,48
9,69
15,54

280
70, 141
120, 241
251
286
61

0,34
11,25
2,28
0,38
0,13
0,70

377

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis
(ha)

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
94a.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Lipinskas Vincas
Liniovienė Aleksandra
Liutvinas Antanas
Liukomas Kazys
Letekas Lukošius
Levinas Ausiejus
ackevičienė Ieva
akauskienė lena
arkauskienė uzefa
arkauskas enonas
arkauskas Povilas
arkauskienė Benigna
atusevičius uozas
atusevičius Antanas
atusevičius Povilas
atusevičiai uozas, Antanas ir Povilas
ičunskienė agdalena
ironavičienė Apolonija
izerevičius Povilas
ichelkevičius Stasys
Patašovienė Stefanija
Ptašinskas Pranas
Pranevičienė Liudvika
Ramanauskas ykolas
Ramanauskienė ofija
Ratkevičienė arijona
Rimavičienė ulija
Radzevičienė Teodora
Ratkelienė ulija
Vilenčikienė Šprinca
Rokas Liudvikas
Saulevičius Stasys
Stanionis urgis
Strankauskas Kazys
Stankūnas uozas
Strankauskienė Agota
Vaiciechevičiaus uozo įpėdiniai
Vaiciechevičienė Adelė, Vaiciechevičiai Tomas
ir uozas, Vaiciechevičiūtės Aleksandra, Apolonija
ir Regina
Veličkienė ikalina
Veličkaitė Valerija
Velička uozas
Velička Vytautas
Vaiciechevičius Ksaveras
Varekanskis udelis
Šimanskienė Kotryna, Šimanskis Vaclovas
Šimanskis ustinas
Šamanskienė uzefa, Šamanskas Leonas,
Šamanskaitės ikalina ir ofija
Šamanskienė lena, Šamanskai uozas, Kazys,
Vladas, Antanas ir Šamanskaitė lena
Šileikienė na
Šileikienė Kazimiera
Rusteika ulius
Šmitas endelis

34, 127
298
43
44
148, 167
230
170
179
52
53, 235, 126, 90
37, 125, 246, 89
11, 236, 102
75, 150, 153
151, 278, 31
55, 132, 155, 279
262
33, 222
16, 190
15, 192, 114
224, 185
51
159
229
250, 216
39
41
6, 109
73
264, 234
256
249, 217
202, 186
259, 168, 213
69, 204, 139, 84, 164
122,
63, 173, 162
2, 193, 78
93, 21, 194, 154, 110

10,50
0,02
2,47
1,36
0,83
0,05
0,26
0,26
6,34
27,03
21,77
9,30
10,86
7,90
11,63
0,64
13,33
11,20
12,79
0,16
2,34
0,27
0,15
0,27
2,34
2,13
7,14
8,90
0,64
0,14
0,21
0,21
0,72
21,94
1,88
2,04
11,03
18,06

203, 88
74
72
29, 128
5
274
25, 98, 199
23, 198, 112, 260
20, 243, 92

1,65
8,90
8,74
4,43
9,18
0,07
4,48
11,29
15,53

22, 244, 111

16,46

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

40
258
282
270

2,22
0,18
0,22
0,22
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il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis
(ha)

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Šerienė Freida
Šamanskas Andrius
Šalkauskas onas
Špakausko uozo įpėdiniai
arnauskas Tomas
emaitis uozas
lobeckas onas
elkienė Konstancija
hodkevičius onas, Petro
hodkevičienė ikalina
hodkevičius onas, Simo
hmieliauskienės Teklės įpėd. su acevičiene
Tekle ir Rimavičiene ulija ginčijamas
Urbonas Vladas
Urbonas Kazys
Babtų Romos katalikų bažnyčia
Babtų vls. savivaldybė
Babtų pr. mokykla
ydų sinagoga (žydų bendra nuosavybė)
ydų kapinės (žydų bendra nuosavybė)
ydų pirtis (žydų bendra nuosavybė)
Romos katalikų kapinės (bendra nuosavybė)
iestelio aikštė (bendra nuosavybė)
Prieplaukos aikštė (bendra nuosavybė)

228
285, 294, 60
77, 257
64
17, 97, 158, 195
176, 181
189, 119
3, 105
19, 201, 247, 101
18, 265, 272, 100
13, 107
166, 30, 223, 124, 87

0,10
1,28
53,72
1,54
27,94
0,44
2,94
8,73
21,75
8,45
17,71
20,45

239, 255
211
145
296
295
254
290
293
146
226
288

0,28
0,36
35,12
0,86
0,35
0,13
0,17
0,19
1,00
0,57
2,58

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2720; ap. 4, b. 3/76.

Bajėnų kaimas

Bajėnų k. schema
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Su prašymu išskirstyti į vienkiemius kaimo ūkininkai, tarp kurių vienas
grytelninkas, 4 daržininkai, kreipėsi 1931, 1934 ir 1936 m. Kaime buvo 378 rėžiai.
Paveldėtojams dalijantis žem , kai kurie rėžiai buvo tiek susiaurėj , kad beveik
nebetilpo vežimas; ilgiausi siekė 1,5 km. 1936 m. vasario 6 d. įvyko kaimo sueiga,
kurioje su matininku . Klimu aptarta darbų eiga. Nutarta bendram naudojimui
(gyvulių girdymui) palikti šulinį.
Grytelninkai ustinas uškevičius ir Kazys Adomaitis turėjo trobesius ūkininkų žemėje, nuomos mokesčio niekam nemokėjo. Susitarta juos palikti vietoje.
atininko darbą sutrukdė per kaimą tiesiamas Aukštaičių plentas ir grafo
Tiškevičiaus advokato derybos su valstybe dėl nenusavinamos žemės dydžio.
Per Baj nus teka Kriausup s.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Adomaitytė arijona
Adomaitis uozas
Adomaitienė lzbieta, Adomaitytės Bronė ir Kostė
Adomaitis Steponas
Adomaitis Aleksandras
Adomaitis Kazys
Adomaitis Antanas, Antano
Adomaitis Antanas, Augusto
Adomaitis atas
Adomaitis onas
Adomaitytė na
Budrys Vladas, Stasio
Budrytė Apolonija
Budrys Vladas, ono
Budrys onas
Budrys Aleksandras ir Budrienė arijona
Dilienė Leonora
Dylys Vincas
Davidavičienė Karolina
Gradauskas Antanas
Gailevičius uozas
asinskienė uzana
uškevičius okimas
Kešis ykolas
Kišys Adolfas
Kėšis onas, Kėšienė Anastasija
Kišys Kazys, ilvienė Antanina
Kėšytė Stasė
Kišonienė ofija
Kėša Bronislovas, Kėšienė Petronėlė
Kėšis Pranas
Lincevičius Antanas, Lincevičienė Aleksandra
arcevičienė arė
Noreika ykolas
Noreika Antanas
Ramuckienė na
Stankevičienė Apolonija
Skiparis Kazys
Skiparytė Uršulė
Tamulienė Benigna
Tamulis Kazys, Tamulytė Genovaitė

47
46
30
29
27
44
33
22
36
49
28
40
39
35
34
42
38
1
9
10
8
48
12
26
21
50
2
3
31
17
43
19
16
4
5
51
41
6
11
24
15

7,03
5,54
3,44
0,94
0,94
1,97
7,30
7,18
8,29
11,32
0,94
7,58
2,01
12,20
1,85
5,76
9,00
6,22
0,46
7,16
7,66
2,01
1,79
9,28
8,54
13,40
8,63
5,00
4,21
8,01
3,81
7,83
1,87
17,19
11,20
3,70
3,23
7,73
2,57
7,51
5,11
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il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

42.
43.
44.
45.
46.
47.

Urbonavičienė Uršulė
Vaidila onas, Vaidilienė uzė
Vaiciuškienė Liudvina
ilinskas Antanas
uklienė Petronėlė, ukliai Adomas, Ksaveras
ilinskienė Antanina, ilinskai Stasys, Povilas, urgis,
ilinskaitė Sofija
Šulinys, bendra kaimo nuosavybė
Plentas, valstybės nuosavybė
Kampų pradžios mokykla
Bajėnų šaulių būrio namai
Tiškevičiai ykolas ir Vladas, Tiškevičiūtė- artoriskienė Sofija
(nenusavinamos ž. ū. normos papildymas)

23
20
7
37
45
18

0,14
8,28
4,88
1,25
2,25
11,90

25
52
14
13
32

0,01
3,54
2,31
1,32
5,94

48.
49.
50.
51.
52.

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 12845; ap. 4, b. 3/66.

Berlainių kaimas
Berla nių kaimas skirstymosi eilės laukė nuo 1925 iki 1933 m. Bendra kaimo
nuosavybe paliktas žvyrynas ir smėlynas. Per kaimą teka Vinkšnup s. atininko
uozo aldučio parengtas projektas patvirtintas 1935 04 24.

Berlainių k. schema
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Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abramavičius Antanas
Abramavičiai onas ir ulijonas
Abramavičienė Kamilija, Abramavičiai Albinas, Steponas
Baleckas onas, Baleckienė Bronė
Borkauskienė Veronika
elkienė lena
Dovidavičius Kalikstas
Dovidavičienė Kamilija, Dovidavičius Stasys, Dovidavičiūtės
anina ir Stefanija
Dovidavičius ykolas
Dovidavičius Petras
Draudvila ykolas
Draudvila Vincas
odickienė Anelė
uchnevičienė Adelė
Kraptavičius Pranas
Leonavičienė Pranė
Leonavičius uozapas
izerevičienė Kazimiera
Petrauskas uozapas
Romeika onas, Romeikytė advyga
Sabaliauskienė Apolonija
uromskienė Antanina, uromskai uozas, Pranas, uromskytė
Aleksandra, Balsevičienė Antanina
uromskis Antanas, uromskytė Veronika
uromskis Vladas, uromskytė Veronika
Vyšniauskas ikalojus, Vyšniauskaitė Veronika
Bendra kaimo nuosavybė (žvyrynas)
Bendra kaimo nuosavybė (smėlynas)

24
11
26
8
18
21
5
9

11,94
11,43
12,90
6,90
3,84
13,86
3,95
13,21

23
6
14
27
7
13
10
18
17
22
12
19
15
25

13,36
6,02
11,71
19,80
5,16
14,17
13,21
25,93
3,94
3,72
1,21
2,11
3,83
9,24

1
3
20
2
4

8,80
8,23
37,18
1,08
0,19

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Iš viso

Skl. dydis (ha)

267,52

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2764; ap. 4, b. 3/77.

Daubarų kaimas
Kaimą į vienkiemius skirstė matininkas onas Bagdonas. Projektas patvirtintas
1934 04 10. Bendra nuosavybė – kaimo kapinės. Schemą žr. p. 384.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bagdonavičienė Benigna, ontvilienė alvina
Daugėlienė Stefanija
Dirdaitė ikalina, Bartusevičienė Teodora
Dobkevičienės Liucijos įpėd.
Gaižauskas uozas
Gailevičius uozas
Gailevičius uozas, ykolo
Gailevičius tonas
Gailevičius Polikarpas
Gecevičius Stasys
agelavičius onas

14, 35
13, 33
3, 32
17, 42
25
8, 27
9, 37
11, 28
15, 29
7, 24
4, 44

13,28
12,42
13,70
4,00
1,42
51,59
14,25
15,88
19,54
23,93
16,33
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

agelavičius tonas
agelavičiūtė Barbora
Koreiva ykolas
Kosinskas Antanas
Kosinskas onas, Skirgailienė Teresė, Bagdonavičienė
Paskalskis ykolas, Paskalskienė ikalina
Paskalskis uozas
Raščikas uozas
Sirtautas Ksaveras
Vitkauskas Leopoldas
Utkevičienė arijona
Turauskas Pranas
Kapinės (bendra kaimo nuosavybė)

20, 43
9
6, 26
23
21, 41
18, 39, 30
1, 31 22, 78
22
16, 34
5, 36
9, 40
12, 42
10

arijona

Iš viso

Skl. dydis (ha)
16,45
2,52
30,34
14,85
6,89
21,83
1,55
28,54
9,02
19,15
18,46
0,15
379,86

LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 3/70.

glynų kaimas
Šiame 7 valakų kaime buvo 604 rėžiai. Vienam ūkiui vidutiniškai teko po
40 rėžių. Ganyklos toli, gyvulių varymo takus aptverti tvora brangu. Pareiškimai
skirstytis įteikti 1928, 1933 m., išsiskirstė 1936 m. Kaimui priskirta 20,37 ha Babtyno dvaro žemės. Projektas patvirtintas 1937 01 08. Schemą žr. p. 385.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Brazaitienė Anelė
Gudelevičius Dominikas
Gudelevičienė na
Kučinskai Antanas, Kazys ir Taujanskienė arijona, Igno
Leonavičius uozas
Lipinskas Antanas
Lipinskas Kazys
Lipinskienė ulija
Lipinskienė uzana, Lipinskaitės ikalina, Sofija ir Valerija
Liutvinas uozas ir Liutvinaitė na
Liutvinas Stasys ir Liutvinaitė Bronislava
Lupinskas-Lipinskas uozas
Staliūnas Benediktas
Staliūnas Ignas
Staliūnas uozas, Igno
Staliūnas uozas, otiejaus
Staliūnas urgis, urgio
Staliūnas urgis, ateušo
Staliūnas urgis, otiejaus
Staliūnienė uozepata
Staliūnas Petras
Staliūnas Povilas
Staliūnas Vladas
Staliūnienė Aleksandra
Staliūnienė Antanina
Sviderskis onas

11
16
15, 29
19, 30
18
2
4
12
3
23
22
28
17
8
5
6
9
13
24
25
27
20
7
10
14
26

0,07
3,12
7,30
17,02
15,01
3,78
6,10
2,00
9,99
6,22
6,38
5,41
0,40
2,05
9,13
2,11
6,48
1,29
12,94
4,44
9,21
5,92
8,26
3,71
2,89
8,12
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Eglynų k. schema

Gailiakaimio k. schema
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t sinys
il.
Nr.

Vardas ir pavardė

27.
28.

Taujanskienė arijona, Vinco
Staliūnai Povilas, Kazys ir Staliūnienė

Skl. Nr.
1
21

lžbieta

Iš viso

Skl. dydis (ha)
11,64
8,77
179,76

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2874; ap. 4, b. 3/60.

Gailiakaimio kaimas
emės reformos valdybos 1927 m. nutarimu G iliakaimiu po parceliacijos
pavadintas Bajėnų dvaras, priklaus s onui Benediktui Tiškevičiui. Nepriklausomybės
kovų savanoriams ir mažažemiams žemes paskirstė matininkas Ilijas eplevičius.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Vikūnų k. mažažemiai
Vikūnų k. mažažemiai
Nivinskas Vladas
Nivinskas Vladas
Grinčius Vladas
Laskauskas uozas
Ambrazevičius enonas
Paškevičienė Karolina
erkevičius uozas
Giedgaudas Bolius
Dobkevičienė arcijona
elkis uozas
Sinkevičius Alfonsas
Sinkevičius onas
Peseckas Leonardas
Peseckas Leonardas
Soltonas Panteleimonas
akaitis Vincas
Ivaškevičius arijonas
Giedgaudas Antanas
Ališauskas Kazys
Svolkenis Stasys
iškinis otiejus
Butvila Balys
Pacauskas Kazys
Kilbisų kaimo mažažemiai
Ališauskas uozas
Ališauskas Antanas
erekas Kazys
Augis Kazys
Augis Kazys
igevičius uozas
Vaičiulis urgis
Laurinavičius ustinas
Kaniūkų k. mažažemiai
Dilienė arcijona

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Iš viso

Skl. dydis (ha)
38,6533
0,9975
9,8586
0,1717
1,9987
8,5588
12,7815
1,9943
10,0960
9,9372
1,9898
10,5893
11,0592
9,0258
12,0612
73,7916
11,1969
0,4992
6,2036
13,2385
11,9452
11,4649
11,7191
11,8214
12,2909
20,2273
10,0162
11,8092
12,0842
12,3144
2,9953
13,2521
12,6756
11,2880
27,5322
7,7418
446,4807

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2316; ap. 4, b. 3/69.
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Gailiušių kaimas

Gailiušių k. schema

1912 m. susirink 19 bajorkaimio savininkų, 8 prieštaraujant, nutarė pereiti
prie vienkiemių sistemos. 1913 m. vienkiemių planą parengė matininkas . I. Verbickis. Bendro naudojimo sklypais paskelbti kapinės, gyvulių girdykla ir smėlynas.
Gailiušių gretimybės pagal caro laikų planą Šaši dvaras ir kaimas, Rom inių
palivarkas, Nikolskaja Slobada (Did eji Ib nai), Tulėjų ir
diškių užusieniai, Sitkūnų kaimas ir dvaras, Vidriškių palivarkas.
Savininkų sklypai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis
(dešimtinės)

1.
2.
3.
4.

Plevako Teklė, Vladislovo, bajorė
Pesevičius Vladislovas, Ildefonso, bajoras
Pesevičienė na, Felikso, bajorė
Dobkevičiaus ulijono, s. uozapo, Dobkevičių
ono, Uršulės, Kazimiero, katerinos ir arijono,
uliaus, bajorų, įpėdiniai
Andriuškevičiai uozas, onas ir Boleslovas,
Liudo, miestiečiai
Vaišvila onas, Kazio, bajoras
Gineikienė na, Gineika Stanislovas
Kočan na, duardo, bajorė

1,
2,
3,
4,

57
42
58
62, 10

227,2317
18,415
125,1680
21,1067

5, 2 , 4 , 63

39,1876

6, 21, 37, 46
7, 32, 16, 45
8, 35, 19, 51, 60

10,395
22,1277
19,1056

5.
6.
7.
8.

27,
34,
47,
43,
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pacevičius Karolis, uozo, bajoras
Ivanausko okūbo, Prano, bajoro, įpėd.
Andriuškevičius enonas, Vinco, miestietis
idimtas Adolfas, Antano, bajoras
Kongelis Kazimieras, Albino, valstietis
Sankauskas ustinas, uozo, valstietis
Lukša Antanas, uozo, valstietis
Pacevičius ečislovas, Leono

9, 26, 55
10, 48, 50
11, 22, 44,
12, 36, 23,
13, 33, 17
14, 38, 25,
15, 39, 40,
56

Iš viso
17.
18.
19.

Girdykla (bendra nuosavybė)
Smėlynas (bendro naudojimo)
Kapinės (bendra nuosavybė)
Iš viso

Skl. dydis
(dešimtinės)

52
49, 53, 61
54, 31
20, 59

70,1205
45,0112
47,095
35,1890
9,605
63,2023
27,1101
53,1589
837,1893

30
29
28

0,2272
0,1806
0,0317
837,6288

LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 383; ap. 3, b. 2238; ap. 4, b. 3/80.

Gaižuvėlės kaimas
Didelis Gaižuv lės kaimas buvo suformuotas prie jo prijungiant i kiškių
kaimą, Vik niškių vienkiemį, Gaižuvėl –A tstreb ir Gaižuvėl – žstreb . Tuo metu
buvo projektuojamas emaičių plentas, tad mažažemiai siekė, kad žemė jam būtų
paimta proporcingai iš savininkų turimos. Per Gaižuvėl teka Striūn s ir Streb ko
upeliai. Projektą 1935 m. rengė matininkas . Bagdonas.
Gaižuvėlės k. schema
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Sklypų savininkai
ai uvė ė

a is

il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.

Ambraziūnas Vincas
Buinauskienė milija
Baranauskas Antanas, Baranauskienė alvina
Bivylienė Paulina, Bivylius Leonardas,
Vilkevičienė ikalina
Gugis urgis
Grigaravičius Kazys
Grigaravičius Boleslovas
Grigaravičienė Kristina
Ivanauskienė Stasė
anuškevičius Pranas
onaitienė Veronika
Koreiva Vladas
Koreivienė advyga, iki gyvos galvos valdo
Koreiva Vladas, Koreivienė Teofilė
Kimontienė Pranė, Kimontaitė Kleopa
Kimontas ečislovas
Kavaliauskas uozas
Laurinavičienė advyga
Leonavičienė Aleksandra, Leonavičius Pranas,
Leonavičiūtės ofija, agdė ir Pranė
Leonavičius Antanas
Lideika uozas
isevičienė Kazimiera
ilvidienė Kazimiera
Paškevičius Petras
Rimkevičius Kazys
Rimkevičiūtė Kristina
Rainys Apolinaras
Rainienė Vladislava
bakevičius Feliksas
bakevičius ykolas
bakevičienė Aleksandra
Sipavičius Aleksandras
Skirgaila Liudvikas
Skirgaila ykolas
Skirgaila Vladas
Simanavičius Antanas
Simanavičienė ichalina
Špakauskas Aleksandras
Šatinskas Leonas
Šatinskas onas, Prano
Šatinskienė Felicija
Šatinskai Antanas, Stasys, Tadas
Šatinskas enrikas
Šatinskas uozas
Šatinskienė Stasė
Šatinskas onas, uozo
Šatinskaitė Apolonija
Šatinskas enonas
Šatinskas Vytautas
Šatinskienė advyga
Šavira atas
Vaidotas Leonas

69
33, 35, 66, 43
89, 55
58, 18

4,43
16,57
43,93
17,69

92
57, 34
78
79, 49
26
2
28
1
74, 40

32,62
12,36
1,39
4,35
3,19
3,60
3,56
31,72
19,48

88, 9
8
65
84
87, 63

15,75
15,68
2,70
6,50
23,18

61
95
94,
90,
20
83,
3
30
31,
70,
71,
32,
82
76,
11
10
60
59
12
27
29
64,
77,
62,
25
85,
5
6
68,
67,
80,
75
24

8,62
9,31
27,71
72,03
8,16
19,74
11,75
0,55
9,16
13,42
15,19
8,16
0,20
12,45
8,77
1,14
0,96
8,17
11,14
3,47
2,92
9,59
21,64
15,24
66,59
55,65
10,37
10
8,68
12,33
11,91
0,32
0,46

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

96, 37, 13
56, 23, 21
39
53
52, 15
51, 14
16
54

48
50, 7
47
38, 19
45
46
81, 36
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il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Vitkauskienė ikalina, Briginienė uzefa
Urniežius uozas
Urniežienė Apolonija
Urniežius Vladas
Urniežienė Bronislava
enkevičienė advyga
Gaižuvėlės pr. mokykla
emaičių plentas
Koreiva Kazys, iki gyvos galvos valdo Koreiva
Vladislovas ir Koreivienė Teofilė
Girdykla (bendra kaimo nuosavybė)

93, 4, 42
4, 42
41, 86
22, 44
73
17
72
97
98

61.

91

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

12,15
29,80
32,65
32,45
6,65
11,41
1,50
6,11
12,98
0,06

Iš viso
ai uvė ė

Skl. dydis (ha)

880,94
a is

Buivydas onas
Bulotienė Anelė
hmieliauskienė Albertina
Durulienė Adelė
Gedgaudas okūbas
alinauskienė Valerija
Girdauskas ustinas, iki gyvos galvos –
Girdauskienė Teklė
Girdauskas ustinas
Girdauskienė uzė
Gedvilienė Stefanija
anuškevičienė nė
armulavičienė na
Koreva igmantas
Linkevičius otiejus
Lukoševičienė Teresė, Lukoševičiai Pijus,
eslovas
ontvilienė Stasė, ontvilaitė Alina
ontvila Klemensas
ontvila Kalikstas
ontvila uozas
ontvilienė Stefanija
ontvilienė alvina, Bagdonavičienė Benigna
ontvila Leopoldas, ontvilienė Stasė
sauskienė Valerija
Paulavičius Leopoldas
Paulavičienė milija
Rudzevičius Vladas
Rudzevičienė ustina
Rudzevičius duardas
Rudzevičius Vincas
Rudzevičiūtė arija
Rudzevičiūtė Aleksandra
Rudzevičienė ustina, Rudzevičiai duardas,
uozas, Vincas, Vladas, Rudzevičiūtės Aleksandra,
arija ir Sirtautienė lena
Rudzevičius uozas
Sirtautienė lena
Skirgailienė lena, Skirgaila Antanas ir
Skirgailaitė Stefanija
Šafinskienė uzefa
Šafinskienė advyga, Šafinskas ečislovas,
Šafinskaitė milija

62, 2
82
34
38, 23
80
32
93

11,56
11,65
7,91
5,87
9,75
6,12
14,61

29
99
37,
89,
60,
97,
51,
84

2,91
4,79
6,88
3,40
6,58
6,82
20,14
11,53

92,
40,
40,
41,
39
96
36,
30
49
50
43,
53
58
59
57
55
8

26
25
27
33
42
1
24
24
22
21

54

85
52
90, 5

7,43
9,33
5,14
7,54
2,40
6,58
11,56
5,21
2,92
6,85
4,50
1,04
3,91
3,91
4,65
3,77
10,42
7,14
4,41
15,22

87

2,26

88

2,44
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t sinys
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Tvirbutienė Adolfina
Tvirbutienė Felicija, Tvirbutas onas, Tvirbutaitės
ofija, Stefanija
Tiškauskas Antanas
Tomaševičius Liudas
Volodkienė ofija
Vitkauskas enonas
Vitkauskas Leopoldas
Vitkausko Ferdinando įpėdiniai
ižienė Teodora
aleskienė Teodora, aleskiai Adolfas, Vladas

83
91

3,81
10,97

81
48, 47, 3
56, 28
61
95
4
86, 6
79

15,43
21,44
7,58
9,56
7,20
16,43
9,75
35,11

Iš viso
ai uvė ė
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

396,45
a is

Barkauskas ykolas, Barkauskaitės Stasė ir
Veronika
Gineikos Kazys ir Antanas
Kimontienė na
Plentauskienė Stasė
Urniežienė Anelė
Urniežienė Anelė, Urniežiai onas, Stasys,
Urniežiūtė Kazė
Skirgaila Bronius
Skirgaila urgis
Skirgaila Antanas
Skirgailaitė ikalina
Šveikauskienė lena
Staševičius Stasys
Staševičienė milija, Staševičiai Antanas ir
uozas, Gvergždienė anina
Kimantienė na, Gineikos Antanas ir Kazys

46, 11

10,28

69
45
12
10
72

4,49
6,02
3,27
2,02
16,32

64
67
65
66
68
71
17, 70, 78

3,20
2,53
2,57
2,58
8,28
18,06
25,00

7, 35

13,83

Iš viso

118,44

Cinkiškiai
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Klimas Benediktas
Lesčinskaitė-Klimienė Veronika
Lesčinskas Silvestras
Lesčinskas onas
Vitkauskas enonas, Gedgaudai okūbas ir
dvardas, alinauskienė Valerija
Valaitis Vincas
Valiulienė Apolonija
Simonavičienė Stasė
Stašaitis urgis
Stašaitienė milija ir Stašaitis Bronius
Šafinsko Prano įpėd.

75
20, 16
73, 15
74
13
9
18
19
76
77
14

Iš viso
ik ni ki
73.
74.

6,41
4,28
3,84
5,43
3,18
13,27
0,08
1,01
5,14
6,02
1,09
49,75

viensė is

atulevičius onas
Susisiekimo m-ja

63, 44
99, 98

44,78
6,97

Iš viso

51,75

Iš viso

616,39

LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 3/57; b. 3/61.

391

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

anušonių kaimas
anušonių k. schema

1913 01 25 į bajorkaimį buvo atvyk s matininkas išsiaiškinti, ar gyventojai
nori skirstytis. Iš 14 savininkų sutiko tik uozas Petkevičius, dmundas Koreiva
ir Vladislovas ovaiša.
anušonių ir Vimbar kaimų ūkininkai 1921 m. gruodį bendrai kreipėsi
Mes augščiau išvardinti asmenis nenorime toliau likti ant šniūravos žemės, turime garb
nuolankiai prašyti emės Sutvarkymo Komisijos paskirti mūsų žem ant kolonijų su
palikimu kiekvienam iš mūsų ant senos sėdybos.
Turime garb pranešti, kad šniūrava žemė kaimo anuševičių eina tarpą žemės
kaimo Urnėžių. Todėl prašome gerbiamos komisijos išlyginti rubežių su kaimu Urnėžių.
Mes gyventojai kaimo imbarų turime tarpe ūkininkų kaimo anuševičių po keletą
kasnelių sklypų žemės. Šiuomi reiškiame savo sutikimą ant išskyrimo mums vieną
sklypą, atsakant kiekybės ir kokybės dabar valdomai žemei.
1922 02 09 į bendrą anuš nių ir Urn žių kaimų ūkininkų susirinkimą atvyko matininkas V. ancevičius ir aptarė, kaip, skirstantis į vienkiemius, patogiai
ištiesinti bendrą sieną. Kitame susirinkime aptartos išsiskirstymo sąlygos, pažadėta
valdžios žmonėms veltui skirti butą su kuru, šviesą, padėjėjus, arklius, medžiagas.
galiotiniais išrinkti Vladas ovaiša ir dmundas Koreiva.
Po vasaros darbų – 1922 10 08 – pas matininką atėjo 9 Urnėžių kaimo
ūkininkai su seniūnu Kostu Navicku ir atsisakė skirstytis (Tokiame sunkiame laike
išeiti viensėdžius negalim). atavimo darbai buvo nutraukti.
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anušoniškiai ryžosi t sti skirstymosi darbus vieni ir įsivėlė į ginčus su kaimynais. Pagrindinis nesutarimas kilo dėl bendrai naudojamų Sebetiškių, iš dalies
Giraitės ganyklų. Dalyvaujant valsčiaus reformos komisijai (Kazys Liukomas, Kazys
Brazaitis, Titas Tiškevičius) ir matininkui Valerui ancevičiui buvo prisiminta, kad
dar caro laikais Urnėžių gyventojas Antanas Urnėžius prie savo šniūro prisiarė
ganyklos atraižą, už tai buvo nubaustas. Nutarta Sebetiškių ganyklą padalinti
proporcingai kaimų plotui. Vis dėlto, nustatant anušonių ir Urnėžių kaimo ribą,
iš urnėžiškių pusės pasigirdo plūdimas, Urnėžius du kartus ištraukė gaires.
Statant galutinius ženklus Urnėžių kaimo gyventojai pareiškė, kad jų nepripažins, su janušoniškiais nesitaikys ir po senovei dirbs savo rėžiuose. iniai vis
renkantis, Reimondas Petkevičius ėmė vartyti pastatytus kapčius. Buvo pasiųstas
pasiuntinys iškviesti milicijos, bet grįž s pareiškė, kad milicijos nėra namie. Darbai
vėl buvo nutraukti.
Nepaisydami trukdžių kaimo gyventojai tvarkėsi naujam gyvenimui. Sutarė
tvoras nugriauti iki 1923 m. lapkričio, medžius ir sodus – iki 1927, trobesius
persikelti per 5 metus. Kapai Gyni s vingyje išskirti į atskirą sklypą. Kaime būta
621 rėžis. Skirstymosi byloje yra įdomus caro meto kaimo planas. Vyriausioji
žemės tvarkymo komisija projektą patvirtino 1924 08 29.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dautartai Aleksas ir Rachilė
ičiūnaitė advyga
ičiūnienė na
Falkauskai Stasys ir igmas
Grinkevičius dmundas
Grinkevičiai dvardas, Alfonsas, Bronius, Antanas,
Kazys ir Aleksas
ovaiša Antanas
Kimontas Vincas, Kimontienė Anastasija, vaikai Leonas
ir onas
Kimontas Vladas
Koreiva dmundas
Koreivos Simonas ir ikas
Petkevičius amertas
ilinkevičienė Antanina
Kapai

7, 15, 29
16, 31
9, 30
1, 27
3, 18, 20
14, 16, 21

11,3461
36,9837
36,9838
3,9538
9,6884
4,4690

5, 19
4, 24

29,4123
4,4018

12, 17, 23
11, 26
2, 25
6, 28
13, 22
8

8,7812
13,3734
14,9750
12,7462
4,4577
0,1743

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Iš viso

Skl. dydis (ha)

191,5725

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2332.

ugintų kaimas
Buvusio bajorkaimio ūkininkai uozas, urgis ir Aleksandras Stankūnai,
uozas Lebedinskas, 1931 01 08 prašydami, kad kaimą išskirstytų į vienkiemius,
nurodė svarbias priežastis. Parceliuojant Pagynės dvarą kaimas mainais gavo 25
ha sklypą, nėra kaip jo pasidalyti. Dalis ūkininkų liko be ganyklų. Daug pastatų
labai paseno. Kaimo teritorijoje yra valsčiaus žvyrynas, į kurį dėl siaurų rėžių
sunku patekti. Pastarąją priežastį parėmė valsčiaus viršaitis Stasys astavičius.
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ugintų k. schema

Panašius prašymus jugintiškiai rašė ne kartą, tačiau valdžia tik 1938 m.
skyrė matininką oną Bagdoną.
1938 02 15 ūkininkai, dalyvaujant Vilk nų seniūnui igmui Pacevičiui, nutarė
skirstytis pagal žemės tvarkymo statymo ir šiam statymui vykdyti instrukcijos nustatytus
dėsnius. Grytelninkai osė Gvergždienė, onas ickevičius, Stasys rentas, osė
Statkevičiūtė, Gabrielius Liaudanskas buvo palikti jų gyventose vietose. Atskirais
sklypais įteisinti smėlynas prie Nevėžio ir Pagynės dvaro kapinės (koplyčia) prie
Gynios upelio. Projektas patvirtintas 1932 04 01.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Sklypo dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gustas onas
Gustas Stasys
Gvergždienė Sofija
Gvergždžiai Stasys, Bronius ir armienė Sofija
Liaudanskas Gabrielius
Klimas Vladas
Klimas urgis, uozo
Klimai uozas, onas, ulius, urgis, sūn. Antano,
Klimienė Sofija
Kalinienė Uršulė
Lebedinskienė Bronislava, Lebedinskas Vaclovas,
Lebedinskaitės Irena ir lena
Stankūnas onas

19
3
9
6
17
14
7
18

7,84
0,93
0,05
24
0,06
8,86
7,66
7,73

12
2

1,62
10,97

22

22,87

9.
10.
11.
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t sinys
il.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Skl. Nr.

12.

Stankūnas uozas, Klimienė ikalina, Stankūnaitė
Genė
Stankūnas Aleksandras
Stankūnienė uzana
Stankūnas Kazys
Stankūnas urgis, Prano
Stankūnienė lžbieta
Stankūnaitė alvina
Stankūnaitė arijona
vyrynas (valstybės nuosavybė)
Pagynės dvaro kapinės

1

29,25

20
21
5
16
11
8
10
4
15

12,55
1,80
4,64
23,03
0,54
1,90
1,22
1,33
0,5

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Iš viso

Sklypo dydis (ha)

169,82

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 12853; ap. 4, b. 3/7.

uodonių dvaras ir kaimas
uod niai, Naujatriobių dvaro palivarkas, po Pirmojo pasaulinio karo priklausė Vankovičiams. o centrą paveldėjo Regina Vankovičaitė, vėliau Barkauskienė. Parceliuojant ūkį rasti šie pastatai rūmas (25 × 14 m), gyv. namai (24 ×
10, 14 × 6, 13 × 6, 13 × 6, 11 × 6,70, 6 × 5,60), svirnas (19 × 7,6), tvartas (22 ×
10), tvartas (31 × 9), daržinė (35 × 8), klojimas (35 × 140), kiaulidė (18 × 5,60),
ledainė (5 × 5), kalvė (7,30 × 5,60). Pastatai, išskyrus vieną gyv. namą, mediniai,
dengti skiedromis, tik trys ūkiniai ir du gyvenamieji – šiaudais. Daugumos jų
būklė buvo gera.
uod nių kaimą į vienkiemius skirstė matininkas uozas aldutis. Projektas
patvirtintas 1938 04 02.
uodonių k. schema
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Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Bespalovas Petrikėjus
Bespalovo inovijaus įpėd.
Barkauskas Aleksandras
Barkauskienė Aleksandra
Barkauskas Antanas
Barkauskas onas, Stasio
Barkauskas onas, Kazio
Barkauskas uozapas
Barkauskas Pranciškus
Barkauskas Stanislovas
Barkauskaitė lena
Barkauskaitė Kazimiera
alka Adomas
alka Bernardas
alka onas
alka urgis
alka ateušas
alka ykolas
alka Ksaveras
alka Teodoras
alka Vaclovas, Petro
alka Vaclovas, Igno
alka Vladislovas
alka Aleksandras, Feliksas, alkienė lizabeta
alkienė na
alkienė Viktorija
alkaitė lena
Dička Ignas
Gaižauskas onas
Grigaravičienė arijona
Kalasiūnai ateušas ir Stanislovas
Leskauskas onas
Lietuvos šaulių sąjunga
akarevičius uozapas
akarevičiūtė Teklė
aleckas Kazimieras, aleckienė Antanina
aleckas Stanislovas
uniškių pr. mokykla
uniškių Romos katalikų bažnyčia
Paulavičienė na
Sasnauskas ykolas, Andriukaitis Kazimieras, Andriukaitienė
Aleksandra
Slabuckienė Petronėlė
Stankevičienė Paulina
Steblienė advyga
Špakauskienė Pranciška
Špakauskas Pranciškus
Šleževičienė ofija
Ščiukauskas Konstantas
Trimailovienė haritina
Trimailovienė akrina
agorskienė Antanina
emaitis Antanas
umaras Antanas
Vanilavičienė uzana
uniškių Romos katalikų kapinės

18
17
48
50
44
49
42
47
51
43
46
45
39
8
31
28
20
12
7
3
5
37
54
4
38
9
6
40
1
21
60
34
33
15
53
58
41
22
14
24
10

3,95
3,47
1,32
0,69
1,23
1,37
8,00
1,48
4,95
1,30
0,73
1,30
4,62
2,03
7,06
5,22
4,56
5,39
3,12
3,84
4,00
6,49
11,21
3,02
8,46
0,88
2,42
2,28
22,40
3,49
22,75
1,69
2,01
18,63
3,79
5,23
10,78
1,99
14,82
2,19
16,50

11
23
29
27
30
59
36, 37
16
19
32
56
2
35
13

9,60
5,09
6,05
5,31
5,21
6,21
17,83
8,23
0,78
10,21
15,06
15,44
2,79
0,70

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Iš viso

Skl. dydis (ha)

339,17
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

25
61
26
52
55, 62

152,97
3,77
2,48
3,09
66,56

uodonių dvaro
56.
57.
58.
59.
60.

Barkauskienė-Vankovičaitė Regina (nenusavinama norma)
Keruckas Kazys
iškų departamento sandėlis
emaičių plentas
emės ūkio ministerijos nuosavybė
Iš viso

69,65

Iš viso

568,04

LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 735; f. 1250, ap. 4, b. 3/79.

Kampų–Klementų kaimas
Buvusio bajorkaimio gyventojai norą pereiti į vienkiemių ūkį pirmąkart pareiškė 1924 08 31, skirstyti pradėti 1932 m. Kaimynai susitarė bendra turto kaina
vertinti žem ir pastatus. Kurių sodybos liks senoje vietoje, tie neturės statybos
išlaidų, tad už tą sumą privalės atsisakyti žemės.
Pus kaimo žemių užima miškas ir ganyklos. Per kaimą teka Putnup s,
Š švės intakas.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Isevičius Ignas ir Tamulis urgis
Gailevičienė milija
Kimantas Kalikstas
Kimantienė-Šeštakienė Stasė
acevičius Polikarpas
Požerskienė Stasė, Požerskis Kostas

1
2, 20
12, 15
11
6, 14, 22
3, 19, 21

21,52
17,93
27,38
1,95
35,78
33,32

Kampų Klementų k. schema
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vaidotas Aleksandras
Vaidotas Aleksandras ir Vaidotienė Pelagėja
Vaidotas Balys, Vaidotas K stas
Vaidotas Klemensas
Vaidotas Stasys
Vaidotas Vladas
Vaidotienė ofija, kol gyva, vėliau Vaidotai onas ir
Klemensas
Vilkevičienė Petronėlė

23
4, 16
5, 13
24
8
10, 17
9, 18

14.

7

Iš viso

Skl. dydis (ha)
8,45
5,21
12,28
3,45
0,13
12,19
12,69
3,50
189,78

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2699; ap. 4, b. 3/63.

Kampų– otiejūnų kaimas
Šio kaimo gyventojai skirstytis į vienkiemius nutarė tik 1942 09 03. Visi
sutiko, kad valdomi plotai nebūtų matuojami, o matininkas Vladas Šarkauskas
vadovautųsi 1846 m. bajorkaimio žemėlapiu. eigu projektas būtų patvirtintas
anksčiau, negu baigsis karas, tai trobesiai privalo būti perkelti per 3 metus nuo
karo pabaigos.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Sklypo Nr.

Plotas (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Daukšienė ulija
igirdas ečislovas
akimavičiai uozas ir onas, akimavičiūtė Stasė
ankūnienė Genovaitė, Urbonienė Paulina
anuškevičienė Teofilė, Vaizgelienė Liucija
Kulvietis onas
Kulvietis Stasys

18, 40
23, 39
2, 35
19, 32
24, 31
14, 30
11, 29

9,07
4,69
9,65
7,92
6,29
7,67
2,22

Kampų Motiejūnų k. schema
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

8.
9, 10.

ingaila Ksaveras
isevičius auricas, Stanevičienė Stefanija, Petkevičius
amertas
11.
Požerskis Kostas
12.
Ramanauskienė Rozalija
13.
Skirgaila Vincas ir Skirgailienė Antanina
14.
Šnapštienė Ieva
15, 16. Tamašauskas Adolfas, Tamašauskaitė lžbieta
17.
Tvirbutienė advyga, Tvirbutaitės Liudvika, uzė, Teodora,
Kristina ir Veronika
18.
Vaidotienė Aleksandra
19, 20. Vaidotienė Stasė, utautienė leonora
21.
Girdykla, bendra kaimo nuosavybė
22.
Plentas Kaunas–Kėdainiai

Sklypo Nr.
8, 37
9, 5

Plotas (ha)
7,18
4,33

22, 33
1, 34
10
13, 28, 3
7, 20, 25
15, 4, 27

7,15
22,02
0,66
44,04
9,30
16,50

12, 6, 36
17, 21, 26, 38
16
41

28,55
12,64
0,11
0,98

LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 317; ap. 4, b. 3.

Kampų–Tucevičių kaimas
Kampų Tucevičių k.
schema
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1927 m. lapkričio 20 d. susirink
turinio pareiškimą

Lietuvos valsčiai

kaimo gyventojai į Kauną išsiuntė tokio

Mes, žemiau pasiraš Kampų Tucevičių kaimo gyventojai, prašome emės Matavimo Departamento ateinančią vasarą arba kaip galima greičiau suskirstyti mūsų kaimą vienkiemius,
nes esant žemei atskiruose gabaluose negalime tinkamai tvarkyti ūk . Dabar pas mus visus
trilaukis ūkis, mes negalim pereit daugialauk ūk , esant žemei atskiruose gabaluose. Pas
mus žemė derlinga, sėjam daugiausia kviečius, nes jie gerai pas mus dera, tik dar trūksta
nusausinimo, kuris būtinai reikalingas mūsų laukam, o tas taip pat negalim vykdyt pakol
žemė atskiruose gabaluose. Trioboms perstatyti medžiagos mes turim savo miško kiekvienas,
tik reikalinga būtų mums pašalpa nusausinimui, o tuomet mes turėtum derlių ne mažesn
kaip Ukrainoj ar Danijoj. Mūsų kaime yra 15 gyventojų. Bendras plotas 2 0 ha.
Kaimas buvo padalytas į 82 rėžius, atskirame masyve (abipus Aukštaičių
plento) turėjo 80 ha miško. Šiaurine kaimo riba tekėjo Putnupys.
emės tvarkymo departamentas matininką uozą aldutį atsiuntė tik 1935 m.
Sutarta bendra nuosavybe palikti girdyklą prie Šušvės ir kapines. Kieno sklype tas
plotas rasis, jis privalo kapus saugoti nuo išnaikinimo, kaip senų paminklo apsauga, kadangi
kapai yra labai senūs, įrašyta kaimo susitarime. Krūmus, atskirus medžius, sodus,
tvoras iš paliekamų plotų galima išsigabenti arba parduoti naujam šeimininkui.
Grytelninkui Dominikui Trepšai leista ir toliau gyventi troboje prie vieškelio.
Byloje yra 1876 m. bajorkaimio planas.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.

Bakevičius Pranas, iki gyvos galvos pus 4 skl. valdo
Radziminskienė Stasė
Barusevičius Alfonsas, Barusevičiūtė na
Barisevičius Ksaveras
Dautartas Kazys
Gailevičius Polikarpas
Ivaškevičius arijonas
Kondrackas iliaras ir abagonskienė Genovaitė
acenavičius Antanas
akčinskas Karolis
Nevinskas Andrius, Nevinskienė na
Pisankai Kseverinas, igmas, Pisankaitė Teodora,
Nevinskienė lena, Pisankaitė na
Senkus Leonas
Sutkevičienė Ieva
Trepša Dominikas
Utkevičius Kazys
Vilkevičius urgis
Vilkevičiūtė Petronėlė
utautas Bronius
utautai iprijonas, Nikodemas, utautaitė lžbieta
utautas Stepas
Kapai (bendra nuosavybė)
Girdykla (bendra nuosavybė)

4, 25

23,22

22
2, 23
10, 29
17
16
12, 24
27
11, 21
18
33, 7

17,74
4,58
18,91
2,83
8,55
12,91
21,22
14,56
39,67
26,03

9, 28
3
5
26
19
8
1, 31
6, 20
13, 32
15
14

19,38
2,26
0,04
3,46
6,54
2,00
13,86
23,86
17,45
0,27
0,39

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Iš viso

Skl. dydis (ha)

279,73

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 3678; ap. 4, b. 3/67.
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Kaniūkų kaimas

Pirmąjį prašymą išskirstyti kaimas įteikė 1928 m. ge- Kaniūkų k. schema
gužės 9 d., tačiau darbai prasidėjo tik 1935 m. ie sutapo
su emaičių plento tiesimu. Norėdami pagreitinti matavimus, kaniūkiečiai sutiko
veltui perleisti plentui reikalingą žemės juostą. Be to, buvo motyvuojama, kad
plento trasoje atsidūrė Adolfo, aroslavo ir Vaclovo Alaburdų klojimai, Augusto
Kasiulio gyvenamasis namas ir tvartas. Bendram naudojimui buvo išskirti kapinės,
žvyrynas ir girdykla prie Nevėžio. Teofilė akubavičienė leido savo žemėje gyventi
grytelninkui Antanui urgelevičiui, o uozas Daučianskas – Kostei ilišauskienei
ir Teresei Puodzevičiūtei.
Persitvarkymo darbai nepraėjo be kivirčų. Paulina Urbonienė išrovė matavimo gaires net matininko akivaizdoje. Skirstymosi planas patvirtintas 1936 04 30.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Alaburda Adolfas
Alaburda Antanas
Alaburda aroslavas
Alaburda uozas
Alaburda urgis
Alaburda Kazys
Alaburda ikas ir atusevičienė Adelė
Alaburda Vaclovas
Alaburdos Tadas, Simas, Bronius ir Alaburdienė Anelė
Aniulis Aleksas
Ališauskienė Kostė, Guodzevičiūtė Teresė
Daučianskas uozas
Grigaravičienė osė
okubavičienė Teofilė
urgelevičius Antanas
Lideika Augustas
Lideika uozas, uliaus, Lideikaitė Veronika
Lideika uozas, urgio

7, 41, 49
4, 43, 62
5, 44, 50
19, 37
8, 32, 64
9, 31,
27, 42, 65
20, 38, 51
6, 39, 53
11, 61
23
10, 40, 70
21
1, 69
25
15, 34, 57
14, 47, 58
2, 60

6,03
8,49
19,39
2,70
6,52
5,88
14,57
7,43
29,35
0,02
27,82
0,05
25,92
0,05
14,45
14,51
12,12
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Lideika Kazys
Ramanauskas duardas, Ramanauskaitė Ieva
Ramanauskas uozas
Ramanauskas artynas
Stanislovaitis Antanas
Šabanienė-Kaismunienė osė
Šabanas ulius
Šarauskas uozas
Šarauskai Petras, Pranas, Antanas, Šarauskaitės Antanina
ir Kastė
vyrynas (bendra kaimo nuosavybė)
Kapinės (bendra kaimo nuosavybė)
Girdykla (bendra kaimo nuosavybė)

17, 33, 59
3, 46, 67
16
18, 48, 68
24, 56
22, 36, 54
26, 35, 55
12, 52
13, 45, 53

28.
29.
30.

29
30
28

Skl. dydis (ha)
11,19
14,45
1,52
11,01
29,04
8,13
7,41
4,84
24,86
0,05
0,07
0,39

Iš viso

319,68

LCVA, f. 1250, ap. 2, b. 239; ap. 4, b. 3/87.

Kilbisų kaimas
Kilbisai rėžių sistemos nutarė atsisakyti 1908 m. gegužės 5 d., – pirmieji
osvainių valsčiuje, kuriam tada priklausė. 1909 m. matininkas V. P. Belavinas
kaimą pertvarkė. Devyni savininkai gavo beprocent paskolą trobesių perkėlimui,
o 5 – negrąžinamą po 50 rublių. Kaimynai sutarė, kad kelius tvarkys kiekvienas
savo sklype. Kiekvienas turi teis savo sklype kasti griovį, o kaimynas privalo
jį prat sti. Prie Aluon s upelio buvo pravestas takas, kuriuo gyventojai galėjo
varyti gyvulius į girdyklą.
Byloje yra caro metų kaimo planas.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis dšmt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

onaitis Baltramiejus
onaičio Adomo našlė
Dilys uozas
Dilys onas
Dilys Simonas
Dilys ulijonas
Dilys Vincas
Dilys uozapas
Dilys ulijonas, Kazimiero
Dilys ulijonas, Alekso
Adomaitis onas, ono
Raila uozas
alinauskas urgis
Adomaitis otiejus
Sveikata Baltramiejus
Adomaitienė uozepata
Adomaitis onas, urgio
Ambraziūnas otiejus
Noreika Tomas
Pacauskas Vincas

1a
1b
2I
2II
2III
2IV
2V
2VI
3I
3II
4
5
5a
6
7
8I
8II
8a
9I
9II

5,931
5,437
5,742
3,2182
3,287
3,196
3,224
3,160
10,555
10,1492
20,1486
20,940
0,12
20,616
20,1374
5,2014
4,3312
0,2390
9,2083
11,171
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Kilbisų k. schema

Krivėnų k. schema
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Lietuvos valsčiai

t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis dšmt.

21.
22.
23.
24.
25.

Noreika Adomas
Pacauskas otiejus
Pacauskas Dominikas
Adomaitis Adomas, Adomo
onaitis Alazadas

10I
10II
11
8III
1

10,1499
10,509
21,353
9,1298
9,1298

Iš viso

229,294

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2246; ap. 4, b. 3/64.

Krivėnų (Kševinos) kaimas ir dvaras
1911–1913 m. Vladas akimavičius iš Vandos Semaško nupirko 222 dešimtinių Kriv nų dvarą. 1922 m. jis buvo išparceliuotas. 75,09 ha atiteko bežemiams
ir savanoriams, o 150 ha nenusavinama norma liko paveldėtojai Antaninai akimavičienei-Rašinskienei.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Simanavičienė ichalina
Pupkevičius Klemensas
Vaitkūnienė uozapata
Bukaitis uozas
Grigoravičius Bolius
Grigoravičius Kazys
Lideika uozas

2
6
7
8
1
3, 4
5

Išparceliuota iš viso
8.

Valstybės nuosavybė
akimavičienė-Rašinskienė Antanina

Skl. dydis (ha)
7,12
2,00
15,11
15,33
5,35
9,96
15,17
75,09

9
A

Iš viso

5,05
154,00
229,09

1–5 sklypai plane neparodyti, jie yra kitame masyve.
LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2331; ap. 4, b. 3/56.

un škių kaimas
Kaimas, tuo metu priklaus s Raud ndvario valsčiui, nežymia balsų persvara
(25 prieš 22) nutarė skirstytis į vienkiemius 1910 m. gruodžio 15 d.
atininku
paskirtas Vosylius Vasiliukas. kininkas onas Šimkus Adomo Gulbino (skirstantis
jau mirusio) sklype turėjo nusipirk s vėjo malūną. Prašė jam skirti 40 × 14 sieksnių žemės toje pat vietoje, nes malūno perkėlimas kainuotų apie 1 000 rublių.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (dšmt.)

1.
2.
3.

Balrunina uzefa, uozo
Beliavskaja uzefa, Simono
Damkauskas Stanislovas, otiejaus

45
3
40

4,1313
4,1679
6,0036
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (dšmt.)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Feraitis Bogumila, uozo
Ganyklos (bendro naudojimo)
Gulbinas Adomas, uozo
Gulbinas Antanas, Adomo
Gulbinas uozas, Adomo
Gulbinas uozas, Adomo (pirko)
Gulbinas Kazimieras, Kasparo
Gulbinas Petras, Stanislovo
uška onas, ykolo
Kalvaitis Pranas, otiejaus
Kaminskas Benediktas, Petro
Kaupas Andrius, otiejaus
Kaupas uozas, otiejaus
Kaupys Adomas, Kazimiero
Kaupys Andrius, uozo
Kaupys Konstantas, Kazimiero
okyklos sklypas
Novelis uozas, urgio
Novelis Vincas, urgio
rant Sofija, Karolio
Premeneckas uozas, Povilo
Rimkevič agdalena, Antano
Rimkevičius Andrius, ono
Rimkevičius Simonas, Simono
Rimkevičius Stanislovas, ono
Rimkevičius Stanislovas, Kazio
Sabeckis Vincas, otiejaus

37
49
6
46
5
47
7
27
18
8
41
22
23
12
10
11
13
42
43
25
24
20
30
19
31
21
9

6,0002
20,0619
9,0720
87,1045
17,1549
20,0619
9,0979
18,1177
0,2263
12,0366
6,0055
2,2222
3,0016
7,1752
5,2116
3,2211
1,1387
4,0236
2,0273
6,0366
5,2150
4,1094
4,0918
8,2166
4,1004
4,1134
5,2247

Muniškių k. schema
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Lietuvos valsčiai

t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (dšmt.)

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Sinickis Andrius, Benedikto
Stanionis Andrius, urgio
Stanionis Ignotas, urgio
Stanionis Ignotas, otiejaus
Stanionis uozapas, Adomo
Stanionis uozapas, Andriaus
Stanionis Kazimieras, Antano
Stanionis Kazimieras, Ignoto
Šmigelskis Kazimieras, Ignoto
Šmigelskis otiejus, Vincento
Šmigelskis Petras, ono
Šmigelskis Vincas, uozapo
Šmigelskis Vincentas, ono
Tamulis-Lazevičius uozas, uozo
Urbanovič Petronėlė, Karolio
Vasilevskaja Agafija, Karolio
elionka uozas, Andriaus
andaravičius uozas, Vincento
Kapinės

2
28
26
36
29
39
38
1, 48
32
34
16
17
33
4
15
14
35
44
50

4,1655
5,2199
5,1779
6,0056
5,2256
3,0035
3,0041
166,1117
12,7000
12,1483
0,1132
0,1132
6,0455
11,1480
0,1132
0,1130
6,0690
4,1429
0,0229

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2253; ap. 4, b. 3/73, 3/74.

un škių dvaras
Kazys Stanionis žemėvaldą paveldėjo iš tėvo Igno Stanionio. 1910 m. uniškių
kaimui skirstantis į viensėdžius, užfiksuotas apie 50 ha sklypas, o iš viso su Paparčių kaimu turėjo 166,1117 dšm. (182 ha) žemės. Abiejuose sklypuose buvo sodybos.
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, Stanionių šeima pasitraukė į Rusijos
Nižnij Novgorodo sritį. Paliktą dvarą valdė vokiečiai. Pasitraukdami jį nusiaubė,
išgrobstė. Kurį laiką Stanionių žem kitiems nuomojo pusbrolis urgis Stanionis.
1919 m. į Lietuvą grįžo vyriausioji Stanionių duktė arija ir pradėjo ūkį gaivinti.
1921 m. grįžo visa šeima. i norėjo apsigyventi Papartynėje, bet sodyboje gyven s
nuomininkas Aleksandras Gvozdinskas atsisakė išsikraustyti. Policijos pagalba jis
buvo iškraustytas tik 1930 m.
uniškių dvaras 1922 04 03 perimtas valstybės žinion ir išparceliuotas, išskyrus
150 ha centrą. 1928 m. balandžio 30 d. mirė Kazys Stanionis. Su žmona Anele jie
buvo susilauk 7 vaikų
arijos, Antano, Vytauto, Vaclovo, Igno, Kazio ir enono.
emės reformos valdybos 1930 06 30 nutarimu, 150 ha centras buvo paliktas
našlei ir vaikams.
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 2693; f. 1250, ap. 3, b. 2635; ap. 4, b. 3/73, 3/74.

Naujatriobių dvaras ir kaimas
Nauj triobiai – senas dvaras dešiniajame Nevėžio krante. Savininkams gimdavo dukterys, tad dvaras joms atitekdavo kaip kraitis. kį valdė Giedraičiai,
Bačyžmalskiai, Švainickiai, Korevos. arija Korevaitė ištekėjo už Adolfo Rimvydoickevičiaus, jie šeimininkavo tarp dviejų pasaulinių karų. 1922 m. dvaras su
palivarkais turėjo 582 dešimtines, iš jų 274 – miško.
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Naujatriobių k.
schema

Dvarui priklausė Vilkij s valsčiuje tarp Ra batonių ir
biškių kaimų ir
aplinkiniame miške išsimėt Konstantinavos ir Lesnopolės palivarkėliai, Būdų–Karusinos, Būdų-Lesničiuvkos, arijampolės vienkiemiai.
1921 m. dalijantis palikimą, arija Rimvydienė gavo 70 dšmt. Naujatriobių
dvaro, 22 dšmt. arijampolės vienkiemį ir keltą per Nevėžį su teise antroje pusėje
daryti tiltelius ir kalinėti stulpelius. os seseriai Rožei Korevaitei atiteko 55,5 dšmt.
Lesnopolės palivarkas, 27,5 dšmt. Konstantinavos palivarko, 16 dšmt. Būdos–Karusinos vienkiemio, 21 dšmt. Lesničiuvkos vienkiemis. Trečioji sesuo Galina paveldėjo 60 dšmt. Konstantinavos palivarko ir 40 dšmt. Būdos-Karusinos vienkiemio.
1922 m. Rožė Korevaitė dovanojo
uniškių bažnyčiai 16 dšmt. žemės su
sąlyga, kad už gyvuosius ir mirusiuosius kasmet būtų laikomos dvejos mišios.
Naujatriobių kaimą prie Vejuon s upės ir aplinkiniame miške buvusius vienkiemius (būdas) pristatyti keblu, nes L VA fonduose nėra jų bendro žemėlapio.
Iš esamų dokumentų aiškėja, kad tarpukariu viena kaimo pusė priklausė Babtų,
o kita – Vilkij s valsčiams. ra ir 1913 m. į vienkiemius išsiskirsčiusių 41,223
dešimtinių dydžio Naujatriobių–Būdos planas.
Šiame kaime gyveno mažažemiai, kažkada vadinti desintininkais, t. y. turėjusiais po dešimtin žemės.
Babtų valsčiui priklausė šie sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

1.
2.
3.
4.
5.

Barkauskienė (Stankytė)
Barkauskas Andrius
Barkauskas Aleksandras
Barkauskas Benadas
Barkauskas Ignas

na

Skl. Nr

Skl. dydis (ha)

4
10
15
13
7

3,87
1,25
1,97
1,09
2,95
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Lietuvos valsčiai

t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr

Skl. dydis (ha)

6.
7.
8.
9.

Barkauskaitė advyga
Barkauskas Kazimieras
Barkauskas ataušas
Barkauskaitė arijona, Barkauskaitės onika, Kazimiera ir
Veronika
Barkauskienė (Savickaitė) na, Barkauskas Vaclovas,
Barkauskas Vytautas, Barkauskaitės Stanislova, Genovaitė,
aroslava ir anina
Barkauskas Stanislovas
Barkauskas Vincas ir Barkauskienė lena

14
8
12
5

1,09
1,09
1,11
3,95

1

1,26

9
16

1,27
5,85

10.
11.
12.

Kitame sklype minimi Antanas Leskauskas, Boleslovas Leskauskas, Vincas
arma, Ignas Stankevičius, Aleksas asimauskas, Antanas aslavičius. Prie šios
dalies šliejosi alinavos vienkiemis, priklaus s Reginai Vankovičaitei ir uozui
Liutkui. atininko Romualdo Kuprevičiaus parengtas Naujatriobių projektas patvirtintas 1940 m.
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 405; b. 624; f. 1250, ap. 3, b. 2256; ap. 4, b. 3/89.

Pagynės dvaras ir kaimas
dzislovui urevičiui priklaus s dvaras 1922 04 03 perimtas valstybės nuosavybėn. 1929 08 20 emės reformos valdyba nutarė dvarą išparceliuoti. Darbus
atliko matininkas onas Bagdonas. Trobesiai, tarp kurių medinis rūmas, gyvenamasis namas, du kumetynai, tvartas, du klojimai, malkynė (šopa), svirnas (špyklerė),
Pagynės k. schema
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arklidė ir ratinė (vazaunė), ledainė ir kalvė, palikti nenusavinamoje dvaro dalyje.
ia taip pat buvo 2 ha sodas (300 obelų, 20 kriaušių).
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

onaitis Stasys
Lebedinskas uozas
Valdžios žinioje (žvyrynas)
Valdžios žinioje
Nenusavinama dzislovo urevičiaus žemė
Valdžios žinioje, išnuomotas . urevičiaus
kultūriniam ūkiui

2
3, 4, 5, 6, 7 ( dalis)
7 (dalis)
8
A ir B
1

7,51
6,37
1,17
3,57
81,97
171,80

Parceliuojant dvarą servitutinės žemės gavo šie ugintų kaimo ūkininkai
Kazys Gvergždys (4,25 ha), onas Gustas (2,12), Vladas Klimas (2,13), urgis Klimas
(2,12), uozas Stankūnas (4,25), urgis Stankūnas (3,18), Aleksandras Stankūnas
(3,18), Kazys Stankūnas (2,13) ir Vilkėnų – Povilas ichnevičius – 0,21 ha.
LCVA, f. 1248, ap. 1, b. 103; ap. 2, b. 611; ap. 20, b. 403; f. 1250, ap. 3,
b. 2325; ap. 4, b. 3/55.

Panevėžiuko dvaras
Panevėži ko dvaras, vald s apie 750 ha žemės ir miškų, nuo 1805 m. priklausė Korevoms. is turėjo keletą palivarkų (skyrių) Fabričnos (čia veikė molio
dirbinių fabrikas), Konstantin vos, Kriv nų, Lazd nės, Pastreb s ir ac šiaus.
1912 m. mirus Anuprui Korevai, dvarą paveldėjo našlė na Korevienė (vėliau
Babianskienė). Ši savo ruožtu dvaro centrą – Panevėžiuką perleido sūnui igmuntui
Korevai, kuris jį valdė iki 1940 m. Šio dvaro, kurio teritorijoje buvo Panevėžiuko
bažnytkaimis, plano nerasta.
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 626; ap. 20, b. 402.

Piepalių kaimas
Bajorkaimis į vienkiemius išsiskirstė 1912 m. Tada jis turėjo 300 dešimtinių ir
738 kv. sieksnių. Kaimo plane prie Asi klio upelio pažymėtos itin didelės kapinės.
Sklypų savininkai
Skl.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Sklypo dydis (dšmt.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

akarevičius ykolas
Nerevičius Augustinas, Igno
Nerevičius onas, Igno
Nerevičius Aleksandras, Igno
Liutvinas Simonas, Prano
Liutvinai ustinas ir Benediktas, Kazimiero
Ivanauskas okūbas, Prano
Ivanauskas Povilas, Vinco
izgaitis Kazimieras

1, 55
5, 19, 60
6, 59
7, 58
14, 62
13, 63
25, 50
31, 68
30

18,1583
6,1662
6,1439
6,1496
11,395
9,2089
10,1783
7,1923
1,1365
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Piepalių k. schema
t sinys
Skl.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Sklypo dydis (dšmt.)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Ivanauskas Vincas, Antano
Kundrotas onas, urgio
Buinauskas Kazimieras, uozo
Bakevičiaus uozo įpėdiniai
Urlikas Antanas, Kazio
Gudalevičius urgis, ono
Gudalevičius Karolis, urgio
Urbaitis otiejus ir Gardzijauskas Pranas, Antano
atusevičius Tomas, Karolio
Laurinavičius ustinas, urgio
Leonovič Petronėlė
Leonovič Rozalija
Butkevičius Vladislovas, Kazio
Gudalevičius Pranas, ono
Gudalevičius Kazimieras, ono
Apanavičius Kazimieras, Antano
Apanavičius Ignas, Antano
Gudalevičius Simonas, otiejaus
Gudalevičiaus Antano įpėd.
alinauskas Antanas, uozo
alinauskas ykolas, uozo
Urlikas Ignas, ykolo
Didžiuliai Kazimieras ir urgis, ono

48
41, 61
71, 39, 52
15, 40, 51
4, 67
8
9
10
11, 64
12, 65
16
17
18
20
21
22, 57
23, 56
26
27
28, 70
29
36, 66
37

0,45
19,316
6,1286
6,1218
18,1358
3,261
9,1173
1,1552
9,1076
9,1754
6,920
6,1403
6,1015
3,547
3,531
7,1102
11,844
9,149
9,896
9,1076
9,2286
12,2101
3,732
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t sinys
Skl.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Skl. Nr.

33.
34.

Didžiulis Aleksandras, Dominyko
Urbonas Antanas

38
49

Iš viso

Sklypo dydis (dšmt.)
3,640
0,109
153,2325

Kampininkai (bobeliai)
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Apanavičius Kazimieras, Vinco
Apanavičius Ignas, Vinco
ižinauskas onas, okimo
Leonavičius okimas, okimo
Urlikas Antanas, ono
Leonavičius Kazimieras, uozo
Leonavičius urgis, uozo
Leonavičius Antanas, otiejaus
Leonavičius otiejus, Antano
Pilsudskiai Antanas, Povilas, uozas, Sofija
erkevičius Pranas, ykolo
Sabaliauskas Benediktas, ono
Sabaliauskas onas, ono
Bendras Sabaliausko ono ir erkevičiaus Prano

2
3
24
32
33
42
43, 69
34
35, 54
44
47
45
46
53

Iš viso kampininkų
49.

Kapinės (bendra nuosavybė)
Iš viso

2,430
1,3338
7,550
1,1515
3,1971
0,1935
0,3625
3,1270
3,1341
3,1068
0,93
1,1380
1,1283
0,484
14,9132

72

0,773
300,738

LCVA, f. 250, ap. 4, b. 3/85.

Sitkūnų dvaras (Naujakaimis)
Dvaras buvo grafo Benedikto Tiškevičiaus nuosavybė. Perėmus valstybės
žinion, buvo išparceliuotas ir pavadintas Naujakaimiu.

Naujakaimio schema
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Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Liaudies mokykla
Sidaras Petras
Stankevičius Ferdinandas
Barkauskienė arė
anušauskas ustinas
Barkauskienė lžbieta
Starevičius Ipolitas
Duoba Petras
Kalvaitis Bernardas, Levišauskas Petras
ižinauskai Petras ir onas
ickevičius Ignas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ižinauskai uozas, Antanas ir Teklė
alka otiejus, Dicka Ignas
Iš viso

Skl. dydis (ha)
2,0046
11,1273
10,0095
10,1134
10,4190
13,4952
13,0363
15,0474
15,0610
15,6036
15,5671
16,3725
15,3408
17,0816
17,0813
16,4075
16,5478
16,8015
16,8883
16,6180
16,7331
16,8433
314,2001

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2313; ap. 4, b. 3/107.

Sitk nų kaimas
Pirmasis kaimo pareiškimas išsiskirstyti emės ūkio ministerijai pasiųstas
1921 m., bet ilgai neišklausytas. Kaimo sueiga 1935 06 24, dalyvaujant valsčiaus
viršaičiui . anušauskui, primygtinai pareikalavo skirstyti, nes 47 ha bendros ganyklos yra už 2 km. Gyvulius tenka ginti per nutiestą emaičių plentą su giliais
grioviais, tai pavojinga. Kauno apygardos žemės tvarkytojo padėjėjas . Klimas
rekomendavo Sitk nus skirstyti be eilės. Buvo paskirtas matininkas uozas aldutis, iš Sitkūnų dvaro kaimo naudai atrėžta 26 ha žemės.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Sklypo dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ižinauskas uozas, Vinco
ižinauskas Povilas
ižinauskas Petras
ižinauskas Antanas
ižinauskas onas, Antano
ižinauskienė lžbieta
ižinauskaitė Petronėlė
Lazevičius Kazys
Leonavičius Antanas
Leonavičius Vladas
Levišauskas Aleksas
Levišauskas Bronius, Vlado

32
10
33
36
35
9
8
20
1
3
18
6

10,06
2,16
11,68
9,53
12,01
0,85
3,40
16,95
10,38
9,20
4,38
4,30
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schema

t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Levišauskas Vincas
Levišauskas Kazys, Augusto
Levišauskas Bronius, Augusto
Levišauskas Kazys, urgio, Levišauskaitė Veronika
Levišauskas Kazys, uozo
Levišauskas Pranas
Levišauskas Antanas ir Levišauskaitė Aleksandra
Levišauskas Petras
Levišauskaitė lena
Levišauskienė uozepata
Levišauskienė Petronėlė
Lincevičius uozas
Kalvaitis Benediktas
Kalvaitienė Antanina
ickevičienė uzana
Striukaitis Antanas
Striukaitis onas
Striukaitis Stasys
Strikaitienė advyga
Ščiukauskas uozas
Ščiukauskas Pranas
Girdykla (bendra nuosavybė)
Sklypų 1, 3–12, 15, 17–19, 21–28, 30–35 savininkų bendra
nuosavybė

5
15
11
4
27
25
26
30
31
19
7
16
29
28
12
23
24
22
21
34
17, 14
13
2

Iš viso

Sklypo dydis (ha)
4,86
10,00
9,39
6,42
18,75
12,74
3,23
8,80
1,21
1,66
4,70
21,77
10,01
1,19
6,50
4,70
5,02
15,74
0,75
29,88
11,92
0,28
2,39
290,49

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2864; ap. 4, b. 3/106, b. 3/107.
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Šašių kaimas

Šašių k. schema

1927 m. išparceliuotas Šaši dvaras (matininkas Stasys Sasnauskas) prijungtas
prie Šašių kaimo. 1931 m. duomenimis, buvusiame dvare žem valdė
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.

Dvelienė Gertrūda
Vitkauskas Augustinas
Sulžickas Bronius
Nenusavinama norma
Nenusavinama norma

1
2
3

9,22
9,22
8,00
108,60
14,53

Iš viso

149,57

Šašių kaimą į vienkiemius skirstė matininkas onas Bagdonas. o sudarytas
planas patvirtintas 1940 04 19.
Kaimo sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Andriuškevičius Bronius
Ambraziūnienė arijona
Bivilius Stasys
Bivilienė ikalina
Baginskienė Petronėlė ir Lincevičienė Veronika
elkevičienė ikalina, elkevičiūtė Veronika
onaitienė ulijona
Kleveckienė na, Linauskienė Anastasija
Linauskas Kazys
Linauskas uozas
Linauskas onas, Felikso
Linauskas Kostas
Linauskas Feliksas, Linauskaitė Kamelija
Linauskai Pranas ir onas, Stasio
Liaudanskas atas, Antano

37, 3
13, 46
32, 40
12
15
31
17, 39
28
10
29
14, 47, 16
1, 5, 45
19, 44
18
8

28,25
4,20
11,11
2,79
2,58
1,02
6,69
3,26
0,28
0,63
4,30
19,48
2,17
0,93
0,33
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Liaudanskas Gabrielius
Lincevičius igmas
Puskunigienė advyga
Randomanskienė Felicija
Rimkienė arijona
Romerienė arija
Sasnauskienė advyga
Sasnauskienė advyga, iki gyvos galvos valdo Viktorija
Andriuškevičiūtė
Valiulis Antanas ir Valiulienė na
Valiulienė advyga, Valiuliai onas ir Vincas
Valiulis Teofilis
Valiukevičienė na
Tautkevičienė Kazė
Lietuvos šaulių sąjunga, Babtų būrys
emaičių plentas
Girdykla, viso kaimo nuosavybė

9
21,
11,
24
33,
20,
25,
50

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Iš viso

Skl. dydis (ha)
0,33
17,26
4,21
3,88
14,13
19,59
13,48
2,62

49
48
42
4, 36
35, 6

26, 38
2
34, 41
22, 43
30
23
27
7

13,28
14,43
16,86
6,31
0,71
0,01
0,41
0,05
215,58

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2318; ap. 4, b. 3/108; b. 3/109.

Urnėžių kaimas
Kaimo gyventojai 1932 m. kreipėsi į Kauno apskrities žemės tvarkytoją,
kad juos išskirstytų į kolionijas. Buvo sudaryta sutartis su matininku Ilijumi epelevičiumi už darbus kaimas sumoka 1 200 litų ir skiria reikiamą kiekį patvadų,
urgis Vilimavičius ir Antanas Urniežius suteikia jam būstą, kurą, šviesą ir valgį.
Visus sklypų pasidalijimo ir paveldėjimo klausimus kaimynai ir šeimos sprendė
taikiai, o susikomplikavus – skirdavo žinovų komisiją.
Urnėžių kaimo
schema
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Štai kaip atrodė tų dienų testamentas
ardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios amen. Tūkstantis devyni šimtai
dvidešimt šeštų metų kovo mėn. septintą dieną. Aš, žemiau pasirašiusi Kazimiera Merkevičienė-Michnevičienė, gyventoja kaimo Urnežių Babtų valsčiaus Kauno apskrities, būdama
sveiko proto ir tvirto sumanymo ir atminties, prisėjus man numyrti savo turtą kaime
Urnežiuose 5 ha žemės prie tuos žemės daržas, gyvenamas namas, klojimas, tvartai.
Taipogi apie 1 ha miško vadinamo Giraitė andžiogalos valsčiaus sulig mano teisėm, kas
man priguli kaip k. Urnežiuose, teipogi ir Giraitei atiduodu ir palieku Pranei Borisienei
gyv. k. Urnežiuose, kaipo mano iki myrčiai globėjai prie mano senatvės. Pranė Borisienė
po mano myrčiai valdo paliktą mano turtą sulyg savo numanymo, išnuomoja, parduoda
kaip jai atsiein, niekas neprivalo iš jos Pranės Borisienės ieškoti, atimti arba valdyti po
kuo ir pasirašau Kazimiera Markevičienė-Michnevičienė.
Testamentą paliudijo kaimynai.
Kaimo kapinės buvo Vaclovo vseno rėžyje. Sueigai nutarus jas įteisinti atskiru sklypu kaip bendrą kaimo nuosavyb , ūkininkas pareikalavo žemės
kompensacijos. Atseit kapinės buvo įskaitytos į jo valdą. Kadangi vsenas jokio
dokumento neturėjo, o kaimo senoliai tvirtino, kad kapinynas yra paimtas iš bendros
žemės, pretenzija buvo atmesta.
Išsiskirstymo projektas patvirtintas 1934 m.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Babianskas ulijonas
Babianskas Vladas
Navickienės lenos įpėdiniai
vsenas ečislovas
vsenas Vaclovas
ichnevičienės Kazimieros įpėdiniai
Petkevičius Stasys
Petkevičiaus Reimondo įpėdiniai
Viliamavičius urgis
Urnėžius Antanas
utautienė Liudvika
Bendra kaimo valda (kapinynas)

7, 22, 28
6, 25, 27
11, 24, 36
4, 17, 18
2, 21, 32
3, 33, 5
5, 14, 26, 35
8, 15, 23, 34
1, 20, 29
9, 16, 19, 30
10, 31, 13
12

Iš viso

Skl. dydis (ha)
40,31
34,52
12,79
13,40
22,03
9,08
10,29
25,51
41,82
48,88
1,62
0,5
260,30

LCVA, f. 250, ap. 3, b. 2767; ap. 4, b. 3/110..

Vareikonių dvaras
Valstybei perimant Benediktui onui Tiškevičiui priklausiusį Vareikonių
dvarą, buvo gautas ono
atušako skundas. Asmuo aiškino, kad dvarą yra
išsinuomoj s 6 metams, tad prašė jo nacionalizavimą tam laikui atidėti. emės
reformos valdyba šį skundą 1925 05 14 atmetė. 1929 08 16 ūkį inventorizavo
valstybė. Sodybą sudarė gyvenamasis namas (28,5 × 12 × 3 m, iš sienojų, malksnų
stogu), kumetynas (24 × 8 × 2,5), klojimas (36 × 12 × 3,5), daržinė (24 × 12 ×
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3), svirnas (16 × 8 × 3,5), tvartas (32 × 12 × 3), rūsys (5 × 5 × 1). Dvaras buvo
išparceliuotas. Dalis atiteko nepriklausomybės kovų savanoriams, dalis Vareikonių
kaimo bežemiams ir mažažemiams, o centrą nusipirko žinomas to meto verslininkas, „Pienocentro“ AB ilgametis direktorius onas Glemža. Dvaras prijungtas
prie Vareikonių kaimo.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Savininko pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gustaitis Leonas
Kulvicas Vladas
Baronaitis uozas
igleris Karolis
Banaitis Vytautas
Gilevičius Petras
Lošys Pranas
Kuzmickas Stasys
Vareikonių k. mažažemiai
arkauskas enonas
Vareikonių k. mažažemiai
Ramanauskas uozas
okykla
vyrynas (valsčiaus nuosavybė)
Neliečiama norma ( onas Glemža)

4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
12
3
2
1
A

Iš viso

Sklypo dydis (ha)
9,0115
9,0074
8,9943
8,9783
8,9952
8,4512
8,3938
7,7806
0,2196
3,4963
18,8113
2,1410
2,9975
1,5658
81,5202
180,2740

LCVA, f. 1248, ap. 20, b. 4061; f. 1250, ap. 3, b. 2324; ap. 4, b. 3/95.

Vareikonių kaimas
Vareik nių kaimo gyventojai 1922 10 11 kreipėsi į valdžią, kad išskirstytų
į vienkiemius,
pridedant žemės iš grafo Tiškevičiaus dvarų, kurie randasi iš vakarų areikonių, o iš
pietų Babcinos dvaras... eigu mus vienus išskirstyti, tai vis vien mes negalėtume gyventi,
nes trobesių pernešimas brangiau kainuotų, negu ta žemė.
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atininkas
ancevičius irgi pritarė, kad vareikoniškius reikėtų paremti dvaro
žemėmis, tad pasiūlė skirstymą atidėti, kol bus išspr sti Vareikonių dvaro reikalai.
1927 01 10 vėl susirink gyventojai patvirtino savo norą skirstytis. Siūlyta
bendra nuosavybe įteisinti 10 ha smėlyno prie Nevėžio ir pasidalyti už 7 km
esančią Kar lgirio pievą. Prašė ją perkelti arčiau.
Vareikoniškiai įrodinėjo, kad jie nuo neatmenamų laikų Karalgiryje ganė
arklius, kirto krūmus ir niekas jiems nedraudė. Dabar dvarininkų ir bajorų pasamdyti
eiguliai pradėjo gaudyti ir varyti lauk. Pasitelk advokatą Vladą Požėlą, jie bandė
ieškoti teisybės Kauno apskrities žemės tvarkymo komisijoje, tačiau sulaukė atsakymo, kad servitutams įsisenėjimo teisė negalioja.
Kaimas dar turėjo atskirą miško sklypą, kurį pasidalijo (skl. Nr. 47–81).
emės tvarkymo departamentas nutarė kaimą išskirstyti 1930 m., skyrė
matininką Povilą
ikną, kuris atliko natūrinius matavimus. Projektą parengė
matininkas onas Bagdonas.
1930 07 21 sueigoje ūkininkai sutarė trobesius persikelti per 3 metus, jei
kas nespės, jie liks naujam savininkui. Už laikiną sodybų naudojimą turi būti
kompensuojama.
edžius ir krūmus būtina išsikirsti per metus. Tiltus Piepalių
kelyje per Garn upį ir per Lendr nės ravą kelyje pagal Vareikonių dvaro žem
nutarė taisyti bendromis jėgomis.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Sklypų Nr.

Skl. dydis ha

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aniulis Petras
Aniulis Kazys
Aniulis Stasys
Alaburdienė Vincenta
Daučianskas urgis
Daučianskas Antanas

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,31
7,38
7,37
2,95
9,50
9,84

47
48
49
50
51
52
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Sklypų Nr.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Daučianskienė arijona, Daučianskai Pranas ir Antanas
Grajauskas Antanas
Grajauskas Aleksandras
Grajauskas Povilas
akaitienė ofija
Kamarauskienė ikalina
Kasperavičienė na
Knofienė Veronika
Kasperavičius okimas
Kvalita urgis
Kvalita Anupras
Kasperavičiai Antanas, Tamošius, Kasperavičaitė arcelė
Kasperavičius Tamošius
Kasperavičius Vladas
Kasperavičius Kazys
Kasperavičaitė-Ptašinskienė Katrė
Lincevičienė ulijona
Laurinavičienė Adelė
Liutkus Adomas
Liutkus uozas
Liutkaus Kazio įpėdiniai
Liutkienė Kazė, Liutkai Pranas, uozas ir Kazys,
Liutkaitė uzana
akarevičienė uzana
Ramanauskas Andrius
Ramanauskienė Uršulė, ilišauskienė ofija ir
Kazlauskienė Aleksandra
Ramanauskaitė uzana, Vizbarienė ikalina,
Ramanauskienė Klementina, Ramanauskaitė Adelė
Ramanauskai Antanas, Vladas, Ramanauskaitės na,
Teodora
Slavinskas Kazys
Slavinskas Antanas
Slavinskas Aleksandras
Stanevičienė uzefa
Šambaras Antanas
Trepkevičius onas
Trepkevičius uozas
Trepkevičienė na, Trepkevičiai Simas, uozas, Antanas,
Trepkevičaitės Paulina, Anastasija ir Rakauskienė Katrė
Trepkevičiaus Karolio įpėdiniai
Trepkevičius ykolas
Trepkevičienė na (priedas iš dvaro)
Sabaliauskienė Apolonija
Bendra nuosavybė (smėlynas)
okykla

7, 53
8, 54
9, 55
10, 56
11, 57
12
13, 58
14/59
15
16, 60
17, 61
18, 62
19, 63
20, 64
21, 65
22, 66
23
24
25, 67
26, 68
27, 69
28, 69

9,84
14,76
7,38
7,38
14,74
0,12
7,36
7,36
0,04
3,44
3,44
5,90
5,90
5,90
5,90
2,95
0,08
0,03
4,88
4,88
9,84
9,84

29
30, 71
31, 72

0,06
7,38
7,38

32, 73

7,38

33, 74

7,38

34,
35,
36,
37
38
39,
40,
41,

9,84
9,84
9,78
0,08
0,08
4,92
4,82
4,89

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Iš viso

75
76
77
78
79
80

42, 81
43
45
44
46

Skl. dydis ha

14,68
0,14
2,10
0,50
11,18
3,05
265,88

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2321, 2324, 2648; ap. 4, b. 3/94.
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Kaimą iš trilaukės sistemos į vienkiemius pertvarkė matininkas uozas
dutis. Projektas patvirtintas 1935 04 05.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.

Ambrozevičienė Anelė, Ambrozevičiai Stanislovas,
uozapas, Kazimieras, Antano; Ambrozevičiūtės Stefanija
ir Apolonija
Ambrozevičius Antanas
Ambrozevičienė na, Ambrozevičiai Vaclovas, urgis,
ykolas, Bronislovas, Ambrozevičiūtė Valerija
Ambrozevičius ykolas
Ambrozevičius Kazimieras
Ambrozevičius Augustas
Ambrozevičius uozapas, Augusto
Ambrozevičius uozapas, Aleksandro, Ambrozevičiūtė
Adelė
Ambrozevičius uozapas, uozapo
Ambrozevičius onas
Brazaitis Kazimieras
Buividas ykolas
Grudzinskienė uzana, Šimkevičiai Steponas, dvardas,
Šimkevičiūtės na ir arijona
Grudzinskienė uzana

38, 15

4,33

37
20, 11

2,31
5,89

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

21
51
50

Skl. dydis (ha)

42

4,28
6,95
0,92
10,04
15,46

49, 28, 25
10
48
29, 2
17, 16

11,24
8,19
15,04
8,64
3,04

3

al-

3,02
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

akaitis ykolas
akaitis Adomas ir akaitytė Veronika
akaitienė Apolonija
Leščinskas uozapas
Leščinskas Povilas
aštavičius Povilas
ikalauskienė ikalina
Ramuckienė ofija, Ramuckiai Boleslovas ir Vincas
Ramuckis onas
Ramuckis Pranas
Rašinskienė ofija, Šimkevičius uozapas, Šimkevičiūtė
Natalija
Soltonas Stanislovas
Strumilienė Kazimiera
Šmuilevičius Aleksandras
Talvoševičius onas, Talvoševičiūtės ulija ir Genovaitė
Truikienė na
Vaidotienė arijona, Šimkevičius Vytautas, Šimkevičiūtės
Veronika ir lena
Vaidotienė arijona
Vasiliauskienė Aleksandra
Bendra kaimo girdykla

22,
40,
39,
1
45,
41,
24,
5
4
8
19,

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

14
34
33

Skl. dydis (ha)

13

9,31
4,38
5,47
8,11
9,07
15,11
7,91
2,50
2,60
2,85
4,60

18
35, 31
47
46, 43
36, 32
27

6,03
13,03
0,25
16,84
4,90
5,73

9
7
12

26
30
44

Iš viso

2,54
9,91
0,25
229,34

LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 3/92.

Vilkėnų palivarkas
Vilk nų palivarkas, kuris buvo
tarp Vilkėnų ir ugintų kaimų prie
Nevėžio, iki Pirmojo pasaulinio karo
priklausė stačiatikių cerkvei. į perėmė valstybė ir išparceliavo, prijungė
prie Vilkėnų kaimo. Sklypus tarp kitų
čia gavo kariškiai Povilas Plechavičius
(vėliau generolas, 20 ha) ir jo brolis
Aleksas (15 ha). Babtiškiai jų neprisimena, galbūt broliai žem pardavė.
LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2315.

Vilkėnų kaimas
1910 m. rugpjūčio 18 d. didžiausio valsčiuje kaimo ūkininkai, susirink mokykloje, dalyvaujant seniūnui, 42
prieš 3 nutarė skirstytis į vienkiemius.
atininkui G. Raupiui pasižadėjo skirti
būstą, darbininkų ir reikiamą matavi-

ilkėnų palivarko schema
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mams medžiagą. ustinas esnavičius, Benediktas iknevičius ir otiejus eraminas
išrinkti persikėlimo reikalų įgaliotiniais.
Rėžius sutarė padalyti į maždaug vienodos kokybės sklypus, kad niekas
nebūtų nuskriaustas. Kiekvienas turi gauti tiek žemės, kiek jos turėjo rėžiuose. ei
žemė bus kitos kokybės, tai per varžytines reikės pakoreguoti kiekybiškai. Kadangi
kaime yra sausinamų balų, prašė žemėtvarkos komisiją atsiųsti specialistų, kurie
apskaičiuotų darbų kaštus, nes prašys neprocentinės paskolos. ei kuris, sutik s su
sueigos sprendimais, vėliau jų atsisakys, kaimo naudai mokės 100 rublių baudą.
Kauno apskrities žemėtvarkos komisijos atstovas nustatė, kad kaime didelių
balų nėra, pakaks tik išsikasti griovius.
1911 06 04 ūkininkai nutarė kaimo žem padalyti į dvi dalis ir abiejose
dalyse išdėstyti vienkiemius. Trobesius pradėti kelti 1911 m., o baigti iki 1913 m.
pavasario. Tam reikės išsirūpinti miško ir paskolos. Kas nespės, to pastatai liks
naujam šeimininkui.
Bendras 75,68 dešimtinių ganyklas ir pievas proporcingai padalyti ūkininkams ir kampininkams.
Prie Nevėžio upės palikti 5 sieksnių bendro naudojimo bandatak ir palikti
3 takus į jį vieną prie malūno, kitą – kaimo gale, o trečią – pirmame vienkiemy
nuo Lisausko. Vėliau palikti tik du takai.
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Durpin balą už didžiojo kelio pasieny su Urnėžių kaimu palikti bendram
naudojimui. Kampininkams sklypelius skirti kampe prie bažnytinės žemės ir Nevėžio.
Bobelius palikti senoje vietoje, jiems šiek tiek prirėžti iš ganyklų ar ariamos žemės.
Senais rėžiais naudotis iki 1912 m. rugsėjo 1 d.
Nors kaimas išsiskirstė kaip sutarta, 1927 m. grįžta prie sienų patikslinimo
ir ginčo su Urnėžių kaimu dėl balos. į vilkėniškiai pralaimėjo. Šį kartą kaimo
reikalams atstovavo Kazys Brazaitis, Antanas iknevičius ir Kazys elkys. atininkas Lukauskas, rengdamas kaimo planą pagal Lietuvos standartus, rėmėsi
F. Bankausko, Stefanovo 1911–1912 m. ir A. Abromavičiaus 1926 m. įdirbiu.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

Skl. dydis (dšmt./
sieksn.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Bačėnas, Kulikauskas, Stanislovaitis
Banevičius ulijonas
Banevičius Karolis
Benys arijonas
Binevičius onas
Binevičius uozas
Binevičius Kazimieras
Brazaitis uozas
Brazaitis uozas
Brazaitis Kazimieras
elkiai Augustinas ir Adomas
elkiai Feliksas, onas, ulijonas ir uozas
elkiai onas, Vincas, Vladislovas
elkiai onas, Vincas, Vladislovas
elkio uozo įpėdiniai
elkys uozas
elkys Feliksas
elkys Ksaveras
elkys Rozalija
elkys Simonas
esnavičiaus artyno įpėdiniai
Grudzinskas Vincentas
ankovskaja
eraminas otiejus
eraminas otiejus
Kalina Kazimieras
Kalvaitis Ieva
Keruckis onas
Kripavičius onas
Kripavičius Kazimieras
Kripavičius Pranas
Kripavičius Vincentas
Kulikauskas Adomas
Kulikauskas Antanas
Kvaščiauskas okūbas
Leonavičiai Uršulė, Vincas, onas, Kazimieras, ulijonas
Leonavičius uozapas
Lisauskas Tarasas
iknevičius Benediktas
iknevičius Simonas
izerevičiaus ono įpėdiniai
izerevičius Antanas
izerevičius Antanas
izerevičius Antanas

20
10
35
61
56
24
55
13
18
47
23
21
2
33
11
49
31
57
17
40
25
38
42
16
44
27
15
28
29
5
6
7
46
45
23
43
14
1
60
62
58
3
8
59

17,309
10,1607
20,2010
10,1546
10,701
11,627
10,78
10,944
12,1448
11,63
11,71
10,300
22,857
0,1572
10,2293
10,2013
0,1110
21,93
1,2213
1,1040
21,1931
0,1603
0,600
1,2055
20,1196
0,204
1,1220
10,669
10,1204
6,2035
7,908
8,16
10,327
9,1931
21,1234
20,625
2,956
28,1374
10,523
10,1084
3,341
11,215
13,2123
5,225
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

izerevičius Antanas
izerevičius uozapas
izerevičius Vincentas
izerevičius Vincentas
okykla
Navickas ykolas
Pakštys Adomas
Petraitis onas
Ramuckas Andrius
Ramuckas Antanas
Ramuckas onas
Ramuckas uozas
Roščikevičius Simonas
Stanislovaitis Veronika
Tiškauskas onas
Venclauskas uozas
inevičius Kazimieras
ukauskas Teklė

39
12
19
30
41
54
36
32
50
53
51
52
4
48
37
34
9
22

Iš viso

Skl. dydis (dšmt./
sieksn.)
0,1796
10,1213
11,1240
11,1231
0,2352
10,1728
0,840
12,139
5,116
5,207
5,165
5,212
11,1300
11,202
0,2070
22,444
7,213
10,805
595,2038

LCVA, f. 1250, ap. 3, b. 2643.

Vosiškių kaimas
osiškių k. schema
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Kaimą, rusiškai vadintą ва и ки, 1908 m. į vienkiemius išskirstė matininkas
eslovas Luba. Plane pažymėta, kad kaimas priklauso Babtų valsčiui. Vėlesnių
duomenų nepavyko rasti.
Sklypų savininkai
il.
Nr.

Pavardė ir vardas

Skl. Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Rutkauskas urgis, ato
Antanavičius Kazys, uozo
Antanavičius Ignas, uozo
Slavickaja Teofilė
Liukamavičius Kazys, Igno
Keruckas urgis, ono
Keruckas okūbas, ykolo
Bačėnas Vincas Antano
Nėnis okimas, Antano
Nėnis uozas, Andriaus
Vasaitis uozas, Igno
Lencevičius Benediktas, urgio
Lencevičius uozas, urgio
Lencevičius uozas, okimo
Lencevičius ustinas, okūbo
Lencevičius urgis, urgio
Lencevičius Karolis, urgio
Špakauskas Aleksandras ykolo
Špakauskas Antanas, Vinco
Špakauskas Kazimieras, Vinco
Špakauskas onas, Vinco
Špakauskas Pranciškus
Poklaitis arijonas, Stanislovo
Lencevičius Pranas, ono

1
2a
2b
3
4
5a
5b
6
7a
7b
8
9a
9b
9v
9g
9d
9e
10
11a
11b
11v
12a
12b
13

Iš viso

Skl. dydis (dšmt.)
20,01
10,08
10,12
20,01
20,19
10,00
10,00
20,02
10,00
10,00
19,95
3,41
3,41
3,41
3,41
3,62
3,60
20,28
1,19
1,20
1,18
1,79
1,77
8,30
216,95

LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 3/83.

acišiaus kaimas
Tai buv s Panevėžiuko dvaro acišiaus palivarkas,
a. pradžioje priklaus s
Tadui Korevai. Po Pirmojo pasaulinio karo dvarą apkarpius, čia gyveno jo našlė
ofija Goštautaitė su dukra Kristina ir sūnumi onu. emės rūšiavimo byloje
nurodoma, kad visi jie kartu valdo 167,5 ha žemės. kininkauti onui nesisekė,
buvo net paskelbtas dvaro bankrotas. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse dvarą
nupirko Antanas Dičmonas. Kiti savininkai Aleksas Stavskis – 10,6 ha, Adolfas
Urniežius – 12,54, arija Arštikytė, na Semaškaitė ir Stasys Bartkevičius – po
8,0, Vincas ankauskas – 17,44, Vincas Leonavičius – 7,67, na
izerevičienė –
19,62, Antanas Leonavičius – 14,17 ha.
LCVA, f. 1248, ap. 2, b. 627; f. 1251, ap. 1, b. 635.
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Babtų valsčiaus politinės ir visuomeninės
organizacijos 1918–1940 metais
Damijonas Šniukas

Atkūrus Lietuvos valstyb kaip demokratin respubliką, išvijus senus okupantus ir apgynus nuo naujų, šalyje greta valstybinių institucijų sparčiai pradėjo
kurtis visuomeninės organizacijos. Partijos, kai kurios religinės, šalpos, ugniagesių
organizacijos jau veikė caro ir kaizerinės valdžios laikais. Babtuose veikė tik viena
organizacija – 1909 m. prie bažnyčios įkurtas Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius1. Neskubėjo babtiečiai organizuotis ir nepriklausomybės metais, – tam
trukdė dalies gyventojų sulenkėjimas, kelerius metus truk s jų atžagarus požiūris
į susikūrusią Lietuvos valstyb .
Valsčiaus gyventojams aktualiausi buvo ekonomikos, prekybos, saugumo
klausimai, tad natūralu, kad pirmieji sukruto prekybininkai, 1919 m. spalį įkūr
vartotojų kooperatyvą „Biruta“, o antrieji buvo šauliai B btų būrys pradėjo veikti
1920 m., nors įregistruotas tik 1921 m. Tam tikras visuomeninės veiklos pagyvėjimas prasidėjo nuo 1925 m., kai įsisteigė pieno perdirbimo bendrovė „Nevėžis“,
ugniagesių draugija, „Pavasario“ federacija. 1926 m. vasarą užregistruota LSDP
Babt no Būd s kuopa.
1926 m. gruodį įvyk s valstybės perversmas inspiravo autoritarinį režimą
palaikančių ir stiprinančių organizacijų atsiradimą. 1927 m. įsikūrė Lietuvos tautinio jaunimo sąjungos „ aunoji karta“, 1929 m. – Lietuvių tautininkų sąjungos,
1931 m. Lietuvių mokytojų tautininkų dr. . Basanavičiaus sąjungos padaliniai,
tautininkų ideologija pradėjo vadovautis Šaulių sąjungos būriai.
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse visuomeninė veikla vėl pagyvėjo, steigėsi
skyriai tų organizacijų, kurios anksčiau nesusilaukė dėmesio. 1938 m. susikūrė
otinos ir vaiko draugijos, 1939 m. – Sąjungos ginkluotosioms krašto pajėgoms
remti skyriai, savo būrį įsteigė Babtų šaulės. 1938 m. aktyviai pradėjo veikti žemės
ūkio kooperatyvas „ žuolas“.
Toli gražu ne visos organizacijos buvo gyvybingos, stropiai tvarkė dokumentus, tad ir jų pėdsakus aptikti buvo sunku. Šiame straipsnyje remiamasi Lietuvos
centrinio valstybės archyvo fondais ir ano meto periodikos pranešimais.

Avalynės ir įvairių odos išdirbinių
gaminių bendrovė Babtuose
Bendrovė Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje įregistruota 1927 m.
lapkričio 8 d. os steigėjai buvo batsiuviai uozas Adamavičius iš Ant gynės,
onas acevičius iš Vilk nų, ejeris Adleris iš Babtų, ūkininkai Kazys ibulskis ir
Antanas Knofas, abu taip pat iš Babtų. 1929 m. vasario 20 d. inspekcija pranešė
Ka no apskrities viršininkui, kad realiai organizacija neįsisteigė, prašė išreikalauti
4 Lt žyminio mokesčo.
(LCVA, f. 387, ap. 4, b. 917, l. 1, 6.)

1

emaičių vyskupijos Kauno dekanato Babtų bažnyčios 1921 m. inventorius. Babtų klebonijos archyvas.
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Babtų klubas „Radio“
1927 m. rugpjūčio 29 d. klubo steigėjai agronomas Algirdas Virbickas,
vaistininkas Stasys Saulevičius, pašto viršininkas Kostas Gatavynas, valsčiaus
viršaitis Kazys Liukomas, valsčiaus savivaldybės sekretorius Antanas Pranevičius,
sekretoriaus padėjėjas onas Naujalis – kreipėsi į o Malonyb Kauno apskrities
viršininką, prašydami įregistruoti Babtų klubą „Radio“.
statuose teigta, kad klubo tikslas yra 1 Kultūrintis ir kultūrinti liaud 2 Moralinė ir medžiaginė tarpusavy narių parama 3 Naudingas liuoso laiko praleidimas.
Klubas planavo nuomoti patalpas, kuriose veiktų skaitykla, radijas, valgykla ir
bufetas, būtų organizuojami koncertai, paskaitos, pasilinksminimai.
Lėšos numatytos iš nario mokesčio, mokamų pasilinksminimų, valgyklos ir
bufeto pelno. Šalia tikrųjų narių galėjo būti ir nariai rėmėjai, garbės nariai. Kiekvienas narys į klubą galėjo atsivesti savo svečių, bet privalėjo atsakyti už jų elgesį.
Klubo įstatai įregistruoti 1927 m. spalio 15 d.
Pagal steigėjų sumanymą klubas turėjo tapti miestelio ir valsčiaus kultūros
centru. pač daug vilčių dėta į tada dar stebuklu vadinamo radijo trauką (1926 m.
birželio 12 d. pradėtos transliuoti Lietuvos radijo laidos).
1928 m. rugpjūčio 26 d. Babtų nuovados viršininkas pranešė, kad „Radio“
klubas neveikia ir nebuvo pradėj s veikti. onas Naujalis pareišk s Tverti pradėjo, bet niekas neišėjo. Tikėtina, kad utopiniam sumanymui įgyvendinti nepavyko
sukaupti lėšų. Klubas išregistruotas 1929 m. sausio 17 d.
(LCVA, f. 402, ap. 8, b. 40, l. 1–7.)

Babtų pieno perdirbimo bendrovė
„Nevėžys“
Šios bendrovės steigėjai – stambieji Babtų valsčiaus pieno gamintojai generolas Vladas Nagius-Nagevičius, Kazys Liukomas, eslovas Koreva, . Koreva,
N. Batoras, onas Dranseika. Valdybą sudarė V. Nagius-Nagevičius, K. Liukomas
ir . Koreva. Būstinė nurodyta Babtyno (vėliau ema tkiemis) dvare. Finansų
ministerijos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje įregistruota 1925 m. rugpjūčio 31 d. Veikti pradėjo 1926 m. geguž . statuose nurodyta, kad bendrovės
nariai turi vieną balsą nuo penkių karvių. Pajus 30 Lt, stojamasis mokestis 10 Lt.
1926 m. balanse nurodyta, kad bendrovė gavo 33 304,84 Lt pajamų, iš jų už
sviestą 8 924,20 Lt, už grietin ir smetoną – 1 450,84 Lt, už liesą pieną 100,48 Lt.
Bendrovė tuo metu turėjo 7 narius, laikiusius 68 karves. Nuomojo mūrinį
pastatą, turėjo garo mašiną „Baltic“. Atskirame pastate buvo ledainė. Vandenį
sėmė iš šulinio. Produkcija buvo išvežama arkliais ir garlaiviu.
Pieną statė ir 22 pašaliniai tiekėjai, laik 70 karvių.
Bendrovė veikė trumpai. 1931 m. kovo 29 d. K. Liukomas Kredito įstaigų
ir kooperatyvų inspekcijai liudijo, kad „Nevėžys“ likviduotas prieš 3 metus. Kur
yra bendrovės veiklos knygos, nežinojo. Daugiau galėtų papasakoti V. NagiusNagevičius, bet šiuo metu esąs Paryžiuje, o . Koreva išvyk s į Lenkiją.
(LCVA, f. 387, ap. 4, b. 915, l. 1–4, 9.)
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Babtų savanorių ugniagesių draugija
Draugija įregistruota 1925 m. balandžio 4 d. Tikslas – kova su gaisrais
miesto ribose ir jo apylinkėse ne toliau 5 varstų. Draugija taip pat turėjo teis rengti
vakarus, koncertus, laikyti dūdų orkestrą. Buvo tikrieji, garbės nariai ir savanoriai
draugininkai. Gaisrininkų komanda susidėjo iš gornistų (trimitininkų), kirvininkų,
landytojų, aptarnaujančių mašinas, vandens gabentojų ir sargybos. Išrinkta valdyba
pirmininkas Antanas Vainauskas iš Šaši kaimo, vicepirmininkas Stasys Saulevičius, sekretorius Vincas Beniulis, kasininkas Karolis Pranevičius, ūkvedys – Povilas
ebatarauskas (visi iš Babtų).
1928 m. vadovybė valdybos pirmininkas Šlioma Levinas, sekretorius Kazys
Šalkauskas, kasininkas Kazys Klimonis, ūkvedys Vladas ebatarauskas, komandos
viršininkas V. Beniulis.
1933 m. vadovybė valdybos pirmininkas onas Liaudanskas, vicepirmininkas
Vaclovas Samauskas, sekretorius Pranas Baronas, iždininkas V. ebatarauskas, ūkvedys onas Gincas, komandos viršininkas (brandmeisteris) duardas hatkevičius.
1935 m. vadovybė valdybos pirmininkas S. Saulevičius, vicepirmininkas
Kazys Grigaliūnas, sekretorius Stasys Karpavičius, iždininkas V. ebatarauskas,
ūkvedys . Liaudanskas.
1935 m. liepos 1 d. skyriaus būstinė buvo B btuose, Kėdainių g. 4, jam
priklausė 37 nariai, visi vyrai, tarp jų 18 rikių (11 lietuvių, 5 žydai ir 2 lenkai).
1936 m., kai visos organizacijos privalėjo persiregistruoti, naujus įstatus
pasirašė tarnautojas urgis Tamulaitis, prekybininkas lijas Bliumbergas, mokytojas Vincas Špakauskas, darbininkas . Liaudanskas, ūkininkas ulius Rusteika,
krautuvininkas K. Pranevičius, pramonininkas Ignas Baginskas, ūkininkas V. ebatarauskas, nuovados viršininkas Vladas Paulauskas, ūkininkas Vaiciekavičius,
vaistininkas S. Saulevičius, prekybininkas Vladas Ratkelis. Nurodyta tokia ugniagesių vadovybės sudėtis. Valdyba pirmininkas S. Saulevičius, vicepirmininkas
I. Baginskas, sekretorius V. Ratkelis, kasininkas V. Paulauskas. Revizijos komisija
pirmininkas . Tamulaitis, nariai V. Špakauskas ir K. Pranevičius. Komanda
viršininkas V. ebatarauskas, rikiai . Liaudanskas, . Bliumbergas, . Rusteika,
uozas Vaiciekavičius.
1937 m. draugijos vadovybės sudėtis Kauno apskrities viršininkui nebuvo
pateikta, tad jis 1938 m. sausio 31 d. Babtų ugniagesių organizaciją uždarė.
Susizgrib babtiečiai 1938 m. kovo 13 d. susirinko ir draugiją atkūrė. Naujuosius įstatus pasirašė Vaclovas Šimanskas, V. Ratkelis, onas Šaltys, Pranas izerevičius, Š. Levinas, Dislovas epavičius, . Liaudanskas, Antanas Liaudanskas,
Antanas atusevičius, . Vaciekavičius, Adomas izerevičius ir P. ebatarauskas.
Vadovybė palikta ta pati.
Rašte Kauno apskrities viršininkui S. Saulevičius ir V. Ratkelis aiškino
emaičių plento darbai mus buvo taip apsunkin , kad mums nebuvo galima ne tik
susirinkti, bet ir po vieną išeiti gatv . Dabar jau plentą baigė, likome laisvi ir šiais
metais išrinksime naują valdybą ir pristatysime ponui viršininkui. Toks „svarbus“
argumentas apskrities įstaigą įtikino, ir balandžio 9 d. draugija vėl buvo užregistruota.
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Tuo metu draugija turėjo 750 Lt vertės garažą, du vežimus, vandens pumpavimo mašiną ir kitus gesinimo prietaisus ar instrumentus (1 139 Lt). Būta 12
narių, 6 kandidatai, tarp jų du žydai.
1938 m. vadovybė valdybos pirmininkas V. Šimanskas, sekretorius V. Ratkelis, kasininkas A. Liaudanskas, komandos viršininkas . Liaudanskas, kandidatai
. Šaltys ir Antanas atusevičius.
1939 m. vadovybė valdybos pirmininkas V. Ratkelis, vicepirmininkas . Gincas,
sekretorius Kostas Kavaliauskas, kasininkas uozas emaitis, komandos viršininkas
V. ebatarauskas, viršininko pavaduotojas Kazys Rubinskas.
Paskutinė jau sovietų okupuotoje, bet formaliai dar nepriklausomoje Lietuvoje ugniagesių skyriaus valdyba sudaryta 1940 m. birželio 26 d. Pareigomis ji
pasiskirstė taip pirmininkas – Babtų pradinės mokyklos vedėjas onas Virbickas,
vicepirmininkas – valsčiaus savivaldybės sekretorius Vincas artinaitis, sekretorius
Vitas lobeckas, iždininkas – prekybininkas V. Ratkelis, komandos viršininkas – ūkininkas Vladas Bagdonavičius. 1945 m. rugpjūčio 25 d. draugijai leista veikti toliau.
(LCVA, f. 402, ap. 1bendr., l. 21; ap. 4, b. 343, l. 1, 6, 10, 15, 17; f. 402S,
ap. 5, b. 7, l. 1–19; f. 1367, ap. 1, b. 41, l. 1–4, 8, 13; b. 42, l. 1–9.)

Babtų valsčiaus ūkininkų
žemės ūkio draugija
Šios draugijos įstatai Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijoje įregistruoti 1927 m. liepos 19 d., jos tikslas buvo gerinti ir tobulinti žemės ūkio kultūrą,
kelti ekonomin ir dvasin ūkininkų padėjimą. Veiklos teritorija – Babtų valsčius.
status pasirašė kun. onas Gudelis, Antanas
ichnevičius iš Vilkėnų, Kazys ibulskis, onas Francevičius, enonas arkauskas, visi iš Babtų. Draugijai priklausė 23 nariai.
Valdybai vadovavo Antanas Knofas.
Praėjus vos pusmečiui – 1928 m. vasario 8 d. – įvyk s visuotinis susirinkimas nutarė draugiją likviduoti. Priežastys draugija neturi lėšų, kilo nesusipratimai valdyboje, Babtuose nuo senų laikų yra susitvėrusi kita emės ūkio draugija. Išrinkta likvidavimo
komisija A. Knofas, A. ichnevičius ir . arkauskas.
Babtų valsčiaus
Susirinkimo protokolą pasirašė A. Knofas, Antanas ūkininkų žemės ūkio
Salemonas, Antanas Šlapikas, uozas Stankūnas, A. ichnevi- draugijos spaudas
čius, Kazys Petraitis, kun. . Gudelis, . arkauskas, Antanas
Grajauskas, R. ilevskis, Kazys Stankūnas, K. ibulskis.
1928 m. balandžio 1 d. apsvarstyta likvidavimo komisijos ataskaita. Kasoje lik 16,79 Lt pasidalyti buvusių narių.
(LCVA, f. 387, ap. 4, b. 916, l. 2–9.)

Babtų vartotojų bendrovė „Biruta“
Babtų vartotojų bendrovė „Biruta“ buvo bene pirmoji
valsčiuje susikūrusi organizacija po Lietuvos valstybės atgimimo. os steigiamasis susirinkimas įvyko 1919 m. spalio 20 d.,

Babtų vartotojų
bendrovės „Biruta“
spaudas
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o Prekybos ir pramonės ministerijos Kooperacijos departamente įregistruota jau
rytojaus dieną. Steigėjai Kazys Liukomavičius (vėliau Liukomas), enonas arkevičius (vėliau arkauskas), Antanas Urnėžius, ykolas Vyšniauskas ir Baltrus
iliušis. Turėjo spaudą, kuriame dviem kalbomis buvo įrašyta „Babtų Vartotojų
Bendrovė „Biruta“ Bobtowskie Stowarz. Sporzywcze“.
Kelerių „Birutos“ veiklos metų dokumentų nerasta. 1925 m. jos pajamos
sudarė 23 880,95 Lt, o išlaidos 26 755,65 Lt.
1926 m. valdžia susidomėjo bendrovės veikla, jos pavestas Babtų punkto vyresn.
policininkas Vladas Ratkelis atliko tyrimą. Valdybą tuo metu sudarė pirmininkas
Pranas Antanavičius iš V siškių, vicepirmininkas ustinas anušauskas iš Sitk nų,
iždininkas Stasys Salemonas (vargonininkas) ir sekretorius Napoleonas Batoras, abu
iš Babtų. S. Salemonas paliudijo, kad bendrovė veikia, bet silpnai, vos padengdama
išlaidas. Kasininkui kelta byla už išeikvojimus. Bendrovei priklauso 71 narys.
1927 m. vasario 22–26 d. Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos revizorius
atliko nuodugnų „Birutos“ patikrinimą. Valdybos pirmininkas buvo K. Liukomas,
nariai Kazys Šalkauskas ir Petras ebatarauskas. Revizijos komisija Stasys Liukomas (pirmininko sūnus ), onas Naujalis ir Kazys Keruckas.
Bendrovė laikė parduotuv Aleksandro Bagdonavičiaus name Kėdainių g. 22
už 500 litų per metus. Pardavėja dirbo uzė Gančkauskienė, užstačiusi savo 6 ha
ūkį su pastatais.
Grynųjų pinigų nerasta. Prekės įsigyjamos iš privačių pirklių gana aukštomis
kainomis. Per visą bendrovės istoriją kasos būklė buvo žinoma tik kasininkui.
Iš viso būta 7 susirinkimų, 1 valdybos, 3 revizijos komisijos posėdžių. Posėdžių protokolų knygų nebuvo.
Revizorius nurodė sušaukti visuotinį narių susirinkimą, nustatyti 1925 m.
padarytų 1 814,87 Lt trūkumų kaltininkus ir pareikalauti, kad padengtų nuostolius. Tačiau tai padaryti neskubėta. 1928 m. spalio 13 d. kasininkas K. Šalkauskas
Kredito ir kooperatyvų inspekcijai skundė valdybos pirmininką Kazį Brazaitį, kad
šis nekviečia visuotinio susirinkimo.
1930 m. balandžio 13 d. išrinkta valdyba (pirmininkas A. Labašauskas, kasininkas A. Pranevičius, sekretorius S. Salemonas) bandė ieškoti geresnių patalpų
parduotuvei, planavo steigti alin , tačiau viskas liko po senovei.
1930 m. rugsėjo 7 d. visuotinis susirinkimas sprendė bendrovės likimą.
Daugumos manymu, „Biruta“ išsilaikys, jei bus išieškotos skolos ir išeikvojimai,
tad nutarta susibūrimo nelikviduoti. Per teismą buvo pateikti ieškiniai buvusiam
kasininkui, valsčiaus savivaldybės sekretoriui Antanui Pranevičiui – 1 372,55 Lt
(pasisavinimas), kasininkui K. Šalkauskui – 270,15 Lt ir buvusiam pirmininkui
K. Brazaičiui – 236,75 Lt už išsimokėtinai parduotas prekes.
Naują valdybą sudarė pirmininkas S. Liukomas, sąskaitininkas S. Salemonas
ir kasininkė Petronėlė Karvelytė.
Nežinia, ar dėl išeikvojimų, ar dėl blogos vadybos „Birutos“ išgelbėti nepavyko. S. Liukomas, jau kaip likvidacinės komisijos pirmininkas, 1931 m. kovo rašte
pranešė, kad bendrovė nuo 1930 m. gruodžio 22 d. yra bankrutavusi ir prašė ją
išbraukti iš registro. Susirašinėjimas dėl bendrovės likvidavimo vyko iki 1934 m.
(LCVA, f. 387, ap. 4, b. 916, l. 2, 4, 9, 13.)
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Babtų žemės ūkio
kooperatyvas „ žuolas“
1938 m. birželio 8 d. onas Katkus- hodkevičius, 40 m., steigėjų vardu
kreipėsi į Viešojo atsiskaitymo įstaigų
ir įmonių inspekciją, prašydamas įregistruoti įsikūrusį Babtų žemės ūkio Babtų žemės ūkio kooperatyvo „ žuolas“ spaudas
kooperatyvą „ žuolas“. status, be jo,
dar pasirašė urgis Tamulaitis, 38 m., otiejus Rutka, 31, onas ockevičius, 33,
ir Povilas ebatarauskas, 44. Inspekcija savo ruožtu kreipėsi į Babtų nuovados
viršininką, prašydama atsakyti 1) ar reikia Babtuose steigti kooperatyvą, 2) ar jis
galės išsilaikyti, 3) ar išvardytais asmenimis Babtų gyventojai pasitiki
Nuovados viršininkas pranešė, kad minimi asmenys yra gana rimti ir žmonės
jais pasitiki. Ar tikslinga steigti kooperatyvą, sunku pasakyti, nes miestelyje yra
septynios krautuvės. Trys iš jų priklauso žydams, keturios – katalikams. Vienų
apyvarta silpna, kitų pusėtina. Turgūs vyksta kas trečiadienį, žmonių suvažiuoja.
omarkų nėra. Dėl išsilaikymo, – jei remtų gyventojai, tai išsilaikytų. Kadangi vadovyb sudaro lietuviai, tai visų gyventojų, kurių dalis sulenkėj , paramos būtų
sunku tikėtis. Tikėtina, kad rems mokytojai, vietos valdininkai, tad gal ir išsilaikys.
statai įregistruoti 1938 m. rugpjūčio 16 d. uose teigiama, kad „ žuolo“
kooperatyvo tikslas – pristatyti, gaminti ir parduoti savo nariams ir kitiems ūkininkams reikalingus daiktus ir produktus ir, be to, organizuoti ir vesti žemės ūkio produktų
gamybą ir prekybą. Pajus – 25 Lt, metinis nario mokestis – 3 Lt.
1938 m. „ žuolas“ turėjo 93 narius (63 ūkininkai, 21 valdininkas ir tarnautojas, 4 amatininkai, 1 pramonininkas, 1 amatininkas, 3 kitų profesijų), apyvarta
sudarė 8 777,01 Lt. Gryno pelno gauta tik 91,45 Lt, iš jo 10 Lt skirta Lietuvos
ginklų fondui.
1939 m. pradžioje „ žuolo“ valdybą sudarė agronomas
otiejus Rutka
(pirmininkas), pašto viršininkas onas ockevičius ir 29 ha žemės ūkio savininkas
onas Katkus- hodkevičius. Revizijos komisija tarnautojas urgis Tamulaitis (pirmininkas), veterinarijos technikas Vladas Gabrilavičius ir Panevėži ko mokytojas
onas ulys. Parduotuvės vedėjas buvo Vaclovas Rekertas, pardavėjas Antanas
Šlapikas, sąskaitininkė lena Balvičiūtė.
1939 m. balandžio 2 d. išrinkta nauja valdyba
. Rutka – pirmininkas,
. Katkus- hodkevičius – vicepirmininkas, Adolfas Trepkus – sekretorius, . ockevičius – kasininkas, Stasys Aniulis – narys. Revizijos komisija liko ta pati.
Kooperatyvo vedėju 1940 m. vasario 22 d. atėjo dirbti Vincas Rainys.
1940 m. kovo 30 d. vykusiame pajininkų susirinkime patvirtintas 1939 m.
balansas. Gryno pelno gauta 5 029,30 Lt. Apyvarta daugiausia augo dėl trąšų ir
degtinės pardavimo. Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos revizorius
K. Banys-Banevičius kooperatyvo darbe didesnių trūkumų nerado, tik patarė gražiau
išdėstyti prekes ir sustiprinti patalpų saugumą. Kooperatyvas turėjo 105 narius.
Išrinkta valdyba pirmininkas S. Aniulis, 30 m., Vareik nių kaimo ūkininkas;
kasininkas . ockevičius, 40, valdininkas; sekretorius . Katkus- hodkevičius, 42,
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ūkininkas. Revizijos komisija pirmininkas Vincas umaras, 37, mokytojas; V. Gabrilavičius, 35, veterinarijos technikas; . ulys, 35, mokytojas.
1940 m. valdyba buvo perrinkta paskutinį kartą pirmininkas . Katkushodkevičius, kasininkas .
ockevičius, narys S. Aniulis. Revizijos komisija
pirmininkė
arė Beniulienė, V. umaras ir Leonas
onkevičius. Kooperatyve
darbavosi vedėjas V. Rainys, pardavėjas A. Šlapikas, sąskaitininkė . Balvičiūtė.
Sovietams okupavus Lietuvą, „ žuolas“, kaip ir kitos organizacijos, buvo
likviduotas.
(LCVA, f. 387, ap. 8, b. 21.)

Katalikų veikimo centro Babtų skyrius
Katalikų veikimo centras (KV ) – 1919–1940 m. Lietuvoje veikusi organizacija. Koordinavo pasauliečių katalikų organizacijų veiklą. Skirstėsi į rajonus (pagal
vyskupijas) ir skyrius (pagal parapijas). 1938 m. jam priklausė 23 organizacijos –
ateitininkai, Lietuvos katalikų blaivybės draugija su Angelo sargo sąjunga, Lietuvos
darbo federacija, Lietuvos „ aritas“ sąjunga, Lietuvos katalikų mokytojų sąjunga,
Lietuvos katalikių moterų sąjunga, Šv. Kazimiero draugija, „ iburio“ draugija ir
kt. 1928–1940 m. leido savaitraštį „ ūsų laikraštis“. Kai kurių organizacijų skyriai
veikė ir Babtų valsčiuje, deja, tą veiklą atskleidžiančių šaltinių nerasta.
KV Babtų skyrius minimas 1927 m. Pirmininkas buvo kun. onas Gudelis,
sekretorė mokytoja uzana Gudelytė, kandidatas – Kazys Petraitis.
(VLE, t. 9, p. 554–555; Katalikų veikimo centro skyriai jau veikia šiose
vietose, Šaltinis, 1927, nr. 21, p. 320.)

Lietuvių katalikų federacijos „Pavasaris“
Babtų ir uniškių kuopos
Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga (nuo 1933 m. federacija) „Pavasaris“ buvo
kaimo ir miesto jaunimo organizacija, išaugusi iš 1907–1914 m. Lietuvoje veikusių
slaptų jaunimo kuopelių prie „ iburio“ ir Lietuvių katalikų blaivybės draugijų.
1933 m. organizacija pasidalijo į vyrų ir mergaičių sąjungas. rganizacijos periodiniai leidiniai „Pavasaris“ (1912–1940), „ aunimo vadas“ (1923–1925), „Vyrų
žygiai“ (1936–1937), „Liepsnos“ (1937–1940).
Babtų pavasarininkų kuopa įregistruota 1925 m. gegužės 9 d., o un škių –
1930 m. kovo 5 d., tačiau aktyvios veiklos paliudijimo nėra. Kuopų bylų nerasta, viena kita žinia apie jas pasirodė sąjungos biuleteniuose ar periodikoje.
Sąjungos Kauno rajono biuletenis rašė 1927 m. gruodžio 17 d. – Babtai. Nors sunkiai, bet kruta; 1929 m. birželio
3 d. – Babtų kuopos veikimas paskutiniu laiku buvo susilpnėj s,
bet dabar kartu su pavasariu žada atgimti. Birželio 2 d. į kuopą
buvo nusiųstas rajono valdybos atstovas.
Sąjungos Kauno rajono konferencijose neretai trūkdavo
Babtų atstovų.
1931 m. anketoje nurodyta, kad 1930 m. kuopoje buvo LK S „Pavasaris“
40 narių, o šiemet – 164 (60 vyrų ir 104 merginos). „Pavasario“ Babtų kuopos spaudas
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žurnalą prenumeruoja 16 narių. Kartu su Katalikų veikimo centru laiko bibliotekėl . Apie chorą pasakyta de jure su šv. ecilijos choru (matyt, bažnyčios), de
facto – pavasarininkų. klausimą, kas trukdo sėkmingai veikti, atsakyta Leidinių
nedavimas ir lenkiška dvasia.
Tų pat metų sausį ema tkiemio dvare pavasarininkai surengė viešą vakarą,
kurio metu parodė . Prialgausko pjes „Drama miške“, o Stasio Salemono vadovaujamas choras padainavo 11 dainų. „ ūsų laikraščio“ žinutėje apie šį renginį
rašoma
eikia pažymėti, jog pon. Generolas [V. Nagius-Nagevičius] ir Ponia visa
širdimi myli jaunimą, o ypač pavasarininkus, tad neatsižiūrėdamas nuostolius leidžia
savo dvare gražiai pasilinksminti.
1931 m. birželį Babtų kuopa svetingai priėmė apylinkės pavasarininkų
kongresėlio dalyvius. Iš Kauno atvyko 40 studentų ateitininkų delegacija, vadovaujama KV vicepirmininko ir ateitininkų vadovo prof. Prano Dovydaičio,
„Pavasario“ centro vicepirmininkas kun. Kazys Berulis, KV dvasios vadas Kaune
kun. Steponas Telksnys. Dalyvavo Babtų, Lab navos,
uniškių, Raud ndvario
pavasarininkai.
Babtų pavasarininkų veikla nepatenkinti buvo tautininkai. Vienoje jų partijos
pažymų rašyta Opozicinis veikimas jaučiamas iš pusės vietinių pavasarininkų, kuriems
vadovauja Babtų par. vikaras Lapinskas ir Antagynės pr. mokyklos mokytoja Karvelytė.
Kuopa turėjo vėliavą, spaudą.
Apie uniškių kuopos veiklą duomenų nerasta.
(LCVA, f. 572, ap. 2, b. 112, l. 11, 16; ap. 3, b. 127, l. 3, 329; b. 142, l. 20;
Berželis Svyruonėlis. Pavasarininkų vakaras generolo dvare, Mūsų
laikraštis, 1931, sausio 17; Pavasarininkų kongresėlis Babtuose, Mūsų
laikraštis, 1931, birž. 27.)

Lietuvių mokytojų tautininkų
dr. . Basanavičiaus sąjunga (L TS)/
Lietuvių mokytojų sąjunga (L S)
rganizacijos pavadinimas ir veiklos pobūdis leido ją pagrįstai vadinti
Tautininkų sąjungos filialu. steigta netrukus po valstybės perversmo – 1927 m. –
kaip atsvara Lietuvos mokytojų profesinei sąjungai (L PS) ir Lietuvos katalikų
mokytojų sąjungai (LK S). ai vadovavo aukšti Švietimo ministerijos valdininkai ar
Tautininkų sąjungos aktyvistai, jos nariai privalėjo būti besąlygiškai lojalūs režimui.
Patirdami nuolatinį spaudimą ir siekdami socialinės ramybės, karjeros, mokytojai
palikdavo anksčiau minėtų dviejų organizacijų gretas ir stodavo į L TS. 1935 m.,
kai L PS ir LK S buvo pakankamai nusilpnintos, Lietuvių mokytojų tautininkų
sąjunga pasivadino tiesiog Lietuvių mokytojų sąjunga ir skelbė monopolin teis
atstovauti šalies mokytojams.
Kada įsikūrė šios sąjungos Babtų skyrius ir kaip jis veikė, Lietuvos centriniame valstybės archyve duomenų nerasta. Vienintelis liudininkas – žinutė sąjungos
žurnale „Tautos mokykla“. oje teigiama, kad 1934 m. spalio 28 d. skyriaus susirinkime, be kitų, nagrinėtas nutautėjusių gyventojų išjudinimo klausimas. Nutarta
nuo gruodžio 1-osios organizuoti skrajojamus kursus, skaityti paskaitas ypačiai
tautiškojo susipratimo klausimais. Paramą pažadėj ir valsčiaus tautininkai.
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( ačiulis D. Lietuvių mokytojų tautininkų dr. . Basanavičiaus sąjungos
veikla (1927–1940), Lituanistica, Vilnius, 2004, t. 59, nr. 3, p. 1–21; Airpė.
Babtai, Tautos mokykla, 1934, Nr. 22, p. 435.)

Lietuvių tautininkų sąjungos Babtų skyrius
Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) įkurta 1924 m., susijungus Tautos pažangos
partijai su Lietuvos žemdirbių sąjunga. Tautiškumą ji kėlė aukščiau konfesinių
ar socialinių klausimų. Po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo tapo valdančiąja autoritarinio režimo partija. 1936 m. vasario 6 d. uždraudus kitų partijų
veiklą, liko vienintelė politinė partija šalyje. Priklausymas šiai partijai leido siekti
karjeros valstybės tarnyboje, viešajame gyvenime.
LTS Babtų skyrius įkurtas 1929 m. rugpjūčio 15 d. Steigiamajam susirinkimui,
kuriame dalyvavo 20 žmonių, vadovavo K.
atjošaitis, matyt, partijos atstovas
iš Kauno. partiją stojo
Vardas ir pavardė

Amžius

Profesija ar pareigos

Adresas

Stasys Aniulis
Pranas Antanavičius
Kazys idukevičius
Kostas Gatavynas
Kazys Keruckas
onas Liaudanskas
uozas Lincevičius
Stasys Liukomas
Stasys Liutvinas
Baltrus iliušis
Kazys Paura
Stasys Saulevičius
Petras Staliūnas
Povilas Staliūnas
onas Vasaitis

29
26
24
28
20
26
27
24
24
46
31
39
31
30
20

ūkininkas
ūkininkas
darbininkas
pašto viršininkas
ūkininkas
amatininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
vaistininkas
ūkininkas
ūkininkas
seminaristas

Vareik niai
V siškiai
Babtai
Babtai
Vosiškiai
Babtai
Babtai
Vosiškiai
glyna
Gaili šiai
Vilk nai
Babtai
glynai
glynai
Vosiškiai

Išrinkta skyriaus valdyba pirmininkas B. iliušis, sekretorius K. Gatavynas,
iždininkas S. Saulevičius, kandidatai K. Keruckas ir . Vasaitis.
Kaip matome, pradinį tautininkų skyriaus branduolį sudarė Nev žio dešiniojo
kranto kaimų ūkininkai ir Babtų miestelio tarnautojai, darbininkai, amatininkai.
Skyrius aktyvumu nepasižymėjo, ne kartą LTS Kauno apskrities komiteto
kritikuotas. Skyriaus pirmininkas retokai dalyvaudavo apskrities komiteto šaukiamuose pasitarimuose.
1930 m. gruodžio 29 d. Babtus vizitav s komiteto instruktorius onas Lapinskas pažymėjo, kad 1929 m. įvyko vos vienas skyriaus susirinkimas, 1930 m. – du.
Opozicinis veikimas jaučiamas iš pusės vietinių pavasarininkų, kuriems vadovauja Babtų
par. vikaras Lapinskas ir Ant gynės pr. mokyklos mokytoja Karvelytė vyskupo ganytojišką
laišką minėtas vikaras perskaitė su agitacinio pobūdžio tendencija vietos klebonas laikosi
nuošaliai apylinkės visuma, nors sulenkėjusi, bet sąmoningoji jos dalis pritaria Tautinei
yriausybei ir jos darbams. Narių daugumą sudaro vietos ūkininkai, mokytojų ir kitokių
valdininkų skyriaus narių tarpe nėra.
1931 m. gegužės 13 d. laiške LTS Kauno apskrities komitetas Babtų tautininkams priekaištavo Komitetui yra žinoma, kad Babtuose kunigai sako politinius
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pamokslus, nukreiptus prieš Tautin
yriausyb , tuo tarpu skyrius komitetui nepraneša ir nepainformuoja. Komitetas tuomi nėra patenkintas, todėl žinias prašo teikti
neatidėliojant.
Buvo atkreiptas dėmesys, kad tautininkų gretose nėra valstybės tarnautojų,
tad 1934 m. lapkričio 22 d. kandidatais į LTS narius priimti valsčiaus viršaitis
Kazys Liukomas, 62 m., veterinarijos technikas Vladas Gabrijolavičius, 23 m., girininkas uozas Stadelninkas, 28, mokytojas Vincas umaras, 26, tarnautojas uozas
Šeškauskas, 25. vairiu metu į sąjungą įstojo savivaldybės sekretorius Pranas Baronas, viršaitis Kazys Brazaitis, buv s nuovados viršininkas Vincas Beniulis, onas
Dranseika iš Stabaun čiaus, ūkininkai Bronė Dumčiuvienė, Kazys Grigaliūnas,
Viktoras Ivanauskas,
arija
iliušienė ir Algirdas Pacevičius, mokytoja lena
unavičaitė. 1934–1940 m. Babtų tautininkų veiklos dokumentų nerasta.
Babtų tautininkai įvairius renginius organizuodavo kartu su LTS skėčio organizacijų – Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „ aunoji
Lietuva“, aunųjų ūkininkų ratelių – skyriais.
(LCVA, f. 554, ap. 1, b. 280, l. 26, 29, 53, 61, 67; b. 398, l. 1; b. 399,
l. 10–12; b. 400, l. 1–8; b. 401, l. 4, 13, 89.)

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos
„ aunoji Lietuva“ Babtų, Bajėnų,
Vareikonių ir Vilkėnų skyriai
Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga „ aunoji Lietuva“ ( L) veikė 1927–1940 m.
1931 m. įkurta aunalietuvių sporto organizacija ( S ). Sąjunga leido knygas, laikraščius, laikė įkūrusi apie 300 bibliotekų. Nuo 1935 m. vedė nuolatines jaunimo
radijo valandėles valstybės radiofone, o nuo 1938 m. turėjo ir savo trumpųjų
bangų radijo siųstuvą. urnalas „ aunoji karta“ ilgainiui tapo savaitinis. Tautininkų valdžiai 1936 m. uždraudus partijų veiklą, L liko vienintele legalia jaunimo
organizacija Lietuvoje. Atkurta 1988 m.
Lietuvos centrinio valstybės archyvo fonduose rasta tik L Baj nų skyriaus
byla, nors 1938–1940 m. sąjungos padalinių abėcėliniame sąraše dar minimi Babtų,
Vareikonių ir Vilkėnų skyriai.
Steigiamasis Bajėnų skyriaus susirinkimas įvyko 1937 m. birželio 13 d. Bajėnų
kaime. Dalyvavo 23 jaunuoliai. Skyriaus pirmininku išrinktas Kamp pradinės mokyklos vedėjas Pranas Kazla, vicepirmininku Stasys Rimkus iš Kilbis , sekretoriumi
onas Noreika, iždininke Verutė Noreikaitė, knygiumi aroslavas Kėšys, kandidatais
Liuda Kėšytė ir uzė ilinskaitė (visi iš Bajėnų). Revizijos komisiją sudarė ulija
Kėšytė, Antanas Noreika ir Ignas Noreika (visi iš Bajėnų). S vadovo pareigos
patikėtos Alfonsui arcevičiui.
Skyriui priklausė šie nariai
Vardas ir pavardė

Amžius

Profesija ar pareigos

Adresas

Kazys Adomaitis
Ksaveras asinskas
Pranas Kazla

16
16
30

ūkininkaitis
ūkininkaitis
mokytojas

Kilbisa
Baj nai
Bajėnai
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t sinys
Vardas ir pavardė

Amžius

Profesija ar pareigos

Adresas

aroslavas Kėšys
ulė Kėšytė
Liuda Kėšytė
Alfonas arcevičius
Antanas Noreika
Ignas Noreika
onas Noreika
Verutė Noreikaitė
Stasys Rimkus
Stasė Tatariūnaitė

17
16
26
18
16
16
16
17
16
17

ūkininkaitis
ūkininkaitė
ūkininkaitė
stalius
ūkininkaitis
ūkininkaitis
ūkininkaitis
siuvėja
ūkininkaitis
samdinė

Bajėnai
Bajėnai
Bajėnai
Bajėnai
Bajėnai
Bajėnai
Bajėnai
Bajėnai
Kilbisai
Bajėnai

Apie skyriaus veiklos turinį duomenų rasti nepavyko.
(LCVA, f. 954, ap. 1, b. 111, l. 1–9; ap. 2, b. 64.)

Lietuvos centralinės galvijų kontrolės
sąjungos Babtų ratelis
1926–1934 m. veikusios sąjungos tikslas buvo prekinio pieno ūkiams teikti
žinias apie primilžių dydį, pieno riebumą ir pašarų racionalumą. Sąjungos padaliniai buvo rateliai, kuriuos sudarė 5–25 pieno tiekėjai. Ratelius periodiškai lankė
ir duomenis rinko sąjungos skirti kontrolasistentai. Už tai rateliai mokėjo nario
mokestį.
Babtų apylinkėse pirmieji į ratelį susibūrė stambieji žemvaldžiai. 1926 m.
lapkričio 7 d. valsčiaus savivaldybės raštinėje įvyko steigiamasis susirinkimas,
kuriame dalyvavo 5 pieno tiekėjai. Išrinkta valdyba dvardas Budbergas – pirmininkas, dislovas urevičius – iždininkas, Bradauskaitė – sekretorė, gen. onas
Galvydis-Bikauskas – kandidatas. Ši sudėtis buvo pastovi, tik 1929 m. vietoj . Bradauskaitės išrinktas to paties ūkio atstovas agronomas Antanas Barzda-Bradauskas.
Baronas dvardas Budbergas buvo Labūnavos dvarininkas, tad ir būrelio
būstine tapo Lab nava.
Pagal įstatus 1–5 karvių savininkai turėjo 1 balsą, kitas pilnas ar nepilnas
dešimtukas suteikė papildomą balsą.
Būrelis, kurį iš pradžių sudarė . Budbergas (Labūnavos dv., Vandži galos
vls.), . Bradauskaitė ( uniškių dv.), . Galvydis-Bikauskas (Rom iniai), . urevičius (Pag nės dv.), Regina Vankovičaitė ( uod nių dv.), didėjo, prie jo jungėsi
ir kaimyninių valsčių pieno tiekėjai. Tai holodas (Valer vos dv., Vandžiogalos vls.), A. akimavičienė (Kriv nų dv.), Nikodemas Kaklauskas (Pašilia , svainių
vls.), eslovas Koreva (Pastreb s dv.), onas Koreva ( ac šiaus dv.), Sigizmundas
Koreva (Panevėži ko dv.), gen. Vladas Nagius-Nagevičius (Babt no dv., vėliau
– emaitkiemis), agr. ustas Strazdas (Serbina , Vandžiogalos vls.), Kizliauskas
(Didv rių k., Raud ndvario vls.), Kristina Tamoševičienė (Pal epiai, Vandžiogalos
vls.) ir kt. Pirmieji nariai buvo išimtinai dvarininkai, vėliau pieno ūkius pradėjo kurti stambesni ūkininkai, net organizacijos, kaip antai seserys benediktinės
(Kači niškės dv., Raudondvario vls.), tėvai jėzuitai (Bajėnų dv.), Kauno sunkiųjų
darbų kalėjimas (KSDK, sklypas šalia I forto).
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Kai vienas kontrolasistentas nebespėjo aptarnauti visų ūkių, buvo pasiūlyta būrelį padalyti į du. 1928 m. lapkričio 4 d. įvyk s susirinkimas nutarė, kad
pirmąjį ratelį sudarys uodonių, Labūnavos, uniškių, Pagynės, Pal epių, Pašili ,
Rom inių, Serbin , o antrąjį – Babtyno, Bajėnų, Krivėnų, Panevėžiuko, Pastrebės,
acišiaus ūkiai. Kaip pastarasis ratelis tvarkėsi, dokumentų nerasta.
Pirmuoju Babtų ratelio kontrolasistentu dirbo iš Šilutės atvyk s vokietis
Kurtas azė ( aase). 1931 m. jis pasiprašė perkeliamas kitur, vietoj jo iš Viešint
atkeltas Leonas ernius. Šis neužsibuvo. Viena iš atsistatydinimo priežasčių – kai
kurių klientų Budbergo, Gorskio, urevičiaus, Krislausko, isevičiūtės – lietuvių
kalbos nemokėjimas, jų arogancija.
Kiekvienas ratelio narys privalėjo darbo metu kontrolasistentui teikti kambarį
ir užlaikymą, nuvežti jį į kitą ūkį.
1932 m. Babtų (1) būrelį sudarė
Pieno tiekėjas
ovarauskas
. urevičius
Ragaišis
ustas Strazdas
V. Strazdas
Kaklauskas
Brazauskas
Tamoševičienė
dvardas Budbergas
Gorskis
Krislauskas
KSDK
isevičiūtė
Svirskis
Karolis akimavičius
Kun. S. Irtmanas
Stasys Savickas
. Galvydis-Bikauskas
Karvelis
Biržinskas
urgis Kalvaitis
Benediktinių vienuolynas
Antanas Barzda-Bradauskas

kio adresas
uodoniai
Pagynės dv.
Buči nų k., Kėd inių vls.
Serbinai, Vandžiogalos vls.
Serbinai
Pašiliai, osvainių vls.
Pašiliai, osvainių vls.
Paliepiai, Vandžiogalos vls.
Labūnavos dv., Vandžiogalos vls.
Kazimier vos dv., Vandžiogalos vls.
Šat jai, L pių vls.
I fortas
Romainiai
Raudondvaris
Raudondvario dv.
Raudondvaris
Romainiai
Romainiai
Romainiai
Sa sinė
Kudr nų dv., Raudondvario vls.
Kačiūniškės dv., Raudondvario vls.
uniškių dv.

Karvių skaičius
22
23
11
15
18
16
2
25
24
11
10
12
9
6
25
12
6
16
12
7
11
10
30

Vėlesnių veiklos metų dokumentų nerasta.
(LCVA, f. 1328, ap. 1, b. 80, l. 1–198.)

Lietuvos katalikių moterų draugijos Babtų
ir uniškių skyriai
Lietuvos katalikių moterų draugija (LK D) veikė 1908–1940 m. Leido
žurnalus „Lietuvaitė“ (1910–1918), „ oterų balsas“ (1918), „ oteris“ (1920–1940).
Babtų valsčiuje veikė du – Babtų ir uniškių – skyriai.
a t sk rius Steigiamasis susirinkimas įvyko 1930 m. spalio 26 d. į pradėjo
vikaras K. Lapinskas. Narėmis užsirašė 38 moterys. Išrinkta valdyba pirmininkė
ugenija onikienė, sekretorė Petrė Karvelytė, iždininkė Katrė Rakauskienė (kai
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kur dar minima arija Liukomytė). Katalikės buvo veiklios – per metus įvyko 5
susirinkimai, skaitytos 7 paskaitos, narių skaičius išaugo iki 70, jos prenumeravo
16 egz. žurnalo „ oteris“. 1931 m. rugsėjo 13 d. perrinkta valdyba pirmininkė
P. Levišauskienė, sekretorė P. Karvelytė, iždininkė K. Rakauskienė. etinėje LK D
konferencijoje Kaune skyriui atstovavo . Liukomytė.
1931 m. spalio 4 d. skyrių aplankė LK D pirmininkė
agdalena Galdikienė ir skaitė pranešimą, kaip elgtis, kad mūsų moterys būtų naudingesnės
Dievui, Tėvynei, šeimai ir visuomenei. ... Laimingas Babtų skyrius, sulauk s pačios
Draugijos p-nios Pirmininkės aplankant, nes tas apsilankymas babtiškių moterų dvasią
pakėlė, – rašė „ oteris“.
1932 m. Velykų antrąją dieną parengtas vakaras, gauta 30 Lt pelno. inimos
valdybos pirmininkė . arbačiauskaitė, sekretorė K. Vainauskaitė.
Babtų klebonas . Sirtautas 1935 m. lapkričio 17 d. pranešė savo vadovybei,
kad skyriaus valdybą sudaro pirmininkė Agota Tamulienė iš Gailiušių, sekretorė
osė Antanavičiūtė iš Vosiškių (jai laikinai patikėtos ir iždininkės pareigos).
1937 m. vasario 22 d. valdyba vėl pasikeitė pirmininkė Paulė Leonavičienė,
vicepirmininkė Petronėlė Levišauskienė, abi ūkininkės iš Sitk nų; sekretorė Sofija Antanavičiūtė, siuvėja iš Vosiškių; iždininkė Agota Tamulienė, šeimininkė iš
Gaili šių; narė Slavinskienė, šeimininkė iš Vareikonių. oterys išklausė šv. išių
ir kun. Stasio Būdavo pamokslo.
1939 m. vasario 7 d. įvyko paskutinis ataskaitinis skyriaus susirinkimas.
ame išrinkta ši valdyba pirmininkė Antanina
onkevičienė, gim. 1910 04 10,
šeimininkė iš Babtų; vicepirmininkė na Liaudanskienė, 1902 12 18, Babtų prekybininkė; sekretorė osė Antanavičiūtė, 1906 01 16, siuvėja iš Vosiškių; iždininkė
Paulina Leonavičienė, 1906 02 16, ūkininkė iš Sitkūnų; narė Petronėlė Levišauskienė, 1913 05 18, ūkininkė iš Sitkūnų.
uni ki sk rius Steigiamasis susirinkimas įvyko 1932 m. vasario 14 d.
Atviruku L KD entro valdybai ir „ oters“ redakcijai P. Karvelytė pranešė, kad
valdybą sudarė Anelė Kontautienė – pirmininkė, Liuda ivaitienė – vicepirmininkė,
Petrė Karvelytė – sekretorė; revizijos komisiją Izabelė Kalvaitienė, Angelė Stanionienė ir uzė elkytė. stojo 17 narių, buvo užsisakyta 4 egz. „ oters“ žurnalo.
Per metus įvyko 3 susirinkimai. Po kurio laiko vicepirmininke minima uzė
Kalvaitienė, o revizijos komisijoje buvo A. Stanionienė (pirmininkė), . elkytė ir
L. ivaitienė. Tų pat metų lapkričio 25 d. valdyba vėl perrinkta pirmininkė Anastasija elnienė iš Sausinės, vicepirmininkė uzė Kalvaitienė iš uniškių, sekretorė
Petrė Karvelytė, iždininkė Aurelė Kontautienė (abi iš Sausinės), narė osė elkienė.
1933 m. balandžio 3 d., Verbų sekmadienį, įvykusiame skyriaus susirinkime
iš Kauno pakviesta prelegentė skaitė pranešimą „Aušros“ 50 metų sukaktuvės ir
moterų vaidmuo atgaunant nepriklausomyb Lietuvoje“. P. Karvelytė laišku pranešė viešniai, kad ji šeštadienį atvyktų garlaiviu į uniški s, kur bus pasitikta.
Grįžti galės pirmadienį 8 valandos garlaiviu.
1937 m. kovo 9 d. kunigas . asukaitis LK D centro valdybai parašė, kad
uniškių skyrius yra apmir s, net valdybos neturi. Darbą galėjo atgaivinti turėjusi atvykti V atstovė, bet ji nepasirodė, taigi sudavė paskutinį smūgį. Kunigas
pateikė sąrašą moterų, kurioms gal pavyks veiklą atgaivinti.
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Netrukus buvo sudaryta paskutinė žinoma vadovybė valdybos pirmininkė
Anelė Kontautienė, ūkininkė, gim. 1890, vicepirmininkė Petrė Kondratavičienė,
šeimininkė, 1910; sekretorė ustė Stanislovaitytė, šeimininkė, 1910; iždininkė Kotryna
Kielytė, šeimininkė, 1870; narė Bronė aleckienė, šeimininkė iš uodonių, 1913.
(LCVA, f. 567, ap. 1, b. 184, l. 1–24; b. 401, l. 1–8; Kar-tė Pet. Babtai –
naujas skyrius, Moteris, 1930, nr. 12, p. 164; A. Babtai, Moteris, 1931,
nr. 11, p. 18–19; Viešnia. . Babtai. oterys subruzdo, Moteris, 1937, nr. 1,
p. 16.)

Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo
draugijos Babtų skyrius
Steigiamasis skyriaus susirinkimas įvyko 1937 m. lapkričio 12 d. Išrinkta
valdyba pirmininkas uozas agintavičius, gim. 1904 m., sekretorius Vladas Vimbaras, 1897 (abu iš Vandžiogalos vls.), kasininkas Ksaveras Dabkevičius, 1879;
revizijos komisijos pirmininkas Algirdas Pacevičius, 1894 (abu iš Babtų); revizijos
komisijos narys Vladas Rakevičius, Ant gynė. Būstinė registruota K. Dabkevičiaus
name. Skyriui priklausė ir artimesnių Vandžiogalos valsčiaus kaimų ūkininkai.
Spaudos ir draugijų departamento valdininkas A. Survila pranešė, kad draugija įregistruota, tačiau . agintavičius kaip valdybos pirmininkas nepriimtinas (ne
iš Babtų valsčiaus ). Pirmininko pareigas laikinai ėjo K. Dabkevičius.
1939 m. balandžio 4 d. išrinkta nauja valdyba pirmininkas K. Dabkevičius,
sekretorius V. Vimbaras, kasininkas . agintavičius. Pastarasis valdžiai vėl buvo
nepriimtinas. Revizijos komisiją sudarė Vincas Vitkauskas ir arija Roemerienė.
Paskutinė valdyba, išrinkta 1940 m. balandžio 11 d., buvo tokia pirmininkas K. Dabkevičius, sekretorius onas arkauskas, kasininkas Vladas Rakevičius.
Draugijai priklausė
il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Gimimo metai

Gyvenamoji vieta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ksaveras Andriuškevičius
Vytautas Bogdanavičius
Stanislava Bulevičienė
Ksaveras Dabkevičius
Adolfas idimtas
uozas stremskas
ichalina stremskienė
onas Gojlevičius
na Grinevičienė
Vladislava agielovičienė
onas agintavičius
uozas agintavičius
onas aras
uozas uchnevičius
onas Kukša
uozas Kukša
onas arkauskas
Antanas atusevičius
Pranas ichnevičius
Vladas ontvilas
onas ušynskis

1897
1910
1897
1879
1880
1884
1904
1876
1891
1902
1900
1904

Antagynė
Antagyn lės
Babtai
Babtai
Gailiušiai
Vandžiogalos (V.) vls.
V.
Antagynėlės
Babtai
Antagynėlės
Antagynėlės
Poci nai, V.
Už miškiai, V.
Kače giai, V.
Antagynė
Antagynė
Babtai
Babtai
Kik niai, V.
Antagynė
Val kai

1891
1875
1864
1916
1887
1895
1885
1916
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t sinys
il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Gimimo metai

Gyvenamoji vieta

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

uzė Narbutienė
Algirdas Pacevičius
Kazys Pranevičius
Leopoldas Pranevičius
uozas Račyckas
Vladas Rakevičius
arija Roemerienė
ikas Sadauskas
ikas Sadauskas
Leonas Samauskas
Boleslovas Skirgaila
milija Straševičienė
onas Subačas
uozas Šamauskas
Pranas Šablevičius
Stasys Šileika
Aleksas Vilkevičius
Napoleonas Vilkevičius
Vladas Vimbaras
Vanda Vimbarienė
Vincas Vitkauskas
Vincas Volkas

1904
1894
1880
1894
1910
1887
1898
1873
1899
1902
1909
1882
1904
1901
1892
1892
1873
1904
1897
1892
1904
1918

Kikoniai, V.
Gailiušiai
Antagynė
Gailiušiai
Užumiškiai, V.
Antagynė
Šašia
Vimbara , V.
Antagynė
Babtai
Antagynėlės
Kikoniai
Babtai
Vimbarai, V.
Kikoniai, V.
Užumiškiai, V.
Užumiškiai
Vimbarai
Vimbarai
Antagynė
Užumiškiai, V.

Duomenų apie draugijos veiklos turinį nerasta.
(LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 714, l. 1, 2, 8, 9, 11, 19, 21.)

Lietuvos socialdemokratų partijos
Babtyno Būdos kuopa
Steigiamasis kuopos susirinkimas įvyko 1926 m. liepos 11 d. Babt no
Būdoj (kaimelis į šiaur nuo Nauj triobių),
otiejaus Veiverio sodyboje. Tai
buvo atsakas į sėkmingus socialdemokratams 1926 m. gegužės Seimo rinkimus,
po kurių jie su valstiečiais liaudininkais sudarė vyriausyb . Dalyvavo 37 žmonės.
LSDP programą ir uždavinius susirinkusiesiems aiškino iš Kauno atvyk s partijos
atstovas Šablevičius.
Nariais į partiją stojo Ambrazas, onas Baltrušaitis, Bartkauskienė, Gerulaitis,
Grincevičaitė, Petrė Grincevičienė, onas Grincevičius, uozas Griška, Griškienė,
Gružauskas, Kazakevičienė, Leskauskas, Lincevičius, Liutikas,
Liutkus, Lukošius, arkauskas, ickevičius, Naujulis, belienienė, belienis, Rimkevičius, Sabaliauskas, Sabaliauskienė, Sakadolskis, Sakalauskas, Stankevičius, Uršulė Totoraitė, Vasaitis,
Bronė Veiverienė,
otiejus Veiveris, areckis, asimauskas,
Antanas areckas, uozas emaitis.
kuopos valdybą išrinkti uozas Griška, pirmininkas,
30 m., iš Laučiogrodo dvaro (Vilkij s vls.); Petras areckas,
sekretorius, 33 m., iš Naujatriobių; otiejus Veiveris, kasinin- LSDP Babtyno Būdos
kas, 33 m., iš Babtyno Būdos; Uršulė Totoraitė (Totoraitytė) kuopos spaudas
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ir uozas Naujulis, kandidatai. Revizijos komisija onas Baltrušaitis, onas Grincevičius, onas Liutkus (kandidatas).
Tarp kuopos vadovybės nebūta sutarimo, tad po mėnesio – rugpjūčio
22 d. – vėl įvyko visuotinis kuopos susirinkimas, kuriame dalyvavo 40 narių.
Konstatuota, kad kai kurie revizijos komisijos nariai pasirodė nereiklūs, sekretoriaus
pavaduotoja U. Totoraitė atsisakė dirbti, o iždininkas M. eiveris numestas už vedimą
organizacijoje provokacijų. Sekretoriaus pavaduotoju išrinktas Kazys Gaižauskas,
iždininku . Baltrušaitis.
Kitokių kuopos veiklą liudijančių dokumentų nerasta. Tikėtina, kad po
1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo, kai valdžioje įsitvirtino tautininkų
režimas, šis LSDP padalinys nustojo veik s.
(LCVA, f. 937, ap. 1, b. 54, l. 81, 154, 156, 157;
Socialdemokratas, 1926, liepos 29.)

teingas. Bapcinos Būda,

Lietuvos šaulių sąjungos Babtų
12-oji kuopa
Lietuvos šaulių sąjunga įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune kaip sukarinta
visuomeninė organizacija, įtraukta į šalies gynybos sistemą. os nariai taip pat
aktyviai atliko šalies kultūrinimo darbą, sportavo. rganizacijos įkūrėju laikomas
atas Šalčius, ideologiją formavo Vladas Putvinskas-Putvys. Sąjunga leido žurnalą
„Trimitas“ (1920–1940). 1940 m. jai priklausė per 62 000 narių.
Šaulių rikiuotė BabVeikė atskiri moterų, moksleivių, rėmėjų padaliniai.
Sukarintą struktūrą sudarė 22 rinktinės, kurios skaidėsi tuose prie Nepriklauį kuopas ir būrius. Šauliai buvo ginkluoti lengvaisiais ginklais, somybės paminklo
kryžiaus. 1929 m.
kuriuos saugojo namuose.
BKM nuotr.
Buvo rikiuotės šauliai, rėmėjai ir garbės šauliai.
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1935–1936 m. Šaulių sąjunga reorganizuota – ji
tapo pavaldi kariuomenės vadui. Padalinių valdybos
pakeistos tarybomis. Iki tol nekariškiems reikalams
rinkta būrio valdyba, o kariškiems reikalams skirtas
būrio vadas buvo lyg atskiri vienetai, o dabar būrio
vadas tapo ir tarybos pirmininku. Renkami buvo tik
pirmininko pavaduotojas, iždininkas, sekretorius, atskirų veiklos sričių vadovai.
Sąjungos būriai iškilmėmis, kultūriniais ir poilsio Babtų vls. šaulių kuopos vado
renginiais paprastai paminėdavo Vasario 16-ąją, Anta- spaudas
nines – Prezidento A. Smetonos vardadienį, onines,
Tautos dieną – rugsėjo 8-ąją, valstybės perversmo dieną – gruodžio 17-ąją, Kalėdas.
Kai 1932 m. Babtų valsčiuje pradėjo veikti trys – Babtų, Bajėnų ir uniškių
– šaulių būriai, iš jų buvo suformuota 12-oji kuopa, priklausanti Kauno 1-ajai (iki
ketvirtojo dešimtmečio vidurio ji vadinta 17-ąja) rinktinei.
Kuopos vadovyb sudarė vadas, ūkio vedėjas, sanitarinio punkto vedėjas,
raitelių skyriaus vadas, dviratininkų skyriaus vadas, techninio skyriaus vadas,
priešcheminės apsaugos vadas.
Būrio vadovybė vadas, būrininkas, ginklininkas, sporto sekcijos vedėjas,
ūkvedys, priešcheminės apsaugos vedėjas, dviratininkų skyriaus vedėjas, skyrininkas, grandžių vadai.
Stodami į sąjungą, šauliai privalėjo prisiekti (duoti žadą). Pavyzdžiui, 1923 m.
gegužės 13 d. valsčiaus sekretorius A. Pranevičius prisiekė šiais žodžiais Aš,
Pranevičius Antanas, tvirta valia ir visa siela pasižadu ginti ligi būsiu gyvas Tėvynės
Lietuvos nepriklausomyb , sunaikinti priešininkus visomis karo priemonėmis ir neliautis
kovoj s, kol bent vienas priešininkas bus Lietuvos žemėje. Aš pasižadu susinešti su kitais
šauliais ir laikyti visus šaulių status.
Šaulių sąjunga turėjo patvirtintą uniformą, tačiau ne visi nariai įgalėjo ją
įsigyti. Daugelis pasitenkindavo kepure, šaulio raiščiu ar ženkleliu.
1939 m. kuopą, kuriai vadovavo babtiškis atsargos majoras Kostas Liaudanskas, sudarė
Vardas ir pavardė

Laipsnis

Profesija ar pareigos

Adresas

eilinis
eilinis
ats. j. psk.
eilinis
ats. j. ltn.
eilinis
eilinis
eilinis
eilinis
ats. sanit. psk.
eilinis
ats. viršila
eilinis

prekybininkas
ūkininkas
ūkininkas
dvaro ūkvedys
girininkas
siuvėjas
tarnautojas
pramonininkas
ūkininkas
ūkininkas
eigulys
policininkas
paštininkas
policininkas

Kani kai
Vosiškiai
Vareikoniai
Pagynė
Algup s
Vareikoniai
Babtai
Stabaun čius
Antagynė
Vareikoniai
Sitkūnai
Babtai
Babtai
Babtai

Babtų (13) būrys
Simas Alaburda
Pranas Antanavičius
Stasys Aniulis
uozas Beinoravičius
uozas Barysas
onas ižinauskas
Povilas ižinauskas
Ksaveras Dranseika
onas Fomkinas
Antanas Grajauskas
Kazys Dušauskas
Andrius Kaziūnas
uozas Krasauskas
Aleksas Lašinskas
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t sinys
Vardas ir pavardė

Laipsnis

Profesija ar pareigos

Adresas

onas Liaudanskas
onas ockevičius
Povilas Norvilas
onas Rašinskas
otiejus Rutka
Klemensas Striupaitis
urgis Tamulaitis
onas Taujanskas
Adomas Urbanavičius
Alfonsas Viliūnas
onas Virbickas
Vincas umaras
urgis emaitaitis

eilinis
ats. j. psk.
eilinis
eilinis
eilinis
eilinis
ats. j. psk.
eilinis
eilinis
eilinis
ats. grnd.
eilinis
eilinis

eigulys
pašto viršn.
paštininkas
vet. technikas
agronomas
kalvis
s-bės sekret.
eigulys
batsiuvys
mokytojas
mokytojas
mokytojas
mokytojas

Babtai
Babtai
Babtai
Kriv nai
Babtai
emaitkiemis
Babtai
Valak liai
Babtai
Vilkėnai
Babtai
Antagynė
Vosiškiai

eilinis
eilinis
eilinis
eilinis
eilinis
ats. j. psk.
eilinis
eilinis
eilinis

ūkininkas
ūkininkas
darbininkas
ūkininkas
mokytojas
eigulys
girininkas
stalius
mokytojas

Bajėnai
Kilbisai
Kilbisai
Kilbisai
Bajėnai
Barsuk nė
Rebzdžia
Pastreb

ats. grand.
eilinis
eilinis
eilinis
eilinis
eilinis

prekybininkas
kalvis
kalvis
vairuotojas
kelininkas
eigulys

a ėn

4

ūr s

atas Adomaitis
ikas Adomaitis
Stasys Budrys
Dominikas Dilys
Pranas Kazla
uozas Plisauskas
Romanas Raudonikis
Bronius Vaiciuška
onas ilys
uniškių (43) būrys
Benediktas Bacevičius
onas Bacevičius
ikas Bacevičius
Valys ižinauskas
Simas ickevičius
uozas Šabonas

uniškiai
uniškiai
uniškiai
uniškiai
Bili nai

vairiu metu Babtų šaulių būriui dar priklausė malūnininkas iš Vilkėnų
Antanas Arkis, krautuvininkas Benadas Bacevičius, bibliotekininkas
Vytautas Barčiauskas, matininkas Pranas Barzda-Bradauskas, siuvėjas
Alfonsas ekanavičius, veterinarijos technikas Vladas Gabrilavičius,
girininkas Kazys Grigaliūnas, siuvėjas ykolas Karmelavičius, ūkininkai
urgis, Kazys, Benado, ir Kazys, Kosto, Keruckai, nuovados viršininkas
Stasys Karpavičius, prekybininkas ichelis Bencelis Kulmanas, paštininkas
Petras Lapienis, prekybininkas Isajus Pilovnikas, policininkas Kazys
Puskunigis, prekybininkas Vladas Ratkelis, eigulys Vladas Remeika,
atsargos majoras Kostas Liaudanskas, ūkininkas ir vargonininkas uozas
igevičius, Vilkėnų mokytojas Bronius Petrulis, kunigas Vincas
Rudžinskas, mokytojas Vincas Špakauskas, ūkininkas Aleksas Urlikis
(1919 m. steig s Piepalių „sovietin “ respubliką), Babtų mokytoja Stasė
Urnevičiūtė, Panevėžiuko mokytojas onas ulys ir kiti.
Kiti šių būrių šauliai buvo iš
neminimi.

kiškės ar Raud ndvario valsčių, tad čia

Šaulių būriai į kuopos pratybas paprastai susirinkdavo tik 1–2 kartus per
metus, šiaip jie veikė atskirai. Pavyzdžiui, 1933 m. gruodį kuopa dalyvavo manevruose miške. 1935 m. birželio 16 d. Raud ndvaryje įvyko 3-iojo bataliono
12-osios kuopos sporto šventė.
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1940 m. sausio 28 d. įvyko kuopos metinis susirinkimas. Kuopos tarybą
sudarė pirmininko pavaduotojas V. artinaitis, švietimo vadovas Alfonsas Viliūnas, švietimo vadovo pavaduotojas onas Virbickas, iždininkas onas ockevičius,
sekretorius kun. Domininkas Bivainis; kontrolės komisiją – V. umaras, onas
ulys ir Andrius Kaziūnas.
1935 m. kuopos garbės nariu paskelbtas generolas Vladas Nagius-Nagevičius.
Apie 1938 m. kuopos mastu pradėti kultūriniai renginiai. Vasario 16-ąją,
Tautos dieną (rugsėjo 8-ąją), Kariuomenės dieną (lapkričio 23-iąją) identiški vieši
vakarai su pasilinksminimu rengti visų trijų šaulių būrių buveinėse – Babtuose,
Baj nuose ir un škiuose.

Babtų (13) būrys
Babtų šaulių būrys įregistruotas 1921 m. gegužės 8 d., tačiau veikė nuo
1920 m. Pirmoji valdybos pirmininkė buvo Babtų mokyklos mokytoja lena
Varankaitė, pirmasis būrio vadas – ustinas anušauskas. Veiklos pradžia buvo
aktyvi, išradinga, nors būriui priekaištauta, kad nieko neveikiama kultūros ir meno
srityse. 1921 m. liepą būta 31 nario (iš jų 19 rikiuotės), turėta 11 šautuvų ir 23
šoviniai. Būrys susidėjo iš 5 grandžių Babtų, Sitkūnų, Vareikonių, Vosiškių ir
glynų. Tų pat metų rugsėjo mėnesį Šaulių sąjungos Kauno skyriaus vadovybė
pažymėjo Babtų būrio valdybos narių tarpe buvo gabių ir išsilavinusių asmenų, vietos
mokytojų, bet dabartiniu laiku perkelti kitas apylinkes, kas labai skaudžiai atsiliepė ant
būrio, kurio veikimas susilpnėjo, būrio vadas yra pašauktas kariuomen , jo pagalbinis
rikiuotės pamokų nedaro.
Spalio 23 d. šauliai onas Andriuškevičius, Kazys ir Pranas Antanavičiai,
Petras ižauskas, Lionginas onaitis, Kazys Keruckas, Antanas Liukomas, Aleksas
ickevičius, Pranas
iniotas ir onas
iniotas dalyvavo šaudymo pratybose.
Lietuvos kariuomenės įkūrimo 5-ųjų metinių proga lapkričio 22 d. iš P nevėžio
estafete buvo nešamas šaulių raportas Prezidentui A. Smetonai. Savo teritorijoje
raportą nešė ir jį pasirašė Babtų šauliai.
ūri va v ė 1921 m. spalio 10 d. įvyko būrio
susirinkimas, kurio metu reorganizuota valdyba. Išvykusios . Varankaitės vieton valdybos pirmininku išrinktas
Babtų pradinės mokyklos vedėjas Vladas Stoškus (dokumente – Stašys), būrio vadu – Kazys Antanavičius,
iždininke – . Stoškienė. Sekretore liko uzana Gudelytė.
1927 m. spalio 23 d. išrinkta valdyba pirmininkas Kazys
uzikevičius, vicepirmininkas Simas
Trepkus, iždininkas Kazys Keruckas, sekretorius Stasys Karpavičius, ūkio vedėjas Stasys Aniulis, būrio
vadas – Pranas Antanavičius.
1928 m. kovo 18 d. valdyba iš dalies pakeista
vietoje sekretoriaus S. Karpavičiaus išrinktas Kostas Gatavynas, būrio vadu paskirtas Vincas Beniulis.
Lapkričio 23 d. vieton išvykusio K.
uzikevičiaus
pirmininku išrinktas pašto viršininkas K. Gatavynas. Babtų šaulių būrio spaudai
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1929 m. kovo 10 d. valdyba palikta ta pati, tik išvykusio iždininko vieton
išrinktas urgis Staliūnas. Susikompromitav s darbe K. Gatavynas gruodžio 22 d.
iš pirmininko pareigų atsistatydino. 1930 m. sausio 19 d. pirmininku išrinktas iš
Raudondvario atkeltas mokytojas A. Labašauskas irgi neužsibuvo.
Tų pat metų liepos 20 d. būrio susirinkime A. Labašauskas apkaltintas
neveiklumu, ilniaus medelio sodinimo ignoravimu. aža to, o gal ir svarbiausia,
tautininkų savaitraštyje „Tautos kelias“ pasirodė žinutė, kurioje mokytojas apkaltintas Šaulių sąjungos įžeidimu. Anonimas rašė, kad traukinyje, kuriuo mokytojų
ekskursija vyko į D tnuvą, Raudondvario mokytojas A. Labašauskas pareišk s
Šaulių uniforma yra labai negraži ir dėl jos negražumo aš išstojau iš šaulių Pastebėj s vieną kolegą su šaulio ženklu, pridūr s Kam tą nagą čia prisikabinai
inutės
autorius Švietimo ministerijai patarė į tokius mokytojus atkreipti dėmesį.
Susirinkimas išrinko naują valdybą pirmininkas onas ockevičius, sekretorius V. Beniulis, iždininkas Stasys Liukomas. Būrio vadas – eronimas onikas.
1931 m. kovo 15 d. išrinkta valdyba pirmininkas S. Liukomas, sekretorius
Andrius Galinis, kasininkas Bronius Petrulis, būrio vadas P. Antanavičius.
1931 m. lapkričio 30 d. pirmininkas Pranas Baronas, kasininkas B. Petrulis,
būrio vadas Kazys Grigaliūnas. Garbės nariu paskelbtas nepriklausomybės kovų
savanoris Vincas Beniulis.
1932 m. kovo 13 d. pirmininkas P. Baronas, sekretorius V. Gabrilavičius,
kasininkas S. Karpavičius, kandidatai – A. Lašinskas ir Simas Alaburda. Būrio
vadas – K. Grigaliūnas. V. Gabrilavičiui išvykus atlikti karo tarnybos, į jo vietą
išrinktas S. Alaburda. 1933 01 04 būrio vadu minimas Vacys Andrijauskas.
1934 m. sausio 30 d. pirmininkas V. Špakauskas, pavaduotojas K. Grigaliūnas, kasininkas S. Karpavičius, sekretorius . Gražulevičius; būrio vadas Vincas
Stanionis. Praėjus pusmečiui, V. Špakauskas informavo vadovyb , kad V. Stanionis
viešai kalba lenkiškai, nenori dirbti, nebendrauja su valdyba ir paprašė būrio vadu
skirti girininką uozą Stadelniką. Taip ir buvo padaryta.
1935 m. sausio 28 d. pirmininkas S. Karpavičius, pavaduotojas K. Grigaliūnas, kasininkas onas
ockevičius, sekretorius . Gražulevičius; būrio vadas
V. Andrijauskas, o nuo liepos – urgis Tamulaitis.
1936 m. rugpjūčio 28 d. pagal naują sąjungos įstatymą suformuota taryba
skirtas vadas/pirmininkas . Tamulaitis, išrinkti pirmininko pavaduotojas S. Aniulis,
švietimo vadovas V. Špakauskas, kasininkas . ockevičius, sekretorius Klemensas
Striupaitis.
Nuo 1937 m. kovo 6 d. būrio vadas/pirmininkas . Tamulaitis, pirmininko
pavaduotojas K. Striupaitis, kultūros ir švietimo vadovas S. Aniulis, kasininkas
Vladas Ratkelis, sekretorė . Liukomienė.
Nuo 1938 m. gegužės 18 d. būrio vadas/pirmininkas . Tamulaitis, pirmininko pavaduotojas urgis emaitaitis, švietimo vadovas S. Liukomas, sekretorė
Doma Ramonienė, kasininkas S. Aniulis.
1935 m. išrinktas būrio garbės teismas kunigas V. Rudzinskas, savivaldybės
sekretorius . Tamulaitis ir na Lašinskienė.
1935 m. gruodžio 7 d. sudarytas būrio ginklų fondo komitetas policijos
nuovados viršininkas Vladas Paulauskas (pirmininkas), mokyklos vedėjas V. Špa445
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kauskas (kasininkas), jaunalietuvių skyriaus vadas Kazys Keruckas (sekretorius),
klebonas uozas Sirtautas, rabinas Šlioma Levinas, šaulių būrio atstovas pašto
viršininkas .
ockevičius. 1936 m. valsčiaus visuomenė šiam fondui paaukojo
752,65 Lt. 1938 m. ir visų mokyklų mokiniai paaukojo 66,94. Lt
1928 m. būrio garbės pirmininku išrinktas generolas V. Nagius-Nagevičius.
1931 m. gegužės 24 d. pašventinta ir būriui iškilmingai įteikta vėliava.
ariniai
k ai ara ai Beveik kiekvieną savaitgalį būrio šauliai mokėsi
rikiuotės, ginkluotės, šaudymo, kovos taktikos. Pagal vadovybės planą dalyvavo
taktinėse pratybose (manevruose), prireikus padėdavo valsčiaus policijai, parodydavo iniciatyvą drausmindami įstatymo pažeidėjus. 1934 m. turėjo 7 šautuvus,
vėliau jų įsigijo daugiau.
1927 m. spalio 29 d. būrys dalyvavo kuopos manevruose. Po mūšio prie
I forto „lenkai“ traukėsi Ukmerg s link, kuopa juos persekiojo. Babtų šauliai
spalio 30 d. turėjo susirinkti Raudondvario–Babtų kelyje ties žliedžiais ir žygiuoti
emaitkiemio link, sutikus „priešą“ – sunaikinti.
1929 m. rugpjūtį į Kauno šaulių švent garlaiviu vyko 15 šaulių (iš jų 5
moterys), du iš jų su žirgais (dalyvavo raitelių parade).
1935 m. rugsėjo 3 d. Babtų šauliai talkino policijai reguliuojant emaičių
plento tiesėjų streiką.
1938 m. būryje buvo 29 rikiuotės šauliai, 6 šaulės, turėta 13 uniformų.
u tūrinė ir s rtinė veik a Būrys buvo pagrindinis kultūrinių renginių
organizatorius Babtų miestelyje, o šie renginiai – svarbus šaulių pajamų šaltinis.
Šauliai turėjo skaityklą, radijo aparatą, prenumeravo spaudą, statė spektaklius,
dainavo chore, 3–4 kartus per sezoną organizavo gegužines ir oninių šventimą.
1921 m. lapkričio 22 d. išrinkta pirmoji būrio kultūros komisija pirmininkas
Vytautas Andriuškevičius, sekretorius Baltrus iliušis, narys Antanas Liukomas.
Savo renginius būrys iš pradžių organizavo pradinėje mokykloje, Babtyno
(vėliau emaitkiemio) dvare. Pastačius Babtuose naują mokyklą, Švietimo ministerija būriui perdavė senąsias patalpas, kurios buvo po vienu stogu su valsčiaus
savivaldybės įstaiga (Kauno g. 26). Ten įrengta nuolatinė scena, buvusioje virtuvėlėje – rūbinė, išdažytos sienos. Generolas V. Nagius-Nagevičius šiems darbams
paaukojo 50 litų. Vėliau įsigytas radijo aparatas „ enit“ su malūnėliu, knygų spinta,
nupirkti du šachmatų ir po vieną šaškių ir loto komplektą. Planuotas bilijardas.
Skaitykloje budėjo šauliai.
Kuklią biblioteką ir skaityklą būrys turėjo nuo pat veiklos pradžios. Kelerius
metus ji glaudėsi Babtyno dvare. Švenčiant Lietuvos nepriklausomybės 10-ąsias
metines, babtiečiai organizavo knygų aukojimo vajų miestelio bibliotekai steigti.
Surinkta per 700 knygų, kurios buvo perduotos šauliams. Ta proga bibliotekaskaitykla iš Babtyno perkelta į miestelį. i tapo ne tik šaulių, bet ir miestelio
švietimosi centru.
1938 m. skaitykla šiokiadieniais veikė 18–20 val., sekmadieniais – 13–20
val. ia buvo galima pasiskolinti knygą, susipažinti su spaudos naujienomis, pasiklausyti radijo, buvo skaitoma lietuvių rašytojų kūryba. Transliuojamo „Šaulių
pusvalandžio“ būrio nariai dažnai klausydavosi kartu. Patalpoje buvo rodomi ir
spektakliai.
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1933 m. pavasarį būrio vadovybė
kreipėsi į girininkiją prašydama, kad
šaulių poreikiams būtų skirta Babtų šile
esanti aikštelė. emės ūkio ministro
nurodymu Raudondvario urėdija leido
0,28 ha aikštele naudotis. Per talkas ji
sutvarkyta, įrengti suolai. onas Liaudanskas pagamino 13 suolų ir stalą.
Nuo to meto čia vyko svarbiausios
būrio, o ir miestelio iškilmės.
sitvirtino oninių šventimo tradicija. Pavyzdžiui, 1935 m. aikštelė
buvo papuošta, šventė pradėta valstybės vėliavos pakėlimu, šaulių rikiuote.
Parodyta misterija istorine tema. 18 val.
prasidėjo gegužinė, 22 val. uždegti laužai. Vidurnaktį Nev žiu pasroviui leisti
vainikai, ieškota paparčio žiedo.
Gegužinės buvo svarbus lėšų
šaltinis. Išlaidos – už kluoną, atvežtus
berželius, muzikantams; pajamos – už
bilietus, iš loterijos, konkursinių šaudymų šratais, komisiniai iš prekybininkų.
Paprastai samdydavo Palavinsko ir ižinausko dūdų orkestrą. Štai 1929 m. birželio 16 d. Vlado ebatarausko kluone
vykusios gegužinės piniginis balansas
pajamų 266, išlaidų 150 litų (už berželių atvežimą 6 Lt, Palavinsko dūdoriams 60 Lt, už pistoleto
inutė „Trimito“
„ onte risto“ šovinius, raketas – 5 Lt), taigi pelno 116 Lt. žurnale apie Babtų
Būrys kasmet organizuodavo po 3–4 gegužines, viena šaulių būrio veiklą
iš jų sutapdavo su oninėmis.
Šventinių vakarų metu paprastai buvo rodomi spektakliai. Bene pirmasis jų –
Kazio Alytos „Ant bedugnės krašto“ – parodytas 1923 m. Paskui buvo . Biffico
„Uošvė į namus, tylos nebus“ (1932 m.), Antano Šmulkščio-Paparonio „Rytojaus
dieną“ (1929 m.) ir kiti.
1933 m. sausio 29 d. įsteigta vaidinimų trupė, į kurią užsirašė Simas Alaburda, Pranas Antanavičius, Alfonsas ekanavičius, onas Dranseika, Gudelevičius,
araminas, ykolas Karmelavičius, Kazys Keruckas, Petras Lapienis, Leonas onkevičius, Ramanauskas, Staliūnas, Teklė Stašelienė, Klemensas Striupaitis, Škėma,
Adomas Urbanavičius, Ignas Urlikis. Šiai trupei vadovauti sutiko vargonininkas
L.
onkevičius. 1935 m.
. Kiškio 2 veiksmų spektaklyje „Du broliai“, vaizduojančiame kovas dėl Vilniaus, vaidino K. Keruckas, L.
onkevičius, onas ir
Kazys Puskunigiai, V. Špakauskas, . Tamulaitis. Kiti žinomi spektakliai „Sibiro
kalėjime“ (1936 m.), . Prialgausko (S. emaičio) 4 veiksmų drama „Lietuvos
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didvyriai“ (vaidino uzė ebatarauskaitė, Stasys Liukomas, Antanas ir L. onkevičiai, Povilas Naktinis, K. Puskunigis, V. Ratkelis, V. Špakauskas, . Tamulaitis,
1937 m.), Sofijos iurlionytės „Aušros sūnūs“ (1937 m.).
1926 m. šauliai Stasys Salemonas (vargonininkas) ir Napoleonas Batoras
pradėjo organizuoti chorą, jo premjera tais pat metais įvyko Babtyno dvare. Apie
40 dainininkų atliko liaudies dainas. horo, matyt, nebūta tvirto, nes 1927 m.
jį iš naujo lipdė Antagynės mokytojas Kazys uzikevičius. Galutinai choras susiformavo ketvirtojo dešimtmečio viduryje. Naujoji premjera įvyko 1936 m., kai
L. onkevičiaus suburtas 35 žmonių choras per šaulių būrio 15-ųjų metinių švent
atliko Antano Vaičiūno „Kritusiems šauliams“, uozo ilevičiaus „Pabuskim iš
miego“, Antano Vanagaičio „ i, pasauli“ ir kitas dainas. Tais pačiais metais choras
koncertavo Vandžiogaloje, o Babtuose pasirodė kartu su tuomet labai populiariu
humoristinių kupletų kūrėju ir atlikėju Petru Biržiu – Pupų Dėde. eno kolektyvas, kuriame dainavo ne vien šauliai, nuolat pasirodydavo įvairiose šventėse,
iškilmėse, bažnyčioje.
Paprastai to meto miesteliai turėjo šaulių ar ugniagesių dūdų orkestrus.
Kadangi tuo metu gyvavo brandus ustino ižinausko ir Antano Palavinsko išpuoselėtas A gupio kaimo muzikantų orkestras, šauliai savojo steigimu susirūpino
tik 1939 m. Kyb rtų šaulių patarimu būrio vadovybė kreipėsi į ekoslov kijos
instrumentų gamybos firmą. Ši atsiuntė reklamin medžiagą su instrumentų įkainiais, tačiau netrukus prasidėj s Antrasis pasaulinis karas, o vėliau įvykusi sovietų
okupacija sužlugdė ne tik šiuos planus.
Iš sporto renginių, kurių būta gausiai, norėtųsi paminėti pirmąją švent ,
kuri įvyko 1928 m. rugsėjo 8 d. Sportininkai bėgo 100 m su barjerais, estafetes,
šoko į aukštį ir tolį, stūmė rutulį, mėtė diską ir granatą.
1936 m. vasarą būrys šventė 15-ąsias metines. oms kruopščiai ruoštasi. Vis
buvo tvarkoma šilo aikštelė, pastatyta dar 10 suolų, nutiestas lieptas per Gyni s
upelį. Laisvės paminklas, prie kurio vykdavo iškilmingi aktai, aptvertas, pasodintas
darželis. taisytas nulenkiamas vėliavos stiebas.
Tais metais būrys buvo ypač aktyvus įvyko 8 susirinkimai, skaitytos 5 paskaitos, rodyti spektakliai, koncertavo choras, linksmino Pupų Dėdė, Raudondvario
šauliai parodė iko Petrausko operet „ onsilium facultatis“. Būrys ir jo rėmėjai
garlaiviu surengė ekskursiją į Kauną, kur aplankė Karo ir Gamtos muziejus, padėjo gėlių ant Nežinomo kareivio kapo.
Labai iškilmingai kuopa minėjo 1939-ųjų Vasario 16-ąją. Išvakarėse įvyko
viešas vakaras, kuriame dainavo šaulių choras. Iš miestelio Dariaus ir Girėno
paminklo link pajudėjo eisena su fakelais. Buvo uždegti laužai prie šio paminklo,
ant Piep lių piliakalnio ir ant aukštumos prie ema čių plento. Prie paminklo
padėtas vainikas, sakytos kalbos, skaityta poezija, šautos raketos. Paskui eisena
patraukė atgal. Bendravimas t sėsi iki gilių išnaktų. Vieši vakarai su choro pasirodymu pakartoti Bajėnuose ir uniškiuose.
Tų pat metų liepą vyko atletikos, vandens sporto varžybos, priziniai šaudymai, kelios viešos gegužinės, visuomenės suartėjimo su kariuomene šventė.
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Babtų moterų šaulių būrys
1939 m. sausio 27 d. Kauno šaulių rinktinės vadas raštu pavedė šaulei nai
ažėtytei prie Babtų kuopos organizuoti atskirą moterų šaulių dalinį ir tvarkyti
jį būrio pagrindais. Būriui priklausė šios šaulės
Vardas ir pavardė

Pareigos

Adresas

būrio vadė
tarybos pirmininkė
pirm. pavaduotoja
sekretorė
kasininkė
kontrolės komisijos narė
kontrolės komisijos narė
kontrolės komisijos narė
eilinė
eilinė
eilinė
eilinė

Babtai
Babtai
Babtai
Babtai
Babtai
Antagynė
Vareikoniai
Vareikoniai
uniškiai
Vosiškiai
Vosiškiai
Vosiškiai

Narės
na ažėtytė, mokytoja
onika Šmatavičienė, akušerė
Antanina onkevičienė
Bronė Brazdžionienė, mokytoja
na Lašinskienė
Bronė umarienė
advyga Prišgintaitė, mokytoja
Doma Ramonienė, mokytoja
lena Valatkienė, mokytoja
osė Antanavičiūtė
Teklė Stašelienė
Albina Kaziūnienė
Kandidatės
Teodora Dranseikaitė
advyga Virbickienė
Adelė Trepkutė
Liuda Kazlaitė
Genė eremkinaitė
advyga Venckutė

Stabaun čius
Babtai
Vareikoniai
Bajėnai
Bajėnai
Bajėnai

Netrukus, vadovaujant sveikatos centro gydytojai Galinai Urbanavičienei ir
akušerei . Damušytei-Šmatavičienei, buvo suorganizuoti sanitarijos kursai.
1939 m. surengti poilsio vakarai, paminėta
otinos diena ir Tautos vado
gimtadienis, sodinti medeliai ir tvarkyti darželiai (tarp jų – prie Nepriklausomybės paminklo), vyko gegužinės su sporto varžybomis ir tautiniais šokiais, šv stos
oninės. Šių renginių metu surinkta nemažai lėšų veiklai finansuoti.
1940 m. vasario 27 d. duomenimis, būryje buvo 9 šaulės, iš jų 5 turėjo
uniformą, 3 – tautinius drabužius.

Bajėnų (49) būrys
Steigiamasis būrio susirinkimas įvyko 1932 m. gruodžio 17 d., minint 1926 m.
valstybės perversmo metines.
šaulių gretas užsirašė Kazys Adomaitis,
atas
Adomaitis, Liudvisė Adomaitytė, Veronika Adomaitytė, Bronė Ališauskaitė, Petras
Aniukevičius, Petras Bagdonas, Aleksas Budrys, Ksaveras Budrys, Vladas Budrys,
Dominikas Dilys, Leosė Dilytė, uozas Gailevičius, Stasys Gailevičius, onas uškevičius, Bronius Kešys, Petras Laurinavičius, Kazys Lincevičius, na Lincevičiūtė,
Vincas alinauskas, Kazys Pacauskas, onas Romeika, Bronius Vaičiuška, Vincas
umaras, Bronė umarienė, Nastė ilinskaitė, Stasys ilinskas.
Valdybos pirmininku išrinktas mokytojas V. umaras, sekretore – B. umarienė, iždininku V. Budrys, kandidatais P. Bagdonas ir . Gailevičius. Revizija
patikėta K. Pacauskui ir P. Aniukevičiui. Pasiųsti sveikinimai Respublikos Prezidentui ir krašto apsaugos ministrui.
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teisinus būrį, jo vadu paskirtas Antanas Petrauskas, šiam greitai atsistatydinus, laikinai – Stasys Samuolis. 1933 m. pavasarį pagaliau suformuota visa
rikiuotės vadovybė vadas Petras Bagdonas, pavaduotojas V. Budrys, skyrininkas
. Gailevičius, grandininkai P. Bagdonas ir D. Dilys, ginklininkas . Adomaitis.
ūri va v ė ir su ėtis 1934 m. įvyko 10 valdybos posėdžių, organizuoti
4 poilsio vakarai ir 2 gegužinės, perskaitytos 7 paskaitos. Po metinio susirinkimo
grojo osvainių šaulių dūdų orkestras.
1935 m. geguž būrio vadas P. Bagdonas išvyko į Lap s, vado pareigas
laikinai ėjo valdybos pirmininkas V. umaras. Rugpjūčio 25 d. vadu paskirtas
okimas uškevičius.
1935 m. spalio 26 d. Bajėnų būrį sudarė šie šauliai
atas Adomaitis, ikas
Adomaitis, Liuda Adomaitytė, Pranas Bagdonas, Aleksas Bazevičius, Alfonsas
Budrys, Ksaveras Budrys, Vladas Budrys, Petras egys, Dominikas Dilys, uozas
Gailevičius, uozas Gaižauskas, okimas uškevičius, Pranas Kazla, Kazys Lincevičius, na Lincevičiūtė, Antanas ockus, Aleksas Pauliukaitis ir onas Romeika.
Tų metų birželio 16 d. Nev žyje nuskendo mokytojas šaulys Kazys Strazdas.
is buvo palaidotas iškilmingai, aidint šūvių salvėms.
1936 m. kovo 4 d. būrio vadas/tarybos pirmininkas . uškevičius, tarybos
vicepirmininkas
. Adomaitis, iždininkas V. Budrys, sekretorius P. Kazla. Pastarasis antrąjį pusmetį ėjo vado pareigas. Būrys padalytas į tris skyrius Bajėnų
(skyrininkas V. Budrys), Kilbisų ( . Adomaitis) ir Barsukynės ( . Romeika).
1937 m. sausio 10 d. būrio vadas/tarybos pirmininkas P. Kazla, pirmininko
pavaduotojas . uškevičius, sekretorius . Gailevičius, švietimo vadovas . Adomaitis, iždininkas . Romeika.
1938 m. sausio 26 d. būrio vadas/tarybos pirmininkas P. Kazla, pavaduotojas . uškevičius, sekretorius . Gailevičius, iždininkas . Adomaitis, švietimo
vadovas S. ilinskas.
Šauliai kiekvieną savaitgalį mokėsi rikiuotės, kovos taktikos, Aluon s pakrantėse mokėsi šaudyti.
1938 m. gruodžio 18 d. vyko taktinės pratybos. Bajėnų šauliai turėjo užimti
emaitkiemį. Nuvyko į V. Nagiaus-Nagevičiaus dvarą, bet nieko nerado. Pasirodo,
reikėjo vykti į kitą emaitkiemį – prie I forto.
1939 m. rugsėjį, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Bajėnų šauliai naktį
saugojo telefono liniją Panevėžiukas–Kaniūkai.
u tūrinė veik a Pirmas viešas būrio pasirodymas įvyko 1933 m. vasario
16 d. Po iškilmingo pasėdžio, kuriam pirmininkavo savanoris onas Romeika,
buvo parodyti spektakliai „ us lydi protėvių dvasios“ (autorius nenustatytas) ir
N. akšėjevos „Nepavyko“.
okytojas V. umaras buvo energingas vaidintojų trupės organizatorius ir
režisierius. Šauliai apylinkės gyventojams parodė daug įdomių premjerų. 1937 m.
gruodžio 14 d. sudaryta nuolatinė vaidintojų trupė, jos reikmėms nutarta skirti
10 proc. viešų vakarų pajamų.
1933 m. gegužės 7 d. Bajėnuose, Antaninos ilinskienės klojime, šauliai parodė
trumpas komedijas – „Piršlius“ (autorius nenustatytas) ir ono Baranausko „ urgio
piršlybas“, po jų vyko šokiai. 1934 m. suvaidinta uozo Šlivinsko „ ocio marti“,
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„Rytojaus diena“ (autorius nenustatytas); 1935 m. – velinos Gramatnieks
komedija „Petro Pampalio piršlybos“,
„Už tėvų žem “ (autorius nenustatytas),
V. ockevičiaus „Barzdaskutys“, Vlado
Braziulevičiaus „Burtininkė“; 1936 m. –
Vinco Petronio „Nepasisekė debiutas“;
1937 m. – Viktoro Galinaičio „Paklydėliai“, Butkų uzės „Palaidūnas“, Povilo
Kesiūno „Vergijos griuvėsiuose“, ono
Vainikonio „Savanoriai kūrėjai“, enriko Prialgausko-S. emaičio „Prakeikti
pinigai“, „ aunikis iš kaimo“ ir „ irta
inčiberaitė“.
inutė „Trimito“ žurnale apie Bajėnų šaulių
1939 m., minint V. Kudirkos
mirties 40-ąsias metines, pastatytas būrio veiklą
Stasio atiošaičio 4 veiksmų spektaklis „Varpininkai“, skaitytos „Tautiškos giesmės“ autoriaus eilės. Gegužės 6 d.
suvaidinta P. Vaičiūno 3 veiksmų pjesė „Pražydo nuvytusios gėlės“.
Spektakliai susilaukdavo didžiulio pasisekimo, pilnos salės būdavo net per
generalines repeticijas. Pastarosios rodytos be bilietų.
1933 m. kovo 3 d. valdyba nutarė steigti bibliotekėl (knygyną). ą tvarkyti
sutiko . Romeika, P. Aniukevičius, B. ir V. umarai.
1935 m. bibliotekėlė turėjo 180 knygų, tarp kurių buvo K.
amsuno,
B. Ibanezo, L. Sinklerio, L. Tolstojaus, Vaižganto, . Verno, . udermano raštai.
Skaitytojai galėjo naudotis 1932–1935 m. „Kario“ komplektais, 10 šaulių prenumeravo „Trimitą“.
1936 m. per Vasario 16 d. iškilmes ir pamaldas Panevėžiuk dalyvavo 17
šaulių rėmėjų-mokinių su savo darbo mediniais šautuvėliais.
1936 m. birželio 23 d., oninių išvakarėse, pulkininko ilio miškelyje degė
laužas, grojo mišrus orkestras, jaunimas šoko iki ryto.
1936 m. rugsėjo 20 d. iškilmingai paminėtos Saulės mūšio 700-osios metinės. Po pamaldų, dalyvaujant 12-osios kuopos vadui ats. ltn. Brazdžioniui,
buvo surengtos pratybos. Paskelbus pavojų, išsiskirst šauliai nurodytose vietose
susirinko per 2–10 minučių. Iškilmės nepraėjo ir be šaukšto deguto. Būrio šauliams prisiekiant, Ksaveras Budrys atsisakė ir visai pabėgo. Vėliau jis paaiškino priežastį Daub rų kaime turi mylimą merginą, o lenkiško nusistatymo jos
giminės stebėjo ceremonialą. Bijojo, kad išjuoks, pakenks meilei. Vaikinas buvo
pašalintas iš būrio.
1938 m. birželio 16 d. Bajėnuose vykusi gegužinė buvo nutraukta dėl
chuliganiško išpuolio, sužeistas šaulys Pranas Bagdonas. Kaltininkais nurodyti
Kulikauskai iš Vilkėnų ir B. Davidavičius iš Bajėnų.
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uniškių (43) būrys
Steigiamasis būrio susirinkimas įvyko 1932 m. birželio
5 d. Išrinkta valdyba pirmininkas Antanas Bacevičius, vicepirmininkas Pranas Šabonas, sekretorius onas Dzikas, iždininkas
Kazys Samuolis, knygininkas Ignas Stanionis, narys Antanas
ivaitis. 1933 m. valdyba perrinkta ta pati.
ė esnė va v ė ir su ėtis 1935 m. sausio 20 d.
A. Bacevičiaus bute vykusiame būrio susirinkime dalyvavo 21
šaulys. Išrinkta valdyba A. Bacevičius – pirmininkas, uozas
Šabonas – vicepirmininkas, onas Dambrauskas – sekretorius,
Benadas Bacevičius – iždininkas, Aleksas akarauskas – knygininkas, I. Stanionis ir Antanas Rimkus – kandidatai. Revizijos
komisiją sudarė Vaclovas ižinauskas (pirmininkas), Antanas
Petrauskas, Simas ickevičius. steigta kultūros komisija onas
Bakaitis (pirmininkas), . Dambrauskas ir A. Rimkus.
Muniškių šaulių
1936 m. kovo 29 d. išrinkta taryba vadas/pirmininkas būrio spaudai
onas Dzikas, iždininkas Bernardas Radzevičius, sekretorė lena
Valatkienė, knygininkas V. ižinauskas, narys A. Petrauskas. Revizijos komisija
pirmininkas . Šabonas, nariai S. ickevičius ir onas Bacevičius. Kelis mėnesius
būriui vadovavo VDU studentas medikas uozas Valatka.
1936 m. būrį sudarė
Vardas ir pavardė

Gimimo metai

Profesija, pareigos

Adresas

Antanas Bacevičius
Benadas Bacevičius
onas Bacevičius
onas Bacevičius
ikas Bacevičius
onas Bakaitis
Vaclovas ižinauskas
onas Dambrauskas
onas Dzikas
Petronė Kondratavičienė
onas Kondratavičius
onas Labutis
Antanas Leskauskas
Simas ickevičius
uozas rentas
Antanas Petrauskas
Bernardas Radzevičius
Antanas Rimkus
Ignas Sabeckis
Stasys Samuolis
Kazys Samuolis
Pranas Samuolis
Ignas Stanionis
Povilas Stankūnas
uozas Šabonas
Pranas Šabonas
Bronius Šimonis
Antanas Šošė
Vacys Vaičiūnas

1907
1910
1902
1914
1885
1900
1910
1913
1906
1910
1912
1909
1908
1904
1911
1898
1908
1905
1902
1909
1905
1912
1913
1903
1893
1895
1906
1908
1905

darbininkas
krautuvininkas
stalius
kalvis
kalvis
žemdirbys
žemdirbys
žemdirbys
vargonininkas
šeimininkė
vargonininkas
darbininkas
kalvis
žemdirbys
mūrininkas
žemdirbys
žemdirbys
žemdirbys
žemdirbys
žemdirbys
sodininkas
žemdirbys
žemdirbys
žemdirbys
eigulys
žemdirbys
žemdirbys
tarnautojas
žemdirbys

uniškiai
uniškiai
uniškiai
uniškiai
uniškiai
uniškiai
uniškiai
Sausinė
uniškiai
uniškiai
uniškiai
Gr užiai
Naujatriobiai
uniškiai
uniškiai
Sausinė
uniškiai
Sausinė
uniškiai
Bili nai
Biliūnai
Biliūnai
uniškiai
Biliūnai
Biliūnai
Biliūnai
uniškiai
uniškiai
Sausinė
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t sinys
Vardas ir pavardė

Gimimo metai

Profesija, pareigos

Adresas

uozas Vaidotas
uozas Valatka
lena Valatkienė
Steponas Vėbra
Aleksas akarauskas
onas ebrauskas
uozas ebrauskas
Stasys ebrauskas
Petras emaitis

1900
1902
1906
1906
1898
1908
1908
1904
1911

žemdirbys
studentas
mokytoja
darbininkas
tarnautojas
eigulys
žemdirbys
žemdirbys
eigulys

Biliūnai
uniškiai
uniškiai
Biliūnai
Sausinė
Biliūnai
Biliūnai
Biliūnai
uod niai

1937 m. sausio 31 d. taryba I. Stanionis – vadas/pirmininkas, . Dambrauskas – vicepirmininkas, B. Radzevičius – iždininkas, . Valatkienė – sekretorė, . Bacevičius – švietimo vadovas, A. Rimkus – narys. Kontrolės komisija
. Kondratavičius (pirmininkas), . Bacevičius, . Šabonas. 1938 m. sausio 16 d.
metiniame susirinkime būrio taryba perrinkta ta pati.
1935 m. patvirtinta kultūros komisija . Bakaitis (pirmininkas), . Dambrauskas, A. Rimkus.
Būrys uodonių kaime turėjo 2 ha pievų. 1938 m. jos buvo išnuomotos
onui alkai už 20 Lt per metus.
Tarp emaičių plento tiesėjų veik komunistai 1936 m. rugsėjo 1-osios naktį
uniškių kaimo medyje iškėlė raudoną vėliavą. Vietos šauliai greitai reagavo –
pranešė Babtų policijai, o . Kondratavičius ir B. Radzevičius vėliavą nukabino.
u tūrinė veik a 1932 m. Biliūnų pradžios mokykloje ir Sabeckio klojime
suvaidinta Babtyno dvare gimusio Kazio Karpiaus pjesė „Du broliai“. 1934 m.
surengti 4 vakarai ir gegužinės (gauta 272,50 Lt pelno), žiemą aplankytas Valstybės teatras. 1935 m. Vasario 16-osios proga parodytas spektaklis „Savi žmonės“
(autorius nenustatytas). 1936 m. įspūdingai pagerbtas vieno iš Šaulių sąjungos
kūrėjų – uozo Tumo-Vaižganto atminimas. 1937 m. vaidintos uozo Šlivinsko
komedijos „Kukulio nervai“ ir „ artynas Špokas“, . Prialgausko „Rickus, garsus
Lietuvos plėšikas“. Vakarai vyko A. Bacevičiaus sodyboje arba uniškių pradinėje
mokykloje. Ataskaitose vadovybei būrio šauliai guodėsi, kad į renginius ateina ir
girtų chuliganų su girom ant virvių, išdaužo langus, sukelia muštynes.
(LCVA, f. 561, ap. 2, b. 48, l. 203; b. 95, l. 7, 23; b. 131, l. 3, 15, 21, 30,
37; b. 506, l. 15; b. 1632, l. 465, 467, 483, 486, 493, 499, 505; b. 2129,
l. 12, 20, 41, 49, 62, 69, 79, 95, 97, 123; b. 2130, l. 2, 9, 22, 62, 104,
111, 167; b. 2134, l. 57, 158, 347, 355; b. 2136, l. 19, 65, 84, 97; b. 2145,
l. 1–58; b. 2147, l. 1–64; b. 2153, l. 1, 10, 16; b. 2165, l. 1; b. 3326, l. 6–27;
b. 3327, l. 2–27; b. 3331, l. 2–58; b. 3462, l. 48, 51, 125, 131, 297, 322, 330,
341, 377, 388, 392, 394; b. 3165, l. 1, 7, 23, 26, 28, 40, 41; b. 3469, l. 114;
b. 3471, l. 1–6, 9, 10, 14, 16, 17, 20–28, 30–35; b. 3472, l. 10, 17, 25; f. 402,
ap. 2, b. 2160; ap. 8, b. 74, l. 1. Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas,
yriausybės žinios, 1924, nr. 166, p. 1–2; Šaulių sąjungos įstatymas,
yriausybės žinios, 1935, nr. 490, p. 1–2; Neleinečkis. Piktinasi šaulių
uniforma, Tautos kelias, 1929, lapkr. 8; Šaulys. Babtai, sausio 28 d.
Trimitas, 1940, nr. 6, p. 140.)
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Babtų motinos ir vaiko draugija
1928 m. Kaune įkurta
otinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga
jungė per 20 labdaros organizacijų. i steigė motinos ir vaiko sveikatos centrus
šalyje, rėmė daugiavaikes šeimas, organizavo įvairius kursus, rengė šviečiamąsias
kilnojamąsias parodas, otinos dienos minėjimus, rūpinosi vaikų auklėjimu, vaikų
darželių steigimu ir kt.
Šios veiklos atšaka – otinos ir vaiko draugija – atsirado ir Babtuose, kai
čia pradėjo veikti sveikatos punktas. Tai atsitiko tik 1938 m. sveikatos centro
gydytojos Galinos Urbonavičienės iniciatyva. 1938 m. balandžio 29 d. valsčiaus
viršaitis patvirtino, kad steigiamos Babtų motinos ir vaiko draugijos įstatus pasirašė dantų gydytoja B. erembauskienė, valsčiaus sekretoriaus žmona Stefanija
Tamulaitienė, akušerė onika Damušytė-Šmatavičienė, ūkininkas Stasys Liukomas,
Teodoras Brazdžionis, mokytojos na Liukomienė ir Bronė Brazdžionienė, gydytoja
G. Urbonavičienė, A. Paulauskienė, nuovados viršininkas Vladas Paulauskas (visi
iš Babtų miestelio), inaida Glemžienė iš Vareikonių dvaro, Veronika Nagevičienė
iš emaitkiemio dvaro.
1938 m. liepos 25 d. Kauno notaras Povilas Brazaitis patvirtino kiek kitokį
signatarų sąrašą Galina Urbonavičienė, Borisas Kroncevičius, onika Šmatavičienė,
Stefanija Tamulaitienė, Teodoras Brazdžionis, Bronė Brazdžionienė, na Liukomienė,
Stasė Saulevičienė, Stasys Saulevičius (visi iš Babtų), Veronika Nagevičienė ( emaitkiemis), inaida Glemžienė (Vareikoniai), Paulina Garalevičienė (Kazl Rūd ).
Pabrėžta, kad steigiamos organizacijos pobūdis – labdaros veikla.
Lietuvos motinoms ir vaikams globoti organizacijų sąjungos pirmininkės
advygos Tūbelienės teikimu į Spaudos ir draugijų registrą draugija įrašyta tik
1939 m. gegužės 13 d.
1938 m. draugija turėjo 30 narių, surengė 4 vakarėlius ir gegužines, sukaupė
954 Lt pelno.
1940 m. kovo 6 d. išrinkta valdyba pirmininkė – G. Urbonavičienė, iždininkas – Adolfas Trepkus ( emaitkiemio vnk.), sekretorė – Pranė Pronckaitytė,
kandidatai – Paulė Gabrilavičienė ir Stasys Saulevičius (visi iš Babtų). Revizijos
komisija advyga Karvelienė (vietoj išvykusios . Šmatavičienės, Babtai) ir Vincas
umaras (Antagynė), kandidatė – milija emaitaitienė iš V siškių.
1940 m. rugpjūčio 10 d. sovietinio vidaus reikalų ministro įsakymu draugija
likviduota motyvuojant, kad jos veikimas yra nesuderinamas su valstybės saugumo
reikalais. Kasoje rasti 73,98 Lt ir 25 arbatos stiklinės perduotos sveikatos punktui.
(LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 36, l. 2–19; f. 402, ap. 5, b. 9, l. 1–13.)

Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros
draugijos „Pochodnia“ veikla
Babtų valsčiuje
Draugijos „Pochodnia“ įstatai Ka no miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruoti 1924 m. rugsėjo 20 d. rganizacijos tikslas buvo burti Lietuvos
lenkus, rūpintis jų švietimu ir kultūra. i steigė lenkų pradžios ir profesines
mokyklas, gimnazijas, mokytojų seminarijas, organizavo profesinius ir bendrojo
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lavinimo kursus, besimokantiesiems skyrė stipendijas
ir pašalpas. Rengė parodas, muzikos, dainų, vaidinimų ir literatūros konkursus, paskaitas ir kt. Steigė
ir išlaikė bibliotekas, knygynus, leido periodinius
leidinius ir knygas.
tempti Lietuv s ir L nkijos santykiai atsiliepė
šios draugijos veiklai. V ršuva per „Pochodnią“ siekė
išplėsti savo įtaką Lietuvoje, o pastarosios valdžia šią
įtaką stengėsi mažinti, įtariai žiūrėjo į draugijos skyrius, Lenkų draugijos „Pochodnia“
jos mokyklas ir bibliotekas-skaityklas. 1936 m. tikrintas spaudas
veikusių bibliotekų-skaityklų teisėtumas.
1936 m. gruodžio 16 d. vakare kažkas du kartus šovė į Babtų „Pochodnios“
mokyklos langą. Šią provokaciją visuomenė ir oficiozas „Lietuvos aidas“ pasmerkė.
Kadangi nemažai B btų valsčiaus ūkininkų, dvarų darbininkų Ant gynėje,
B btuose, Daub ruose, Panevėžiuk , Šašiuos ir kitur kalbėjo lenkiškai, o kai kas
save laikė lenkais, čia buvo pastebima ir „Pochodnios“ veikla.
Nuo 1928 m. Babtuose veikė „Pochodnios“ globojama pradinė mokykla,
miestelyje ir kaimuose steigėsi bibliotekos-skaityklos. Apie kitokią draugijos veiklą
duomenų nerasta.
1935 m. „Pochodnios“ Babtų skyriui vadovavo Vytautas Paschalskis, sekretorė buvo arija Roemerienė.
a t
i i teka skait k a 1931 m. Povilo arkausko namuose, kur glaudėsi lenkiškoji mokykla, pradėjo veikti ir biblioteka-skaitykla. Kauno miesto ir
apskrities viršininkas per valsčiaus nuovadą domėjosi, ar bibliotekoje nėra įvežta draudžiamos literatūros, ar jos priedanga nevyksta nelegalūs susirinkimai.
1936 m. rugpjūčio 5 d. skaityklai, registruotai Reginos arkauskienės namuose,
vadovavo „Pochodnios“ Babtų skyriaus sekretorė
arija Roemerienė, 37 m., iš
Šašių kaimo. Skaitytojais buvo užsiregistrav Ksaveras Dabkevičius, lena urgelevičiūtė, Viktorija Klimavičienė, adzė alachauskienė, Paulina arkauskaitė,
uozas
arkauskas, Petras
izerevičius, lena Rybinskienė, Kazys Šalkauskas,
Aleksandra labeckienė (visi iš B btų), Vytas Bagdonavičius, lena Gineikaitė,
adzė Ignatavičiūtė, uozas Kuliešas, Stasė Kuliešienė, lena Rakevičiūtė (Ant gynė),
ikalina Aliuškevičienė,
arija Andriuškevičienė, Kamilė Linarskaitė,
arija Roemerienė, Steponas Roemeris (Šašia ), oana Koreva ( uod niai), Kamilė
Aniulytė (Kani kai), osė Ramanauskienė, Renė Kimontaitė, Leonas Kimontas,
Simas Koreiva ( anuš niai).
au r
i i teka skait k a 1936 m. šios įstaigos veikla domėjosi valsčiaus
nuovados viršininkas Vladas Paulauskas. Skaityklos vedėjas Kazys Utkevičius,
68 m., pareiškė jokio registracijos pažymėjimo neturįs, o skaitykla, įsikūrusi jo tėvo
namuose, priklausanti „Pochodnios“ Babtų skyriui. Veikia nuo 1935 m. liepos 1 d.,
literatūra (42 knygos) naudojasi tik organizacijos nariai.
nariai buvo šie tonas
Gailevičius, ykolas inelga, Stasė inelgytė (Daub rai), advyga egelavičiūtė,
Stefanija Daugėlienė, Pranas Paškevičius, advyga Kimantaitė (Kampa -Klementa ),
uozas Pačiuipa, Viktorija Pačiuipaitė (Ivanausk nės vnk.), arekas Stasys Daujotis,
Adolfas Dyrda ir enrikas Račka (Kampa -Kondratonia , svainių vls.).
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anevė iuk
i i teka skait k a įkurta 1935 m. sausio 20 d. nos Korevienės-Babianskienės namuose. ai vadovavo uozas Turčinskas. Po metų skaitykla jau
glaudėsi paties Turčinsko namuose, o ją globojo brolis Kostas. 1936 m. rugpjūčio
4 d. nuovados viršininkui V. Paulauskui jis pareiškė Esu 26 metų, raštingas, nebaustas. Skaitykla yra Babtų „Pochodnios“ skyriaus. Esu laikinas prižiūrėtojas. Anksčiau
buvo mano brolis uozas. Ar registruota
nežinau, tai Babtų skyriaus reikalas.
1935 m. Kauno apskrities viršininkas įpareigojo Babtų nuovados viršininką
sunaikinti Panevėžiuko bibliotekos-skaityklos kampinį spaudą, kaip neatitinkantį
draugijos pavadinimui. Pagrasinta, kad už jo naudojimą įstaiga gali būti net uždaryta. Vasario 18 d. uozas Turčinskas prie policijos spaudą sunaikino.
LSSR vidaus reikalų ministro 1940 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu „Pochodnios“
draugija uždaryta.
„Pochodnios“ draugijos veiklą nelegaliai bandyta t sti ir sovietmečiu. Vilkėnų
kaimo gyventojo ykolo Novicko trėmimo byloje yra agento Kavaliausko 1947 m.
pranešimas. ame teigiama, kad buv „Pochodnios“ nariai Koreva Simas, Gvozdinskas
Kostas, yšniauskas Mykolas, Berlainiai Petkevičius Alfonsas, Urniežius Pranas, Urniežius
Antanas, Babianskas Stasys, Urnėžiai Novickas Mykolas, Mizerevičius Adomas, ilkėnai
Skirgaila, Gaižuvėlė, dar susirenka, vakaroja su vaišėmis.
(LCVA, f. 402, ap. 8, b. 378, l. 1–14; b. 380, l. 1–4; b. 382, l. 1; LYA,
f. V5, b. 3074.)

Sąjungos ginkluotosioms krašto pajėgoms
remti Babtų skyrius
Sąjungos, kuri Kauno apskrities viršininko įstaigoje įregistruota 1935 m. liepos 23 d., tikslas buvo materialiai ir moraliai remti ginkluotąsias krašto pajėgas,
palaikyti ir platinti krašto saugumo nuo išorės grėsmės, kariuomenės ir visuomenės
suartėjimo bei bendradarbiavimo idėjas.
rganizacija rinko aukas Ginklų fondui, šaukė suvažiavimus, susirinkimus ir
kongresus, leido ir platino periodin spaudą, knygas, palaikė ryšius su karinėmis
organizacijomis, supažindino civilius gyventojus su krašto gynybos priemonėmis.
Šios sąjungos skyrius veikė ir Babtuose. 1939 m. kovo 11 d. įrašyta ši vadovybė pirmininkas onas Katkus- hotkevičius, gim. 1898 m., ūkininkas; iždininkas
onas Virbickas, 1909 m., mokytojas; sekretorius Vladas Gabrilavičius, 1911 m.,
veterinarijos technikas.
(LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1422, l. 1.)

Vilniui vaduoti sąjungos
(Vilniaus vadavimo sąjungos, VVS)
Babtų skyrius
Sąjunga įkurta 1925 m. Lietuvos visuomenėje ji stiprino Vilniaus vadavimo
idėją, skatino antilenkišką poziciją, rengė paskaitas, minėjimus, rėmė Vilniaus
krašto lietuvių veiklą. Lietuvai priėmus 1938 m. kovo 17 d. Lenkijos ultimatumą
ir užmezgus su ja diplomatinius santykius, VVS veikimas tais pačiais metais
sustabdytas.
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Sąjungos padalinys Vilniaus geležinis fondas platino „Vilniaus pasą“, kurį
galėjo įsigyti kiekvienas VVS veiklos finansinis rėmėjas. Paso formos dokumento
puslapiuose buvo klijuojami ženkleliai, liudiją paso savininko savanoriškus piniginius įnašus.
Sąjunga 1929–1938 m. leido žurnalą „ ūsų Vilnius“. Šio žurnalo dėka šį tą
sužinojome apie veikusius VVS Babtų ir Vosiškių skyrius.
Babtų skyrius įsteigtas 1930 m. birželio 29 d., kai čia lankėsi sąjungos centro
komiteto instruktorius S. Sabalis. atyt, jo dėka „ ūsų Vilniuje“ pasirodė trumpa
žinutė apie naujo skyriaus atsiradimą ir steigiamojo susirinkimo dalyvių nuotrauka.
Tų pat metų rugpjūčio 24 d. įvyko antrasis susirinkimas, kuriame mokytojas Andrius Galinis skaitė paskaitą „Vilniaus vadavimo klausimas“. Prelegento nuomone,
tiesiausias kelias susigrąžinti sostin ne jėgos būdu, – kultūrinė pažanga, tautos
vienybė, taktiški santykiai su nutautėjusiais lietuviais, poveikis teigiamais pavyzdžiais.
sąjungą priimta 12 naujų narių. Šiuo metu skyriui vadovavo Stasys Liukomas.
1934 m. minint Tautos švent – rugsėjo 8-ąją, VVS Babtų skyrius miestelyje
platino Vilniaus pasus. Per iškilmingą posėdį skyriaus vadovas urgis Tamulaitis
pasakė gražią ir turiningą kalbą, ragindamas paklydusius lietuvius susiprasti ir stoti
bendrą darbą ilniaus žygiui. Baigiant kalbą tūkstantinė minia pakėlė dešines rankas ir
prisiekė isagaliui ilniaus nepamiršti. Paskui L. onkevičiaus vadovaujamas choras sugiedojo Petro Vaičiūno ir Antano Vanagaičio „ i, pasauli, mes be Vilniaus
nenurimsim“.
VVS VK Švietimo sekcija 1932 m. pradėjo steigti bibliotekėles mokyklose,
kur lietuvybė buvo trapi, veikė lenkų organizacijos. Buvo įsteigta ir Babtuose.
1934 m. VVS skyrius įsikūrė Vosiškiuose. kūrimo organizatorius ir skyriaus
vadovas buvo vietos pradinės mokyklos mokytojas urgis emaitaitis. Skyriaus
padalinys – Vilniaus geležinis fondas platino Vilniaus pasus. Iš šio skyriaus veiklos
žinomas tik vienas epizodas. 1936 m. gruodžio 8 d. pradžios mokykloje įvyko
skyriaus susirinkimas, kuriame dalyvavo ir apylinkės visuomenė. VVS entro
atstovas Ignas edziukevičius skaitė paskaitą „Kodėl ir kaip turime vaduoti Vilnių“. sąjungą įstojo 8 nauji nariai. Keturi skyriaus nariai pasižadėjo aplankyti
artimiausius kaimus ir platinti juose sąjungos leidinį „ ūsų Vilnius“.
(LCVA, f. 561, ap. 2, b. 2140, l. 58; Naujas skyrius Babtuose, Mūsų ilnius,
1930, nr. 13, p. 179; Naujai įsikūrusio VVS Babtų skyriaus nariai (nuotr.),
Mūsų ilnius, 1930, nr. 14, p. 199; Petrulis
. Babtai, Mūsų ilnius,
1930, nr. 17, p. 251;
. Babtai, rugsėjo 8 d., Mūsų ilnius, 1934, nr. 19,
p. 317; Vosiškės, gruodžio 8 d., Mūsų ilnius, 1936, nr. 24, p. 430;
Kairiūkštytė N. ilniaus vadavimo sąjunga, Vilnius, 2001, p. 123.)

ydų bendruomenės Babtuose
maldos namų valdyba
Nuo I a. iki 1941 m. birželio pabaigos Babtuose veikė žydų bendruomenės maldos namai (sinagoga). ų reikėjo bent trims tikslams religinėms apeigoms,
talmudo studijoms ir susirinkimams. iestelių (štetlų) žydų bendruomenės religiniams ir pasaulietiškiems klausimams spr sti rinko maldos namų valdybą iš trijų
asmenų dvasiškio (rabino, mokyto), seniūno ir iždininko. Rinkimus prižiūrėjo
Švietimo ministerijos Kultūros reikalų departamentas ir apskričių viršininkų įstaigos.
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1930 m. gegužės 27 d. į Babtų maldos namų valdybos narius buvo iškelta
po du asmenis. Laimėjusieji sudarė valdybą, mažumą balsų gav liko kandidatais.
okytu išrinktas Šlioma Levinas, seniūnu
ejeris Adleris, iždininku
endelis
Varekanskis. Kandidatais atitinkamai liko haimas Reznickis, lijas Bliumbergas
ir Leizeris Kulmanas.
1933 m. gegužės 29 d. mokytu ir seniūnu išrinkti tie patys asmenys, tik
iždininku oselis Adleris. Kandidatais liko šeris Birgeris, . Bliumbergas ir Giršas
arkulevičius.
Vėlesnių metų rinkimų rezultatų nepavyko rasti, tačiau mokytu (babtiečiai
jį vadino rabinu) iki pat tragiškųjų 1941 m. buvo Šlioma Levinas.
Plačiau apie Babtų žydų bendruomen žr. šios knygos str. D. Šniukas „Iš
Babtų žydų bendruomenės istorijos“ (p. 494–513) ir A. Vitkus, h. Bargmanas
„Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynės“ (p. 514–522).
(LCVA, f. 402, ap. 1bendr., b. 108, 409.)
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Babtų pašto įstaiga iki 1940 metų
Kazys Misius

Romos imperijos monetų radiniai Lietuvoje liudija, kad baltų gentys nuo
seno buvo žinomos Vakarų uropoje. Kuriantis Lietuvos valstybei, bendraujant su
kaimyninėmis šalimis rašyti laiškai būdavo pristatomi per pasiuntinius. Lietuvos
didžiojo kunigaikščio raštus po kraštą ir į užsienio valstybes gabendavo raiti
pasiuntiniai (žygūnai). Pono laiškus gabendavo nekilmingieji kariai, vadinami keliuočiais, jie lydėdavo poną ir į karą. Atsirado pastočių prievolė. Tarp valstiečių
ir miestelėnų prievolių būdavo ir laiškų, įvairių raštų nešiojimas ar vežiojimas iš
vieno dvaro į kitą arba iš klebonijos į kleboniją.
1562 m. liepos 11 d. ygimantas Augustas suteikė Kristupui Taksiui privilegiją organizuoti pašto ryšius iš Kr kuvos į Vilnių ir į Ven ciją per V eną. Vilniuje buvo atidarytas paštas ir paskirtas jo direktorius. Iš Krokuvos pašto siuntos
Vilnių pasiekdavo per septynias dienas. Kas 3–5 mylios (mylia prilygo 7,467 km)
įsteigtos pašto stotys, kuriose buvo galima pasikeisti arklius. Pašto tarnyba tapo
reguliari. Korespondencija iš V enos galėjo pasiekti daugumą uropos miestų.
1620 m. igmantas Vaza nustatė pašto struktūrą, o seimas pasiūlė V ršuvą, kur
buvo karaliaus dvaras, sujungti pašto traktais su reikšmingiausiais miestais, taip
pat ir Vilniumi. 1664 m. pašto traktai Lietuvoje buvo išplėsti. LDK seimo nutarimu, be Vilniaus, dar įsteigtos pašto įstaigos Gardin ir Kaune. 1667 m. įvestas
nuolatinis pašto susisiekimas tarp askvos ir Vilniaus. o tąsa į Kr kuvą sudarė
galimyb palaikyti reguliarius Rusijos pašto ryšius su Vakarų uropa1.
1673 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio miestams ir miesteliams įvestas metinis
pašto mokestis. 1717 m. iš Vilniaus ėjo pašto traktai V lnius–Ga dinas–V ršuva,
Vilnius–Kaunas ir toliau į vakarus iki pasienio su Prūsija, Vilnius– intauj –Ryg ,
Vilnius– nskas– ogili vas. 1767 m. pašto traktas Vilnius–Ka nas– rbarkas iš
Kauno ėjo per Kėd inius, Ras inius. V ršuvos- intauj s pašto traktas ėjo per
Ga diną, R tnyčią, Al tų, Pr enus, Ka ną, Šiauli s, niškį2.
1733–1754 m. Varšuvos–Ga dino trakto pašto karietų vidutinis greitis buvo
apie 102 km per parą, o Varšuvos– intaujos – apie 111 km per parą3.
Konkrečių žinių apie LDK laikų pašto stotis Lietuvoje išliko nedaug arba jų
nepavyko aptikti. Pašto traktai būdavo skelbiami įvairiuose informaciniuose leidiniuose, kalendoriuose. Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
politiniame kalendoriuje 1770 metams surašyti ir pašto traktai su juose dažniausiai
kas 3–4 mylios veikiančiomis arklių pašto stotimis. Tame kalendoriuje nurodytas
ir Varšuvos– intaujos traktas, ėj s per
Ba stog , Gardiną, Ratnyčią,
erkin , 1
Paštas, isuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius, 2007,
Alytų, Prienus, Kauną, Babt s, Kėdait. 12, p. 779–780.
2
4
P
iotrowski K. .
drogach pocztowych i o
nius, Bais galą, Ragin nus . Taigi Babtransporte poczt w Polsce w wiekach VI– VIII,
tų arklių pašto stotis jau tikrai veikė
Studia i materia y z dziej w nauki Polskiej, seria D,
z. 5,
arszawa, 1969, p. 4–5.
1769 m. Babtų pašto stotis minima ir
3
Ten pat, p. 15.
visuose vėlesniuose LDK kalendoriuo- 4 Kalendarz polityczny dla Krolestwa Polskiego i Wielkiego
i stwa Litewskiego, na rok 1770, arszawa, p. 129.
se, kur nurodomi pašto traktai.
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Lietuvos didžiojo kunigaikščio 1790 m. Babtų valdos
inventoriuje rašoma, kad 29 kiemų B btų kaime yra pašto
stoties namas, pastatytas pašto prižiūrėtojo (poczmeystra) lėšomis
iš jo nuosavų medžiagų. Pati pašto stotis išsamiau neaprašyta5.
1793 m. iš intaujos į Gardino seimą pašto traktu per
Babtus vyko mokytojas Frydrichas Šulcas. Babtų pašto stoties
savo dienoraštyje jis neaprašė, tiktai paminėjo romantiškus
Nev žio slėnio vaizdus tarp Kėd inių ir Babtų6.
1794 m. kilus sukilimui prieš Rusijos imperiją ir Prūsijos Karalyst , pašto tvarka suiro. Po trečiojo Lietuvos ir
Lenkijos padalijimo 1796 m. įsakyta Rusijai atitekusiose teritorijose atkurti paštą ir įtraukti jas į imperijos ryšių sistemą.
Tais pačiais metais skirta pinigų reikalingiems paštų namams
pastatyti ir jiems išlaikyti. Rusijai atitekusioms gubernijoms
nustatytas pašto mokestis, kurį privalėjo mokėti bajorai. emvaldžio mokesčio dydis priklausė nuo turimų valstiečių kiemų
usijos paštininkų
(dūmų). Bajorai taip pat turėjo taisyti pašto kelius. 1797 m.
Vilniuje įsteigta pašto valdyba, o kitų gubernijų ir apskričių uniforma. 1812 m.
centruose – pašto kontoros. Rusija įvedė savąją pašto tvarką7. L IA, f. 3 8, BS,
1797 m. Vilniaus– intaujos pašto trakte veikė ir Babtų 1812, b. 96
arklių pašto stotis. Pašto vežimai iš Vilniaus vyko per iežI a. pab. tipinė
mari s, Kauną, Babtus, Kėdainius, Baisogalą, Šeduvą, Šiaulius, oniškį. 1798 m. Babtų pašto stoties vedėju nurodytas dėžutė laiškams.
L IA, f. 124 ,
onas Grinevičius (Hryniewicz)8. Kitų žinių apie jį nerasta.
I a. pradžioje valdžia sudarydavo sutartis su pašto sto- ap. 2, b. 248, l. 24
čių laikytojais trejiems metams. 1814 m. Babtų pašto stotį
laikė Danielius Abramovičius Kopelianskis. Su Kauno
apskrities bajorų vadu (maršalka) sudaryta sutartimi jis
buvo įsipareigoj s Babtų pašto stotyje laikyti 24 arklius,
tiek pat tinkamų pakinktų komplektų, reikiamą skaičių
vežėjų, vežimų ir kt. 1814 m. tikrinant šią pašto stotį
rasti 24 arkliai, iš kurių tinkamų 20, kiti pripažinti
pusėtinais. Iš pakinktų komplektų 16 buv visai geri,
6 – pusėtini, kiti 2 – nebetinkami. Nustatyta, kad iš
buvusių 8 pašto vežimų tiktai 3 visiškai tinkami, o
kiti 5 – pusėtini. Dirbo 6 samdomi iš vietos gyventojų
vežėjai, jų apranga nekokia. Balnų, varpelių, paštininkų trimitų (ragų) ši stotis
5
1790 m. Babtų valdos inventorius, L IA, SA-13806,
neturėjo. Pašto stoties pastate buvo 3
l. 877–878.
kambariai, skirti keleivių poilsiui. Tačiau 6 Kraštas ir žmonės, Vilnius, 1988, p. 112.
7
anulaitis A. Lietuvos bajorai ir jų seimeliai I
du iš tų kambarių kažkam išnuomoti,
amž. 1 95 1863 , Kaunas, 1936, p. 119–121.
o trečiame, remonto reikalingame kam- 8 Uwiadomienia Litewskich poczt dyrektora ... Frisela, 1797
roku (spaudinys); Kalendarz polityczny Wile ski, na
baryje keleiviams nebuvo jokių baldų.
rok 1799,
ilno, 1799, p. 174.
Keleiviai šioje pašto stotyje negalėjo 9 1814 m. Babtų pašto stoties apžiūros aktas, L IA,
įsigyti maisto produktų9.
f. 378, BS, 1812, b. 95, l. 409.
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Po ketverių metų panašiame kariškio ir policininko patikrinimo akte teigiama, kad Babtų pašto stoties namas patogus, prieangyje kabo žibintas, tačiau
jam reikėjo remonto, naujo stogo. Šioje stotyje laikyti 27 arkliai, – tiek, kiek
numatyta sutartyje, bet iš jų visiškai tinkamais pripažinta tik 16. Aštuoni arkliai
buvo liesoki, kiti trys pripažinti netinkamais, nes mažesnio ūgio ir suvarg . Pašto stoties laikytojas įpareigotas 3 netinkamus arklius pakeisti, o kitus 8 atšerti.
Stotyje buvo tinkamos 8 kaustytos pašto karietos ir 9 rogės, 2 būdelės pašto
karietoms uždengti, 7 varpeliai, reikiamas kiekis pamautų, vadžių, pakinktų,
7 balnai. Dirbo 7 deramai aprengti vežėjai, iš jų 3 laisvi žmonės, 4 – grafo
abielos valstiečiai10.
1828 m. Babtų pašto stotis buvo valstybiniuose Babtų seniūnijai priklausančiuose namuose. Šią stotį laikė Kauno trečios gildijos pirklio Danieliaus Kopelianskio patikėtinis Boruchas Karpovičius. Pašto stoties namas buvo aptreš s, jame ši
įstaiga veikė nuo senų laikų. ėjus į priemen , dešinėje pusėje buvo du kambariai.
Viename didokame kambaryje įsikūrusi pašto stoties raštinė, sėdėjo raštininkas,
kitas mažesnis kambarys skirtas keleivių poilsiui, tačiau baldų jame nebuvo. Iš
šio kambario buvo įeinama dar į kitą kambariuką, taip pat skirtą keleivių poilsiui, bet ten baldų irgi nepastatyta. Iš priemenės kairėje pusėje buvo du didoki
kambariai, kuriuose gyveno pašto vežėjai. Šią stotį tikrin Vilniaus gubernijos ir
Kauno apskrities bajorų vadai (maršalkos) pripažino, kad reikia statyti naują pašto
stoties namą.
kol bus tai padaryta, nurodyta vieną keleiviams skirtą kambarį
sutvarkyti, pastatyti baldus, kitame kambaryje įrengti smukl arba sandėliuką.
Laikytojas įsipareigojo tuos nurodymus įgyvendinti11.
1829 m. pradėjo veikti pašto traktas iš intaujos į urbarką, vėliau į Ta rag
ir iki sienos su Prūsija. Tais pačiais metais pasiūlyta vietoj Vilniaus– intaujos
įvesti dviejų gubernijų centrus jungiantį Vilniaus–Rygos pašto traktą. Parinktas
kitas faktiškai trumpiausias kelias Vilnius–Š rvintos–Ukmerg –Panevėž s–Šiauliai–
niškis. Vilniaus–Rygos pašto traktas jungė du reikšmingus Prūsijos– urbarko
(vėliau Tauragės)– intaujos ir Vilniaus–Daugpilio–Peterb rgo pašto traktus. Tai
įgyvendinta nuo 1830 m. rugsėjo mėn. 1 (13) d. Nebeliko tiesioginio Kauno–Šeduvos pašto susisiekimo. Todėl panaikintos ir tame trakte buvusios Babtų, Kėdainių,
ontvydų ir Baisogalos arklių pašto stotys12. oks kitas pašto traktas pro Babtus
nebuvo įvestas. Babtų arklių pašto stoties istorija baigėsi.

Babtų pašto skyrius
Po 1861 m. paštas tapo vienu reikšmingiausių civilizacijos laimėjimų. Nutiesus geležinkelių linijas, pašto siuntos pradėtos vežioti traukiniais. Išradus elektromagnetinį telegrafą ir jį pritaikius ryšiams, svarbios žinios tučtuojau apskriedavo
didžiausius įvairių valstybių miestus. Pašto korespondencijos ir keleivių vežiojimas
arkliais gerokai sumažėjo.
1857 m. išleisti pirmieji Rusijoje 10
1818 03 30 Babtų pašto stoties apžiūros aktas, L IA,
pašto ženklai, keitėsi siuntų pobūdis.
f. 378, BS, 1818, b. 35, l. 40.
11
1828 01 05 Babtų pašto stoties apžiūros aktas, L IA,
Nuo 1866 m. buvo galima siųsti banf. 378, BS, 1820, b. 22, l. 165.
deroles, nuo 1871 m. – registruotus 12 Kurjer Litewski, 1830, sausio 20, nr. 9. (Priede skelbimas apie būsimus pašto traktų pakeitimus.)
laiškus, nuo 1872 m. – atvirlaiškius.
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1885 m. įsteigta Vilniaus pašto telegrafo apygarda, kontroliavusi ir organizavusi
pašto įstaigų darbą. Šiai apygardai priklausė Kauno, Suv lkų ir Vilniaus gubernijos.
Prieinama kaina žmonės galėjo siųsti paprastus bei registruotus laiškus,
banderoles, siuntinių dėžes, pinigų perlaidas. Per paštus buvo gaunama ir prenumeruojama spauda. Todėl jau I a. pabaigoje patys gyventojai prašydavo valdžios
didesniuose miesteliuose steigti paštus, o nuo 1905 m. rūpintis miesteliuose turėti
pašto įstaigas ne kartą ragino ir lietuvių spauda. Vilniaus pašto telegrafo apygarda reikalaudavo, kad prie pašto įstaigų steigimo bei išlaikymo bent pirmuosius
trejus nuo įsteigimo metus prisidėtų ir valsčių valdybos, dvarininkai, verslininkai.
Nors 1861 m. Babtai tapo valsčiaus centru, tačiau miestelis buvo mažas.
Todėl panaikinus arklių pašto stotį pašto įstaigos čia ilgai nebuvo. Babtų valsčiui
skirta korespondencija valsčiaus valdybos transportu tris kartus per savait būdavo atvežama iš Kėdainių. Tą korespondenciją iš valsčiaus valdybos adresatams
įteikdavo seniūnai arba atsiimdavo patys gyventojai.
Nedidelis Babtų miestelis kentėjo ir nuo gaisrų. Antai 1875 m. liepos 8 (20) d.
Babtuose sudegė 30 kiemų. Šio gaisro nuostoliai – 31 194 rb13. 1902 m. balandžio
3 (16) d. tame miestelyje gaisro liepsnos pasiglemžė 13 gyvenamųjų ir 27 ūkinius
pastatus14. Nespėjus atsigauti nuo šio gaisro, 1905 m. balandžio 12 (25) d. Babtuose sudegė du kiemai, o praėjus mėnesiui ir kelioms dienoms, gegužės 18 (28) d.,
pelenais virto 15 ūkininkų sodybų, 24 daržininkų gyvenamieji nameliai ir 30 žydų
kiemų su jiems priklausančiais ūkiniais pastatais – nuostolių būta apie 40 tūkst. rb15.
atyt, po 1905 m. atstačius miestelį pagaliau pradėta rūpintis atidaryti pašto įstaigą. Apie 1914 m. vasario mėn. pašto skyriaus atidarymą Babtuose spaudoje rašoma
Galų gale, ačiū energingam vaistininko A. Gerdvilio, o iš dalies ir vietinio klebono veiklumui, atidarytas čia pašto skyrius, kuris nuo vasario 16 d. pradėjo jau veikti. Nelengva
bus mums išlaikyti, kaip to vyriausybė reikalauja, paštą trejus metus savo lėšomis. Mat,
reikia nusamdyti būstą, duoti malkų kurui ir arklius 3 kartus per savait vežioti siuntas
iš Kėdainių, už 25 varstų nuo Babtų. Be to, iš pat pradžios reikėjo nešti iždan 195
rublius, taip pat 5 rublius už šviesą po 25 metams . Kad valsčius būtų apsiėm s nors
arklius duoti paštui vežioti iš Kėdainių, kaip lig šiol darydavo, kol čia pašto skyriaus dar
nebuvo, bepigu būtų, bet dabar griežtai atsisakė. pač sunku mums pirmaisiais metais,
nes pašto išlaikymas atsieis mažų mažiausiai apie 00 rublių. O iš kur juos paimti
Iš valstiečių lig šiol vienut vienas onas Galkauskas paaukojo pašto reikalams 50 rublių
visiems trejiems metams. ydų Babtuose tiktai keletas šeimynų ir tie patys nuskurd ,
ką gi jie vargšai duos Taigi kuone visa našta krenta ant keleto vietinių inteligentų ir
mažos smulkių dvarininkų saujelės pečių16.
Pirmuoju Babtų pašto skyriaus
viršininku paskirtas Nikolajus Kračkovskis. Rodos, kad netrukus buvo
įvestas ir telegrafas, nes oficialiame
leidinyje nurodytas Babtų pašto telegrafo skyrius17. staiga buvo įsikūrusi
nuomojamose patalpose.

1875 m. Kauno gub. įvykių suvestinė, L IA, f. 378,
BS, 1875, b. 120, l. 243.
14
Памятная книжка Ковенской губернии на
го
(toliau – ПКК ), отд 3, с. 87.
15
Kun. Armalis onas, Babtai, ilniaus žinios, 1905,
birž. 2, nr. 135, p. 2.
16
Ne-Vėžys. Babtai, iltis, 1914, vas. 23, nr. 45,
p. 3.
17
ПКК 1915, отд 3, с. 3 .
13
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Užsienio valstybių pavyzdžiu Rusijoje nuo 1889 m. prie paštų pradėti steigti
taupomųjų valstybės kasų skyriai. Tai buvo patogu neturtingiems gyventojams,
nes taupomosios kasos priimdavo menkus indėlius (ne mažiau kaip 25 kapeikas).
Be to, žmonėms nereikėdavo toli keliauti, nes tada bankai būdavo tiktai didesniuose miestuose. Paštuose indėliai būdavo tiktai priimami ir išduodami, priimtus
pinigus veždavo į valstybinį banką, kur priskaičiuodavo palūkanas. Gyventojams
pageidaujant, paštas vėl paimdavo iš banko pinigų ir išmokėdavo indėlius.
Taupomoji kasa Babtų pašto įstaigoje pradėjo veikti nuo 1914 m. liepos 1
(14) d.18 i indėlininkams padarė daugiau žalos, negu davė naudos. Dėl kilusio
Pirmojo pasaulinio karo dalis žmonių nespėjo atsiimti santaupų ir jas prarado.
1915 m. rugpjūčio mėn. puolant vokiečių kariuomenei, Babtų paštas buvo
evakuotas. Spalio mėn. šio pašto viršininkas N. Kračkovskis atsidūrė Riaz nės
gubernijoje. Buvo surašytas išgabentas pašto turtas. Tai kalendorinis ir pašto spaudai, įvairūs žymekliai, kardas, revolveris su šoviniais šovininėje, diržas, laiškininko
krepšys, spaustuvas plomboms, caro portretas, Išganytojo ikona, stalinės svarstyklės
ir kiti smulkūs pašto reikmenys, įrankiai19. Vadovaudamiesi nurodymu, telegrafo
aparatus paštininkai turėjo perduoti į artimiausią pašto kontorą.
Pagal išvežtas inventorines knygas buvo surašytas ir paliktas Babtų pašto valstybinis turtas baldai (raštinės stalas, 3 kėdės, medžio spinta išskirstytai
korespondencijai), medinė skrynelė vertybėms saugoti, dešimtainės svarstyklės,
skaitytuvai, apšvietimo lempa, įvairūs raštinės reikmenys20.
1918 m. pradžioje Vilniaus pašto telegrafo apygarda buvo likviduota. Tuo
pat metu likviduotos ir jai pavaldžios įstaigos, tarp jų ir Babtų paštas.

Babtų paštas Lietuvos Respublikos metais
Kaizerio valdymo 1915–1918 metais Babtuose pašto įstaiga nebuvo atidaryta.
1918 m. Vokietija Pirmąjį pasaulinį karą pralaimėjo ir turėjo išsikraustyti iš užimtų
kraštų. Tų metų lapkričio mėn. vokiečiai leido veikti Lietuvos vyriausybei. Lapkričio 16 d. paskirtas pirmasis Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos, priklausiusios
Susisiekimo ministerijai, viršininkas Benediktas Tomaševičius. Ši valdyba turėjo
vadovauti ir kontroliuoti visų atkuriamos valstybės pašto įstaigų darbą, skirti ir
atleisti tarnautojus. 1918 m. Paštų, telegrafų ir telefonų valdyba Lietuvos aido gruodžio 21 d. numeryje pakvietė 33 paštininkus atvykti į valdybą dėl jų paskyrimo į
darbą Lietuvos pašto įstaigose. Pirmiausia reikėjo perimti pašto įstaigas iš vokiečių
ir stengtis atkurti paštus ten, kur jie veikė carinės Rusijos valdymo metais.
Vėliau, parengus teisinius dokumentus, pašto įstaigos suskirstytos į septynias kategorijas (eiles). Pagal kategoriją buvo numatyti įstaigos etatai. Nuo 1923 m. žemiausia
septintos eilės pašto įstaiga galėjo turėti tik viršininką ir vieną laiškininką. Iš pradžių
dar būdavo ir sargų etatai. Sargai faktiškai eidavo laiškininkų pareigas. Laiškininkai
korespondencijas nešiodavo tiktai miestų ir miestelių gyventojams. Lietuvos Res- 18
1916 m. Kauno gub. taupomųjų kasų žiniaraštis,
publikos metais arklių pašto traktų neL IA, f. 558, ap. 2, b. 97, l. 476–477.
bebuvo. Siuntos buvo vežiojamos geležin- 19 1915 10 30 evakuoto Babtų pašto turto sąrašas,
L IA, f. 558, ap. 2, b. 114, l. 397.
kelio pašto vagonais, vėliau ir autobu- 20 1916 06 30 neišvežto Babtų pašto turto sąrašas,
L IA, f. 558, ap. 2, b. 136, l. 179–180.
sais, o arkliais tiktai iki artimiausio pašto.
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sakymas apie Babtų
pašto galiotinio
paskyrimą. LC A,
f. 1016, ap. 4, b. 190

itas Kevelaitis
ir jo tarnybinis
pasižadėjimas
kairėje .
Iš tarnybos bylos

Nuo 1919 m. liepos 24 d. organizuoti Babtuose pašto įstaigą paskirtas Vitalis (Vitas) Kevelaitis. is gimė 1885 m. Vilkav škyje, kur baigė dviklas miesto
mokyklą. Viltraki kaime turėjo apie 10 ha žemės, kurią reikėjo pasidalyti su
broliais. Kadangi Rusijos valdymo metais Suvalkų gubernijoje katalikams buvo
mažiau suvaržymų, jaunuolis gavo tarnybą Vilkav škio pašte, kur dirbo 4 metus,
dar metus buvo laiškininku Kud rkos Na miestyje. 1915 m. pasitraukė į Rusiją,
kur insko gubernijoje taip pat dirbo paštininku. Grįž s į Lietuvą, 1919 m. balandžio 23 d. pasiprašė tarnybos, pageidavo dirbti didesniame žnemunės pašte
(Kalvar joje, arij mpolėje, Naumiestyje, P lviškiuose ar Vilkaviškyje). Tačiau, kaip
minėta, paskirtas įgaliotiniu organizuoti paštą Babtuose21.
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių okupacijos, raudonarmiečių, bermontininkų
ir lenkų puolimų nuniokota bei išvarginta Lietuva neturėjo lėšų net tarnautojų
algoms. Todėl mažesniuose miesteliuose pašto įstaigos buvo steigiamos ten, kur
valsčių savivaldybės sutikdavo ne mažiau kaip metams parūpinti paštui patalpas,
apšvietimą, tiekti kurą. Babtai per Pirmąjį pasaulinį karą beveik nenukentėjo.
V. Kevelaitis paštą sėkmingai įsteigė. Laivybos sezono metu paštas buvo gabenamas garlaiviais, kurie iš Kauno N munu ir Nev žiu kursuodavo iki Babtų.
Ne laivybos laiku pirmaisiais metais valsčiaus valdybos transportu pašto siuntos
du kartus per savait , antradieniais
ir penktadieniais, buvo vežiojamos į
21
V. Kevelaičio tarnybos byla, LC A, f. 1016, ap. 1,
Kauną22. Nustačius įstaigų kategorijas,
b. 2309, l. 1–5.
Babtų paštas priskirtas žemiausiai sep- 22 1920 m. susirašinėjimas Babtų pašto ūkiniais reikalais, LC A, f. 1016, ap. 3, b. 101, l. 1–5.
tintai kategorijai (eilei).
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Babtų valsčiaus taryba 1920 m. pareiškė atsisakanti prisidėti prie pašto išlaikymo, tačiau nusileido ir ankstesnėmis sąlygomis sutiko įsipareigojimus vykdyti
iki 1921 m. balandžio 20 d. Regis, kad nuo to laiko patalpų nuomos ir jų išlaikymo išlaidos atiteko Pašto valdybai, tačiau tarp laivybos sezonų valsčius paštą
vežiojo iki 1923 m. kovo mėn. Paštui patalpas nuomojantys asmenys, pasibaigus
sutarčiai, keldavo nuomos kainą. Persikėlimas į kitas, nutolusias nuo esamos
vietos, patalpas sudarydavo keblumų, nes jau 1920 m. Babtų pašte buvo įvestas
telefonas. 1921 m. paštas įsikūrė tuose pačiuose ebatarauskų namuose, kur jis
veikė 1914–1915 m. Rusų laikais už patalpų paštui nuomą buvo mokama po 15
rublių per mėnesį, o 1921 m. išnuomota už 35 Lt per mėnesį.
1923 m. Babtų valsčiaus valdybai atsisakius nemokamai vežioti į Kauną
pašto siuntas, pasiūlyta tartis, kad valsčius vežiotų paštą, mokant už kiekvieną
nuvykimą į Kauną ir parvykimą į Babtus po 10 litų. eigu valsčiaus valdyba su
tuo nesutiktų, nurodyta pašto vežiojimui skelbti varžytines. Valsčiaus valdyba už
pasiūlytą kainą toliau vežiojo pašto siuntas į Kauną iki 1924 m. laivybos sezono
pabaigos. 1924 m. per varžytines onas akubavičius pasiūlė pigiausiai vežioti paštą – už 80 litų per mėnesį. 1923–1924 m. pašto korespondencija su Kaunu buvo
keičiamasi tris kartus per savait (antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais)23.
1925 m. pavasarį sutartis su . akubavičiumi buvo nutraukta, pašto siuntas pradėta vežioti garlaiviu. Navigacijos sezonas paprastai prasidėdavo balandį
(1925 m. nuo kovo 24 d.), o baigdavosi gruodžio pradžioje. iemos metu paštą
vieškeliu Babtai–Raudondvaris yra vežioj onas Gincas, Kazys Klimonis. Pavasarį
Nevėžiui išsiliejus iš krantų, jiems ne kartą teko pasukti arklius atgal. Nuo 1928 m.
sausio 1 d. paštas vežiotas valsčiaus savivaldybės žyginiais arkliais.
V. Kevelaitis Babtų pašte sėkmingai darbavosi, revizoriai jokių priekaištų jam
nepareikšdavo. 1920 m. V. Kevelaitis prašė rezervuoti jam vietą arčiau gimtinės,
Pilviškiuose ar kitur. Atsiradus progai, nuo 1924 m. vasario 1 d. paskirtas Kazl
Rūd s pašto viršininku. Babtus atvyko Vilkij s pašto tarnautojas Vladas Balčiūnas.
Tolesnis likimas V. Kevelaičiui buvo negailestingas. is nejučiomis tapo
priklausomas nuo svaigalų, o sveikata buvo silpna. atyt, gavus skundą, 1925 m.
liepos pradžioje netikėtai į Kazlų Rūdos paštą atvyko revizorius. is rado išgėrusį svaigalų pašto viršininką, kuriam buvo būtina skubi medicinos pagalba.
Alkoholio kvapas sklido ir nuo laiškininko. Pinigų trūkumo ar rimtų aplaidumų
įstaigos darbe ir tvarkant dokumentus neaptikta, tad V. Kevelaičiui buvo tik
viena kategorija pažemintos pareigos. Nuo 1925 m. rugpjūčio 1 d. jis paskirtas
Dotnuv s pašto viršininku24. Turbūt pastebėjus, kad svaigalams atsispirti savarankiškai dirbdamas V. Kevelaitis nepajėgs, nuo 1925 m. gruodžio 1 d. jis paskirtas
tarnautoju į Šiaulių paštą. ia savo pareigas ėjo nepriekaištingai. 1927 m. kovo
pabaigoje sunkiai susirgo, o po mėnesio, 1927 m. balandžio 27 d. mirė25.
Vladas Balčiūnas Babtų pašte dirbo neilgai. is gimė 1904 m. Duset valsčiaus
Pakn škių kaime. Teigė, kad 1915 m.
buvo pasitrauk s į Rusiją,
askvoje 23 Ten pat, l. 8–43.
baigė 3 klases, lankė privačią lietuvių 24 1925 07 04 revizoriaus . Giedraičio aktas ir Pašto
valdybos rezoliucija, LC A, f. 1016, ap. 1, b. 2309,
mokyklą. 1921 m. pasiprašė praktikuotis
l. 32.
pašto telefonų ir telegrafų linijų, taip 25 V. Kevelaičio tarnybos byla, ten pat, l. 33–72.
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pat aparatūros prižiūrėtoju. 1921 m. vasario 1 d. priimtas praktikantu į Kauno
paštą. Po dviejų mėnesių jam suteikta žemesniojo prižiūrėtojo kategorija. Prižiūrėjo
ryšių linijas ir aparatūrą Pasvalyj , B ržuose, Vilkijoj . Paskirtas vadovauti Babtų
paštui, neturėjo patirties. Gal nebuvo perskait s ir visų dokumentų tvarkymo
reikalavimų. Tų pačių metų vasarą V. Balčiūnas pranešė, kad laiškininkas girtauja
ir Pašto valdybai pasiūlė jį atleisti. Atvyk s tikrintojas nenustatė, ar laiškininkas
blogai atlieka pareigas, bet už netinkamą dokumentų tvarkymą pasiūlė iškelti kitur
patį pašto viršininką. V. Balčiūnas 1924 m. rugsėjo 1 d. paskirtas prižiūrėtoju į
P lviškius, o Babtų paštui vadovauti atvyko uozas Stanaitis.
V. Balčiūnas dar dirbo prižiūrėtoju Kaune, o nuo 1929 m. gegužės 29 d.
paskirtas naujai įsteigto oniškio (Uten s apskr.) pašto viršininku. 1932 m. birželio 7 d. tikrinant pašto darbą, rastas per 50 tūkst. litų trūkumas. V. Balčiūnas
buvo tuoj suimtas, o 1934 m. nuteistas 5 metus sunkiųjų darbų kalėjimo ir turėjo
atlyginti nuostolius. o šeimoje augo 4 mažamečiai vaikai26.
V. Balčiūną pakeitusio . Stanaičio tarnybos bylos nerasta.
Iš kitų šaltinių apie šį paštininką nieko nepavyko sužinoti.
Nuo 1925 m. gruodžio 1 d. Babtų pašto viršininku paskirtas buv s Lietuvos kariuomenės savanoris Rapolas isevičius.
is gimė 1885 m. Šiaul ičių kaime, Š luvos valsčiuje. Baigė
Raseinių miesto mokyklos tris klases. Per Pirmąjį pasaulinį
karą pasitraukė į Rusiją. Ten ekaterinoslav (Dniepropetrovske)
1917 m. dirbo pašto kontoroje. Grįž s į Lietuvą 1919 m. kovo
18 d. savanoriu stojo į Lietuvos kariuomen . Po metų paleistas į atsargą, pasiprašė tarnybos pašte. Nuo 1920 m. rugsėjo
1 d. paskirtas įgaliotiniu ržvilk organizuoti pašto įstaigą.
apolas Misevičius.
Neturėdamas savarankiško darbo pašte patirties, R.
isevi- Iš tarnybos bylos
čius ne pagal aplinkraščių reikalavimus tvarkė dokumentus,
nepateikė valstybės kontrolei dalies piniginių dokumentų,
pastebėta ir kitų jo darbo netikslumų, tačiau pinigų trūkumo
nerasta. Už šiuos aplaidumus norėta jį paskirti į Radv liškį,
tačiau įsakymas atšauktas, paskirtas į Babtus nuo jau minėtos
datos. Dirbant Babtuose už reikiamai nesutvarkytus ržvilko pašto dokumentus iš jo atlyginimo išskaičiuoti 143 litai.
Kaip savanoris R.
isevičius
žvilko valsčiuje buvo gav s
žemės. Netikėtai 1926 m. kovo mėn. jis atsisakė pareigų ir
nuo balandžio 1 d. iš tarnybos atleistas. Tiesa, 1930 m. jis
vėl prašėsi darbo pašte, tačiau nebuvo priimtas27.
Nuo 1926 m. balandžio 1 d. vadovauti Babtų paštui
atvyko Kostas Gatavynas, gim s 1901 m. Biržų valsčiuje. Baigė Kostas Gatavynas.
dviklas Biržų mokyklą. 1920 m. pasiprašė dirbti laiškininku ir Iš tarnybos bylos
šioms pareigoms paskirtas į Biržų paštą.
Tais pačiais metais įstojo į pašto dar26
V. Balčiūno tarnybos byla, LC A, f. 1016, ap. 1,
buotojų kursus, 1921 m. paskirtas prakb. 177 (lapai nenumeruoti).
tikantu į savąjį paštą, tačiau 1921 m. 27 R. isevičiaus tarnybos byla, LC A, f. 1016, ap. 1,
b. 3562 (lapai nenumeruoti).
pašauktas į kariuomen . Atlik s karo
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tarnybą, 1924 m. spalio mėn. paskirtas
tarnautoju į Kauno paštą, iš ten atkeltas
į Babtus. Šiame pašte jis tvarkėsi sėkmingai, visuomenės akyse turėjo gerą
vardą. Tačiau ėmė ir paslydo 1928 m.
neišmokėjo kelių perlaidų. monėms
pasiskundus, su jais atsiskaitė. 1929 m.
gruodžio 20 d. dėl tarnybinių nusikaltimų atleistas iš pareigų, baudžiamojon
atsakomybėn neperduotas28.
Iš K. Gatavyno paštą laikinai Babtų pašto spaudas ir kalendorinis žymeklis
perėmė K. Tumas. 1930 m. sausio 10 d.
Babtų pašto viršininku paskirtas Si no pašto tarnautojas onas
Klimavičius, gim s 1907 m. St kliškėse. Nuo 1918 m. mokėsi
St kliškių pradinėje mokykloje, 1926 m. baigė Aukšt dvario
vidurin mokyklą ir įstojo į pašto darbuotojų kursus. 1927 m.
liepos 1 d. paskirtas tarnautoju į Alyta s, o nuo 1928 m.
gruodžio 1 d. į Simno paštą. Susidaro įspūdis, kad Babtuose
nesugyveno su laiškininku Stasiu onaičiu. Be to, jis norėjo
tarnybos savo gimtosiose Stakliškėse, tad vos kojas apšil s
Babtuose jau gegužės mėnesį susitarė keistis vietomis su Stakliškių pašto viršininku onu ockevičiumi. Susikeisti Pašto onas Klimavičius.
Iš tarnybos bylos
valdyba leido nuo 1930 m. gegužės 1 d.
Tačiau įvykiai susiklostė kitaip. Kažkoks Kazys Kirmonas
spėjo parašyti skundą, kad pašte užsak s pokalbį telefonu su Babtų valsčiaus valdyba,
tačiau ragelyje nieko negirdėj s. atyt, įtakingas K. Kirmonas padarė išvadą, kad
pašto viršininkas iš jo pasityčiojo, todėl pareikalavo jį atleisti. aždaug tuo pat metu
buvo gauti skundai apie kitus Babtų pašto viršininko . Klimavičiaus „nusikaltimus“
pavėluotai įteikti keli registruoti laiškai, nupirkta malkų mažiau, negu pažymėta
dokumente, viršininkas vėluoja į darbą, pašte telefonu kalbasi asmeniniais reikalais.
Todėl kaip nesugebantis eiti pašto viršininko pareigų . Klimavičius nuo 1930 m. gegužės
5 d. paskirtas tarnautoju į Kaišiadorių paštą. Babtų paštui vadovauti atvyko jau
minėtas Stakliškių pašto viršininkas onas ockevičius ( ackevičius), gim. 1903 m.
Norisi priminti dar vieną įvykį. Bene supyk s dėl skundų, . Klimavičius padėjo laiškininkui S. onaičiui po staltiese du registruotus laiškus ir pranešė policijai,
kad jie dingo, jų pasisavinimu įtariamas laiškininkas. Policija tuos laiškus rado.
Kilo kriminalinė byla. Nors . Klimavičius kaltu neprisipažino, beveik po dvejų
metų, t. y. 1932 m. kovo 15 d. Kauno apygardos teismas jį nubaudė pusantrų
metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 1932 m. gegužės 1 d. atleistas iš tarnybos. Teismo
nuosprendis buvo apskųstas Vyriausiajam tribunolui, kuris 1933 m. sausio 28 d. jį
panaikino, paskirdamas tris mėnesius
paprasto kalėjimo. Lietuvos Prezidento
malone ir ta bausmė buvo dovanota. 28 K. Gatavyno tarnybos byla, LC A, f. 1016, ap. 1,
b. 1259 (lapai nenumeruoti).
1935 m. . Klimavičius vėl prašėsi tar- 29 . Klimavičiaus tarnybos byla, LC A, f. 1016, ap.
1, b. 2399 (lapai nenumeruoti).
nybos pašte, tačiau prašymas atmestas29.
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Nuo 1935 m. gegužės 5 d. sėkmingai Babtų paštui
vadovavusio . ockevičiaus tarnybos bylos nerasta. 1935 m.
korespondencijoje rašoma, kad Babtų pašto viršininkas yra
pavyzdingas, tvarkingas, mandagus, rūpinasi, kad pašto įstaiga
būtų švari ir jauki. Babtuose gyven s buv s pašto darbuotojas
Vladas Grincevičius 1935 m. birželio mėn. nežinia kokiais
sumetimais apie . ockevičių sukurpė skundą. Pašto valdyba
jį tyrė ir nustatė, kad tai šmeižtas30.
1924 m. pabaigoje Babtų paštas įsikūrė patogesniuose . Mockevičius
ono Šalkausko namuose. 1930 m. paštas jau buvo vežiojamas
keturis kartus per savait . Pasibaigus laivybos sezonui, už vežiojimą mokėta 212
litų per mėnesį. Naudotasi valsčiaus savivaldybės laikomais žyginiais arkliais.
1931 m. valsčiaus valdyba žyginių arklių atsisakė, paštą vežiojo enonas
arkauskas, Vladas ebatarauskas. 1931 m. Babtų paštas priskirtas aukštesnei šeštai
kategorijai, nors etatai iki 1937 m. tebebuvo septintos kategorijos. Šeštos kategorijos
paštuose buvo numatyti du laiškininkų etatai, todėl ši pašto įstaiga kelerius metus
būtų dirbusi nuostolingai. Du laiškininkai Babtų pašte pradėjo dirbti tiktai 1939 m.
1933 m. įstaiga perkelta į Tomo arnausko namus. 1936 m. pradžioje paštas
į Babtus jau buvo vežiojamas autobusais. iemą dėl sniego autobusai ne visada
galėdavo užsukti į miestelį. Tada reikėdavo pašto siuntą paimti autobusų stotelėje,
kuri buvo už pusantro kilometro nuo įstaigos31.
Babtų pašto archyvas neišliko. Tarp Pašto valdybos dokumentų pasitaikė
aptikti šešerių metų pašto įstaigų pajamų ir išlaidų suvestines. Iš jų Babtų pašto
pajamos ir išlaidos, taip pat pašto perlaidų apyvarta pateikta lentelėje.
e eri
etai
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052
376
299
629
248

144
862
668
923
911
238

409
954
133
383
863
580

173
745
346
601
122
191
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6,
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6,
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b.
b.
b.

61,
89,
92,
61,
51,
51,

l.
l.
l.
l.
l.
l.

13
1
11
9
49
45

Iš lentelės matome, kad Babtų paštas 1931 m. turėjo net 624 litus nuostolių,
o 1937 ir 1938 m. pelnas buvo didelis. Anksčiau minėta, kad 1939 m. Babtų pašte
dirbo jau du laiškininkai.
Lietuvos Respublikos metais, be telegrafo, paštuose buvo plačiai naudojamas
ir telefono ryšys. au 1882 m. privačia iniciatyva nutiesta telefono linija iš Riet vo
į Pl ng ir Kr tingą. 1896 m. Vilniuje
pradėjo veikti miesto telefono stotis,
1904 m. miesto telefono stotis atidary- 30 Babtai, Pašto pasaulis, 1935, nr. 8, p. 148; nr. 9,
p. 168.
ta Kaune, 1911 m. – Šiauliuos ir Pane- 31 Susirašinėjimas Babtų pašto ūkiniais reikalais, LC A,
f. 1016, ap. 3, b. 101, l. 50–130.
vėžyj . I a. pabaigoje telefono ryšiui
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Povilo

ebatarausko

namas, kuriame
iki 1940 m. buvo
sikūr s paštas.
BKM nuotr.

(daugiausia tarnybiniam) naudotasi telegrafo linija Ryga– ažeikiai–Kaunas–Vilnius.
Po 1905 m. nurodyta įvesti telefono ryšį policijos nuovadose. Telefono linijos buvo
tiesiamos ir privačia iniciatyva. 1915 m. pradžioje Kauno gubernijoje veikė daugiau
negu 1 200 km telefono linijų, o pačioje Kauno apskrityje – apie 90 km32.
Kada per Babtus nutiesta pirma telefono linija, sužinoti nepavyko. Tai galėjo
būti padaryta dar rusų, vykstant Pirmojo pasaulinio karo kovoms. 1921 m. Babtai
jau turėjo tiesioginį telefono ryšį su Kaun , Kėdainiais ir Vi kija. Tais metais paštas
turėjo du telefono abonentus policijos nuovadą ir Panevėži ko dvarą33. 1926 m.,
be anksčiau minėtų, Babtų paštas turėjo tiesioginį telefono ryšį ir su Vandži gala. Buvo prisijung 4 abonentai. 1932 m. šis paštas turėjo 7, o 1939 m. – jau 27
telefono abonentus34.
1940 m. SSRS aneksavus Lietuvą, iš pradžių didesnių permainų Babtų
pašte neįvyko. Pagal naujai nustatytus etatus šiame pašte liko pašto viršininkas,
laiškininkas ir telefonininkas. Prie telefonų reikėjo budėti 13 valandų per parą.
1941 m. birželio pradžioje Babtai turėjo 24 telefono abonentus. Akumuliatoriams
krauti naudotas vėjo varomas elektros generatorius. Pašte korespondencija buvo
gaunama du kartus per dieną, o siunčiama vieną kartą. Laiškininkas miestelio
korespondenciją per dieną išnešiodavo du kartus. Tuo metu buvo tvarkomas Babtų
gatvės grindinys ir autobusai į miestelį neužsukdavo. Pašto siuntomis reikėdavo
keistis stotelėje prie emaičių plento35.
1941 m. birželio 10 d. siųstas pranešimas Kauno ryšių kontorai liudija, jog
.
ockevičius nenujautė, kad jau yra pasmerktas tremčiai ir mirčiai. Šnipinėti
Babtų pašto viršininką stalinistai buvo paskyr net du agentus. . ockevičiaus
„nusikaltimai“ – priklausymas Šaulių sąjungai (nuo 1928 m.) ir Tautininkų partijai (nuo 1934 m.), legalioms Lietuvos
Respublikos organizacijoms. uk Lie32
тк в юс
. а витие ектро- и ра иосвя и
tuvos valstyb Tarybų Sąjunga buvo
в итве,
нюс, 1972, с. 41, 52–58.
pripažinusi ir Vasario 16-osios pro- 33 Telefono abonentų knyga 1922 m., p. 38.
ga pasveikindavo jos vadovyb . Tarp 34 Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1926, 1932 ir 1939
m.
agentūrinių žinių apie .
ockevičių 35 1941 06 10 . ockevičiaus pranešimas Kauno ryšių
yra ir tokie iš piršto laužti kaltinimai,
kontorai, LC A, f. 1016, ap. 3, b. 101, l. 140.
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kad ėmėsi visų priemonių revoliuciniam judėjimui Lietuvoje sužlugdyti. Agentas slapyvardžiu Šermukšnis rašė, kad . ockevičius, pamat s žmones, besirenkančius
į turgaviet mitinguoti, pasakė, kad ateina galanterininkai su savo autais. Tas pats
agentas teigė, kad Babtų pašto viršininkas slaptai derasi su Tarybų valdžios priešais.
Agentas slapyvardžiu Urka kaltino, kad klausosi partinės organizacijos telefoninių
pokalbių su aukštesniais organais. Nutarime areštuoti .
ockevičių, be kaltinimų
dalyvavus Babtų šaulių būrio veikloje, 1929 m. buvus šaulių namų statybos komisijos nariu, yra ir teiginys, kad laukia ateinant vokiečių36.
1941 m. birželio 14 d. operatyvinė grupė išvarė į tremtį . ockevičių ir jo
žmoną akušer
leonorą ockevičien (Raškauskait ). Pastaroji ištremta į Alt jų.
. ockevičius uždarytas Sverdl vsko srities lageryje. Vėliau kalintas Sverdlovske.
NKVD patingojo pasitarimo 1942 m. spalio 28 d. nutarimu pasmerktas mirti.
Nuosprendis įvykdytas 1942 m. gruodžio 12 d. o žmonos likimas nežinomas37.

Agentūros
Gyvenvietėse, kur pašto įstaigos žmonėms buvo reikalingos, tačiau nesitikėta
didesnės negu 5 tūkst. litų metinės apyvartos, Pašto telefonų ir telegrafų valdyba
nuo 1921 m. steigdavo pašto agentūras. Pašto agentūros priimdavo ir išduodavo
paprastą bei registruotą korespondenciją, nebrangias perlaidas. ose žmonės galėdavo
įsigyti vokų, pašto ženklų, atvirukų laiškams, atsiimti prenumeruojamą spaudą.
Agentūros nepriimdavo ir neišduodavo brangių perlaidų, įvertintų laiškų, siuntinių.
Pašto agentūros būdavo pavaldžios priskirtai pašto įstaigai, kuri kontroliuodavo jų
darbą. Pašto viršininkas sudarydavo sutartį su asmeniu, norinčiu dirbti agentūros
vedėju, o pasirašytą sutartį tvirtindavo pašto valdyba. Pašto viršininkas privalėdavo išaiškinti vedėjo darbo specifiką, tarnybines pareigas, įteikdavo reikalingas
pildyti finansinės atskaitomybės knygas, gyventojams parduotinų pašto ženklų,
vokų ir kt. Faktiškai agentūrų vedėjus skirdavo ir atleisdavo Pašto valdyba. Patys
vedėjai valstybės tarnautojų teisių neturėjo. Agentūrą pakeičiant į pašto įstaigą,
dažniausiai buvusiam vedėjui kito darbo nepasiūlydavo. Pašto agentūros vedėjas
savo atsakomybe galėjo pasitelkti šeimos narį, giminaitį arba samdyti jį pavaduojantį asmenį. Agentūrų darbą tikrindavo ir Pašto valdybos revizoriai.
Pašto agentūros buvo suskirstytos į tris rūšis. emiausios trečios rūšies vedėjo atlyginimas būdavo 15–25 litai per mėnesį, o kitų rūšių – po 20 Lt daugiau.
Neretai agentūros įsikurdavo kartu su kitomis įstaigomis, pavyzdžiui, parduotuvėse, bažnyčių tarnų namuose, privačiuose butuose, valsčių valdybose, geležinkelių
stotyse ir kitur. Trečios rūšies pašto agentūros turėjo dirbti dvi, antros – tris ir
pirmos – keturias valandas per dieną. Atidaroma pašto agentūra visados būdavo
trečios rūšies (eilės). Agentūros korespondencija dažniausiai keisdavosi
su jai priskirtu paštu arba tam paštui 36 . ockevičiaus tremties byla, L A,
M, f. V5,
ap.
1,
b.
36611.
(Išrašus
pateikė
D.
Šniukas,
už ką
priklausančia kita agentūra. Korespondėkoju.)
dencijos gabenimu rūpindavosi valsčių 37 Lietuvos gyventojų genocidas, A– . 1939–1941, Vilnius,
1999, p. 578.
valdybos ir patys agentūrų vedėjai.
38
1921 03 10 patvirtintos Pašto agentūrų steigimo ir
Pašto agentūros turėdavo ir telefono
veikimo taisyklės, LC A, f. 1016, ap. 4, b. 6, l. 7–8;
Pašto taisyklės, Kaunas, 1931, p. 249–253.
abonentų, kartais net telegrafą38.
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L. Monkevičiaus
tarnybinis
pasižadėjimas

.

ekonio tarnybinis

pasižadėjimas
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anevė iuk
a t agentūra Panevėžiuko pašto agentūra pradėjo veikti
1928 m. rugpjūčio 21 d. Vedėju paskirtas vargonininkas uozas igevičius. am
skirta 25 litų mėnesio alga. Korespondencija su Babtų paštu keitėsi trečiadieniais,
penktadieniais ir sekmadieniais. 1931 m. vasario 1 d. Panevėžiuko pašto agentūra
priskirta antrai kategorijai. au 1930 m. toje pašto agentūroje veikė ir telefonas,
prie kurio reikėjo budėti. 1933 m. . igevičius agentūros vedėjo pareigų atsisakė.
(1940 m. birželio 14 d. areštuotas, mirė lageryje 1941 m. lapkričio 15 d.) Nuo
1933 m. lapkričio 15 d. vedėju paskirtas Aleksandras Sipavičius. is buvo prekybininkas, Panevėžiuke turėjo nuosavą namą. Nuo 1937 m. sausio 1 d. agentūra
priskirta trečiai kategorijai. A. Sipavičius vedėjo pareigas ėjo ir 1940 m.39
uni ki
a t agentūra Šiame bažnytkaimyje pašto agentūra pradėjo veikti
1929 m. liepos 15 d. Vedėjais čia vienas po kito dirbo bažnyčios vargonininkai.
Pirmuoju vedėju paskirtas vietos kunigo uozapo uromsko rekomenduotas Leonas
onkevičius, jo mėnesio alga 25 litai. 1930 m. ši pašto agentūra buvo priskirta
antrai rūšiai, o L. onkevičius pašauktas į karo tarnybą. į pakeitė iš Pociūnėlių
atvyk s onas Dzikas. Nuo 1932 m. sausio 1 d.
uniškių pašto agentūra vėl
trečios kategorijos.
1936 m. agentūros vedėju pradėjo dirbti onas Kondratavičius, anksčiau
šias pareigas ėj s Kaz kiškyje. 1939 m. sausio 15 d. jį pakeitė Rapolas ekonis40.
sigalėjus sovietų valdžiai, vargonininkai pašto agentūrų vedėjais dirbti nebegalėjo.
Nacių okupacijos metų Babtų vokiečių tarnybinio pašto veikla liko nepatyrinėta. Apie pokario metų mažesnių miestelių pašto įstaigų veiklą Vilniaus archyvuose konkrečių žinių nėra. Tyrinėti paštų veiklą po 1944 m. apskričių archyvuose
rimta kliūtis yra Asmens duomenų apsaugos įstatymas.

Panevėžiuko pašto agentūros byla, LC A, f. 1016,
ap. 3, b. 550 (lapai nenumeruoti).
40
uniškių pašto agentūros byla, LC A, f. 1016,
ap. 3, b. 480, l. 1–34.
39
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Paminklas lakūnų Dariaus ir Girėno
skrydžiui atminti
Marija Markauskienė

Už 2 km į pietus nuo miestelio, kelio B btai– žliedžiai kairėje pusėje,
šiauriau Kelnupio įtekėjimo į Nev žį, stūkso įspūdinga Stabaunyčiaus (anksčiau
Stabaunyčios) kalva. Iki
a. vidurio kalva buvo dar aukštesnė, pro ją einantis
kelias dėl statumo ir kreivumo sukeldavo daug rūpesčių važiuojantiems į Stabaunyčiaus malūną. Kad galvotrūkčiais nenudardėtų į pakaln , ūkininkai paprastai
užblokuodavo vieną ratą. 1951 m., vadovaujant meistrui uozui arkauskui, dalis
kalvos buvo nukasta, žemė panaudota kelio statumui sumažinti.
Nuo neatmenamų laikų ant šios kalvos stovėjo mūrinis maždaug 5 metrų
aukščio paminklas – kryžius. Praeityje apylinkėje tokių stulpų būta net keturių
du vienoje, du – kitoje Nev žio pusėje. Visi buv vienodi kvadratinio skerspjūvio,
sumūryti iš didelių plytų. Bene vėliau ant jų buvo pritvirtinti metaliniai kryžiai.
Dabar paminklų lik tik du ant Stabaunyčiaus kalvos ir kitoje Nevėžio pusėje,
netoli Babtyno ( ema tkiemio) dvaro.
Ką galėtų reikšti šie paminklai
Stulpai galėjo žymėti svarbaus prekybos kelio pagrindinį punktą ties Stabaunyčiaus kaimu, kur buvo uostas, prieplauka, kur buvo stabdomi laivai su
prekėmis, renkami muito mokesčiai. ia ėjo ir labai svarbus sausumos prekybinis
kelias, jung s pietines Tr kų vaivadijos žemes su šiaurinėmis ir vadinamas Rygos
keliu. Babtai priklausė Trakų vaivadijos Kauno pavietui1.
Iki
a. ketvirtojo dešimtmečio Stabaunyčiaus paminklas buvo virt s beveik
griuvėsiais. 1933 m. liepos 19 d., kai į Kauną buvo atvežti žuvusių transatlantinių
lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno palaikai, B btų valsčiaus organizacijų ir visuomenės
atstovai, pirmininkaujant generolui Vladui Nagevičiui, dalyvaujant Vidaus reikalų
ministerijos inžinieriui Šalkauskui, nutarė didvyrių atminimą pagerbti restauruodami paminklą-kryžių ant Stabaunyčiaus kalno. Statybos komiteto pirmininku buvo
išrinktas Babtų šaulių būrio valdybos pirmininkas P. Bironas.
Darbai vyko sparčiai, nepraėjus nė trims mėnesiams ant kalno jau švietė
gražus baltas bokštas, pasak spaudos, barokinio stiliaus su koplytėlėmis ir statulomis.
1933 m. spalio 1 d. (sekmadienį) paminklas buvo iškilmingai atidengtas.
Iškilmės tapo vienu reikšmingiausių įvykių tarpukario Babtų valsčiuje.
parapijos klebono kun. uozo Sirtauto aukojamas šv. išias miestelyje susirinko labai daug žmonių, valsčiaus politinių ir visuomeninių organizacijų atstovai.
Iš laikinosios sostinės Kauno atvyko krašto apsaugos ministras plk. Balys Giedraitis
ir švietimo ministras inž. Konstantinas Šakenis su žmonomis, UR Spaudos ir informacijos departamento direktorė agdalena Avietėnaitė, Italijos ministras Lietuvai
G. Amadori, popiežiaus nuncijus monsinjoras Antoninas Arata, Kauno arkivyskupijos
generalinis vikaras Kazimieras Šaulys, karo aviacijos viršininkas pulkininkas Stasys
Pundzevičius, iš Babtų kil s pulkininkas uozas Barzda, operos solistė (ir užsienio
ministro Dovo auniaus žmona) Vincė
1
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 352.
onuškaitė- aunienė ir kt.
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Po pamaldų iškilminga procesija, Paminklas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui
lydima Karo muziejaus orkestro, atvyko per Atlantą ir jų žūčiai paminėti 1933 m.
prie paminklo. Kryžių pašventino ir kairėje ir 1989 m.
kalbą pasakė K. Šaulys, S. Dariaus ir
S. Girėno žygdarbio prasm ir reikšm apibūdino ministras plk. B. Giedraitis.
Varinėje paminklinėje lentoje, kurią atliedino Siaurųjų geležinkelių dirbtuvės,
buvo įrašyti šie inž. Broniaus Prapuolenio-Pašeiniškio žodžiai
14. II.1933 m. Šventaisiais jubiliejaus metais Babtų visuomenė, šauliai atnaujino, atstatė
griuvėsiais virtus senovės kryžių, kad neužmirštume lakūnų Dariaus ir Girėno žygių.
ie, perskrid Atlanto vandenyną, išaukštino tuo Lietuvą Tėvyn , nors žuvo
tragiškai, staiga,
ties numylėta Lietuva.
Teragina jie mus visus
Tėvynei dirbti
darbus prakilnius.
Per iškilmes iš Kauno pusės pasirodė trys lėktuvai. emai skrisdami, jie
apibarstė paminklą gėlėmis ir vainikais.
Babtų valsčiaus visuomenė, Karo muziejaus orkestrui grojant, bendravo iki
sutemų.
Tuo tarpu Babtyno ( emaitkiemio) dvaro savininkas generolas V. Nagevičius surengė priėmimą Italijos ir Vatikano diplomatų garbei, kuriame dalyvavo
ir kiti aukšti Kauno svečiai, valsčiaus
bendruomenės atstovai. Dvaro sodyba 2 B. P. Babtai Dariui ir Girėnui, Lietuvos aidas, 1933,
spalio 3 (Nr. 223); Babtuose Dariui ir Girėnui
buvo papuošta Italijos, Vatikano ir Liepastatytas paminklinis kryžius, ytas, 1933, spalio
4 (Nr. 225).
tuvos vėliavomis2.
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. Mikutavičius šventina

atstatytą paminklą

Atstatyto paminklo atidarymo iškilmėse
gausiai dalyvavo babtiečiai, svečiai.
Nuotraukos

iš BKM fondų
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Kryžius ant Stabaunyčiaus kalno buvo vienas pirmųjų paminklų S. Dariui ir
S. Girėnui Lietuvoje. Prastovėj s 32 metus, – iškent s stalinmetį, pokario audras, –
jis, Kremliuje į valdžią atėjus Leonidui Brežnevui ir pasistengus vietos sovietinei
valdžiai, 1965 m. buvo sunaikintas.
Lietuvoje padvelkus Atgimimo vėjams ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute įsikūrus Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžio grupei, susirūpinta
atstatyti babtiečiams brangų paminklą. Iniciatyvos ėmėsi Babtų vidurinės mokyklos
direktorius uozas Saulius, Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius
Klemensas Palaima, Babtų parapijos klebonas kun. Ričardas ikutavičius, vietos
kraštotyros muziejaus vadovė arija arkauskienė.
Kraštotyros muziejuje buvo saugoma nugriautojo paminklo nuotrauka ir
metalinis skydas. Pastarąjį išgelbėjo ir karučiu į muziejų atvežė Babtų vidurinės
mokyklos mokiniai Raimondas
arkauskas ir Rimas Klimavičius. is muziejuje
buvo paslėptas po kitu eksponatu – lova. Autentišką metalin paminklo lentel su
B. Prapuolenio-Pašeiniškio tekstu išsaugojo kun. R. ikutavičius. i buvo laikoma
bažnyčioje ant Šv. Antano altoriaus.
Pagal šiuos išlikusius tylius liudininkus architektas dmundas Kondratas
parengė paminklo rekonstrukcijos projektą.
Statybos darbams vadovavo inžinierius onas egerskas, darbų vykdytojas
buvo Gintautas Remeika. Dirbo Šiaučiūnas, akas, Adomas Bučys, Pranas Starkus.
Atstatyto paminklo autentiką sudarė išgelbėtieji skydas ir lentelė su tekstu.
Paminklo nišas papuošė Virginijaus Šertvyčio skulptūros. ų ir kryžiaus ant
paminklo aukotojas – kun. R. ikutavičius.
1989 m. liepos 16-oji nuo pat ryto buvo labai lietinga. Tačiau kai artėjo paminklo šventinimo iškilmių valanda, nusigiedrijo, sutvisko saulė. Susirinko daugybė
žmonių. Paminklo istoriją papasakojo muziejaus vadovė mokytoja
.
arkauskienė, mokytojos Gražinos Stonienės parengti Babtų vidurinės mokyklos mokiniai
deklamavo eiles. Atstatytą paminklą pašventino ir turiningą pamokslą pasakė
klebonas kun. R. ikutavičius. is kalbėjo
... Broliai ir seserys Mes
šeima, mes Lietuvos dalis. Tvirčiausias paminklas turi žemiškąj pamatą... Ir jo niekas nepajėgia išgriauti. Tas pamatas Lietuva, jos žmonės. Šis
paminklas dabarčiai. Tegul jis būna amžiams3.
ilos ir įdomios praeities, patyr s perstatymus, sunaikinimą ir atgim s su
Lietuvos nepriklausomybe, paminklas S. Dariaus ir S. Girėno garbei ant Stabaunyčiaus kalno šiandien yra brangi babtiečių lankymosi ir šventinių susibūrimų
vieta. Dažnai į jį nukrypsta turistų fotoobjektyvai.

3

arkauskienė . Babtai istorijos vingiuose, Vilnius,
1994, p. 84–85; Paminklas S. Dariaus ir S. Girėno
skrydžiui atminti Babtuose, lankstinukas, parengė
A. Vaičius, Kaunas–Babtai.
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uniškių bažnyčioje

Aleksandra Ignatavičienė
Muniškių
Nukryžiuotojo
ėzaus bažnyčia
prieš Antrąj
pasaulin karą

Prisimenu iš savo vaikystės vieną kitą epizodą, susijusį su un škių bažnyčia.
Bažnyčioje vyrai būriuodavosi dešinėje pusėje, o moterys – kairėje. Po
gimdymo moteris neturėjo teisės ten įeiti, nes buvo laikoma „nešvaria“. ą po
kelių savaičių zakristijoje kunigui pristatydavo zakristijonas. Po tam tikrų apeigų
moteris vėl tapdavo įprasta bažnyčios lankytoja.
Per didžiąsias šventes, atlaidus visada laukdavome procesijos aplink bažnyčią, kurią pradėdavo kamža pasipuoš s kryžiaus nešėjas. Už jo žengė kunigas.
Keturi vyrai virš jo galvos laikė tamsiai raudonos spalvos aksominį baldakimą
su geltonais kutais. ažos mergaitės su rūtų vainikėliais ant galvelių kunigui po
kojomis barstė gėles. Dažnas vaikas svajojo apie tokią garb .
Labai puošnios buvo bažnytinės vėliavos. Brangiais siūlais buvo išsiuvinėti
papuošimai, užrašai, šventųjų atvaizdai. Kai kurios vėliavos turėjo ne tik gražiai
nudailintą kotą, bet ir keturis ilgus kaspinus. Procesijų metu tokią vėliavą nešdavo penkiese vyras laikydavo kotą, o keturios baltomis suknelėmis pasipuošusios
mergaitės – po kaspiną.
Procesijoje dar buvo nešami altorėliai, žibintai. Paskui juos susikaup eidavo
parapijiečiai – jauni, seni, vaikai. Kartais procesijos būdavo tokios gausios, kad
eisenos pradžiai grįžtant pro bažnyčios duris, pabaiga dar tik toldavo nuo jų.
pač įspūdinga būdavo Velykų ryto procesija. Antano Vanilevičiaus vedamas
„Aleliuja“ skambėdavo toli už bažnyčios sienų. Po sakykla buvo atskiri suolai
(lonkos) su gražia atkalte. uose sėdėdavo iš Kači niškės vienuolyno atėjusiosios
vienuolės (miniškos). Ilgi juodi abitai, baltos krūtinės, baltas juodų gobtuvų pamušalas – visos tokios gražios, lyg šventos. Ne viena maža mergaitė, į jas žiūrėdama,
svajodavo būti miniška, bet metams bėgant šis noras išblėsdavo.
477

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

ano augime buvo paprotys Velykų naktį saugoti Kristaus grabą (karstą). Kartą mes, dvi mergaitės ir du berniukai, turėjom visą naktį klūpoti prie
presbiterijos grotelių ir melstis. Aš ir Brigita buvom apsirengusios tik baltomis
suknelėmis ir šiuo bei tuo po apačia, o vaikinukai – tik švarkeliais. Kurį laiką
sąžiningai klūpojome ir meldėmės, kol paskaudo keliai. Pradėjome klūpoti pasikeisdami. Su drauge pavargome ir sušalome. Berniukai paskolino švarkelius,
bet patys tuoj pat sušalo. Pradėjome vaikštinėti – iš pradžių lėtai ir ramiai,
vėliau įsismaginome, pradėjome lakstyti aplink suolus, netgi laipioti per juos,
juoktis. Geros akustikos bažnyčioje kilo didelis triukšmas, galėjo girdėti ir netoliese gyven žmonės.
Sušilome, susirietėme suoluose ir pasnaudėme. Anksti rytą vėl suklaupėme,
ir pačiu laiku. Netrukus atėjo zakristijonas ir pagyrė mus už sąžiningą Kristaus
karsto saugojimą. Tačiau kunigas bene bus ką nors nugird s, nes, kiek žinau,
vėliau tokių budėjimų atsisakė.
pač uniškių bažnyčia visus traukė 1940 m. atvykus dirbti kunigui Antanui Sabaliauskui (žr. skyrių „Biografinis žinynas“). Tai buvo stotingas, gražaus
veido, tamsiaplaukis, linksmų akių vyras, greit randąs kalbą su įvairaus amžiaus
parapijiečiais. Dievobaimingos moterėlės (davatkos) tuoj ėmė budriai saugoti jo
celibatą ir žado neteko, kai netrukus atvyko dvi jaunos ir gražios šeimininkės (gaspadinės). Tačiau pavojaus varpus teko atšaukti, nes merginos buvo kunigo seserys.
Tarnyboje, net mišių metu kunigas buvo labai reiklus. Kartą per mišias staiga
nuo altoriaus atsisuko į chorą ir griežtu balsu pasakė ei vargonai negali teisingai
pritarti, tai tegul visai tyli. Nuo to laiko vargonininkas labai stropiai ruošdavosi
mišioms ir viešų pastabų nebesusilaukdavo.
Kunigas labai mėgo grybauti. Dažnai vienas eidavo į mišką ir grįždamas
pilnu krepšiu pro mūsų sodybą kreipdavosi Keruckien, pažiūrėk, ar čia visi grybai
geri? Po mamos peržiūros kartais jų likdavo tik trečdalis. Kunigas geraširdiškai
nusijuokdavo ir pažadėdavo kitą kartą rinkti tik „tikrus“.
es, vaikai, kunigo visada labai laukdavome, klausydavome, ką jis ilgai
kalbasi su tėčiu. Tada nė nenutuokėme, kad šis žmogus studijavo Tur no ir Grigaliaus universitetuose, ketverius metus dirbo misionieriumi Indijoje. Sykį atnešė
pasiskaityti savo išleistą knygą „Tūkstančio paslapčių šalyje“, tai ir sužinojome
tiek apie jo keliones, tiek apie šią tolimą šalį. Ir pats kunigas pasakojo
Laikau mišias, o žmogus, pagav s galvoje utėl , neša ją laukan paleisti. Mat užmušti
negalima, gal joje gyvena protėvio vėlė. ei karvė guli viduryje kelio, tai reikia gražiuoju
jos paprašyti, kad atsikeltų, praleistų. Bet kur tau... mogus stovi ir laukia, o ji sau
ramiai atrajoja, žiūri savo plačiom akim, ir tiek. Sumaišo koks senolis karvės šlapumą
su jos „bandele“ ir šia tešla išsitepa plaukus. Tešla išdžiūsta, ir vaikšto žmogus su
„kvapnia kepure“.
Dar sakė išgird s Indijoje daug žodžių, panašių į lietuviškus. Papasakojo mums
apie senovin sanskrito kalbą.
Tuo metu šventoriuje buvo statoma koplyčia, visi laukė, kol ją užbaigs ir
įves Šv. Antano atlaidus. Deja, nesulaukėme. Lietuvą atsiritus Antrojo pasau478
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linio karo frontui, kunigas su daugeliu žmonių pasitraukė į Vokietiją, pasiekė
Venesuelą, AV, leido laikraščius.
Sovietų valdžiai bažnyčią uždarius ir pavertus grūdų sandėliu, koplyčia
buvo sugriauta, plytos išnešiotos. Neliko ir gražiosios šv. Antano freskos. Vietoje
nugriautos varpinės pastatyti garažai. Šventoriuje ganėsi kiaulės.
Kai dirbau mokytoja, vaikus pakviečiau sutvarkyti šventoriaus kapus. Vaikai
kiekvieną vos įžiūrimą kauburėlį apkasinėjo, tvarkė, džiaugėsi, kad daug kapų
prikėlė. Per Vėlines nešė gėlių, degė žvakutes. Bažnyčia 1992 m. grąžinta tikintiesiems, sutvarkyta, restauruota.

479

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Išilgai per Babtų miestą slaunų
Du reportažai iš
a. ketvirtajame dešimtmetyje ėjusio bulvarinio „Sekmadienio“ žurnalo pateikia vieną kitą pabirą apie ano meto Babtų miestelį, dalies
gyventojų sulenkėjimą, pasišaipo iš nuo scenos nueinančių bajorų tuščio išdidumo.
Red. pastaba.

Kur Lietuvos nepažįsta
A. G.

elička

Smailiu snapu plėšdamas Nevėž , aukštyn pukšnoja mažas garlaivėlis. anduo bangomis
išvirsta ant kranto ir pakelia iš švendrų miegančias antis. Mes plaukiame Babtus,
paskutin Nevėžio stot . Smarkiai vingiuodama upė kelią miestel dvigubai prailgina.
Bet nuobodžiauti neleidžia gražūs Nevėžio krantai, lapuose pasinėr pilki sodžiai ir pro
ąžuolų šakas savo mūrų profilius rodą balti dvarai. Baltais karoliais taškydami vanden ,
pro garlaiv prašvilpia lenktyniniai motorlaiviai ir lankos švendrėse sustoja. Užsienietiški
tipai sumerkia vanden savo meškeres. Tai meškeriotojai iš Kauno. Tylus, juodas ir
gilus Nevėžis savo švendrynuose gražios žuvies paslėp s turi, todėl jis meškerės mėgėjų
ir atakuojamas.
Babtai. O kas čia ypatingo Miestelis kaip miestelis, pilki stogai kaip visur, tik
šiandien virš tų pilkų stogų dar matyti lyg dulkių debesys. Labai paprastas paaiškinimas,
tai didžioji Šv. Antano atlaidų diena. Miestelyje spūstis nežmoniška, šalimais
karabelninkai1 ir ruletninkai2 savo iškalba traukia minios dėmes . Šventoriuje pilna elgetų.
Tačiau Babtai domūs ir išskirtiniai ne todėl, kad čia švenčiamas šv. Antanas ir ne
todėl, kad tai paskutinė Nevėžio stotis. ra kažkas daugiau, kad reikėtų apie juos plačiau
kalbėti, ypač pro lietuviškus žiūronus pasižiūrėjus. Keista pasidaro jau vien todėl, kad čia
lenkiškas kraštas ant lietuviško Nevėžio kranto. os tik ženg s miestel pasijunti tartum
esąs kokioje Lvovo gubernijoje. Apie tai kalba ne žmonių tipai, ne siūbuojančios atlaidų
minios veidų charakteriai, bet ištisai visur girdima lenkų kalba, lenkiškas elgetų giedojimas. Dėl tipų, tai jų dauguma tikrai lietuviški, net su martinaitiškais3 ūsais ir antakių
užgriuvimais, kurie iki pusės uždengia ožeksnin pypkės cibuką. Akių spalva, aštuonnyčių
nedažytų vilnų švarkai, tabokiniai kapšukai su kurpinės vielos knebekliais, žodžiu, viskas
lietuviška. Kok tipą nužiūrėj s ir užšnekin s, tikiesi tikrą babtišk lietuv patriotą sutiksiąs. Deja, iš po martinaitiškų ūsų pasigirsta „Aš lietuviškai nieko nesuprantu.“ Eini
toliau tas pat, eini krautuv
žydas tarpdury pasitinka ir lenkiškai užšnekina, tačiau
labai nustemba ir biznieriškai atsiprašo, kai lietuviškai atsakai. Nenoriu žydeliui gadinti
biznio, nenoriu, kad jis nustotų dalies klientūros, tad pavardės neminėsiu. Bet turiu pabrėžti, kad jis nepaprastai džiaugėsi didoka mūsų lietuvių kompanija ir papasakojo, kad su
lietuvių kalba retokai tenka susidurti. Net
mokytojai, valdininkai stengiasi prisitaikinti 1
Karabelninkai – smulkūs keliaujantieji prekeiviai.
prie „vietos atmosferos“ tiesiog praktiniais 2 Azartinių žaidimų organizatoriai atlaiduose.
sumetimais kad gytų „visuomenės“ pasi- 3 atyt, turima omenyje dailininko ono artinaičio (1889–1947) komiksuose vaizduojamas lietuvio
tikėjimą. Sako esama ir tokių, kurie lietuvių
valstiečio tipas. Red. pastaba.
4
kalbos vengia iš „unoro“4.
Unoras – garbė, pasipūtimas.
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Babtų visuomen sudaro trys ryškūs, net kontrastingi luomai. Pats aktingiausias
yra pasiturintis lenkuojančiųjų luomas. is miestelyje vaikšto branzaletuotas5 ir dideliais
laikrodžių retežiais per pilvą persimet s. pač moterys skiriasi savo tualetais ir „aukštojo
luomo“ palaikymu. Daugiausia iš Gailiušių kaimo, nes ten susispiet visi didžiažemiai.
Antras yra paprastų babtiečių luomas, kuris irgi su lietuvių kalba nieko bendro nenori
turėti, nusiduoda nesuprantąs, net valsčiaus raštin atsivedąs vertėją. Tačiau valsčiaus
raštinėje būtent daugiausia lenkiškai šnekama. Trečias
vidutinių ir smulkių ūkininkų
lietuvių luomas. is daugiausia susispiet s šaulių būryje, dirba lietuvišką kultūrin darbą,
bet nutautėjusių labai pašiepiamas.
Sekmadienis, 1932, nr. 25, p. 3.

Paklydusių sielų prieplauka
. Sakalas

Nevėžio krantų panorama. Kišeninis miestas. Mėlyno kraujo siurbliukai. Sobieskio
laikų žiponai. Bajoriški griuvėsiai.
ėžio ekspresai. Prieplaukos romantika. Akylas
ąžuolynas.
Televizija gąsdina simylėjėlius.
Nuostabiai žavingos Nevėžio pakrantės. Kalnai, kalneliai, pakalnės. O tarp jų
tyliai plaukia Nevėžis, vingiuojasi kaip sidabrinė juosta per žalias lankas, per laukus,
per ąžuolynus. Lygiagrečiai su juo vingiuojasi padoriai žvyruotas vieškelis. Autobusas
kriokdamas skrodžia pavasariškai minkštą kelią, visomis jėgomis kabinasi kalnus. Pro
langą matyti marga panorama. emės geros, derlingos, tik sodybos menkutės, trobesiai
didžiai skurdūs. etai kur šmėkštelėja gontų ar švediškais dažais dažytas stogas. Užtat
pakelės dvariukai puikūs. Baltuoja rūmai, raudonuoja jų stogai, šaunūs nauji sodai. uose
gyvena nebe tie, kurie
aršuvą žiūrėjo. Beveik visi Nevėžio pakrančių centreliai dabar
yra aukštų kauniškių agronomų, daktarų, direktorių, profesorių, ūkininkaujančių pagal
žemiško ūkio šventovės Dotnuvos nurodymus,
nuosavybė.
Stop Babtai
šios dienos mano kelionės tikslas. Eitum skersai išilgai per Babtų
miestą slaunų6, bet nėra kur eiti. isas miestas vienu žvilgsniu apžvelgiamas. kair
Kėdainių gatvė, dešin
Kauno gatvė, o iš tiesų tik viena truput kreiva gatvelė. ra
dar tuzinas desėtko7 metrų ilgumo gatvių, bet jų vardai viešai nerodomi. Policija, vaistinė,
ebatarausko alinė
štai centras, kuriame klaidžioja viena ožka ir pustrečio piliečio.
Lūšnos ir lūšnelės. Pakrypusios sienos ir kiauri samanoti šiaudiniai stogai. Dažytos
sienos ir skardinis stogas Babtuose prabanga. O mūrelio nerasi nė su žiburiu. Bažnytėlė
mažutė, senutė, medinė. Smailas bokštelis kyšo tarp beržų guotos, kaip našlaitis. arpinė
dar liūdnesnė. Babtų parapijonys ne visi meldžiasi Dievuliui lietuvišku liežuviu. ra
čia gyventojų, kurie atkakliai kovoja už
lenkiškas giesmes, pamokslus, evangelijas. 5 Branzaletais tarp dviejų pasaulinių karų vadindavo
Tai Nevėžio pakrančių šlėktelės, paskutiniai 6 apyrankes. Nuo pranc. bracelet. Red. pastaba.
Slaunus – garsus, žymus.
„melsvakraujai“ mohikanai, buvusių zubrų8 7 Desėtkas – dešimties kiekis.
8
ubras – pašiepiama arogantiško lenkų bajoro,
menkučiai ainiai.
šlėktos (plikbajorio) pravardė.
Kur pamatysi vienkiem didžiai nu- 9 Okolica – smulkių bajorų ar tik lenkiškai kalbančių
skurdus , okolicą9 pakrypusių lūšnų nusožmonių kaimas.
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dintą
tai šlėktiškos buveinės. Tvoros sulūžusios, gryčios apgriuvusios, stogai
skylės
ir samanų kuokštai. O ponai gaspadoriai tingiai vaikštinėja po purvinus kiemus, po
prikreiktus atšlaimus. Ir su darbais nesiskubina. Betgi šventadieniais užsivelka žiponus10
žalsvai rudus, sentėvių dėvėtus, šlėktiško fasono kietalank kepur arba tartinos spalvos
kateloką11 užsivožia. Sėda bričką girgždančią, bajoriškais žodžiais ragina kumelėką skeletišką traukia Babtus. Ir bažnyčioje, ir šventoriuje, ir alinėje visur tik „svoji ludzi“,
atskirai nuo mužikų būriuojasi. Idant nesuteptų garbės šlėktiškos, „unoro“ bajoriško.
Pilsudskis mirė Ai, ai, ai Ši žinia babtiškius šlėkteles didžiai sujaudino. Kai kurie
net gedulą paskelbė atminimui pagerbti. vykis buvo komentuojamas itin gyvai, buvo
spėliojama ečpospolitos ateitis, kuri didžiai domina vietinius zubrų ainius. O vis dėlto
Babtų šlėktos nebepajėgia žygiuoti su andžiogalos vienminčiais, nebeišlaiko savo pozicijų.
Babtai prieplauka. Išskyrus Nemuno prieplaukas, tai vienintelė prieplauka Lietuvos
provincijoje. Kol gilus vanduo, mažieji garlaiviukai atpūškuoja Nevėžiu iki Babtų. Šituo
susisiekimu babtiškiai labai didžiavosi, laikė j tradiciniu, mielai juo naudojosi. Dabar
autobusai paveržė Nevėžio garb ir pirmenyb . etas kuris babtiškis beplaukia garlaiviu.
Nebent tik gražią vasaros dieną, dėl pramogos.
Štai pūškuoja garlaiviukas Nevėžiu Kauną. Plaukia pasroviui, bet taip lėtai, kad
vos galima pastebėti. Ką gi, Nevėžis ne Nemunas. Nuo garlaivio galima nuspjauti abu
krantus. ingių vingiai, seklumos ir pakrančių karklai trukdo romantišką susisiekimą.
Bet Babtuose yra Prieplaukos gatvė. Už visas gražiausia. i atstoja Laisvės alėją
Kaune. Šventadieniais ir vakarais piliečiai traukia pakaln , Nevėžio krantą. Prieplauka vienintelė babtiškių pramoga ir promenadų12 vieta. omantiškesnės porelės nudrožia
anapus upės niūksant ąžuolyną pakvėpuoti tyru oru, pasiklausyti lakštingalų dainų...
Bet su tuo promenadu daug nemalonumų. Traškios kūmutės tuoj sužino, kokia porelė
po kokiu medžiu sėdėjo, kokias dūmas dūmojo. Ir paleidžia po miestel ekstra telegramas.
O naujienos čia labai greitai pasklinda. Dar romantiški jaunuoliai negr žo iš ąžuolyno, o
telegramos su komentarais jau traška... Pasirodė svetimas žmogus
po penkių minučių
visas miestelis žino, ką jis šiandien valgė ir kiek litų jo kišenėje. Taip atrodo Babtai
pavasariškiems vėjams pučiant.
Sekmadienis, 1935, nr. 19, p. 3.

iponas – ilgas viršutinis rūbas, paltas.
Katelokas – katiliukas, kieta, pūstu dugnu skrybėlė.
12
Promenade (pranc.) – pasivaikščiojimų vieta, pasivaikščiojimas.
10

11
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Kelionė baidoku į Babtus
Arnoldas Piročkinas

Kiekvieną kartą, kai išgirstu minint Babt s, iš atminties gelmių iškyla prisiminimai apie 1940 metų birželio pabaigoj ar liepos pradžioj įvykusią kelion į šį miestelį.
Tada iš Ka no pasiekti Babtus buvo nesunku jau kursavo keleiviniai autobusai, o
kas norėjo, galėjo į juos nukakti garlaiviukais. Kasdien pagal tvarkaraštį jie iš Kauno
prieplaukos išplaukdavo 9 ir 15 valandą. Kelionė trukdavo 2 val. ir 40 min. Iš B btų
į Kauną jie leisdavosi 5 ir 15.30 val. Kelias į laikinąją sostin trukdavo ilgiau – tris
valandas.
at dalį ruožo – nuo Nev žio žiočių iki Kauno prieplaukos – reikėjo
plaukti prieš srov . i ne tokia jau smarki, bet vis dėlto mažajėgiams garlaiviukams
šis tas. Tarp Kauno ir Babtų buvo keturios oficialios stotelės-prieplaukos, kur garlaiviukai sustodavo paimti ir išleisti keleivių. Tai Lamp džiai (prie Nemuno), Šil lis
(įplaukus į Nevėžio žiotis), Raud ndvaris ir Kudr nai (už poros km nuo žliedžių).
Tačiau mano kelionė į Babtus vyko nei autobusu, nei garlaiviuku. Teko
plaukti baidoku, arba, kitaip sakant, barža. Abu žodžiai nelietuviškos kilmės –
slavizmai. Anais laikais visi prie Nemuno gyvenantys žmonės, spauda ir įstaigos
vartojo tik pirmąjį žodį. Antrasis pavadinimas įsigalėjo po 1945 m., kai reikėjo
taikytis prie rusų kalbos, kuri savo ruožtu jį buvo pasiėmusi iš prancūzų kalbos
barge (tr. barž) – barža, plokščiadugnis laivas.
Baidokai, arba baržos, – tai išimtinai krovininiai laivai, neturintys variklių,
taigi patys savarankiškai negalintys plaukioti, nebent leistis pasroviui. Seniau
baidokai yra turėj bures, bet
a. ketvirtajame dešimtmetyje Nemun tokių
nebepasitaikė. 100–600 tonų talpos baidokus vilko ar stūmė garlaiviai ir motorlaiviai. Prieš pat 1940 metus atsirado geležinių baidokų – iki tol jie buvo mediniai.
Baidokai skyrėsi dar tuo, kad vieni buvo dengti, kiti – atviri.
Baidokų paskuigalyje būdavo įrengiama virtuvaitė ir miegamasis-gyvenamasis kambarėlis. Ši patalpa skirta baidoko vado, arba kapitono, šeimai. Tas vadas
upeivių kalba vadinosi šiporiumi (skolinys iš vokiečių kalbos). Didesnius baidokus,
be šiporiaus, aptarnaudavo dar 1–2 matrozai, t. y. matrosai, arba jūreiviai. Tačiau
dažnai baidoko įgulą sudarydavo šiporiaus šeima žmona, paaug s sūnus.
Nors baidoko erdvė palyginti nedidelė, bet čia gyvenantys žmonės – nei
suaugusieji, nei vaikai – jos stoka nesiskundė. Vasarą ir šiltomis pavasario bei
rudens dienomis visi būdavo baidoko viršuje, kur atsiverdavo neaprėpiami Nemuno
slėnio vaizdai. Net laivui stovint, jie visą laiką kaitaliojosi, o plaukiant virsdavo
tikru kaleidoskopu. Tokios vaizdų gausos ir įvairovės negalėjo patirti niekas kitas,
nors ir būtų gyven s gražiausiame gamtos kampelyje.
lementarius buitinius poreikius visiškai tenkino minėta virtuvaitė ir miegamasis kambarys. Virtuvaitė neaukšta, bet vidutinio ūgio vyrui lenktis nereikėjo. ją
šviesa patekdavo pro langą lubose. ia stovėjo kilnojama koklinė viryklė, pačiame
gale – indauja indams ir maistui susidėti, staliukas, kelios kėdės. iegamasis kambarys buvo aukštesnis gal siekė 2 m aukštį, nes turėjo paaukštinimą, išsikišantį
viršum bortų. To antstato šonuose buvo po porą langų. Kambaryje stovėjo viena
ar dvi lovos, stalas, kelios kėdės, spinta drabužiams, taip pat koklinė krosnis,
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iš kurios išvestas į lauką kaminukas. Vasarą tos krosnies nereikia, bet ankstyvą
pavasarį ir vėlyvą rudenį, kai temperatūra žemiau nulio, ji pravarti. Turtingesni
šiporiai kambaryje rasdavo vietos radijo aparatui. Tai buvo brangus, ne kiekvienam
įkandamas daiktas kainuodavo 300–400 ar net daugiau litų, kurių vertė prilygtų
šiandieniniams 3 000–4 000 litų. Kadangi baidokai neturėjo elektros, aparatams srov teikdavo baterijos; akumuliatoriai dėl brangumo ir nepatogumo įkrauti neplito.
Kol Ge gaudiškyje kraudavo baidoką, tėvai vakare siųsdavo mane per lanką
pas ūkininką Grybą pirkti ką tik pamilžto pieno. Pakelyje į Kauną sustoj nakvynės (baidokai naktį neplaukdavo), jei būdavo dar ne visai sutem ir patogi vieta,
taip pat eidavom į kokią sodybą pieno. Šviežios mėsos visada rasdavome Kauno
parduotuvėse. ia pasirūpindavome nusipirkti ilgesniam laikui gardžios plikytos
„Paramos“ duonos. Taigi, kaip tame tarybinių metų pasišaipyme iš gyvenimo gerovės vandens – nors pask sk, malkų – nors sudek nusiperki duonos ir gyveni.
Kuro krosnelėms iš tikrųjų netrūko. eigu tekdavo į Kauną gabenti malkų
(pliauskų), tai pagal nerašytą nuostatą galėjai jų pjaustyti tiek, kiek pajėgi. Kartu
plaukiantis malkų prižiūrėtojas, arba sargas, nieko nesakydavo. Kartais yra tek
vežti akmens anglių. ų nemažai pribirdavo į plyšius tarp dugne ištiestų lentų.
Tų nuobirų susidarydavo keli centneriai. Baigus iškrauti, jas suvalydavo šiporius.
Nors baidoką supo vanduo, geriamojo statinaites Kaune prisipildavom iš
vandentiekio, o Gelgaudiškyje – iš šulinio. eigu jo kelyje pritrūkdavo, sriubai virti
vandens semdavomės iš Nemuno. Tėvelis sakydavo, kad žemiau Vilkijos (35 km
nuo Kauno) jis esąs jau švarus. enu, kad Gelgaudiškyje darbininkai, krov plytas
į baidokus, per vasaros karščius gerdavo vandenį, pasemtą iš įdubos, iškastos per
pusmetrį nuo Nemuno.
ano tėvas 1939 m. kovo pradžioje tapo Kri kuose pastatyto naujo baidoko
„ arijampolė“ kapitonu, t. y. šiporiumi. Laivas buvo vidutinio dydžio – 300 t
talpos. is priklausė marijampoliškiui Abai eklenburgui, kuris daugiausia gyveno
Gelgaudiškyje. ia jis dirbo didelės plytinės, priklausiusios akcinei bendrovei
„Palemonas“, kažkokiu vadovu. Visai suprantama, kad mūsų baidokui niekada
nepritrūkdavo krovinių nuolat iš Ge gaudiškio į Kauną gabeno plytas ir čerpes.
Antraisiais darbo metais kiek pasikeitė mūsų baidoko priklausomybė jį
savininkas, kad ir nenoromis, turėjo išnuomoti laivininkystės bendrovei „Lietuvos
Baltijos Lloydas“. Tačiau laivo veiklos pobūdis iš esmės nepakito ir toliau pagrindiniai reisai buvo tarp Gelgaudiškio ir Kauno. Tik per patį vidurvasarį, iškrov
Kaune plytas, netikėtai gavom įsakymą plaukti į Babtus. Vadinasi, plauksime
trumpą galiuką (9 km) gerai pažįstamu ruožu tarp Neri s ir Nevėžio žiočių, o
nuo čia 30 km iki Babtų. an, devynmečiui berniūkščiui, tai reiškė naują pasaulį...
plaukus į Nev žį, iš karto patraukė dėmesį, kad upėje visai nejusti srovės
tai ne N munas, kur vanduo vietomis tiesiog kunkuliuoja. uodas kaip ir Nemune
vanduo leido man spėti, kad Nevėžis labai gilus, o gelmė prasideda prie pat
kranto. Tikriausiai tada dar nebuvau susipažin s su aironio eilutėmis Ten susimąst s tamsus Nevėžis Kaip juosta juosia žaliąsias pievas.
štai pievos mus lydėjo
visą kelią. Vietomis jas pertraukdavo vešliuose medžių guotuose skendinčios sodybos. Prie vienos, kur būta platesnio atabrado, maudėsi būrelis vaikų. Plaukiant
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pro atokiau nuo kranto susimetusių trobesių kupetą, tėtis aiškino, kad čia esąs
kažkokio generolo ar ministro dvaras. Nuo dvaro upės link ėjo lyg kokia alėja.
Apskritai tame ruože man viskas susiliejo į vieną bendrą vaizdą atrodė, tarsi pro
šalį slinktų rūpestingai prižiūrimas sodas, kurį šiandien pavadinčiau landšaftiniu
parku. Visur dvelkė tokia nenusakoma ramybė, jog ją pajuto devynmetis vaikigalis, ir ji išliko atmintyje iki šių dienų.
Netruko prabėgti tos kelios valandos, kol mūsų baidokas pasiekė paskirties
vietą, koks kilometras žemiau Babtų. Vilkikas paliko mus priekiu į aukštupį, tad
baidoką reikėjo apgr žti taip, kad jis priglustų prie dešiniojo kranto, kur buvo
miško medžiagos sandėlis, priekiu į žemupį. Tam tikslui reikėjo stumti baidoką
busokais (skolinys iš vokiečių kalbos) – ilgomis kartimis su geležiniais kabliais
viename gale. Kada tėvelis, atsistoj s ant baidoko borto, pamėgino busoką įremti
į upės dugną, nepavyko jo pasiekti.
busoko būta kokių 5–6 m ilgio. Tik iš prie
baidoko pririštos valties jam pasisekė įbesti į dugną tą kartį, kurios koto galas
vos vos kyšojo iš vandens. Tai bent gylis
Prisišvartavus prie reikiamos vietos ir apsitvarkius, netrukus prisistatė keli
vyrai. Tarp jų ir vienas gana išvaizdus ir išprus s čigonas.
Buvo šeštadienis, skubėti niekam nereikėjo, tad susėd ar sustoj vyrai
pradėjo iš lengvo dalytis gyvenimo aktualijomis. Tų kalbų turinio jau nemenu,
tik į atmintį įsirėžė čigono pasiguodimas, kad Lietuvos valdžia, dalindama dvarus (turėta galvoje po 1919 m. vykdyta žemės reforma), čigonus nuskriaudusi
nė vienam iš jų žemės nedavusi.
an tada buvo gaila čigono; kam jį taip nuskriaudė. Kai dabar prisimenu šį epizodėlį, galvoje sumetu, jog vyrai tada bus
svarst naujosios valdžios, paskirtos iš askvos atvykusių okupacijos vykdytojų,
demagoginius šūkius, tarp jų ir pažadą perduoti žem tiems, kas ją dirba. Vargšas
čigonas, matyt, taip pat puoselėjo viltį iš „liaudies vyriausybės“ gauti sklypelį.
Kitą dieną, sekmadienį, po pietų mudu su mama nutarėm pasidairyti po Babtus.
Spindėjo vasaros saulė. Dabar visiškai išgaravo iš atminties mūsų kelias į miestelį.
Gal vinguriavo kiek plačiau pramintas takas, o gal ir vos žymus keliukas, kurio
pakraščiais mirgėjo nenušienautų bajorių žiedai. Gerai atsimenu nusivylimą, kuris
kilo pamačius pagrindin Babtų gatv nelygus akmenų grindinys, apir šaligatviai,
iš abiejų pusių skurdoki mediniai namai. Kai kurie, rodos, net lentelėmis neapkalti,
matyti pliki rąstai. Nė iš tolo B btai negalėjo lygintis su Smalini kais, kuriuose gyvenom iki 1939 m. kovo pabaigos ir kuriuos turėjome palikti, kai hitlerinė Vokietija
užgrobė Kla pėdos kraštą. Ten daugelis namų buvo iš plytų, nemažai – dviaukščių.
ediniai namai buvo apkalti lentelėmis, gražiai nudažyti. Stogai daugiausia čerpių.
Net ir panemunėje lankyti Gelgaudiškio, Veliuon s ir Vilkij s miesteliai atrodė kur
kas šaunesni už Babtus. Šis miestelis rodėsi ištuštėj s žmonių gatvėje beveik nesutikom. Tačiau pro plačiai atvertus langus iš namelių sklido dainos. ane labai
stebino, kad dainuojama lenkiškai. ama man aiškino, kad B btuose esą daug lenkų.
Parduotuvės buvo uždarytos. Tad, dar šiek tiek pavaikščioj Babtų gatve, su niekuo
nepasišnekėj , nieko įdomaus neišvyd , mudu parpėdinome namo – į baidoką.
Pirmadienį prasidėjo krovos darbai. iems veikiai pasibaigus, atplauk s
motorlaivis nuvilko mus atgal gerai nė neprisimenu, ar į Kauną, ar iš karto į
Ge gaudiškį. Grįžimas kažkodėl neįsirėžė į atmintį taip ryškiai, kaip kelionė į Babtus.
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Treji nacių okupacijos metai
Damijonas Šniukas

Vokietijos–SSRS karas babtiečiams nebuvo staigmena. 1940–1941 m. NKVD
agentų pranešimuose pažymima, kad kai kurie buv ar tebesą valsčiaus tarnautojai,
likviduotos Šaulių sąjungos nariai, ūkininkai ne tik nusistat prieš sovietų okupantus, bet ir slaptai organizuojasi. Sklinda kalbos, kad Vokietija 1941 m. geguž
užpuls SSRS ir išvaduos Lietuvą. pač šios kalbos padažnėjo ir viltys sustiprėjo
birželio 14 d. pradėjus masinį gyventojų trėmimą į Sibirą.
Iš NKVD agentų pranešimų galima daryti prielaidą, kad Antrojo pasaulinio
karo išvakarėse B btų valsčiuje veikė kelios rezistencinės grupės, o gal buvo ir
bendra organizacija, kurios vadovu nurodomas pašto viršininkas onas ockevičius
( ackevičius, ockus).
Babtų partorgas V. Rusteika LKP(b) Kauno apskrities komitetą informavo,
kad onas ockevičius – didelis kontrrevoliucionierius, prašom j sutvarkyti, svolačiai
šauliai pas j renkasi, per paštą nieko negalim ums pranešti. ų ryšininku įvardijamas
didelis svoločius Stasys Vasaitis iš Vosiškių, kuris laksto kaip jų telefonas, kiršina
liaud , slaptai derasi. Aršus šaulys mokytojas onas Virbickas pasislėp s1.
Agentas Guogis pranešė, kad Piep lių gyventojas Stankūnas 1941 03 16 miške rad s prilipintą lapelį su užrašu Nekirskite sausuolių, nes jie bus reikalingi karti
komunistus. Tą raštelį perdav s Kar lgirio eiguliui Bareišai, šis jį nuslėp s, nes yra
buv s šaulių vadas, draugauja su antitarybiniais elementais, aršiais fašistais Antanu
Slavinsku, Stasiu Aniuliu, veterinaru Vladu Gabrilavičiumi, o jų vadas – . ockus2.
Agentų lektros ir Plaktuko pranešimais, miestelio batsiuvys Adomas Urbonas aiškin s, kad pavasarį ateis vokiečiai, žmonės sukils ir sovietams bus galas.
Ginklų esama iki valiai, o areikonyse daug pistoletų. is esąs nepriklausomybės
kovų savanoris, jei reikės, vėl su uozu Škėma (taip pat savanoriu) imsis kulkosvaidžių. Urbonas lank sis Vilniuje, ten aiškin , kad karas prasidės gegužės 1-ąją.
Pas Urboną ateiną žmonės su raportais, jis platinąs laikraštį „Laisva Lietuva“3.
Valsčiaus rezistenciniam sąjūdžiui netrukus buvo kirstas skaudus smūgis –
1941 m. birželio 14 d. į Sibirą ištremti pagrindiniai agentų pranešimuose minėti
žmonės – onas ockevičius, Adomas Urbonas, onas Virbickas, Vladas Raktelis,
taip pat Kazys Puskunigis, Pranas Kazla. Likusieji pradėjo slapstytis.
Antrąją Vokietijos–SSRS karo dieną, birželio 23-iąją, per Kauno radiją kalbėj s sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos
valstybės atkūrimą ir Laikinosios vyriausybės sudarymą. Sovietų atleisti pareigūnai
buvo paraginti grįžti į savivaldybes ir pradėti veiklą.
Babt s vokiečių kariuomenė įžengė birželio 24 d. Iškent vienerių metų
žiaurią sovietų okupaciją, babtiškiai kartu su visa Lietuva vokiečius sveikino kaip
išvaduotojus. Vladas ebatarauskas su
onu hatkevičiumi pas Karolį Pranevičių buvo spėj pasiūti vokišką vėliavą. 1 A. Urbono trėmimo byla, LYA, f. V-5, ap. 1,
b. 36948/5.
Daub rų kaimo ūkininkai Polikarpas 2 . ockevičiaus trėmimo byla, ten pat, b. 36611.
Gailevičius, Ksaveras Sirtautas ir kiti 3 A. Urbono trėmimo byla, ten pat, b. 36948/5.
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babtiškiai emaičių plente vermachto karius pasitiko su duona ir druska, lašiniais,
degtinės taurėmis. V. ebatarauskas ir . hatkevičius tuoj išardė turgaus aikštėje
pastatytą sovietin tribūną.
Tą pačią dieną valsčiaus viršaičio pareigas perėmė ustinas anušauskas,
nuovados viršininko – Kazys Tribinevičius. Susidarė nemažas partizanų (baltaraiščių) būrys, kuriam vadovavo Stanislovas Aniulis iš Vareikonių. Ginkluotų
aktyvistų gretose buvo Vladislovas ebatarauskas, Vladislovas epavičius, Vladas
Gabrilavičius, onas Liaudanskas, Vaclovas Šimanskis, Vaclovas Venckus (visi iš
Babtų), Vaclovas Alaburda (Kani kai), Antanas ir onas Bacevičiai ( un škiai),
uozas hatkevičius (Ant gynė), Antanas Grajauskas ( uginta ), urgis Laurinaitis
(Vareik niai), Stasys Stanionis (Papa čiai), uozas Škėma ( ema tkiemis), Stasys
Vasaitis (V siškiai) ir kiti, daugiausia buv šauliai. ų štabas buvo miestelyje,
dalinai Bacevičių sodyboje
un škiuose. Šiame kaime buvo ir kažkoks raudonarmiečių štabas, partizanai jį užėmė4.
Partizanai pirmiausia persekiojo netvarkingai besitraukiančius raudonarmiečių
būrius, gaudė juos į nelaisv , saugojo pastatus, tiltus. Vėliau pradėjo komunistų,
komjaunuolių, trumpo sovietmečio aktyvistų areštus.
Tai buvo ne tik džiugios išsivadavimo iš komunizmo, Lietuvos nepriklausomybės vilčių, teisybės triumfo, bet, deja, ir savivaldžiavimo, revanšo, neapykantos protrūkių dienos. Dviejų totalitarinių valstybių okupantai – bolševikai ir
naciai – labai sukiršino lietuvių tautą. Blogas emocijas kurstė vokiečių karinių
dalinių žiaurumas, nacių skleidžiamas žydų tautos tapatinimas su komunistais.
irties nuosprendžiai buvo vykdomi spontaniškai, be jokių teisinių procedūrų,
net registracijos. Dėl to vėl kaupėsi pyktis, kuris nauja banga išsiliejo grįžus sovietams. inoma, taip elgėsi ne visi partizanai.
Pagal oficialius šaltinius, pirmieji 8 komunistai ir komjaunuoliai, tarp jų
6 žydai, buvo sušaudyti liepos 17 d.
inimi Stepanida Patyševa ir du jos sūnūs – 17 m. Leonidas ir 15 m. Pimenas. Tuo metu ar vėliau buvo sušaudytas
ir šeimos galva – NKVD darbuotojas Dorofejus Patyševas. Valsčiaus viršaitis Vaclovas ižinauskas buvo nušautas, atrodo, dar anksčiau. Sovietų nacionalizuotos
Panevėži ko plytinės direktorius Sarcevičius, gyven s Gaižuv lėje, buvo pakeltas iš
lovos, vienais apatiniais nuvestas prie upelio, ten nušautas ir pakastas. Per Kalėdas
Ant gynės kaimo pirtyje buvo užtiktas besislapstantis babtiškis komunistas, buv s
Raud ndvario valsčiaus pirmininkas Kazimieras Sirtautas. Kadangi jis atsišaudė,
pirtis buvo padegta, vyras žuvo. Komunistas onas Šaltis po pirmojo arešto buvo
paleistas. Antrą kartą areštavus buvo
išsiųstas į Kauną ir iš ten negrįžo5.
4
V. lobecko, A. Liniovo, A. Liniovos ir . ŠaltytėsRugpjūčio pradžioje vokiečiams
Kovalevskajos parodymai. Masinės žudynės Lietuvoje,
Vilnius, 1965, d. 1, p. 291–296; P. Gailevičiaus (LYA,
perėmus civilin valdžią Lietuvoje, praf. V-5, ap. 1, b. 2942/5), . Ginco (ten pat, b. 3024),
sidėjo sistemingas žydų persekiojimas
S. Stanionio (ten pat, b. 4536), S. Vasaičio (ten pat,
b. 22496/5) trėmimo bylos; Bubnys A. olokausir žudymas. Babtų valsčiaus viršaitas Lietuvos provincijoje 1941 metais, elektroninė
tis, policija ir baltaraiščiai, vykdydami
versija, www.komisija.lt.
apskrities valdžios nurodymus, suėmė 5 Masinės žudynės Lietuvoje, Vilnius, 1965, d. 1, p. 131;
R. Valatkaitės iš Panevėžiuko liudijimas. Liudininkė
miestelio žydus, konfiskavo jų turtą,
. Kovalevskaja Patyševus vadina Dorofejevais.
saugojo juos mokykloje ir sinagogoje.
ed. pastaba.
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Rugpjūčio 31 d., atvykus skrajojamam žudikų būriui, 83 asmenų žydų bendruomenė buvo etapuota į Babtų šilą ir sušaudyta.
Kitaip negu kaizerinės okupacijos metais, naciai savo valdininkų į valsčių
savivaldybių įstaigas nesiuntė, leido tvarkytis lietuviams. Nors tų savivaldybių
teisės, griežtai reguliuojamos okupantų, buvo minimalios, tam tikra jų prieškarinio
pavidalo regimybė liko.
Kauno apskrities viršininko rugpjūčio 1 d. įsakymu buvo patvirtinti seniūnai
Antagynės – onas ontvila, Babtų – onas Gincas, Gaili šių – Petras ižinauskas,
Gaižuv lės – Antanas Šarauskas, Kilbis – Ignas usevičius, uniškių – Aleksas
Barauskas, Panevėžiuko – Liudas Tamoševičius, Piepalių – Vladas Apanavičius,
Vilk nų – Vincas Kripavičius, V siškių – Antanas Rutkauskas. Pripažinta, kad šias
pareigas jie eina nuo liepos 1 d. Kai kurie seniūnai vėliau pasikeitė, jais tapo
Antagynės – Stasys onaitis, Kilbisų – Vladas Budrys, Piepalių – Kazys Buinauskas,
Vosiškių – Pranas Antanavičius. 1942 m. vasarą areštavus S. onaitį, Antagynės
seniūnu paskirtas Vaclovas Šimanskis6.
Babtų nuovadą 1941 m. sudarė šie pareigūnai viršininkas Kazys Tribinevičius, vachmistrai Stasys Balašaitis, Ignas urkšys ir Stasys atokas, vald ininkas
onas Bironas7.
Valsčiaus savivaldybės įstaigoje dirbo viršaičiai ustinas anušauskas, nuo
1942 05 22 ulius Bortkevičius, po jo – Petras Raudonikis; sekretoriai Vincas
artynaitis, nuo 1942 01 01 Antanas Dubinskas, nuo 1942 02 23 Pranas Baronas;
raštvedžiai Leonas onkevičius, nuo 1941 12 15 Aleksandras Proškinas, nuo 1942
01 01 uzė Baginskaitė; buhalterė lena Bulevičiūtė.
. anušauskas pats pasiprašė atleidžiamas. . Baginskaitė nuo karo pradžios
iki paskiriant raštvede dirbo ten pat mašininke. . Bortkevičius atkeltas iš Vandži galos, kur dirbo valsčiaus savivaldybės sekretoriumi8.
Nacių okupantai žemdirbius netrukus apdėjo sunkiomis natūrinėmis prievolėmis. Proporcingai nuo turimos žemės reikėjo valstybei statyti grūdus, mėsą,
kiaušinius, sviestą, vilną. Šiam tikslui 1942 m. gegužės 16 d. valsčiuose buvo
įsteigtos žemės ūkio gaminių tiekimo įstaigos ( T ). staigų vedėjai turėjo viršaičių
pavaduotojų teises. B btuose T vedėju buvo paskirtas Vincas Rainys (Reinys),
sekretoriumi Alfonsas iknevičius, kontrolieriumi Vincas Gečionis, sąskaitininke
anina idimtaitė.
Daugumai prekių, visų pirma maisto, buvo įvestos kortelės. oms paskirstyti
valsčiuose prie savivaldybės įstaigų buvo įkurti prekių paskirstymo punktai. Iš
pradžių punkto vedėju dirbo V. Rainys, jam išėjus į T , – Domininkas ilinskas.9
Nepaisant vokiško griežtumo ir tvarkos, kai kurias prekes buvo galima
gauti tik spekuliacinėmis kainomis arba jas keičiant į lašinius, sviestą. pač
striuka buvo su naftos produktais. Rudenį, kai prasidėdavo kūlimo metas, labai
pašokdavo dyzelinių degalų kainos. Savininkus, kurių kuliamosios buvo sukamos garu (lokomobiliais), graibstyte
graibstydavo.
1942 m. pavasarį Babtų valsčių 6 LCVA, f. R1534, ap. 1, b. 183, l. 7, 70, 72.
7
Ten pat, b. 1, l. 3, 11, 15, 24.
vokiečiai pradėjo germanizuoti. monės 8 Ten pat, b. 183, l. 27, 28, 30, 40, 59, 60.
iš savo gimtųjų sodybų išvaryti, jose 9 Ten pat, l. 29, 50, 66, 71.
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įkurdinti kolonistai. Tokią dalią patyrė Leopoldo Pranevičiaus, ono
ontvilos,
Leopoldo Gineikos, ono Rakevičiaus šeimos iš Ant gynės, Boleslovo Skirgailos
iš Antagyn lių, Stasio stramecko iš Kače gių, Stasio Babensko, Antano ir eslovo Urniežių, Kosto Gvozdinsko, Alfonso Petkevičiaus,
ykolo Vyšniausko iš
Berla nių ir Urn žių, Simo Koreivos iš anuš nių, Antano ichnevičiaus, Adomo
izerevičiaus iš Vilk nų ir kitos. Pagynės dvare, Baj nų malūne taip pat šeimininkavo vokiečiai10.
Naciai draudė bet kokią politin ar visuomenin veiklą, susirinkimus. Vieną
kitą vakarėlį buvo galima surengti nebent mokyklose vaikų koncerto dingstimi.
okyklos veikė tos pačios kaip ir nepriklausomoje Lietuvoje.
Gyventojams buvo diegiama rasistinė nacionalsocializmo ideologija, skelbiama
apie žydų vadovaujamą pasaulinį bolševizmo ir Anglijos bei AV „plutokratų“
sąmokslą, garbinamas Adolfas itleris. Pavyzdžiui, 1942 m. Babtų valsčiaus savivaldybė gavo itlerio portretų ir nurodymą, kaip reikia šv sti fiurerio gimimo
dieną – balandžio 20-ąją. iestelis turėjo būti papuoštas vėliavomis, o vitrinos ar
įstaigų langai dekoruoti pagal pridėtą piešinį. Piešinio centre – itlerio portretas,
virš jo vokiškas erelis, apačioje svastika, o iš abiejų šonų po tris pasvirusias vėliavas.
Dekoro apačioje privalėjo būti vokiečių kalba išrašyti žodžiai Wir danken unserum
Betraier Dėkojame mūsų išvaduotojui . Kauno apskrities viršininkas V. Bortkevičius
įspėjo, kad itlerio portretų negalima klijuoti ant tvorų ir kitų panašių vietų11.
Vokiečiams nepavykus organizuoti lietuvių SS legiono, 1943 m. jie pareikalavo rekrūtų į Reicho darbo tarnybą. Savanorių beveik neatsiradus, buvo
rengiamos žmonių, visų pirma jaunimo, gaudynės susibūrimo vietose – turguose,
atlaiduose. Valsčiams buvo skiriamos rekrūtų kvotos. Pirmiausia į Vokietiją buvo
siunčiami buv sovietiniai aktyvistai, valsčiaus vadovybės ar seniūnų pasitikėjimo
neturį asmenys. Pagal įvairiuose dokumentuose išsklaidytus duomenis pavyko
nustatyti, kad iš Babtų valsčiaus į Reicho darbus buvo išsiųsti Stasys Bačėnas,
Bronė Banevičiūtė, Povilas elkys,
arijona Kavaliauskienė, onas Kaminskas,
onas inkevičius. Visi jie grįžo namo, kai kurie sovietmečiu liudijo prieš savo
trėmėjus, tą kartą jau tremiamus į Sibirą12.
Lietuvoje veikė nemažai sovietinių karo belaisvių stovyklų. monės jose
buvo laikomi pusbadžiu, ypač žiemą daugelis mirdavo. Vėliau vokiečiai sutiko,
kad ūkininkai belaisvius pasiimtų dirbti. Iš to naudos turėjo abi pusės ūkininkai – darbo jėgą „už pilvą“, o belaisvių nebekankino griežtas stovyklų režimas,
jie atgaudavo jėgas. Gal todėl, kad kurį laiką veikė belaisvių stovykla Gailiušių
dvare, Babtų valsčiaus ūkininkai šia galimybe ypač naudojosi. Po 2–3 rusus ar
ukrainiečius belaisvius laikė Povilas ebatarauskas, onas Gincas, Kazys Šalkauskas
(visi iš Babtų), Bronius Ignatavičius, enrikas
ichalkevičius, onas
ontvilas
(Antagynė), Ksaveras Sirtautas (Daub rai), Ignas Urniežius (Gaižuvėlė), urgis Kalvaitis (Paparčiai), uozas hvasčiauskas, uozas urauskas (Vilk nai), Stasys Vasaitis (Vosiškiai). Daugeliui belaisvių taip
buvo išgelbėta gyvybė, ne vienas jų,
10
Kazėnas . Pagynė, Vilnius, 1990, p. 59–60.
artėjant Rytų frontui, pabėgo į mišką 11 Ten
pat, b. 215, l. 100.
ir prisidėjo prie raudonųjų partizanų. 12 LYA, f. V5, ap. 1, b. 3035/5, 20841, 22496/5.
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Grįž sovietų okupantai to nevertino. Priešingai, jų akimis belaisvius maitin
ūkininkai buvo tarybinių žmonių eksploatatoriai laikinai fašistų okupuotoje teritorijoje.
Tai buvo papildomas argumentas kurpiant trėmimo į Sibirą bylas13.
Vermachtui pralaimint Rytuose, ypač po Stalingrado katastrofos, Lietuvoje sustiprėjo SSRS diversinė veikla raudonųjų partizanų būriai buvo stiprinami
naujais desantais, iš stovyklų pabėgusiais belaisviais, buvo kuriamas pogrindinių
komunistinių grupių tinklas. Pagausėjo diversijų geležinkeliuose, buvo deginami
sandėliai, puldinėjami valstybiniai ir stambesni valstiečių ūkiai.
Raudonųjų partizanų veikla išsiplėtė ir netoli Babtų. Ib nų miške bazavosi
būrys „Už Tarybų Lietuvą“. Ib nuose gyveno po 1863 m. sukilimo atkelti rusai.
Vienas kitas jų apsigyveno ir Babtų valsčiuje. Dalis šių rusų stojo į komunistų
partiją, 1940–1941 m. aktyviai tarnavo sovietų okupantams, simpatizavo ir rėmė
raudonuosius partizanus.
sovietinių partizanų veiklą, ypač Rytų Lietuvoje, labai griežtai reagavo
vokiečiai. Buvo sudeginti F rmos ir Lazd nų (Tr kų apskr.), Š rkiškių (Alyta s
apskr.), ili nų, Lauci nų ir Šlapeki (R kiškio apskr.) kaimai, vyko kitos baudžiamosios akcijos. Sustiprintos žmonių gaudynės darbams Vokietijoje. 1943 m.
rugsėjį tarp lietuvių administracijos ir okupantų buvo pasiektas susitarimas vokiečiai leidžia vietose kurti ginkluotą savisaugą, o Lietuva mobilizuoja į darbus
Vokietijoje 30 000 žmonių.
Apskričių viršininkų vadovaujami savisaugos būriai buvo skirti gyventojų
turtui ir gyvybei saugoti, taip pat kovoti su bolševikinio elemento banditizmu. Struktūra
buvo tokia valsčiuose būriai, seniūnijose skyriai, kaimuose grandys, sudaromos
bent iš penkių vyrų. Būrių veikla ypač suaktyvėjo 1944 m., Rytų frontui artėjant
prie Lietuvos14. Daug šios apsaugos vyrų kartu su vokiečiais pasitraukė į Vakarus.
Deja, konkrečių žinių apie Babtų savisaugos būrių veiklą nerasta.
1942 m. gegužės 27–29 d. vyko „Lietuvos generalinės srities“ visuotinis gyventojų surašymas. Stropiai padirbėjo Babtų valsčiaus surašinėtojai mokytojai Paulina
Gabrilavičienė, Antanas uzėnas ir Petras Kursevičius, miškininkai Antanas Vakulskas
ir Algirdas Rimkevičius, tarnautojas Vincas Rainys, ūkininkas Stasys Antanavičius.
Kokios tada buvo gyvenvietės ir kiek jose gyventa žmonių, rodo pateikiama lentelė.
a t va sčiaus visu tini g vent
aga sura
a
inkes 15

sura

Apylinkės
nr.

Gyvenvietės pavadinimas

1.
2.

Babtai, Kauno ir Kėdainių g.
Babtai, Turgavietės a., Prieplaukos
ir Teškupio g.

u

en s
Gyvenvietės rūšis
iestelis
iestelis

kių (butų)
skaičius
69
64

Gyventojų
skaičius
265
249

Ten pat, b. 2674, 2734, 3002, 3023, 3024, 3052, R5069,
22482, 22496, 22498.
14
izas R. Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių
Vokietijos okupacijos metais (1941–1944), Genocidas
ir rezistencija, Vilnius, 2002, Nr. 1(1), p. 69–93.
15
LCVA, f.R1534, ap. 1, b. 250, l. 165.
13
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t sinys
Apylinkės
nr.

Gyvenvietės pavadinimas

Gyvenvietės rūšis

3.
4.

Babtai, dalis
Gailiušiai
Girininkija
Iš viso
Šašiai
Stabaunyčius
Iš viso
Sitkūnai
Padaugupis
Vidriškiai
Naujakaimis
Ramoniškiai
Iš viso

Kaimas
Kaimas
Vienkiemis

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

Panevėžiukas
Lazdynė
Rebzdžiai
Nausedai (Puidinė)
Iš viso
Vikūnai
Gaižuvėlė
Karalgiris
inkiškiai
anogrodas
Iš viso
Piepaliai (dalis)
Piepaliai (dalis)
Vareikoniai (dalis)
Vareikoniai (dalis)
Algupys
emaitkiemis
Iš viso
Vosiškiai
emaitkiemis
Iš viso
Naujatriobiai
Pavejuonis
Pajatai
glynai
Iš viso
Vilkėnai (dalis)
Vilkėnai (dalis)
Urniežiai
Berlainiai
Iš viso
ugintai
anušoniai
Iš viso
Kaniūkai
acišius
Iš viso
Krivėnai
Dolė
Bukalainiai
Karalgiris
Iš viso

Kaimas ir dvaras
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Vienkiemis
Bažnytkaimis
Vienkiemis
Vienkiemis
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Dvaras
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Dvaras
Kaimas
Dvaras
Vienkiemis
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Vienkiemis
Kaimas
Kaimas

kių (butų)
skaičius

Gyventojų
skaičius

43
31
2
33
38
16
54
28
9
3
9
2
23

217
147
5
152
143
62
205
126
34
21
58
13
126

26
3
3
8
40
31
28
28
8
6
42
25
25
31
30
20
18
38
27
14
41
22
2
2
19
45
40
41
10
19
29
18
10
28
27
15
42
11
9
5
20
45

94
19
22
55
190
149
211
116
21
24
161
130
126
139
131
87
75
162
159
60
219
123
6
9
90
228
170
178
59
88
147
85
47
132
125
74
199
61
39
16
87
203
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t sinys
Apylinkės
nr.

Gyvenvietės pavadinimas

Gyvenvietės rūšis

25.

Pastrebė
Pastrunė (Gaižuvėlė I)
Iš viso
Bajėnai
Daubarai
Kilbisai
Iš viso
Kampai
Gailiakaimis
uniškiai (dalis)
uniškiai (dalis)
Sausinė
Kačiūniškiai

Dvaras
Kaimas

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

Paparčiai
Iš viso
uodoniai (dalis)
uodoniai (dalis)
Tulėjai
Iš viso
Antagynė
Antagynėlės
Lipanauka
Rokiškiai
Pagynė
Iš viso
vis

Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Vienkiemis
Vienkiemis
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Kaimas
Dvaras

kių (butų)
skaičius

Gyventojų
skaičius

4
39
43
30
14
27
41
34
25
40
18
2
6

16
161
177
145
68
131
199
194
147
180
90
9
26

6
32
35
18
11
29
55
19
4
6
16
45

26
151
179
90
61
151
118
90
17
27
65
199

4

6

Atskirai nurodoma, kad valsčiuje gyvena 1 571 šeima, 6 535 gyventojai
(3 179 vyrai ir 3 356 moterys)16. Lentelės duomenimis gyventojų pusšimčiu mažiau.
Šis sąrašas yra paskutinis, kuriame tiksliai išvardijamos Babtų valsčiaus
gyvenvietės ir nurodomas gyventojų skaičius iki antrosios sovietų okupacijos bei
administracinio suskirstymo sovietizacijos.
1944 m. liepos mėnesį Raudonoji armija, palauždama vokiečių pasipriešinimą,
įsiveržė į Lietuvą. Daug žmonių, visų pirma nacmečio aktyvistai, prisimindami
pirmosios sovietų okupacijos baisumus, patraukė su vokiečių kariuomene į Vakarus. emaičių plentu pro Babtus nutįso kinkinių vilkstinės. Prie jų prisijungė ir
nemažai babtiečių. Sovietinis Babtų valsčiaus vykdomasis komitetas paskelbė kai
kurių pabėgusių liaudies priešų – žemdirbių sąrašą. Tai Rebzdžių dvaro savininkas
Petras Raudonikis, ac šiaus – Antanas Dičmanas, onas atkus (Babtai), Barbora
Butkevičienė (Panevėžiuko vnk.), Kazys Trumpickas (Gaižuvėlė), Petras
atulis,
onas Ignatavičius (abu iš Karalgirio), Vladas Nagevičius ( emaitkiemio dv.). Iš savo
ūkių nežinia kur pasitraukė Adolfas ickevičius ir Vytautas Vankevičius (Nauj triobiai, 293,32 ha žemės savininkai), Regina Vankovičiūtė ( uod nių dv., 155,47 ha),
ečys Ražinskas (Kriv nų dv., 154 ha),
Bagdonas Koreva (Panevėžiuko dv.,
70,39 ha), igmas Koreva (Panevėžiu- 16 Ten pat, b. 250, l. 242.
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kas, 83,44 ha), dislovas urevičius (Pagynės dv., 239,74 ha), Vaclovas Vyšniauskas
( anogrodas, 212,90 ha), Kostas Petrikas (Gailiušiai, 135,06 ha), Gilienė (Kačiūniškės dv., 139,69 ha), Leonas Glemža (Vareikonių dv., 81,52 ha) ir daug kitų.
Pačiu paskutiniu momentu pasitraukė Babtų policininkai. Rugpjūčio 2 d.
sovietų informacijos biuras jau pranešė apie Babtų „išvadavimą“.
Pasitraukdami vokiečiai naikino babtiečių turtą, mūšių metu jo negailėjo ir
grįžtą okupantai. Sudegė modernus medinis Babtų šešiametės mokyklos pastatas,
kai kurių ūkininkų sodybos Daub ruose, Kar lgiryje, ugintuos , susprogdintas
emaičių plento tiltas per Nev žį. Tankai ir kitas karinis transportas sumaitojo
baigiančius br sti pasėlius.
Karalgirio gyventojas Kazys Šukys slėpė žydus, sovietų karo belaisvius.
Kažkas jį įskundė. Liepos 29 d. į sodybą atvažiavo vokiečių tanketė, apšaudė ir
padegė namą. uvo ten buvusieji ir viešėj s kaimynas Vyšniauskas. Šukio žmona
spėjo nusileisti į rūsį ir išsigelbėjo17.

17

glinis
rugpj. 9.

. Karalgirio aukos, Tarybų Lietuva, 1944,
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Iš Babtų žydų bendruomenės istorijos
Damijonas Šniukas

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje gausėj ir laisvųjų piliečių privilegijų
iš Vytauto susilauk žydai iš pradžių laikėsi rytinėje ir pietinėje valstybės dalyje.
1557 m. paskelbta Valakų reforma, pagal kurią buvo inventorizuota žemė, suformuoti
kaimai, patikslinti santykiai tarp didžiojo kunigaikščio ir bajorų nuosavybės, tarp
pastarųjų ir baudžiauninkų, sudarė geresnes sąlygas skatinti ekonomin raidą, amatų
ir prekybos plėtrai, tad ir žydų pasklidimą po visą LDK teritoriją. VI a. antrojoje
pusėje žydų pavardės jau minimos ir emaičių seniūnijos, Šiaulių karališkosios
ekonomijos dokumentuose. Dar po šimtmečio, suteikus naujų lengvatų, žydai ypač
ėmė plisti emaitijoje. 1766 m. emaičių vaivadijoje jau buvo apie 16 tūkst. žydų.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
ir Rusijos imperijos metai
Tikėtina, kad B btai buvo tarp pirmųjų miestelių, kuriuose įsikūrė po etnin
Lietuvą sklisdami žydai. Ši gyvenvietė buvo netoli Kauno miesto, prie kelio, o vėliau
ir prie pašto trakto V lnius–Ryg ; prie Nev žio – laivyba šia upe atsispindi net
Babtų herbe; apylinkėse buvo gausu dvarų, bajorkaimių. Geresnės terpės amatams ir
prekybai net ieškoti nereikėjo. Rašytinių šaltinių iš šių tolimų laikų rasti nepavyko.
Galėtume tik padaryti prielaidą, kad iki pat
a. B btuose gyven Varekanskiai
ir Babterai buvo Vareik niuose ir miestelyje įsikūrusių pionierių palikuonys.
Babtų kraštotyros muziejaus duomenimis, 1738 m. miestelyje gyveno viena
žydų šeima, o 1765 m. jau 32 žydai, turėj 8 namus1.
I a. pradžioje žydai minimi kaip Babtų pašto stoties laikytojai. Dėl Kauno
pirklių gildijos nario Danieliaus Abramovičiaus Kopelianskio tautybės dar galima
būtų diskutuoti, o dėl jo patikėtinio Borucho Karpovičiaus abejonių nekyla2.
VIII a. Lietuvoje pradėjo formuotis štetlai. Taip žydai vadino miestelius,
kuriuose jie sudarė ženklią gyventojų dalį arba daugumą ir kuriuose susiklostė
būdinga jų bendruomenėms gyvensena. Štetlų kultūra sudarė Lietuvos žydų, vadinamų litvakais, tapatumo pagrindą.
ydai energingai ir nuosekliai perėmė į savo rankas vietos prekybą, amatus,
smuklių, malūnų, kai kur net dvarų nuomą, mokesčių rinkimą, pinigų skolinimą.
vairiuose šaltiniuose minima, kad Babtų žydai Nev žiu ir N munu į Prūsus gabeno mišką, grūdus, kitus žemės ūkio produktus. Iki I a. vidurio Babtų žydai
priklausė Vandži galos žydų bendruomenei.
I a. buvo Babtų žydų bendruomenės aukso amžius. Išlik įvairūs rekrūtų,
mokesčių mokėtojų, rinkėjų sąrašai liudija, kad žydai miestelyje kartais sudarydavo
gyventojų daugumą. pač šiuo atžvilgiu yra iškalbingas, kartu ir klausimų užduodąs, 1874 m. visuotinis žydų sąrašas3.
is leidžia sukaupti žinių ir susidaryti 1 BKM fondai.
prielaidas apie bendruomenės šeimų 2 1828 01 05 Babtų pašto stoties apžiūros aktas, LVIA,
f. 378, BS, 1820, b. 22, l. 165. Nuorodą pateikė
dydį, giminių paplitimą, kartų santyK. isius.
3
kius, pavardes ir vardus.
KAA, f. I-61, ap. 2, b. 5534.
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Pagal šį sąrašą, 1874 m. Babtuose gyveno 328 žydų šeimos, 1 407 jų
nariai. Iš karto kyla klausimas, ar miestelyje galėjo tiek būti ne tik žydų, bet
ir apskritai gyventojų. Kauno gubernijos informaciniame metraštyje ( а тна
кн ка Ков нско
рн ) teigiama 1892 m. miestelyje gyveno 850 žmonių,
1901 m. – 1 110, 1913 m. apie 1 200. ydų įvairūs šaltiniai nurodo 1893 m. –
254, 1897 m. – 125, 1913 m. – 900. Taigi turėtume manyti, kad I a. pabaigoje,
po baudžiavos panaikinimo, Babtuose žydų arba smarkiai sumažėjo, arba minimas
sąrašas kažkokiu būdu išpūstas.
Abi tikimybės turi pagrindą. Tokia didžiulė žydų bendruomenė Babtuose
gal nebegalėjo susirasti pajamų šaltinių. Tik viena kita žydų šeima miesteliuose
įsigydavo nekilnojamojo turto – žemės, pastatų, kitos juos nuomodavo. Persikelti į
kitą miestelį ar miestą, kur rasdavo geresnes gyvenimo sąlygas, galėjo be didesnio
vargo. Kita vertus, gal dėl kokių nors priežasčių (pavyzdžiui, mažesnių mokesčių)
miestiečiams buvo tikslinga savo gyvenamąją vietą deklaruoti miesteliuose Gal
kai kas iš šio sąrašo gyveno Kaune, Kėd iniuose
Kad ir kaip būtų buv , 1874 m. konstatuota gausiausia Babtų žydų bendruomenė per visą rašytin jos istoriją. Apie kai kurių šeimų sėslumą liudija
išaug s jų genealoginis medis. Gausiausia buvo Birgerių giminė – 20 šeimų ir 96
jų nariai, toliau – Glikai (atitinkamai 13 ir 51), iselskiai ( išelskiai, 12 ir 43),
Strašuneriai (11 ir 58), Gordonai (9 ir 28), Portnojai (6 ir 27). Daugiausia buvo 5–6
asmenų šeimų – po keturias dešimtis, keturiolikoje šeimų gyveno po 7, penkiose
po 8, trijose po 9 ir dviejose po 10 asmenų. Tik penkiose šeimose sugyveno trys
kartos – seneliai, tėvai ir vaikaičiai. Apskritai senyvo amžiaus žmonių būta mažai
penki šešiasdešimtmečiai ir 74 metų Tauba iselskaja.
Populiariausi moterų vardai, įrašyti familiaria, buitine rusiška forma, buvo
tokie Basia, Beile, Bliume, haja, hana, erpe, ipe, Dina, Dobre, Dveire, lka,
ster, tka, Feige, Freide, Gitlia, Golda, Lėja, Libe, ala, era, irse, Nechame,
Pesa, Rachel, Reize, Riva, Rivka, Roche, Sore, Sorka, Šeine, elde, late.
Populiariausi vyrų – Abram, Aron, Beniamin, Berel, hackel, haim, hanon,
David, lijaš, Faivuš, Girš, Icik, Izrail, ankel, osel, udel, Leib, Leizer,
ejer,
endel, ordchel, ovša, Nechemija, Notel, rel, Šimel, Šimon, Šlioma, Šmerel,
Šmuel, Šolom, elik. Dauguma turėjo dvigubus vardus.
Kai kurie sąrašai leidžia susidaryti vaizdą apie miestelio žydų amatus, turtą.
Štai 1858 m. žvakių mokesčio sąraše iš minimų 33 šeimos galvų 5 buvo siuvėjai,
3 kepėjai, 2 audinių dažytojai, 2 batsiuviai, po vieną dailid , skardininką ir vežiką.
Septyni asmenys įvardijami savininkais, matyt, tai buvo turtingiausi Babtų žydai4.
1893 m. dėžutinio (taupyklinio) mokesčio mokėtojų sąraše nurodytos 56
šeimos, iš viso 254 gyventojai5. Stambias parduotuves laikė Abramas Beržas,
1844 m. caro valdžios įvestas mokestis už šabo
Vulfas ir Leiba Vitkinai, smulkių premetu (šeštadieniais ir per šventes) sunaudotas žvakes
kių – našlė Sara Birger, Šlioma us- 4 valdiškoms žydų mokykloms išlaikyti. Red. pastaba.
KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6673, l. 253–254.
manovičius, Leiba Gražutis, ordchelis
Dėžutinis (taupyklinis) mokestis žydų bendruomenės naudai paprastai buvo renkamas už žydams
Kirzneris, odos dirbinių – ejeris Gartinkamos, t. y. už košerinės, mėsos vartojimą. Red.
beris, mėsines – Kaškanas hazynas,
pastaba.
auša Reznickis ir ankelis Babteris, 5 KAA, f. I-49, ap. 1, b. 7521, l. 27–28.
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smukles – Gilelis Vitkinas, Bencelis Birgeris, haimas alovičius. Babtiečius rengė
siuvėjai Abelis Vinokuras ir ankelis Vitkinas. Darbavosi net šeši batsiuviai – Niselis
ir
ejeris Adleriai, oselis ir Davidas Kulmanai, ankelis Gordonas ir Genachas
Fainas. Kalves laikė Icikas ir Leiba Šmitai. ochielis Vilenčikas buvo stiklius, Davidas Garberis – vežikas. Keturiolika šeimos galvų užsirašė padieniais darbininkais.
iestelio pribuvėja buvo našlė
ina Vinokur, tik neaišku, ar ji darbavosi vien
žydų bendruomenėje, ar buvo kviečiama ir kitų gyventojų. Niselis Glikas pavadintas elgeta. Dvidešimt trys žydai turėjo nuosavus pastatus.
Kiekvienas štetlas, taigi ir Babtų, turėjo visus privalomus žydiško gyvenimo
atributus sinagogą (škalą, šiul ), kapines, pirtį, namelį, kur ritualinis skerdikas
(šoichetas, reznikas) pjaudavo paukščius ar gyvulius, religin pradžios mokyklą.
Bendruomenės gyvenimo centras buvo sinagoga. ia vyko pamaldos, susirinkimai,
buvo studijuojamas Talmudas.
Pats garbingiausias bendruomenės žmogus buvo rabinas, didesni miesteliai
dar turėdavo savo kantorių (vyriausiąjį giedotoją). ydai laikėsi religijos nustatyto
maisto standarto (košerio), tik oficialus skerdikas turėjo teis skersti paukščius,
rečiau gyvulius, tad šios pareigybės atstovas irgi buvo būtinas.
Dovas Levinas nurodo6, kad Babtų rabinu 1878–1912 m. buvo ovša lijahas
Buršteinas. is minimas ir 1893 m. sąraše.
Iš kantorių 1858 m. nurodomas oselis Kazbergas7.
Kadangi 1874 m. Babtų žydų bendruomenė buvo rekordinio skaičiaus, ją
aptarnavo net šeši ritualiniai skerdikai – Nechemija Babteris, Gilelis,
ejeris ir
8
ovša Reznickiai, ordchelis iselskis ir fraimas Šubas . Atrodo, šios pareigos
kai kuriose šeimose buvo tradicinės, jos virto pavardėmis. 1893 m. sąraše skerdikai nenurodyti, matyt, skersdavo mėsinių laikytojai. Užtat nurodomas pirtininkas
ordchelis Rumšas, bendruomenės pirties tvarkytojas9.
ažesnės maldos namų bendruomenės iš savųjų išrinkdavo ne rabiną, kuris
paprastai gyvendavo apskrities mieste, o jo pavaduotoją. į tvirtindavo gubernatoriaus įstaiga. Valdžia reikalavo, kad valsčiaus maldos namų vadovas būtų lojalus
Rusijos imperijai, mokėtų rusiškai rašyti. Pastaroji sąlyga žydų bendruomenėms
būdavo kietas riešutas, prasidėdavo ilgas susirašinėjimas dėl išimčių, kartais jis
pasiekdavo net Rusijos vidaus reikalų ministrą. Netgi ilgametis Babtų maldos
namų vadovas (neoficialiai rabinas, valsčiaus rabinas) auša Buršteinas būdavo
tvirtinamas tik dėl solidaus stažo.
Valsčiaus rabiną rinko įgaliotieji rinkikai, kuriuos deleguodavo miestelio
(maldos namų) bendruomenė. Pavyzdžiui, 1902 m. įgaliotinių sąrašą sudarė Niselis Adleris, Kalmanas hazonas, Leiba
ukernikas,
ejeris Garberis, Leiba
Skerdimas taip pat turėjo tam tikras taisykles. ei
Gražutis,
ordchelis Kizneris, haipertraukus peiliu per kaklą du kartus gyvūnas nenusibaigdavo, trečią kartą tai daryti nebuvo galima.
mas Reznickis, Icikas Šmidtas, haiReikėdavo laukti jo lėtos mirties. gud skerdikai
mas Leiba Vitkinas ir auša Volfsonas.
viską padarydavo tvarkingai. Red. pastaba.
6
Babtai, Pinkas Hakehillot Lita: Encyclopedia of Jewish
prastam kandidatui į rabinus aušai
Communities, Lithuania, red. D. Levin, erusalem,
Buršteinui iššūkį metė K. hazonas,
1996, p. 161–162.
7
KAA, f. I-61, ap. 2, b. 6673, l. 256.
L. ukernikas ir auša Šamesas, tačiau 8 Ten pat, l. 253–256.
nesėkmingai.
aldos namų valdybos 9 Ten pat, f. I-61, ap. 1, b. 17521, l. 27.
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pirmininku buvo išrinktas oselis Bliumbergas. Rinkimų rezultatus patvirtino Babtų
miestiečių savivaldybės viršaitis Petras ostvila10.
Vis dėlto 1912 m atėjo ir L. ukerniko valanda, – jis buvo išrinktas apskrities rabino padėjėju – valsčiaus rabinu. Kandidatu į rabinus tapo Giršas Icikas
Vilenčikas. Kauno gubernatorius Rusijos vidaus reikalų ministrui L. ukerniką
pristatė kaip patikimą, išmintingą, mąstantį, kultūringą vyrą, atitinkantį pareigybės
reikalavimus, nors ir nepakankamo mokslo cenzo11.
Vienas pagrindinių šaltinių apie Babtų žydų bendruomen artėjant Pirmajam pasauliniam karui – 1912 m. sąrašas. Iš jo sužinome, kad miestelio maldos
namų bendruomenei priklausė 38 šeimos. Kai kuriuose šaltiniuose teigiama, kad
tada Babtuose gyveno 900 žydų, taigi vienai šeimai tektų po 22 narius, o tai
visiška nesąmonė. Vėl belieka spėlioti arba ne visos šeimos priklausė religinei
bendruomenei (kas buvo beveik neįmanoma), arba miestelio žydų skaičius išpūstas.
Kadangi 1874 m. sąraše vieną šeimą vidutiniškai sudarė 5 nariai, galėtume teigti,
kad 1912 m. Babtuose gyveno ne daugiau kaip 200 žydų.
Parduotuves laikė lijas Bliumbergas, Davidas Garberis, Leiba Gražutis, vsejus
Levinas, Samuilas Teimanas, Šlioma usmanovičius, prekyba vertėsi auša Birgeris, šeris Koperis, Abramas Preišegolskis, haimas Reznickis, ankelis Sventickis
ir Šachnas Kulmanas. Skerdiku užrašytas haimas Stolovas, mėsininkais – auša
Kulmanas, udelis Varekanskis, Icikas Garberis, Gutė hazenas, Kalmanas hazenas. Amatams atstovavo kalvis Icikas Šmidtas, stiklius Rafailas Glikas, mūrininkas
Rafailas Kannas, odminys ejeris Garberis, batsiuviai ordchelis Birgeris, ankelis
Gordonas, ankelis Strazbergas ir oselis Varekanskis, siuvėjas ordchelis Kirzneris12. Siūdavo ir nemažai žydžių, tačiau moterys į sąrašus tada retai pakliūdavo.
Pirmą didžiulį sukrėtimą Babtų žydai patyrė per Didįjį karą, vėliau pavadintą
Pirmuoju pasauliniu. Prasidėjus Rusijos nesėkmėms fronte, buvo apkaltinti žydai.
są jie laukia ateinant vokiečių, jie kaizerio agentai. Šalyje prasidėjo antisemitinė
propagandinė kampanija, žydų pogromai. Kariškiams paskleidus šmeižikišką ir
provokacin žinią, kad Kuži (bažnytkaimis prie Šiaulių) žydai padėjo vokiečiams
sunaikinti rusų karinį dalinį, 1915 m. gegužės 3 d. (senuoju stiliumi) prasidėjo
visų žydų, gyvenančių į vakarus nuo linijos Ka nas– onav –Ukmerg –Raguv –
Panevėž s–Sal čiai–Ba skė deportacija į ekaterinosl vo, Pe zos, Polt vos, Tamb vo
ir kitas gubernijas. peracija buvo įvykdyta žaibiškai – iki gegužės 5 d., tad
tremiamieji suspėjo pasiimti tik mažą mantos dalį. Lik s kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas tapo imperijos baudžiamųjų būrių-kazokų ir vietos gyventojų grobiu.
Ukrainos archyvų medžiaga pasakoja, kaip kazokai ir policija kraustė žydus
iš Veliuonos, Seredžiaus, Vilkijos, Ariogalos, ekiškės ir Babtų. Policija atsisakė
saugoti tremiamų žydų turtą, jį pusvelčiui pardavinėjo kazokai. Iš Veliuonos
pro Seredžių vykstą tremtiniai regėj siaubingus pogromo vaizdus. ekiškėje iš
sinagogos buvo išmestas toros ritinys. Vilkijoje pristavas (nuovados viršininkas)
įsak s žydams išsinešdinti per dvi valandas, tačiau už 25 rublių kyšį leido tai
padaryti iki kito ryto. ydui, kurio
žmona sirgo, tas pristavas pasak s
10
Ten pat, f. I-49, ap. 1, b. 21893, l. 3, 6.
„Kišk ją į maišą ir mesk į Nemuną, 11 Ten pat, l. 48
o pats dink po velnių Vilkijos žydai 12 Ten pat, l. 40–41.
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ydų nekilnojamojo
turto Babtuose
schema. Braižė
E. Markauskas

bandė samdytis kinkinius, tačiau ūkininkai už 14 varstų pavežimą reikalav
po 50 rublių.
aža to, pristavas jiems draud s talkininkauti. Nedr skite žydus
vežioti, jūs šnipams padedate. Išk rti juos reikia. Dalis nelaimingųjų namus paliko
pėsčiomis. Babtų žydų išsikraustymui buvo duotas vos pusvalandis, kelyje juos
apieškodavo kareiviai, kai kurias moteris net išrengė. Panašiai buvo išvaryti ir
Ariogalos žydai13.

Bendruomenė tarp
dviejų pasaulinių karų
Pirmasis pasaulinis karas (tremtis
į Rusiją, kaizerinė okupacija) ir pokaris labai paveikė tradicinį žydų bendruomenių gyvenimą. Lietuviai, nors

13

о

д н .
орта
р сско ар
вр в
Ков нско
К р ндско
рн
(а р
а 1915 .). www.lu.lv./materiali/studiju-centri/
jsc/resursi/260-265.pdf. Pateikiamos šios archyvinės nuorodos
нтра н
ос дарств нн
стор
ск арх в кра н в К в , .1 1 , о . 1,
. хр. 95, . 38 о . нст т т р ко с
нтра но
на но
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.
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ir patyr ūkio suirut , džiaugėsi atgav nepriklausomyb , o žydai galėjo lengviau
atsidusti nebent atsikrat carinės valdžios antižydiškos politikos. Lietuvoje žydams
buvo suteikta plati autonomija, kurį laiką Seime veikė žydų frakcija, net ydų
reikalų ministerija. vyko du kahalų suvažiavimai, rink
ydų nacionalin tarybą,
buvo sušauktas ydų parlamentas. uose dalyvavo ir nenustatyti Babtų atstovai.
Tačiau pablogėjo žydų ekonominiai reikalai užsidarė plati Rusijos rinka, žemės
reforma beveik sunaikino dvarus, Lietuva išgyveno skausmingą recesijos dešimtmetį. Tuo metu daug Lietuvos žydų išvyko į Pietų Afriką, Ameriką, Palestiną.
Likusieji stengėsi prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų.
1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis, Babtuose dar gyveno
153 žydai, bet vėliau ir juos palietė emigracija.
Pagrindiniai visuomeniniai žydų centrai – sinagoga, pirtis, kapinės, nemažai
pastatų buvo įsikūr pietinėje miestelio dalyje Kauno gatvėje.
Kapines, kurios plytėjo tarp Nevėžio ir Teškupio krantų, žydai po truputį
plėtė, tad nuolat konfliktavo su kaimyniniais savininkais. 1899 m. dėl prie kapinių
prisiskirto 8 sieksnių pločio ir 1 sieksnio ilgio sklypelio žydų bendruomen į teismą buvo padavusi Aleksandra Leščinskienė, bet vėliau sutiko jį dovanoti. 1930 m.
B btams skirstantis į vienkiemius, žydai kreipėsi į Kauno 5 nuovados taikos teisėją,
prašydami grąžinti jiems maždaug 12 arų žemės, kurią 1926 m. užvald s Ksaveras Dobkevičius. Šią žem prieš 50 metų kapinėms skyrusi „rusų valdžia“. Dabar
kapinės netekusios kelio, į jas nebegalima atvežti numirėlio. Dobkevičius įrodinėjo
žem teisėtai pirk s iš Adolfo Kagelio ir pateikė 1921 m. Kauno apygardos teismo
sprendimą.
atininkas onas Bagdonas 1929 m. lapkričio 8 d. sušaukė miestelio
sueigą, išaiškino ginčo esm ir pasiūlė jį spr sti taikiai, be teismo. Atsižvelgdamas į
visas aplinkybes, žydų kapinėms jis skyrė 17 arų tarp Prieplaukos aikštės ir Ksavero
Dobkevičiaus žemės. Privažiuoti prie jų buvo galima Prieplaukos gatve ir aikšte14.
Sinagoga stovėjo 13 arų sklype, bendruomenės pirtis – 19 arų. Šioje miestelio dalyje sklypus dar turėjo šeris Birgeris, Davidas ir Leiba Garberiai, šeris
ydų senųjų kapinių
likučiai šiandien.
2012 m.
D. Šniuko nuotr.

14

LCVA, f. 1250, ap. 3,
b. 2720, l. 108, 521,
541.
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Gaperis, udelis Varekanskis, Šprinca Vilenčikienė. Prie Turgaus aikštės buvo
Freidos Šerienės, Ausiejaus Levino ir Friumės Bliumbergienės sklypai su pastatais.
Kiti žydai daržus ir pastatus nuomojo.
1924 m. žydų teisės Lietuvoje pradėtos siaurinti neliko žydų reikalų ministro,
sustabdyta ydų nacionalinės tarybos veikla, 1926 m. likviduoti kahalai15. ydams
buvo leista steigti visuomenines, savišalpos organizacijas, o gimimo, mirties ir
vedybų registracija pavesta rabinams. ydų reikalus koordinavo ir kontroliavo
Vidaus reikalų ministerija, apskričių viršininkai ir Švietimo ministerijos Kultūros
reikalų departamentas (religiniai reikalai).
Religija žydų gyvenime visada vaidino didelį vaidmenį, buvo po pasaulį
išsklaidytos tautos tapatumo garantas. Babtų žydai, vadovaudamiesi Lietuvoje
galiojančiais įstatymais, kurie iš esmės buvo perimti iš carinės Rusijos, turėjo religin bendruomen , trejiems metams rinkdavo maldos namų vadovyb . Sinagogos
valdybą sudarė rabinas (mokytas) , seniūnas ir iždininkas.
Valdyba rūpinosi sinagogos, labdaros įstaigų vidaus tvarka ir ūkiu, rabinas (mokytas) – religiniais reikalais. Seniūnas atsakė už maldos namų tvarką,
rinko aukas, mokėjo rabinui valdybos nustatytą atlyginimą, skyrė labdarą, tvarkė
bendruomenės knygą ir kt. Iždininkas saugojo surinktas aukas, buvo atsakingas
valdybai už jų panaudojimą16.
aldos namų valdybų rinkimus prižiūrėjo Švietimo ministerijos Kultūros
reikalų departamentas ir apskričių viršininkai. ie skelbė rinkimų laiką, jų tvarką,
tvirtino išrinktuosius.
1930 m. gegužės 27 d. 25 bendruomenės deleguoti rinkikai Babtų rabinu
išrinko Šliomą Leviną, 39 m., seniūnu
ejerį Adlerį, 70, o iždininku
endelį
Varekanskį, 30. Kandidatais atitinkamai tapo haimas Reznickis, . Bliumbergas ir
Leizeris Kulmanas. Š. Levinas ir h. Reznickis kartu buvo ir ritualiniai skerdikai17.
Po trejų metų – 1933 m. gegužės 29 d. – vėl buvo išrinkti Š. Levinas ir
. Varekanskis, tačiau seniūnu tapo
ejeris Adleris. Nauji ir visi kandidatai į
rabinus – šeris Birgeris, į seniūnus –
lijas Bliumbergas, į iždininkus – Giršas 15
A t a m u k a s S . ydai Lietuvoje, I
amžiai,
arkulevičius18.
Vilnius, 1990, p. 53–55.
arinėje Rusijoje žydų bendruomenių vadovais
Nors miesteliuose lietuvių ir žydų
buvo renkami rabinai arba mokyti (rus.
нн ).
bendruomenės gyveno gana atsiribojuValstybinio rabino pareigybei užimti buvo reikasios,
a. ketvirtajame dešimtmetyje
lingas rabinų mokyklos ar bent vidurinio mokslo
diplomas. Tokie rabinai daugiau buvo tarpininkai
pastebimos žydų pastangos integruotarp valdžios ir bendruomenės, ne visi jie išmanė
tis į Lietuvos visuomeninį gyvenimą,
judaizmą. Užtat miestelių bendruomenės paprastai
rinkdavo mokytą teologą, dvasinį rabiną, kuris
kultūrą. Verslininkai ichelis Bencelis
aiškindavo klausimus, susijusius su judaizmo dogKulmanas ir Isajus Pilovnikas įstojo į
momis ir apeigomis. Pagal tarpukario Lietuvos
Šaulių sąjungą, rabinas Šlioma Levinas
įstatymus didelės bendruomenės rinko rabinus, o
mažesnės – mokytus, nors žmonėms jie visi buvo
savo dukterį leido į lietuvišką mokyklą
rabinai. Red. pastaba.
19
(po pietų ją mokė žydė mokytoja).
16
ydų dvasinių reikalų tvarkymas, LCVA, f. 412,
inoma, netrūko ir barjerų žydų verslą
ap. 5, b. 980, l. 213.
17
pasispausti vertė nacionalinis kapitalas, 18 LCVA, f. 402, ap. 1 (bendr.), b. 108, l. 2–3.
Ten pat, b. 199, l. 6.
į juos skersai žiūrėjo nacionalistinės 19 LCVA, f. 561, ap. 2, b. 2132; ono Švarpos prisiorganizacijos, katalikų bažnyčia, tamminimai, BKM.
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Babtų rabino
Šliomos Levino
sklypo planas.
KAA

sesnių žmonių sąmonėje dar nebuvo išbluk kažkada girdėti pasakojimai apie
tariamas žydų ritualines žmogžudystes ir pan.
Be žydų neįmanoma įsivaizduoti tarpukario Lietuvos miestelio. Lietuviai vertino
jų darbštumą, verslumo talentą, mokėjimą bendrauti su klientais. Babtiečiai suko į
Ilkės Kulmano arbatin ir parduotuv , kuri stovėjo ant Kauno ir Prieplaukos gatvių
kampo. Kitas parduotuves laikė Šlioma Levinas, haja Sinitocka, Šprinca Vilenčikienė, lijas Bliumbergas. ia būdavo galima nusiderėti, įsigyti prekių išsimokėtinai.
1935–1936 m. Kauno g. Nr. 12 arbatin buvo atidariusi Frida Birgerienė. oje
buvo du saloniukai, kur lankytojai galėjo pasivaišinti šaltais užkandžiais, karšta
arbata. Deja, moteris netrukus mirė.
Šachnas Šmidtas prekiavo mėsa (pirkdavo veršius, avis), o jo sūnus
ichelis – arkliais. Netoli Teškupio gyven s ankelis (Šmidtas ) turėjo kalv . Kitas
Šmidtas – endelis – nuomojo sodus ir pardavinėjo vaisius.
Babtiečiai užsukdavo pas batsiuvį ejerį Adlerį, kirpėją ankelį Adlerį, siuvėjus Borovskien ir Isajų Pilovniką. Pastarasis kartu buvo ir fotografas, palik s
nemažai nuotraukų iš to meto miestelio gyvenimo, emaičių plento statybos. Kai
kurios jų puošia ir šią monografiją.
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onas Švarpa (gim. 1922 m.) prisimena, kad Ilkė Kulmanas ne tik pardavinėjo duoną, bandeles, bet ir pats kepė.
pač skaniai kepė bulvių plokštainį su
mėsa (kugelį). Kulmanas turėjo didel
krosnį, tad žalius plokštainius kiekvieną
penktadienį jam sunešdavo visi miestelio
žydai. Ilkė juos krosnyje „užmūrydavo“,
iškepdavo ir laikydavo karštus, kol tautiečiai, grįždami iš pamaldų sinagogoje,
pasiimdavo. Kartais į namus už 10 centų
juos išnešiodavo berniukai, tarp jų ir
prisiminimų autorius.
Davidas Garberis kaimuose supirkinėjo kiaules. Su juo vienoje išvykoje dalyvav s . Švarpa pasakojo

Lietuvos valsčiai

Laiškas, rastas griaunant kažkurio iš Bliumbergų
namą. Apie 1960 m. BKM

Dovydas mokėjo derėtis ir stengėsi kuo pigiau nupirkti, bet žmogui kaina netiko. Tada
Dovydas pasakė „ eigu man neparduosi šiandien, tai rytoj už šią kainą niekam neparduosi.“ Ir tikrai, kiti žydai iš to ūkininko nepirko.
. Švarpa paliko ir daugiau savo paauglystės metų liudijimų. Ar jie tikri,
ar atmiešti nuogirdomis, sunku šiandien pasakyti
Babtuose buvo žydų ir lietuvių parduotuvėlių. ydai duodavo skolon, lietuviai
ne.
Kartais lietuviai pavadindavo žydus sukčiais. ydas sakydavo „Aš nevagiu, negeriu. Aš
dirbu. Toks mano darbas.“ ydai eidavo smukles, bet negerdavo. Lietuviai prisigerdavo
ir dažnai susimušdavo. ydai juokdavosi.
Krikšto metu žydukus apipjaustydavo, odos gabalėl mesdavo duben su vandeniu. Du trys žydai gaudydavo tą odel šaukštais. Kuris pagaudavo, tas būdavo kūmas.
Mergaitėms vardą suteikdavo be jokių apeigų.
estuvės būdavo ant skiedryno kad turtingi būtų . ydų „zakrastijonas“ sudaužydavo stiklin ,
kad šukės jaunavedžiams laim neštų.
Kai žydas mirdavo, j suvyniodavo baltą paklod , paguldydavo ant grindų prie sienos.
Atnešdavo prie jo rykšt , ne lietuviško medžio, o specialią, gal palmės. Taip mirusysis gulėdavo 1 2 dienas. Po to j paguldydavo iš škalos sinagogos atneštą karstą. Kapinėse išimdavo iš karsto ir padėdavo ant lentų, ant akių uždėdavo šuk , kad nematytų „lokamnas
buvo ant šio pasaulio“. Kape palaikus apdėdavo lentomis, imituodami karstą, ir užkasdavo.
ydai turėjo pirt . Šalia tekėjo šaltinis, buvo geras vanduo. ydai maudydavosi
penktadieniais.
Gyveno toks Chaimas. ytais jis anksti, penktą ar šeštą valandą, ateidavo traktierių prie turgavietės. Moteris jam paduodavo degtinės, gabaliuką dešros ir duonos. is
išgerdavo, užkąsdavo ir eidavo namo. isą
dieną jo niekas nematydavo20.
Norintis daug turėti, gobšus.
20

KAA, f. 210, ap. 3, l. 462; . Švarpos prisiminimai, BKM.
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Babtų štetlo tragedija
Vokiečių kariuomenė Babtus užėmė trečiąją Vokietijos–SSRS karo dieną,
tad miestelio žydams nebuvo net laiko pamąstyti, kaip jiems elgtis trauktis su
Raudonąja armija ar likti. Be abejo, jie girdėjo apie žydų persekiojimus Vokietijoje,
tačiau negalėjo net įsivaizduoti, kas juos ištiks artimiausioje ateityje.
au pirmieji vermachto daliniai atnešė totalin neapykantą žydams, jos persiėmė ir didelė dalis Birželio sukilimo vadovų bei dalyvių (partizanų, baltaraiščių).
Pasirod pirmieji aktyvistų laikraščiai už trumpu sovietmečiu patirtas kančias ir
skriaudas taip pat apkaltino žydus, visus juos sutapatino su komunistais.
Karui prasidėjus itleris baigė parengti visiško žydų sunaikinimo („galutinio
sprendimo“) okupuotose teritorijose planą dviem būdais pasitelkiant mobilius
žudymo dalinius ir koncentracijos (mirties) stovyklas21.
Rugpjūčio 5 d. Lietuvai virtus Reicho stlando (Rytų krašto) Lietuvos
provincija ir jos valdymą perėmus Vokietijos civilinei valdžiai, susidorojimas su
žydais čia įgavo neregėtą spartą, mastą ir žiaurumą. Prieškario Lietuvos pavyzdžiu
atkurtos savivaldybės privalėjo klusniai vykdyti naujojo okupanto nurodymus.
stlando komisaro įsakymu, žydai ant krūtinės ir nugaros turėjo nešioti
geltoną šešiakamp žvaigžd . iems buvo uždrausta vaikščioti šaligatviu, naudotis
viešosiomis transporto priemonėmis, lankyti teatrus, kinus, muziejus, mokyklas,
skersti gyvulius. ydų turtas privalėjo būti surašytas ir konfiskuotas22.
Rugpjūčio 7 d. Kauno apskrities viršininkas išsiuntė valsčių viršaičiams
nurodymą iki to paties mėnesio 15 d. atskirti miestelių nuošalesn dalį tvora ir
įrengti joje žydų getą. Darbus atlikti žydų lėšomis.
Kitų rasių asmenims, turintiems ryšių su žydais, įsakyta tuos ryšius nutraukti, o nenutraukusius ir jų vaikus traktuoti kaip žydus.
Kad žydai iš geto nepasišalintų ar pašaliniai su jais nebendrautų, nurodyta
organizuoti ginkluotą partizanų sargybą. ydus liepta įspėti, kad bandantys pasišalinti bus tuoj pat šaudomi. Vidaus tvarkai palaikyti įsakyta iš žydų organizuoti
kuokomis ginkluotą policiją ir komitetą. ydai gete privalės maitintis savo lėšomis,
jie neturės teisės įsigyti mėsos, pieno, riebalų ir kiaušinių. Už tvarką gete vienodai
atsakingais paskelbti valsčiaus viršaitis ir nuovados viršininkas23.
Kiek žinoma, nei Babtuose, nei kituose mažuose miesteliuose getai nebuvo
organizuoti, nes tam būtų reikėj organizacinių ir fizinių pastangų, laiko. Tai,
matyt, suprato ir okupacinė valdžia, nutarusi Lietuvos periferijoje žydų klausimo
„galutinį sprendimą“ įvykdyti per artimiausias savaites.
Skubiai imtasi žydų surašymo, jų turto prievartavimo.
Keliuose viršaičio ustino anušausko pranešimuose žydų skaičius nurodomas
skirtingai rugpjūčio 11 d. rašte – 93, 25 d. – 81, o 27 d. net 123 (44 vyrai, 16
senių, 43 moterys, 20 vaikų)24.
Nors miestelio žydai jau buvo pasmerkti mirčiai, iš jų dar buvo tyčiojamasi,
jiems meluojama, viliojamos brangenybės, pinigai. Apskrities valdžios nurodymu
Babtų žydams buvo uždėta kontribucija – maždaug po 100 rb nuo asmens, 21 ohnson P. ydų istorija, Vilnius, 1999, p. 717.
22
žudynės Lietuvoje, Vilnius, 1965, d. 1, p. 38.
priešingu atveju grasinta sušaudyti. 23 Masinės
LCVA, f. R-1534, ap. 1, b. 186, l. 32.
Rugpjūčio 25 d. viršaitis raportavo, 24 Ten pat, b. 193, l. 40; b. 186, l. 24; b. 190, l. 6.
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d. pranešimas apie žydų

skaičių ir dalies jų laikymą sinagogoje. LC A
Babtų valsčiaus viršaičio 1941 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas apie
kontribucijos surinkimą iš miestelio žydų. LC A

kad Babtų valsčiaus žydai 81 asmuo jiems uždėtą kontribuciją mokėjo Babtų valsčiaus savivaldybės kasą 1941 m. rugpjūčio mėn. 23 d. kvito nr. 492 sumoje rb 9 00025.
Buvo konfiskuotas nekilnojamasis ir kilnojamasis žydų turtas (žr. 1 ir 2
lenteles).
25

Ten pat, b. 190, l. 6.
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1 lentelė
a t
ieste i

turt

T R AS I S

P AS AU LI N

Adresas

Nekilnojamasis
turtas

Vertė
(rb)

1.

Turgaus a.

. sklypas,
gyv. namas
(rąstų),
tvartas,
pastogė
. sklypas,
gyv. namas (r.),
tvartas,
sandėlis
. sklypas,
gyv. namas
. sklypas,
2 gyv. namai,
2 tvartai

2 000
3 000

1
3
2
2
9
1

vsėjis

500
200
000
000
400
000
000
500
500
000
000

2.

Levinas Šliomas

Turgaus a.

3.

Adleris

Turgaus a.

4.

Bliumbergas

5.

Kulmanas

6.

Barauskas ankelis

Turgaus a.

7.

Varekanskis

Kauno g.

8.

Kulmanas Leizeris

9.

Borochovičius Šenderis Kauno g.

. sklypas,
gyv. namas

1 000
1 000

10.

Garberis Dovydas

Prieplaukos g.

11.
12.

Vineris Šmula
Kulmanis Leiba

Kauno g.
Turgaus a.

. sklypas,
gyv. namas,
tvartas

1 000
2 000
200

13.

Šmitienė

Teškupio g.

14.

Varekanskis udelis

Kauno g.

15.

Srednickis udelis

Kauno g.

16.

Šulmanas

Turgaus a.

17.
18.

ejeris
lijas
haimas

endelis

haja

aušas

udelevičienė Inda
Kulmanas

ichelis

KAR AS

I R

O KU P AC I J O S

s ra as26

il. Pavardė ir vardas
Nr.
Levinas

I S

Turgaus a.
Kauno g.

3
6

Turgaus a.

. sklypas,
gyv. namas,
tvartas,
skerdykla
. sklypas,
gyv. namas,
tvartas,
daržinė

1 500
2 000
300
200
500
2 500
500
500

. sklypas,
gyv. namas,
tvartas

500
3 000
200

Kauno g.
Turgaus a.

26

Kilnojamasis
(ne buitinis) turtas

Vertė
(rb)

4 m3 malkų,
1 ktm lentų,
pasodinta bulvių

800
120
100

4 m3 malkų,
pasodinta bulvių
3 m3 malkų

80
150

8 m3 malkų,
pasėta mišinio,
pasodinta bulvių
6 m3 malkų,
senų geležų,
pasodinta bulvių
Pasodinta bulvių,
pasėta mišinio,
daržas
5 m3 malkų,
pasodinta bulvių,
pasėta mišinio
Pasodinta bulvių,
pasėta miežių,
pasėta mišinio
Pasodinta bulvių,
pasėta mišinio

160
60
240
120
10
300
180
100
60
100
200
100
450
100
50
60
200

2 m3 malkų,
pasodinta bulvių
4 m3 malkų,
pasodinta bulvių

40
120
80
240

3 m3 malkų,
pasėta rugių,
avižų,
miežių,
Pasodinta bulvių

60
200
120
60
300

Pasodinta bulvių,
pasėta mišinio
Pasėta miežių,
pasodinta daržovių
Pasodinta bulvių

240
60
120
60
180

Ten pat, b. 193, l. 41.
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t sinys
il. Pavardė ir vardas
Nr.

Adresas

19.

Dovidavičius Abromas

Teškupio g.

20.
21.

ydų bendruomenė
Varekanskis Abelis

Kauno g.
Kauno g.

Nekilnojamasis
turtas

Sinagoga

Vertė
(rb)

5 000

Kilnojamasis
(ne buitinis) turtas
4 m3 malkų,
pasodinta bulvių,
pasėta mišinio
Arklys

Vertė
(rb)
80
240
60
2 000

Kaip matome, paminėti 20 šeimų galvos, tik 9 jų turėjo vienokio ar kitokio nekilnojamojo turto. Beveik visos šeimos augino bulves, daržoves ir žaliąjį
pašarą (mišinį).
Rugpjūčio 21 d. Babtų policijos nuovados viršininkas Kazys Tribinevičius
perdavė viršaičiui . anušauskui nuovadoje turimą žydų ir išbėgusių komunistų turtą
(žr. 2 lentel ; dokumento kalba netaisyta). Ši didoka lentelė apytikriai rodo, kokiu
buitiniu turtu disponavo miestelio žydai.
Lentelė 2
ir a ėgusi

k

unist

uitini

ū

i

turt

er avi

aktas

Remdamasis Kauno Apskrities Viršininko raštu Nr. 794 iš š. m.
rugpjūčio mėn. 21 d., aš, Babtų policijos Nuovados Viršininkas Tribinevičius Kazys, perdaviau Babtų valsčiaus viršaičiui anušauskui
ustinui visą nuovadoje turimą žydų ir išbėgusių komunistų ir kt.
turtą, kaip žemiau seka
il. Daikto pavadinimas
Nr.

Būklė

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

vidutinė
senas
vidutinė
vidutinė
geras
vidutinė
vidutinė
vidutinė

Paltas rudeninis mėlynas
Tapčianas-suolas su 2 galais
Stalas ąžuol. mažas rudas
Lova geležinė ruda
Gumos gabalas padams
Kelnės restkorto galife
Kostiumas juodas dryžuotas viln.
Kelnės juodos balt. juost. viln.
Sofkei užtiesalas
Kaldra žieminė
Paklodė dačkinė
Paklodė dačkinė raudon. pakrašt.
Kapa mėlyna
Bliuzė šilkinė balta mėlyn. tašk.
Kombinė šilkinė balta
arškiniai apat. ir viršut.
Kelnės apatinės
ilinė kariška
Paltas juodas, vasar., su pamušal.
Dačkos baltos
Dačkos baltos
Dačkos baltos
Drobė naminė
halatas mėlynas raud. gėlėm
Kelnės kariškos, žalsvos
Suknelių įvairių

vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
seni
senos
vidutinė
senas
gera
gera
gera
gera
vidutinė
vidutinė
vidutinė

Skaičius
1
1
1
1
1
2
1
1
11
1
1
1
1
1
6
4
1
1
6,5 m
4 m
2 m
2 m
1
1
11

Suma
(rb)

Pastaba

120
10
35
50
20
30
75
15
50
12
10
10
5
24
12
95
20
32,50
12
5
5
5
30
165
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t sinys
il. Daikto pavadinimas
Nr.

Būklė

Skaičius

Suma
(rb)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

vidutinė
vidutinė
senas
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
gera
gera
gera
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
senos
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė

4
1
1
3
1
5
1
3
11
1
1
1
1
1
1
1
1,5 m
3
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1 p.
1

400
10
10
300
10
25
5
12
55
30
10
20
10
10
45
15
9
12
10
3
5
225
5
1,5
0,60
1
5
50
10
10
2
70
50
15
40
20
15
5

Pagalviai dideli
Pagalvis mažas
Švarkas vilnonis rudas
Užvalkalas antklodėms
Sofai margas uždangalas
Sijonai įvairūs
Kelnės juodos
Užvalkalai pagalviams
Bliuskučių įvairių
Suknelė vilnon. ruda megztinė
Sijonėlis juodas
Staltiesė maža drobinė
Rankšluostis drobinis
Sofkai uždangalas
Staltiesė megztinė gelsva
Kapa-paklodė marga, baltai mėlyna
Pusbajo balto
Paklodės baltos
Baltiniai viršutiniai
Naktiniai marškiniai
Kepurė-kapišonas moter. mėlyn.
Virdulys-samovaras
Staltiesė maža apvali
Šakutės
Arbatiniai šaukštukai
irklės
Taca skardinė pailga
Batukai geltoni pusaukšt.
Rėmas su stiklu
Grafinas mažas ir 5 st.
Rankšluostis
Batai auliniai brezentiniai
Batai auliniai odiniai
Batukai brezentiniai su gum. p.
Batukai rudi mot.
Botai medž. gum. padais
Vyriški juodi pusbačiai
Kaliošai
Botai guminiai
Spinta eglinė ruda
Stalas pušinis
Kėdės plokščia atrama
Kėdės statmena atrama
Stalas ąžuolinis juodas
Stalas ąžuolinis su 3 stalč.
Radijo aparatas „ arkoni“
Radijo aparatas „Karadi“
Radijo aparatas „Radio techn.“
Radijo aparatas „Philips“
Radijo aparatas „ edium“
Patefonai su spintelėm
Patefonas
Patefono plokštelės
Primusinės žibalinės lempos
ibalinė lempa 15 nr.
oteriški apat. marškiniai
Vyriški apat. marškiniai

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
80
2
1
3
4

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p. 15

125
10
30
60
80
50
150
150
150
250
150
200
100
80
100
30
15
28

Pastaba

Polic. nuovadai
Polic. nuovadai
Polic. nuovadai
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t sinys
il. Daikto pavadinimas
Nr.

Būklė

84.
85.
86.
87.
88.
89.

vidutinė
vidutinė
vidutinė
senos

2
1
4
3

10
40
80
3
4,40
80 Lt

vidutinė

1

20

vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vid. ir gera
sena
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
senas
senas
senos
senos
senos

1
1 p.
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2

3
15
5
10
15
2
6
3
2
5
1,5
0,50
2
1,5
20

106. Plunksnakotis juodai rusvas
107. uosimui diržai (siauri)
108. Kirpėjų kėdė su pagalvėliu

vidutinė
vidutinė
vidutinė

1
5
1

2
5
30

109.
110
111.
112.
113.

vidutinė
vidutinė
vidutinė
senos
vidutinė

1
1
1
4
1

35
15
12
12
30

vidutinė
vidutinė

1
7

25
35

gera

4

8

vidutinė

3

15

gera
vidutinė
gera
vidutinė
gera

4
2
2
1
2

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

114.
115.

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Vyriškos apat. kelnės
Spintelė geltonai dažyta
Akumuliatoriai
Anodo baterijos
Pinigų (rb)
Pinigų sidabrinių lietuviškų, trys su
Vytautu po 10 Lt, šeši su Basanavičiumi
po 5 Lt ir 4 po 5
Sidabrinis kišen. laikrodis firmos „ onard“
su retež.
Apatinės dačkin. vyr kelnės
Batukams priešavai
olinės spalv. šilkinė bliusk.
uoda šilkinė suknelė
iužiniai mėlyni
Rusų kariška palaidinė
aišeliai nedideli
Viršut. vyriški marškiniai
Vyriškos apat. kelnaitės
Uniform. milic. žieminė kepurė
oteriškas ridikiulis
oteriškas rusvas ridikiulis
Vyriškos piniginės juodos
Vyriškos mažos piniginės
žuolinės kėdės statm. atram.

Stalas-bufetas, baltas
Keturkampis pušinis stalas
Dvi naujos ąžuolinės kėdės
Senos kėdės
Spintelė balta su dviem skyriais ir stikl.
durelėmis
Didelis keturkampis veidrodis
Skustuvai įvairūs juodu koteliu firmos
„Brosom“ nr. 113, geltonu koteliu firmos
„Dorko“ nr. 1105, juodu koteliu firmos
„Samol“, baltu koteliu firmos „ eljesrand“
nr. 2, juodu koteliu firmos „ enckels“
nr. 164, juodu koteliu firmos „Dorko“
nr. 1105, juodu koteliu firmos „ enckels“
nr. 64
irklės „Tigre“ nr. 215, „Na-ro-ko“,
„Na-ro-ko“ first, „Tiger“ nr. 208
Plaukams kirp. mašinėlės „Na-ro-ko“,
„Naroko“, „Norma“
Šukos „Garant gumnik“
dekolon. bonk., pompos su guma
Barzdai skusti bliud. su šepet.
„Peper“ miltel. statin., mažiukė
„Nivea“ kremas vidutinio dydžio

Skaičius

Suma
(rb)

Pastaba

Babtų
savivaldybei
Perduoti
kirpėjui
Dambrauskui
uozui, gyv.
Babtų miest.

4
3
1,20
0,30
2,50
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il. Daikto pavadinimas
Nr.

Būklė

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

vidutinė
vidutinė
vidutinė
gera
vidutinė
vidutinė
vidutinė
vidutinė
gera
gera
vidutinė
vidutinė
vidutinė

Veidrodukas su kauline rankute ir rėmeliais
Šepetėlis su kaul. rankute
Šepetėlis pailgas medine ilga rank.
Galąstuvai skustuvui
dinis dirželis skust. galąsti
Dviejų ragų rūbų kabykla
Trijų ragų rūbų kabykla
Rankšluostėliai
Termosas
Stiklinė
Pudrai dėžutė
Alūno gabalas
Peleninė-batukas

Skaičius
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Suma
(rb)

Pastaba

2
1,50
2
3
0,30
1
1,50
4
6
0,20
0,20
0,50
0,80

Virš išvardintus daiktus perdaviau (pas.) Tribinevičius, nuovados
viršininkas
Virš išvardintus daiktus gavau (pas.) anušauskas, valsčiaus viršaitis.
Babtai, 1941 mt. rugpjūčio mėn. 22 d.27

Sąraše nematyti daiktų iš brangių metalų – aukso, platinos, sidabro. Pagal
stlando komisaro direktyvą valiuta, vertybiniai popieriai, papuošalai, brangakmeniai,
aukso ir sidabro monetos turėjo būti skubiai perduoti Kauno apygardos komisarui28.
Šis sąrašas liudija, kad apie rugpjūčio 15–20 d. Babtų žydai jau buvo iškraustyti iš namų. Rugpjūčio 27 d. viršaitis . anušauskas pranešė Kauno apskrities
viršininkui, kad iš 123 valsčiaus žydų 74 laikomi sinagogoje29. Kiti, atrodo, buvo
uždaryti pradinėje mokykloje. uos saugojo vietos policininkai ir baltaraiščiai.
Pranešus, kad žydai surinkti, atvykdavo šaudytojų komanda.
ydų žudynes Lietuvos miesteliuose vykdė SS vyr. leitenanto oachimo
amano mobilusis būrys, kuriam talkino lietuviški policijos daliniai, valsčių vadovybė, vietos baltaraiščiai. Prieš egzekutoriams atvykstant būdavo parenkama
sušaudymo vieta, iškasama duobė – bendras kapas. Kasti mobilizuodavo visų
pirma sovietmečio aktyvistus, valsčiaus vadovybei įtarimą keliančius vyrus.
Pagal šį scenarijų žudynės buvo ruošiamos ir Babtuose. ydams šaudyti vieta
buvo parinkta miestelio šile, maždaug 100 m į šiaurės rytus nuo emaičių plento
ir 100 m į vakarus nuo Gyni s upelio. udynių rytą Babtų seniūnas čia atvedė
keliasdešimt vyrų, tarp jų Kazį idukevičių, Stasį Špakauską, Vytautą lobecką,
ir liepė iškasti 2 m gylio ir 50 m ilgio griovį. is buvo baigtas kasti apie 14 val.
Tuo metu atvyko du sunkvežimiai tautinio darbo apsaugos 1-ojo bataliono 3-iosios
kuopos kareivių, kuriems vadovavo karininkai B. Norkus, . Barzda ir A. Dagys30.
Suimtiesiems žydams, liudininkų
parodymais, buvo pasakyta, kad juos
27
perveš į darbus Vokietijoje. Koloną ly- 28 Ten pat, l. 70.
Masinės žudynės Lietuvoje, Vilnius, 1965, d. 1, p. 39.
dėjo vietos policininkai ir baltaraiščiai. 29 Ten pat, b. 186, l. 24.
Negalintys eiti (seneliai, mažamečiai 30 Bubnys A. olokaustas Lietuvos provincijoje 1941
metais, p. 29–30, elektroninė versija, www.komisija.lt;
vaikai) buvo išvežti vežimais. iseną
Babtų m. žydų sušaudymo vietos nustatymo aktas,
1965 10 16, BKM.
plentu nukreipus į šilą, nelaimingieji
509

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Kuklus paminklas
žydų žudynių vietoje
Babtų šile. 2012 m.
K. Driskiaus nuotr.

suprato, kas jų laukia, prasidėjo verksmai, aimanos. iestelio žydų bendruomenė
buvo atvesta prie iškastos duobės. Pagal hitlerininkų nustatytą tvarką aukos turėjo
nusirengti, buvo vedamos grupėmis prie duobės, statomos veidu į ją ir šaudomos
į nugarą. Pirmiausia buvo sušaudyti vyrai, paskui moterys, vaikai ir seneliai.
gzekuciją vykdė kareiviai, prisidėjo bent du vietos baltaraiščiai, joje pagal pareigas dalyvavo valsčiaus viršaitis, policijos nuovados viršininkas. Šaudymą stebėj s
ir fotografav s vokietis. Po žudynių, kurios truko kelias valandas, egzekutoriai
pasidalijo vertingesnius aukų drabužius ir daiktus31.
Daugumos liudininkų parodymais, žudynės įvyko rugpjūčio 31 d.
Pagal saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje bei 3-iojo operatyvinio būrio
vado Karlo ėgerio ataskaitą, Babtuose tą dieną buvo sušaudyti 83 žydai (20 vyrų,
41 moteris ir 22 vaikai). Dar 6 Babtų žydai kartu su
dviem komunistais buvo sušaudyti liepos 17 d. Taigi
ydų žudynių paminklo stela
iš viso buvo sušaudyti 89 miestelio žydai.
Babtų šile buvo sušaudyti ir 252 Vandžiogalos žydai32.
Lik s žydų turtas buvo skirstomas ar parduodamas varžytynėse. Apskrities valdžia nurodė, kad
žydų trobesiais pirmiausia turi būti aprūpintos valdžios
įstaigos, po to verslininkai ir amatininkai, pagaliau
kiti gyventojai. Kar lgirio girininkija pretendavo į
. Bliumbergo ar Š. Levino namus, bet buvo atsakyta, kad Levino name įsikūrė medicinos punktas, o
Bliumbergo pastatas perleistas uozui Venskui. Kai
kuriuos baldus – stalus, kėdes – pasiėmė valsčiaus
savivaldybė ir policijos nuovada. Bene
ankelio Adlerio kirpyklos baldai ir instrumentai buvo perduoti kirpėjui uozui 31 Bubnys A. olokaustas Lietuvos provincijoje 1941
metais, p. 29–30, elektroninė versija, www.komisija.lt.
Dambrauskui. Varžytynių dokumentų 32 Masinės žudynės Lietuvoje, Vilnius, 1965, p. 131, 134.
33
nepavyko rasti33.
LCVA, f. R-1534, ap. 1, b. 193, l. 70–71.
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Buvusio Babtų
valsčiaus viršaičio
J. Janušausko
prašymo nusigriauti
sinagogą savo
reikalams lydraštis.
LCVA

Viršaitis . anušauskas kreipėsi į Kauno apskrities viršininką, prašydamas
leidimo nusigriauti sinagogą, nes per karo mūšius nukentėjo jo pastatai. Viršininkas prašymą persiuntė Kauno apygardos komisarui Arnoldui Lencenui (Lentzen),
bet jo pritarimo nesulaukė34.

Atpildas
1944 m. rugpjūtį Babtų valsčių užėmus Raudonajai armijai, paskui frontą
atsekė SSRS saugumo organizacijos, prokuratūra, karinis tribunolas ir kt. Pasinaudojus babtiečių Vytoldo lobecko, Arsenijaus Liniovo, Anos Liniovos, arijos
Šaltytės-Kovalevskajos ir kitų parodymais, buvo areštuojami nacmečiu įvairias
pareigas ėj asmenys, Birželio sukilimo dalyviai, žydų holokausto vykdytojai.
Rugsėjo 26–27 d. 39-osios armijos karo tribunolas už dalyvavimą žudant
žydus buvusį valsčiaus viršaitį . anušauską ir aktyvistus (baltaraiščius) – Antaną
Grajauską iš Vareikonių bei Vaclovą Šimanską iš Babtų nuteisė mirti. ie buvo
sušaudyti (kitais duomenimis, pastarasis mirė
tos kalėjime).
Kiti žydų sušaudymo dalyviai (konvojav , stovėj sargyboje ir pan.) buvo
nuteisti tam tikrą laiką kalėti, ištremti.
Pagrindiniai žydų naikinimo organizatoriai Lietuvoje – SS štandartenfiureris
(pulkininkas) Karlas ėgeris ( aeger, 1888–1959 06 22) ir SS šturmbanfiureris (majoras) oachimas amanas ( amman, 1913–1945 07 13) Temidės žodžio nelaukė.
. amanas, kad išvengtų karo nusikaltimų tribunolo, nusižudė pirmąją taikos
vasarą. K. ėgeris ilgai slapstėsi, areštuotas tik 1959 m. kovą. Bijodamas teismo,
kalėjime pasikorė.

Atmintis
Sovietų Sąjunga žydų holokausto į atskirą karo nusikaltimų kategoriją
neišskyrė. Apskritai žydo pavadinimo vengta, kalbėta apie masinį „tarybinių
žmonių“ žudymą. Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynių vietoje buvo pastatytas
paminklinis akmuo.
iestelio žydų kapinės, kuriose
dar buvo daug akmeninių antkapinių 34 Ten pat, b. 194, l. 360.
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paminklų, sunaikintos per jas tiesiant vandentiekio ir kanalizacijos trasas. Kapinių
viduryje buvo pastatytas nešvarumų kolektorius.
edinėje sinagogoje ilgą laiką veikė Babtų kultūros namai. Pastačius naujus,
apie 1965 m. sinagoga buvo nugriauta.
Lietuvai atgavus Nepriklausomyb , babtiečiai ėmėsi priemonių pagerbti kelis
šimtmečius gyvavusios miestelio žydų bendruomenės atminimą. Buvo sutvarkyta
žudynių vieta, pastatytas paminklas. Ant jo – hebrajų kalba užrašas su trumpa
epitafija „ ia ilsisi vandžiogaliečiai ir babtiečiai. 1941 08 31. Tegul jų dvasios
būna tarp gyvųjų.“
1994 m. Kauno rajono savivaldybė įteisino žydų kapinių šalia Teškupio 0,15
arų sklypą ir suteikė jam neprivatizuojamos žemės statusą. Šiuo metu čia stovi
išlik du autentiški paminklai ir kitų liekanos, pastatytas kuklus stogastulpis su
užrašu „Senosios žydų kapinės“.
Babtų kraštotyros muziejus yra sukaup s prisiminimų apie miestelio žydų
bendruomen tarp dviejų pasaulinių karų.
Valsčiuje būta ir pasaulio tautų teisuolių – žydų gelbėtojų. Sofija Rekevičienė
(Šalkauskaitė), gim. 1914 m., papasakojo
Mano tėvas Kazimieras Šalkauskas turėjo ūk šalia Babtų. Nacmečiu jis išgelbėjo žydą
Leibą ir jo dukter Sarą. Tai buvo turtingas Kauno žydas, gyven s ilniaus gatvėje.
am su dukra pavyko pabėgti iš geto. inojo mano tėvo
sodybą, tai nakt ir pasibeldė. Tėvai juos apgyvendino . Beileso knygos „ udkė“
pirtyje, maitino. Kartą sulojo šuo. Tėvas išėjo lauką ir viršelis
nustėro
sodybą važiavo pilnas vokiečių sunkvežimis.
Mamai Elžbietai iš karto pakirto kojas, ir nuo to laiko
iki mirties jomis sirgo. isi pamanė, kad yra skųsti, kad
visus sušaudys. Tačiau vokiečiai buvo pasiklyd , užsuko
pasiklausti kelio. Po to tėvas iškasė bunker , ten ir slėpė
žydus iki rusų atėjimo35.
ulija Pranskuvienė, gim. 1889 m., papasakojo
tragišką atsitikimą
Anksti rytą išsiruošėme važiuoti miestą. Staiga pamatėme iš miestelio atbėgant žydą Šliomą Leviną, kuris
maldavo paslėpti j su dukromis utke ir Haike. ie buvo kurdinti namo rūsyje, ant rūsio dangčio užstumiant
spintą. Kai žydai valgydavo, mūsų vaikai
kieme budėdavo. Kartą mažasis užsižiūrėjo
ir nepamatė, kaip atėjo kaimynas. Nors 35 ofijos Rekevičienės prisiminimai, BKM fondai.
Sovietmečiu Šalkauskų šeima buvo ištremta į Sibirą.
spintą spėjome užstumti, mūsų veidai buvo
Kazys Šalkauskas mirė Igarkoje. mona lžbieta
pasimet . Po kelių dienų mūsų namus
su vaikais urgiu ir Sofija grįžo į Lietuvą. Šie Šalkauskai pasaulio tautų teisuolių sąraše neminimi.
atėjo ginkluoti vyrai, nustūmė spintą.
Red. pastaba.
Dukterims kažkaip pavyko pabėgti, o tėvą 36 ulijos Pranskuvienės prisiminimai, 1959 01 31 užrašė
sušaudė kartu su kitais36.
Vanda Lincevičiūtė. BKM fondai.
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audinanti ir kauniečio udelio Beileso istorija. o tėvai
buvo sušaudyti I forte. Ištrūk s iš geto, udelis susipažino
su Genute Premeneckaite, kuri jį parsivedė į savo namus
un škių kaime. Kurį laiką vaikinas slapstėsi jos motinos
Aleksandros Premeneckienės sodyboje. Po karo . Beilesas
apsigyveno Izra lyje, savo geradarių nepamiršo, rėmė siuntiniais. 1997 m. apsilankė Lietuvoje, bet jo draugė Genutė
jau buvo mirusi. . Beileso pastangomis Aleksandrai Premeneckienei ir jos vaikams – onui uozui, Vytautui ir Genei
onušienei – buvo suteiktas pasaulio tautų teisuolio vardas.
Ši istorija papasakota gražiai išleistoje . Beileso prisiminimų
knygoje „ udkė“37.
Tokia yra Babtų žydų bendruomenės istorija. Ar ji kada
nors bus pradėta iš naujo – parodys laikas.

37

Beilesas

I R

O KU P AC I J O S

Pasaulio tautų
teisuolė Genutė
Premeneckaitėonušienė

. udkė, Vilnius, 2009.
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Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynės
Aleksandras Vitkus, Chaimas Bargmanas

Karo pradžios įvykiai Babtuose
Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui, 1941 m. birželio 24 d. vokiečiai užėmė
Babt s. Tuojau pat čia susibūrė vadinamųjų partizanų būrys, kuriam vadovavo
lietuvių kariuomenės kapitonas onas Katkus; vėliau vadovavimą perėmė buv s
šaulys Stanislovas Aniulis iš Vareik nių kaimo1.
ydų persekiojimas ir naikinimas Lietuvos provincijoje, taip pat ir B btuose,
vyko dviem etapais. Pirmajame etape, 1941 m. birželio pabaigoje–liepos viduryje, vyravo politiniai motyvai. ydai dažniausiai būdavo suimami, įkalinami ar
šaudomi kaip komunistai, komjaunuoliai, „sovietiniai aktyvistai“. . Katkus kartu
su veterinarijos felčeriu Vladu Gabrilavičiumi įsteigė partizaninį teismą. ie apklausdavo suimtuosius ir spr sdavo jų likimą. To teismo nuosprendžiu kai kurie
suimtieji būdavo sušaudomi2. Saugumo policijos ir SD vado K. ėgerio 1941 m.
gruodžio 1 d. ataskaitoje, siųstoje į Berl ną, nurodyta, kad 1941 m. liepos 17 d.
Babtuose sušaudyti 8 žmonės (6 iš jų žydai) kaip komunistiniai veikėjai3, tad prie
holokausto aukų nepriskirtini.
1941 m. liepos 24 d. Ka no miesto komendantas plk. urgis Bobelis informavo partizanų būrių vadus, kad Vokietijos karo vadovybės įsakymu visų
būrių veikla baigta, ginklai privalo būti atiduoti vietos policijos nuovadoms arba
komendantūroms4. Liepos 30 d. vadovu visiems lietuvių ginkluotiesiems būriams
paskirtas vokiečių 11-ojo rezervinės policijos bataliono vadas policijos majoras
Francas Lechthaleris (Franz Lechthaler) 5. Partizanų būrys tapo pavaldus Babtų
policijai, kuriai vadovavo Kazimieras Tribinevičius6.
Antrasis žydų persekiojimo ir naikinimo Lietuvos provincijoje etapas prasidėjo
1941 m. liepos pabaigoje, o Kauno apskrityje – kai jos viršininkas rugpjūčio 6 d.
išsiuntė raštą visiems valsčių viršaičiams, nurodydamas, jog iki rugpjūčio 1 . anušausko parodymai baudžiamojoje byloje 1944
09 06, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 44165/3, l. 26.
13 d. žydai sumokėtų visus nesumo2
Ten pat, l. 49.
kėtus mokesčius, o vėliau paskelbė, 3
Masinės žudynės Lietuvoje 1941 1944 , dokumentų
kad visas valsčiuje lik s žydų turtas,
rinkinys, Vilnius, 1965, d. 1, p. 131.
4
Stankeras
P. Lietuvių policija Antrajame pasauliniame
inventorius ir kt. pereina valsčių viršaikare, Vilnius, 2008, p. 166.
čių žinion, kurie rūpinasi tinkamu šio 5 Ten pat, p. 483.
turto tvarkymu bei jo apsauga7. Kartu 6 . anušausko parodymai 1944 09 06, LYA, f. K-1,
ap. 58, b. 44165/3, l. 10.
su žydų turto registravimu ir konfis- 7 B u b n y s A . ydų žudynės Kauno apskrityje
1941 m., Holokaustas Lietuvoje 1941 1944, Vilnius,
kavimu pradėta žydus telkti getuose
2011, p. 169.
8
ir laikinose stovyklose .
8
Dieckmann
h., Sužiedėlis S. Lietuvos žydų
1941 m. rugpjūčio 7 d. Kauno
persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir
ruden šaltiniai ir analizė, Vilnius, 2006, p. 55–56.
apskrities viršininkas V. Bortkevičius
(Serija Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje.
atsiuntė slaptus nurodymus visiems
Nacių okupacija, t. 3.)
valsčių viršaičiams ir policijos nuovadų 9 B u b n y s A . ydų žudynės Kauno apskrityje
1941 m., Holokaustas Lietuvoje 1941 1944, Vilnius,
viršininkams dėl žydų apgyvendinimo
2011, p. 169; Masinės žudynės Lietuvoje 1941 1944 ,
dokumentų rinkinys, Vilnius, 1965, d. 1, p. 290–291.
getuose iki 1941 m. rugpjūčio 15 d.9
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Rugpjūčio 14 d. Lietuvos policijos departamentas išsiuntinėjo apskričių, tarp jų
ir Kauno, policijos vadams kitą slaptą aplinkraštį Nr. 3, kad būtina sulaikyti visus žydų tautybės vyrus nuo 15 metų amžiaus ir tas moteris, kurios bolševikų okupacijos metais pasižymėjo savo bolševikiška veikla. Sulaikytus asmenis siųsti į stovyklas.10 Rugpjūčio 16 d. Policijos departamento direktoriaus V. Reivyčio slaptame
rašte nurodyta visus žydus per dvi dienas sulaikyti ir sutelkti specialiai tam
numatytose vietose – daržinėse ir klėtyse; vyrus atskirai nuo moterų; pastatyti sargybą11.
Pagal šį raštą Kauno apskrityje buvo suiminėjami žydai. Kauno nuovadai
buvo specialiai nurodyta surinkti žydus į Vi kiją, Babtus,
navą, Ru šiškes,
12
ap škį ir Garli vą . Babtuose buvo numatyta telkti žydus ir iš Vandži galos.

Babtų žydų suėmimai
1941 m. rugpjūčio 11 d. Babtų viršaitis . anušauskas13 informavo Kauno
apskrities viršininką, kad Babtų miestelyje gyvena 93 žydai14. Kaip nurodo baudžiamojoje byloje baltaraištis Vaclovas Šimanskas15, 1941 m. rugpjūčio mėn. į miestelį
atvyko Kauno m. komendantas su lietuvių majoru ir paliepė partizanų vadui
. Katkui surinkti žydus į sinagogą,
o vėliau siųsti juos į darbą. Po kelių
10
idintas A. Lietuvos žydų žudynių byla, Vilnius,
dienų policija ir baltaraiščiai pradėjo
2001, p. 141.
suiminėti suaugusius žydus vyrus, kaip 11 Lietuva, 1940 1990 okupuotos Lietuvos istorija, vyriaus.
red. A. Anušauskas, Vilnius, 2005, p. 211–212.
pasakė baltaraištis uozas Škėma, be tei12
Dieckmann
h., Sužiedėlis S. Lietuvos žydų
16
sės dirbti . Parodymuose . anušauskas
persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir
ruden šaltiniai ir analizė, Vilnius, 2006, p. 56.
teigė, kad liepos mėn. 34 suaug Babtų
13
Babtų viršaičiui . anušauskui ir dar 9 asmenims
žydai buvo uždaryti sinagogoje. oje
3-iojo Baltarusijos fronto 39-osios armijos karinis
uždaryti ir iš Vandži galos atgabenti
prokuroras 1944 08 18 iškėlė baudžiamąją bylą (LYA,
17
b. 44165/3). Tarpukaryje . anušauskas buvo Babtų
žydai . ydus Vandžiogaloje suiminėjo
miesto viršaitis, 1940 m. sovietų valdžios pašalintas
tas pats Babtų „partizanų“ būrys. Kaip
iš tų pareigų. Atėjus vokiečiams į Lietuvą, nuo
1941 m. birželio pabaigos iki 1942 m. birželio 15 d.
nurodė baltaraištis Ignas urkšis, žydai
vėl ėjo tas pačias pareigas. 1944 09 26–27 paskelbtas
18
sinagogoje buvo laikomi 5–6 paras , o
nuosprendis ustas anušauskas, Vaclovas Šimanskas ir Antanas Grajauskas nuteisti mirties bausme;
partizanai paeiliui ėjo sargybą, kad nė
dislavas apavičius ir uozas Škėma – po 25 metus
vienas nepabėgtų. ydų suiminėjimai
lagerio; Ignas urkšis, onas Liutkus, Viktoras Ramavyko visuose Kauno apskrities valsnauskas, onas Taujanskas ir onas Liaudanskas – po
10 metų lagerio. ie visi apkaltinti, kad asmeniškai
čiuose19. Babtuose suimti 34 žydai 23
šaudė komunistus bei dalyvavo masinėse Babtų ir
vyrai ir 11 moterų, taip pat atvežti 30
Vandžiogalos žydų žudynėse.
Vandžiogalos žydų (tikriausiai vyrai – 14 B u b n y s A . ydų žudynės Kauno apskrityje
1941 m., Holokaustas Lietuvoje 1941 1944, Vilnius,
aut.). Iš viso 64 žydai.
2011, p. 175.
Po savaitės valsčiaus viršaičio nu- 15 V. Šimansko parodymai 1944 08 17, LYA, f. K-1,
rodymu liepta surinkti iš žydų, įskai- 16 ap. 58, b. 44165/3, l. 70.
. Škėmos parodymai 1944 08 11, ten pat, l. 120/2.
tant moteris ir vaikus, po 300 rublių. 17 . anušausko parodymai 1944 09 06, ten pat, l. 30.
18
Tai buvo pranešta sinagogoje esantiems 19 I. urkšio parodymai 1944 08 14, ten pat, l. 49.
Dieckmann
h., Sužiedėlis S. Lietuvos žydų
žydams. Kitą dieną surinkta apie 27 ar
persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir
ruden šaltiniai ir analizė, Vilnius, 2006, p. 61.
28 tūkstančius rublių, kurie įmokėti į
Reikia atkreipti dėmesį, kad pateiktame dokumente
banką. Taip pat buvo surinkta 9 tūkssupainiota data vietoj rugpjūčio užrašytas birželio
tančiai rb kontribucijos iš Vandžiogalos
mėn., kai žydų suėmimai dar nebuvo vykdomi.
515

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

žydų20. (2 945 Kauno apskrities žydai iki 1941 m. rugpjūčio Prano Matiuko ir
kitų teismo procesas.
25 d. sumokėjo 298 100 rb kontribuciją21.)
Apie šį įvykį detaliau papasakojo baltaraištis . apa- 1961 m. Kauno
vičius22, ėj s sargybą prie sinagogos. Atėj s Babtų viršaitis I forto muziejaus
. anušauskas žydams pasakė, kad jei nori būti laisvi, turi nuotr.
surinkti pinigus ir perduoti jam. Viršaičiui išėjus, žydai greitai surinko pinigus bei brangenybes, kad išsipirktų laisv . Kaip tie pinigai buvo
perduoti viršaičiui, . apavičius nematė, tačiau ir po to žydų gyvenimas sinagogoje nepagerėjo. Reikia pasakyti, kad nacių nurodymu tie pinigai rinkti kaip
kontribucija, nes buvo įmokėti į kasą.
Po mėnesio23 ar 2–3 savaičių24 Babtų policija ir baltaraiščiai sinagogoje paliko
moteris ir vaikus, o vyrus pervarė į mokyklą.

Kaip vyko žudynės
1941 m. rugpjūčio mėn. Babtų žydai buvo sušaudyti. gzekucijoje aktyviai
dalyvavo Babtų valsčiaus policija ir baltaraiščiai.
Sekmadienį (t. y. rugpjūčio 29 d. – aut.), po pamaldų, policijos vadas Tribinevičius visiems šauliams liepė susirinkti policijoje. V. Šimanskas25 teigė, kad
susirinko apie 40, o . Škėma26 – kad
15 šaulių. Policijos vadas pranešė, kad 20 . anušausko parodymai 1944 09 06, LYA, f. K-1,
vokiečių komendantas liepė suimti vi- 21 ap. 58, b. 44165/3, l. 31.
Bubnys A. ydų žudynės Kauno apskrityje 1941 m.,
sus žydus ir tai reikia atlikti tą pačią
Holokaustas Lietuvoje 1941 1944, Vilnius, 2011, p. 170.
22
. apavičiaus parodymai 1944 08 24, LYA, f. K-1,
dieną. Šauliai buvo suskirstyti į grupes,
ap. 58, b. 44165/3, l. 167.
nurodyti maršrutai. oterys ir vaikai 23 . anušausko parodymai 1944 09 06, ten pat, l. 31.
buvo nuvaryti į sinagogą, o vyrai per- 24 . Škėmos parodymai 1944 08 11, ten pat, l. 120/2;
K. Liutkaus parodymai 1944 08 13, ten pat, l. 259.
kelti į mokyklą. ydams leista pasiimti 25 V. Šimansko parodymai 1944 08 30, ten pat, l. 73.
daiktų tiek, kiek jie galėjo panešti. Kaip 26 . Škėmos parodymai 1944 08 22, ten pat, l. 135.
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Norint aplankyti Holokausto memorialą Babtų šile, šiuo keliu reikia
važiuoti

automobilių stovėjimo aikštel šalia Kauno Klaipėdos

greitkelio

parodė V. Šimanskas, vien jo grupė suėmė apie 50 žydų27.
Tą dieną buvo atvežti ir žydai iš Vandžiogalos, . Škėmos
teigimu, – 9028. Babtų viršaitis nurodo, kad Vandžiogalos
žydai buvo atvežti sušaudymo dieną ir iškart nugabenti į
mišką29. Iš viso Babtų ir Vandžiogalos žydų būta apie 20030
(pagal . Škėmą31 270).
Po kelių dienų Babtų ir Vandžiogalos žydai buvo sušaudyti Babtų šilo aikštelėje netoli emaičių plento32.
Pirmiausia buvo pasirūpinta paruošti pasmerktiesiems
duob .

Lordo Džanerio
stulpas

1941 m. rugpjūčio 29 ar 31 dieną, bet buvo antradienis“ (antradienis
buvo rugpjūčio 31-oji – aut.), – parodė vienas iš tų, kurie buvo
atvaryti kasti duobės, – Vytautas lobeckas. – Kartu su kitais
Babtų miestelio apylinkių gyventojais seniūno pavaryti nuėjome
Babtų šilą prie Nevėžio upės brastos, kur mums buvo sakyta kasti
duob . Iš viso buvo 55 žmonės ir visiems
reikėjo iškasti po vieną metrą ilgio, vieną
27
metrą pločio ir 2 metrus gylio. Todėl duobės 28 V. Šimansko parodymai 1944 08 30, ten pat, l. 73.
. Škėmos parodymai 1944 08 22, ten pat, l. 135.
ilgis
apie 55 metrus. Duob pradėjome 29 . anušausko parodymai 1944 09 06, ten pat, l. 31.
30
kasti anksti rytą, o baigėme apie 14 val.33 31 V. Šimansko parodymai 1944 08 30, ten pat, l. 73.

. Škėmos parodymai 1944 08 22, ten pat, l. 135.
V. Šimansko parodymai 1944 08 30, ten pat, l. 73.
33
V. lobecko parodymai 1962 06 15, ten pat, b. 47337,
t. 8, l. 39.
34
Simonaitis A. Vokiškųjų fašistų aukų kapai Babtų
šile, rankraštis, BKM fondai.
32

Kaip prisiminė Babtų gyventojas Stasys
Gvergždys, anksti rytą iš miestelio ir
vienkiemių buvo surinkta 10 žmonių34.
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ydų sušaudymo išvakarėse (tai turėjo būti rugpjūčio 30 d. – aut.) valsčiaus
policijos vadas Tribinevičius baltaraiščiams liepė atvykti į policiją 8 val. ryto.
iems buvo paaiškinta, kad šiandien bus šaudomi žydai ir reikia juos konvojuoti į
mišką. Šauliams buvo išdalyti šautuvai su 535 ar 1536 šovinių. Tuomet vieni šauliai
nuėjo į sinagogą, kiti – prie mokyklos.
Atvyko žydų žudymui sukurto skrajojančio būrio ( ollkommando), vadovaujamo SS oberšturmfiurerio oachimo amanno, kariškiai vokiečiai ir Tautinio darbo
apsaugos (TDA) bataliono kareiviai.
ydai, atskirai vyrai ir moterys su vaikais, buvo rikiuojami į kolonas ir
varomi į Babtų mišką. ydams buvo pranešta, kad veda juos į darbus, todėl jokių
incidentų pakeliui nepasitaikė. iške ant kelio buvo duota komanda sustoti.37
Kaip nurodo A. Grajauskas, atvedus žydus į mišką, vokiečių karininkas
paaiškino, kad juos atvedė į lagerį. Pirmiausia jie turės atlikti gimnastiką, todėl
privalo nusirengti. Tuoj po to prasidėjo žudynės38.
Apie Babtų žudynes liudijo TDA bataliono 3-iosios kuopos 2-ojo būrio jaunesnysis puskarininkis Pranas atiukas39
Babtus išvykome dviem sunkvežimiais vidurdien . iso mūsų, trečios kuopos karių, buvo
50 žmonių. adovavo karininkai
Norkus, Barzda, Dagys. ... Kai atvykome Babtų
miestel , kažkur prie aikštės ... buvo suvaryti žydų tautybės piliečiai vyrai, moterys,
vaikai. uos saugojo vietiniai nacionalistai ir policininkai. Dalis mūsų apsaugininkų, jų
tarpe ir aš, prisijungėme prie policininkų ir suimtuosius pradėjome varyti mišką, kuris
buvo kitoje emaičių plento pusėje40.
P. atiuko parodymus reikėtų patikslinti. (Gali būti, kad kai kurie parodymai išgauti naudojant prievartą, tačiau iš esmės jie tikroviški, taigi patikimi).
. Škėma nurodo, kad iš Kauno atvykusi šaulių ir vokiečių karininkų grupė
žydus pirmiausia pamatė ne aikštėje, o sinagogoje; baudėjai padarė kratą, atėmė auksinius laikrodžius, apyrankes, auskarus, žiedus41. Tik tuomet žydai buvo
nuvaryti į mišką, kur atskiromis grupėmis po 60 asmenų buvo sušaudyti.
. amanno būrys vyko iš miestelio į miestelį ir, vietos policijai, ak- 35
V. Šimansko parodymai 1944 08 30, LYA, f. K-1,
tyvistams ir administracijos atstovams
ap. 58, b. 44165/3, l. 73.
36
A.
padedant, kas kelios dienos ar net 37 Grajausko parodymai 1944 08 29, ten pat, l. 104.
V. Šimansko parodymai 1944 08 30, ten pat, l. 75.
padieniui skirtingose vietovėse naikino 38 A. Grajausko parodymai 1944 08 29, ten pat, l. 104.
Lietuvos miestelių žydus. amannas 39 TDA bataliono j. puskarininkiui Pranui atiukui
ir kitiems septyniems jo bendrininkams 1961 m.
turėjo savo žinioje apie 40 vokiečių ir
balandžio 10 d. buvo iškelta baudžiamoji byla (LYA,
f. K-1, ap. 58, b. 47337/3, 8 tomai). ie kaltinti daB. Norkaus vadovaujamų 60 lietuvių,
lyvav šaudant žydus Kauno IV, VII ir I fortuose,
tačiau dauguma vokiečių dažniausiai
Petrašiūnuose, Garliavoje, Ariogaloje, Babtuose.
likdavo Kaune vykdyti kitų užduočių,
Lietuvos SSR Aukščiausiojo teismo baudžiamųjų
bylų teisminė kolegija visus aštuonis kaltinamuosius
į šaudymus provincijoje paprastai vanuteisė mirti (Tiesa, 1962, spalio 2).
žiuodavo tik 2–3 vokiečiai. ie vykdavo 40 P. atiuko parodymai 1961 04 10, ten pat, f. K-1,
ap. 58, b. 44337/3, t. 1, l. 158.
lengvąja mašina, o lietuviai baudėjai –
41
. Škėmos parodymai 1944 08 22, ten pat, l. 135.
42
vienu ar dviem sunkvežimiais . Kaip 42 idintas A. Lietuvos žydų žudynių byla, Vilnius,
2001, p. 150.
nurodė . anušauskas, į Babtus trimis
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mašinomis (matyt, dviem sunkvežimiais ir viena lengvąja mašina) atvyko 50 lietuvių ir 12 vokiečių kareivių43.
P.
atiukas savo parodymuose neminėjo, kad, šaudant Babtų žydus, dalyvavo nacių kareiviai, o V. Šimanskas nurodė, kad žydų sušaudymui iš Kauno
buvo vokiečių komendantas, Lietuvos kariuomenės majoras su kareiviais ir apie 25 vokiečių kareivių. Iš Babtų buvo policijos vadas Tribinevičius, viršaitis . anušauskas ir
baltaraiščių vadas šaulys Aniulis44. Prie egzekutorių iš Kauno prisidėjo ir kai kurie
baltaraiščiai, tačiau kas – nustatyti gana sunku. Kaltinamieji gynėsi, teigė, kad tik
varė žydus į sušaudymo vietą arba juos saugojo, vis nurodydami kitus, tariamai
dalyvavusius žudynėse. Liudininkas V. lobeckas pažymėjo, kad vienas vokietis
žudynes fotografavo45.
Šaudymas prasidėjo 1941 m. rugpjūčio 31 d. apie 14 valandą. Kaip prisimena vienas iš kasėjų, baigiant kasti duob pamatėme, kad ant kalniuko, maždaug už
150 m, jau atvaryti žydų tautybės piliečiai46.
Babtų viršaitis, kaip pats nurodė, būdamas namuose, gavo policijos viršininko raštelį tuoj pat prisistatyti į sušaudymo vietą
Atvyk s pamačiau sekant vaizdą žydai stovėjo nurengti vien tik su baltiniais miško
takelyje 50 m nuo vieškelio. 20 m nuo jų buvo iškasta didelė duobė, prie kurios grandine
stovėjo iš Kauno atvežti kareiviai ir vokiečiai. 15 m nuo vyrų, arčiau vieškelio, stovėjo
moterys ir vaikai, kurie taip pat nusirenginėjo iki apatinių. Nepraėjus nė penkioms minutėms po mano atvykimo, vyrus privedė prie duobės ir sušaudė viena salve, po kurios
dar buvo atskiri šūviai, kuriais pribaiginėjo sužeistuosius. Tuoj po to prie duobės dviem
partijomis vedė moteris ir vaikus, kuriuos šaudė tuo pačiu būdu. Kai ėmė šaudyti moteris
ir vaikus, visame miške girdėjosi nevilties verksmai ir riksmai, bet tai niekas nekreipė
dėmesio. Maždaug buvo sušaudyta 200 žmonių47.
Šaudyti žydus TDA bataliono 3-iosios kuopos kariai jau buvo įprat . ie
dalyvavo žudynėse Kauno miesto IV, VII fortuose, Petraši nuose, Ari galoje. Kaip
vyko šaudymas, papasakojo P. atiukas
Iš viso atvarėme apie 400 žmonių. Dal vežė vežimais, tai yra tuos, kurie negalėjo paeiti
senius, moteris su mažais vaikais... Atvarytuosius grupėmis po 30 40 žmonių pradėdavome varyti duobes, o po to iš viršaus juos šaudėme. Šaudėme mes kartu gal 30 40
mūsų kuopos karių. ietiniai policininkai saugojo šaudymo vietą ir tuos pasmerktuosius.
ie taip pat nurenginėjo geresnius viršutinius drabužius. Šaudymui vadovavo Norkus,
Barzda ir Dagys (B. Norkus, . Barzda, A. Dagys – aut.). Po to, kai eilinė grupė būdavo sušaudoma, prie duobės vietiniai policininkai atvarydavo kitus. ia juos perimdavo
mūsų apsaugininkai apie 10 žmonių ir
suvarydavo duob . Tas dešimtukas karių
43
. anušausko parodymai 1944 09 06, LYA, f. K-1,
tiesiogiai suvarydavo
duob , po kurio
ap. 58, b. 44165/3, l. 31.
laiko stodavo tiesiogiai šaudančiųjų tar- 44 V. Šimansko parodymai 1944 08 30, ten pat, l. 76.
pą, o varinėti išeidavo tie, kurie anksčiau 45 V. lobecko liudijimas 1962 06 15, ten pat, b. 44337/3,
t. 8., l. 39.
šaudė. Tuo būdu šaudė visi atvykusieji, 46 Ten pat.
tame tarpe ir aš. ... Iš viso šaudymas 47 . anušausko parodymai 1944 09 06, ten pat, l. 31.
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užtruko apie 4 valandas. Kartais tekdavo palaukti, kol iš miestelio atveždavo eilin grup
pasmerktųjų, kurie buvo pristatomi vežimais. Dėl šios priežasties šaudymas užsit sė ir
pasibaigė jau temstant48.
P. atiuko atpasakota šaudymo tvarka ne visai sutampa su kitų kaltinamųjų
parodymais. Šaudyti duobėje esančius žmones buvo 3-iosios kuopos kareivių braižas. Taip egzekucija vykdavo greičiau, tuo jie įsitikino šaudydami žydus Kauno
fortuose. Duobės kasėjai, kurie stebėjo žudynes už kelių dešimčių metrų, teigė,
kad žydai buvo sustatomi prie duobės veidais į ją. Sušaudžius paskutin partiją,
duobkasiai kai kuriuos lavonus dar turėjo nustumti į duob , o tik po to užkasti.
Lieka neaišku, kokiu būdu Babtų žydai buvo šaudomi prie duobės ar duobėje.
Galėjo būti ir vienaip, ir kitaip. uoba kad liudininkai nurodo, jog prie duobės
buvo varomi tai 20, tai 60 žydų.
Po sušaudymo visi 3-iosios kuopos kariai išvyko į Kauną.
Tuoj nuvažiavus kareiviams iš Kauno, – prisiminė vienas iš duobių kasėjų V. lobeckas, – senukas Kundrotas uozas, gyvenantis Piepalių kaime, pasakė, kad dabar kareiviai
nuvažiavo šaudyti žydų tautybės piliečių
ilkiją, o po to važiuos Ariogalą. Iš kur
49
jis tai žinojo, pasakyti negaliu .
Baltaraiščiai stengėsi pasisavinti žydų turtą. Kazimieras Liutkus, kelias savaites ėj s sargybą prie sinagogos, paliudijo kai vienus žydus išvedė sušaudyti,
kitus – senius, vaikus – susodino su pasiimtais daiktais į pastot ir jam liepė eiti
paskui tą vežimą. Kai žydus šaudė, jis miške buvo paliktas saugoti žydų turto50.
Vokiečių nurodymu visi drabužiai turėjo būti surinkti ir atiduoti žudikams.
. anušauskas liudijo
Kai pasibaigė žudynės, grupės vyresnysis iš Kauno, vyr. leitenantas (tikėtina, kad
. Barzda – aut.) liepė man surinkti visus rūbus ir batus ir juos atiduoti vietos baltaraiščiams, kurie nurenginėjo žydus ir kasė duobes. Šiuo nurodymu visi rūbai buvo
pakrauti vežimus, nugabenti Babtus ir padėti buvusioje Levino krautuvėje. aktai nuo
krautuvės buvo perduoti baltaraiščių būrio vadui Stasiui Aniuliui ir pasiūlyta jam visa
tai išdalinti būrio dalyviams, kas ir buvo vykdyta51.
Netrukus prasidėjo žydų turto grobstymas. . anušauskas parodė
Kitą dieną mano nurodymu policija ... surinko turtą iš sušaudytų žydų namų
ir pridavė
sandėl , kur anksčiau buvo laikomi grūdai. Šio sandėlio raktus turėjau
aš. ėliau buvo sudaryta komisija, vertinti daiktai ir parduoti prekyboje52.

Vandžiogalos žydų žūtis
Babtuose
Kadangi Babtuose buvo nužudyti
ir žydai iš Vandžiogalos, trumpai papasakosime ir apie juos.

P. atiuko parodymai 1961 04 10, ten pat, b. 44337/3,
t. 1, l. 159.
49
V. lobecko liudijimas 1962 06 15, ten pat, t. 8, l. 43.
50
K. Liutkaus parodymai 1944 08 24, ten pat, f. K-1,
ap. 58, b. 44165/3, l. 262.
51
. anušausko parodymai 1944 09 06, ten pat, l. 32–33.
52
. anušausko parodymai, ten pat.
48
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Babtai tapo jei ne visų, tai bent dalies Vandžiogalos žydų surinkimo vieta
(getu). ia jie buvo suvežti per kelis kartus.
Kai Babtuose buvo suimti pirmieji 34 žydai, tuojau pat buvo atvežti ir 30
žydų iš Vandžiogalos, tikėtina, vyrų.
Rugpjūčio 16 d., šeštadienį, į Vandžiogalos sinagogą per pamaldas įsiveržė 10
baltaraiščių ir suėmė apie 100 vyrų ir moterų, tarp jų rabiną haimą Klebanovą.
Visi jie buvo įsodinti į vežimus ir nuvežti į Babtus. ia kartu su Babtų žydais
buvo laikomi iki sušaudymo. Kaip nurodė baltaraištis . Škėma, iš Vandžiogalos
buvo atvežta apie 90 žydų53.
Trečiasis Vandžiogalos žydų suėmimas įvyko rugpjūčio 28 d.54 Visi iki tol
lik bei sugaudyti anksčiau pasislėp buvo atgabenti į turgaus aikšt ir išvežti į
Babtus55. Reikia patikslinti, kad šie žydai (moterys ir vaikai) buvo atvežti sušaudymo dieną, t. y. 1941 m. rugpjūčio 31 d. Babtų viršaitis . anušauskas tardymo
protokole nurodė, kad tą dieną, kai atvyko iš Kauno kareiviai, atvežė moteris ir
vaikus iš andžiogalos, kurie taip pat buvo nugabenti mišką56. Trečiąjį kartą turėjo
būti atgabenti 132 žydai.
Taigi 1941 m. rugpjūčio 31 d. Babtų šile vykusiose žudynėse buvo sušaudyti
83 Babtų ir 282 Vandžiogalos žydai, iš viso 315 žmonių.

udynių memorialo vieta
Važiuojant magistrale Ka nas–Kla pėda ir kirtus B btų-Lab navos viaduką,
prieš pat atminimo akmenį, skirtą magistralės Kaunas–Klaipėda nutiesimui, yra
nedidelė automobilių stovėjimo aikštelė. Aikštelės gale, paėjus į mišką apie 10
metrų, reikia sukti kairėn. Po 800 m nusileidus žemyn, kairėje kiek atokiau pastebėsime vadinamąjį lordo Džanerio stulpą57, kuris nurodo 420 metrų iki žydų
sušaudymo vietos, kur įrengtas memorialas.
1965 m. spalio 16 d. buvo surašytas aktas58, kuriame Babtų m. gyventojai Stasys Špakauskas, Vytautas lobeckas ir Kazys idukevičius paliudijo, kad
Babtų šile prie plento dešinėje pusėje,
važiuojant link Klaipėdos ant Nevėžio
kranto maždaug 400 metrų nuo plento
ir apie 100 metrų nuo Nevėžio 1941 m.
rugpjūčio mėn. 31 d. buvo sušaudyti žydų
tautybės Babtų miestelio gyventojai. Mes
tuo metu buvome varu nuvaryti ir priversti kasti duobes. Liudininkai pabrėžė,
kad sušaudymo vietoje šiuo metu stovi
paminklinė lenta (paminklinis akmuo –
aut.) su tikslia žudynių data.
Užrašas ant paminklo žydų (hebrajų) ir lietuvių kalbomis. ydiškai
rašoma Švenčiausieji ir tyriausieji andžiogalos ir Babtų žmonės, žuv Dievo ir

. Škėmos parodymai 1944 08 22, ten pat, l. 135.
Babtai, Encyclopaedia of ewish Communities in Lithuania. Prieiga per internetą http //www.jewishgen.
org/yizkor/pinkas lita/lit 00161.html.
55
Vandžiogalos gyventojo Gedimino Kazio Urbio
pasakojimas, A. Vitkaus 2009 06 29 įrašytas į
videokaset , saugomą asmeniniame archyve.
56
. anušausko parodymai 1944 09 06, LYA, f. K-1,
ap. 58, b. 44165/3, l. 31–33.
57
Didžiosios Britanijos Lordų rūmų nario Grevilio
Džanerio (Greville wan anner) iniciatyva 2002 m.
daugiau kaip 180 žydų masinių žudynių vietų pastatyti trikampio formos akmeniniai stulpai įstrižai
nupjauta viršūne, nurodantys atstumą ir kryptį į
paminklo vietą. Nupjautos viršūnės plokštumoje
išraižyta Dovydo žvaigždė.
58
Babtų miestelio žydų tautybės gyventojų sušaudymo
1941 m. rugpjūčio 31 d. Babtų šile Kauno r. vietos
nustatymo aktas Nr. 1 (21). Babtai, 1965 m. spalio
16 d., LYA, f. 3377, ap. 58, b. 635, l. 27.
53
54
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Bendras Babtų ir
andžiogalos žydų
žudynių vietos
vaizdas. 2014 m.
balandžio mėn.
Str. autorių
nuotraukos

tautos garbei nuo fašistinių budelių rankos 8 Elul 5 01. 1941 Plokštelė
andžiogalos rabino,
08 31. ų sielos teišliks tarp gyvųjų. ydiškas užrašas, mūsų
duomenimis, jau buvo 1958 m., lietuviškas greičiausiai at- jo šeimos narių
sirado po 1992 m., tačiau šiuo metu yra ding s. Pastarojo ir kitų žuvusiųjų
užrašo fotonuotrauką muziejininkės Gražinos Stonienės dėka atminimui. 2014 m.
suradome BK archyve ia palaidoti 1941 m. rugpjūčio 31 d. BKM nuotr.
fašistų nukankinti Babtų ir andžiogalos
gyventojai59.
1992 m. Babtų apylinkės viršaičio
Algimanto Petro Danausko iniciatyva pagal inžinieriaus uozo Berūkščio eskizinį
projektą buvo naujai sutvarkyta žudynių
aplinka žudynių vieta aptverta tvorele,
išbetonuoti laiptai, atvestas kelias.
2014 m. pavasarį prie paminklo radome hebrajišką užrašą ant keraminės
plokštės
abinas Chaimas Klebanovas paskutinis andžiogalos bendruomenės rabinas.
Plokštės apačioje prirašyta Atminimui mano senelio, senelės, dėdės. Eliza Pliurantel ir
įrašyti rabino žmonos Fridos bei dukters Lenos vardai. Lentelės dešinėje pusėje
nurodyta andžiogala, rugpjūtis, 1941 m.

59

arkauskienė
. Babtų istorinė apžvalga, Babtų
vidurinės mokyklos kraštotyros muziejaus (dabar
BK ) buvusios vadovės rankraštis.
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Babtų valsčius po Antrojo
pasaulinio karo
Damijonas Šniukas

1944 m. liepos 28 d. Raudonoji armija pradėjo puolimą Ka no kryptimi.
Vokiečiai įnirtingai priešinosi ir mūšiai apskrityje užsit sė iki rugpjūčio 2–3 dienų.
šiaur nuo Kauno rimta paspirtis vokiečiams, o sovietų kliūtis buvo Nev žis,
tad B btų valsčiuje vyko permainingos kovos. Sudegė Babtų mokykla, keletas
miestelio pastatų, buvo susprogdintas emaičių plento tiltas per Nev žį, nukentėjo
ūkininkų sodybos, jau prinok pasėliai.
Tarp N muno ir Babtų puolė Trečiojo Baltarusijos fronto 5-oji armija, o
šiauriau – 39-oji. Pro Už miškius ir Kačergi s veržėsi 5-oji tankų armija. Rugpjūčio 1 d. 39-osios armijos daliniai jau turėjo placdarmą vakariniame upės krante,
vokiečiai laikėsi Baj nų–Tuceviči –Kilbis –Gaižuv lės–Pastrūnės–Kani kų linijoje.
Diena vėliau ruože B btai–Šašia – un škiai ir piečiau Nevėžį forsavo 5-oji armija.
Aktyvūs buvo aviacijos veiksmai. Buvo bombarduojama, kaunamasi ore. Liepos 31 d. jaunesniojo leitenanto Semiono Belkino naikintuvas AK-1B, žvalgydamas
un škių aerodromo1 teritoriją, buvo užpultas kelių fokerių. Kaip rašo rusų karo
istorikai, neturėdamas kitos išeities Belkinas taranavo vieną vokiečių lėktuvą, po
to sėkmingai nusileido parašiutu savos kariuomenės teritorijoje. Vokiečių lakūnas
Rudolfas Gerašas (Gerasch), pilotav s F -190, žuvo2.
Paskui frontą žengė pasienio kariuomenė ir kontržvalgybiniai „Smerš“3
daliniai. ie gaudė besislapstančius vokiečių kareivius, o talkinami vietos agentų,
sovietinių partizanų, išlikusių komunistų, pradėjo nacmečio aktyvistų medžiokl .
Praėjus vos savaitei po mūšių, rugpjūčio 9 d., 39-osios armijos smeršininkai jau
pranešė, kad atskleista ir iš dalies likviduota kontrrevoliucinė nacionalistinė „Šaulio“
organizacija, kurioje veikė Babtų valsčiaus aktyvistai. Areštuota 10 žmonių, tarp jų
vokietmečio valsčiaus viršaitis ustinas anušauskas. iems buvo pateikti kaltinimai
už dalyvavimą 1941 m. birželio sukilime, šaudant miestelio žydus, persekiojant
komunistus4. Karo tribunolas rugsėjo 27 d. ustiną anušauską ir Antaną Grajauską
nuteisė mirti, o kitus – ilgiems metams katorgos darbų.
Raudonosios armijos užimtoje Kauno apskrityje skubiai buvo kuriama sovietinė
civilinė valdžia. Administracinio suskirstymo schema liko ta pati, tik seniūnijos pavadintos apylinkėmis. Valsčiaus vadovyb
sudarė ketvertas vykdomojo komiteto 1 1940–1941 m. sovietai uniškiuose statė karinį aerodromą, tačiau iki karo pradžios nebaigė. Grįžus
pirmininkas, komunistų partijos įgalioRaudonajai armijai statyba nebuvo atnaujinta.
tinis-partorgas (vėliau sekretorius), mi- 2 овин ормб ро, о рат вн сводк а 8 ю
ера ия агратион свобож ение е
ав ста 19
.
licijos ir saugumo viršininkai. Faktiškas
оруссии, М нск,
, с. 3 1, 3 , 3 www.reibert.info.
valsčiaus šeimininkas buvo pastarasis. 3 „Smerš“ – rus. trumpinys iš мерт
ионам!
(mirtis šnipams), Antrojo pasaulinio karo metais
ia pastebėsime, kad partinės politikos
SSRS gynybos liaudies komisariato, Karinio jūrų
ir represijų valsčiuje vykdytojai buvo iš
laivyno ir NKVD sistemose veikusi kontržvalgybinė
organizacija. ed. pastaba.
Rusijos atsiųsti ar vietiniai „didžiosios
4
Rusijos federacinės saugumo tarnybos centrinis
tautos“ atstovai, o ekonominis gyvenarchyvas, f. 10, ap. 11, b. 5, l. 67–86 (internetinė
tojų engimas (įvairios prievolės, pylianuoroda).
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vos, mokesčiai) buvo patikimas lietuviui, paprastai valsčiuje užaugusiam ir vietos
žmones pažįstančiam asmeniui. Tiesa, ir vykdomojo komiteto pirmininkas turėjo
savąjį prižiūrėtoją – pavaduotoją rusą atvejų arkiną. 1944–1950 m. Babtų valsčiaus sovietizaciją atliko įvairių pareigybių, visų pirma jėgos struktūrose dirb ,
„broliškos rusų tautos pasiuntiniai“ Besčiotnovas (VKP(b) darbuotojas, toliau P),
ibulia ( GB), ernyšovas ( VD), Devaikinas (mokesčiai), Vladimiras Didenka
(ūkio vadovas, toliau U), Nikolajus Denisenka ( VD), Golubevas (NKVD), Isajenka ( VD), akimovas ( VD), B. Kolesnikovas (NKVD), Kniazkovas (NKVD),
Kopanis ( VD), Lavrovas ( GB), Isajus Lukašovas (NKVD), Ivanas almyginas
(mokesčiai), atvejus arkinas (P), ekaterina arkina (P), Stepanas eščeriakovas
( GB), hazi Nabijevas (P), Ilarionas renburgskis ( VD), Arkadijus Peršinas
( GB), Petrovas (P), Šinkarenka ( GB), Tiškovas ( GB), Tregubovas ( GB), Ivanas Turaninas (U), Vinidiktovas ( VD), ichailas ubrilovas (U), gal dar vienas
kitas, jiems talkino Lietuvos rusai – Nikolajus ir nufrijus efimovai, Fiodoras
ermolajevas, Isajus ir Ilarionas Lisauskai, ichailas Risovas ir kiti.
Be šių keturių pagrindinių institucijų, Babtuose atsirado nemažai ir kitų
organizacijų, kariškių įgula, kurių tikslas buvo fiziškai ir dvasiškai įveikti rezistenciją, mobilizuoti jaunimą į Raudonąją (nuo 1946 m. vasario Sovietin ) armiją,
apdoroti gyventojus ideologiškai ir kt.

Komunistų partijos valdžia
Nors 1936 m. SSRS konstitucijoje apie komunistų partiją užsiminta tik prabėgomis, ji buvo faktiška sovietų valdžia, visose įstaigose ir organizacijose turėjusi
savo struktūras ir administracinį suskirstymą atitinkančius vadovavimo organus.
Kur nebūdavo komunistų organizacijų, ten buvo skiriami laikini partiniai organizatoriai (partorgai), kurių tikslas buvo diktuoti partijos valią ir verbuoti į ją narius.
Grįžus sovietams, Babtų valsčiuje gal buvo užsilik s vienas kitas komunistas, kiti buvo atsiųsti kaip pareigūnai. Pirmuoju partorgu 1945 m. buvo Vilk nų
kaimo rusas Isajus Lisauskas, tačiau kaip bemokslis ir girtuoklis nieko nenuveikė,
tad netrukus buvo atleistas. Tuo metu valsčiuje buvo 6 komunistai, 2 kandidatai
ir 20 komjaunuolių. Vietoje Lisausko buvo paskirtas iš Vandži galos valsčiaus
kil s nufrijus efimovas. Tai buvo pogrindžio komunistas, 1937 m. kalėj s už
priešvalstybin veiklą, 1940–1941 m. tarnav s NKVD sistemoje, per karą – 16-ojoje
lietuviškojoje šaulių divizijoje. Šiam po pusmečio perėjus į NKVD valsčiaus skyrių,
partorgu atsiųstas Rokiškio krašto rusas, karo metu veikusio partizanų būrio „Už
Tarybų Lietuvą“ kovotojas Fiodoras ermolajevas. Pastarasis poste užsibuvo iki
1949 m. Tuo metu, vykstant ginkluotam pasipriešinimui, areštams ir trėmimams,
prasidėjus kolektyvizacijai, pradėta intensyviai verbuoti į komunistų partiją apylinkių ir kolūkių pirmininkus, mokytojus, kurti pirmines partines organizacijas. 1947
04 23 buvo sudarytas LKP(b) valsčiaus biuras, o kiek vėliau – komitetas, į kurį
įėjo sekretorius (buv s partorgas) ir nariai, paprastai VK pirmininkas, saugumo,
milicijos viršininkai, dar vienas kitas komunistas.
LKP(b) valsčiaus komitetas rinkdavosi kelis kartus per mėnesį, svarstydavo
Kauno apskrities komiteto nurodymus, vietos ideologinius, politinius ir ūkinius
klausimus. is, NKVD skyriaus padedamas ir net spaudžiamas, parinkdavo ir
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siūlydavo atleisti pareigūnus, tarnautojus, demaskuodavo pasislėpusius liaudies
priešus. Reikalavo puoselėti ištikimyb
didžiajam Lenino Stalino reikalui, klasin
bolševikin budrumą, kovoti su buržuazinėmis nacionalistinėmis apraiškomis, religinėmis atgyvenomis ir kt. Varu liepta studijuoti draugo Stalino biografiją, talmudu
tapusį „VKP(b) trumpąjį kursą“, Stalino
pokalbį su „Pravdos“ korespondentu ir
kitus ideologinius dokumentus.
1946 m. žiemą vyko pirmieji pokario rinkimai į SSRS Aukščiausiąją Tarybą. Biuleteniuose buvo įrašytas tik vienas
komunistų partijos parinktas kandidatas. monės buvo varu varomi balsuoti,
akylai stebimi balsavimo punktuose, įsidėmimi tie, kurie eidavo į balsavimo kabinas. Ir vis tiek valsčiaus komunistų susirinkime konstatuota, kad, pavyzdžiui,
Kilbisų apylinkėje žmonės į balsavimo
punktus atėjo tik po bažnyčios pamaldų.
Iš 422 biuletenių baltųjų buvo sugadinti 87, pavogtas 21, mėlynųjų atitinkamai
35 ir 75. atyt, panašus ar dar blogesnis vaizdas buvo ir kitose apylinkėse.
Tvyrant totalinio sekimo ir įtarumo atmosferai, net kojų sušilti nespėj
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Gegužės 1-osios šventė Babtuose. 194
Kandidatės

LSS

m.

Aukščiausiąją Tarybą Stasės

amkanauskienės rinkiminė nuotrauka. 194

m.

Iš BKM fondų

5

L A, f. 2785, ap. 2785, b. 63, l. 64.
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naujieji komunistai ar pareigūnai drebėjo laukdami, ar nebus apkaltinti kokiu nors
nuslėptu biografijos faktu, giminių nusikaltimu, jų buvimu užsienyje, sistemai
nereikalingų žmonių užtarimu.
Pavyzdžiui,
uniškių apylinkės pirmininkas Antanas Bieliauskas ne tik
buvo atleistas iš pareigų, bet ir jo ūkis įtrauktas į „buožinių“ sąrašą. 1950 m.
gegužės 18 d. valsčiaus komitetas svarstė uozą Gailevičių, Steponą Šaką ir ulių
Rusteiką už tai, kad jie pasirašė vaistininką Stasį Saulevičių, kurį norėta atleisti
iš pareigų, užtariantį pareiškimą. Laikinasis VD viršininkas Nikolajus Denisenka
visų pirma piktinosi, kad trijulė apskritai pasirašė kolektyvin pareiškimą, kuris SSRS
ne tik nepraktikuojamas, bet ir statymu draudžiamas. Vyrai buvo kaltinami politinio
budrumo praradimu, nes, anot
GB skyriaus viršininko Stepano
eščeriakovo,
S. Saulevičius – buv s tautininkas, turėj s privačią vaistin . aža to, eščeriakovas paskelbė, kad ir pats Gailevičius prie Smetonos buvo Šaulių sąjungos Kilbisų
apylinkės sekretorius, taigi nesąžiningai bandąs pral sti į komunistų partiją. Gailevičius buvo pašalintas iš VKP(b) kandidatų, o Rusteikai ir Šakui pareikšti griežti
papeikimai6. S. Saulevičius kuriam laikui išvyko dirbti į Šėtą.
Nemaža komiteto posėdžių laiko užimdavo vadinamieji personaliniai klausimai, kai buvo svarstomi pačių komunistų–valsčiaus valdininkų – nusižengimai. ų
buvo nors vežimu vežk, bet nagrinėdavo tik tuos, kurie susilaukdavo visuotinio
pasipiktinimo ar pasiekdavo apskrities valdžios ausis. Šių svarstymų protokolai
byloja, kokie žmonės vedė komunizmą Babtų valsčių.
au minėtas Isajus Lisauskas kelis kartus svarstytas, kad nuolat girtuokliauja,
su žmonėmis šiurkštus, muša žmoną, neišlaiko vaikų, girtas pametė ginklą. Tačiau jis
aktyviai dalyvaudavo sudarant tremtinių sąrašus, skundė „buožes“, kad jam trukdo
dirbti Vilkėnų klubo skaityklos vedėju. Argi tokį žmogų smarkiai bausi Apsiribota
papeikimais, susikompromitavus vienose pareigose, jam buvo pasiūlomos kitos.
Isajaus brolis Ilarionas Lisauskas 1946–1947 m., dirbdamas ap škio valsčiaus VK pirmininku, terorizavo gyventojus, apvoginėjo juos kratų metu, tad buvo
paskirtas... Vandžiogalos valsčiaus VK pirmininku (1947–1948). Ten susikompromitav s, toms pačioms pareigoms buvo atsiųstas į Babt s. ia irgi užsibuvo tik
pusmetį, nes girtuokliavo, stojo ūkių, likusių išvežus šeimininkus, grobstymo kelią,
už kyšius dalijo šienaujamas pievas. Karjerą jis t sė būdamas Ari galos valsčiaus
milicijos viršininku7.
1946–1949 m. Babtų valsčiaus VK pirmininko pavaduotoju dirbo iš G rkio
srities atsiųstas
atvejus
arkinas. Rekvizuodamas pyliavas, 1947 m. Panevėžiuke jis peršovė moterį, buvo nuteistas 5 metus kalėti. Tuo pasipiktino partinė
valdžia. LKP(b) Kauno apskrities sekretorius Vincas Pletkus laiške prokuratūrai
protestavo, kad be partinių organų leidimo buvo nuteistas komunistas, kad
prokuroras Seilius ir buožė tardytojas Alkudaitis tendencingai kvalifikavo bylą. Teisininkai mažų mažiausiai neteko pareigų, o arkinas grįžo į Babtus8.
Paruošų agentas Devaikinas ėmė kyšius, tarp jų 500 rb iš Piep lių apylinkės kalvio Striukaičio, girtas siautėjo
šaudydamas iš automato, pasisavino
6
Ten pat, f. 3289, ap. 3289, b. 47, l. 39.
konfiskuotus daiktus – veidrodį, ko- 7 Ten pat, b. 55, l. 17.
8
modą, kilimą.
Ten pat, f. 2785, ap. 2785, b. 144, l. 18.
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Daug aktyvistų buvo baudžiami ar kritikuojami už nuolaidžiavimą buržuazinei ideologijai, ryšius su klasiniu priešu.
Finansų skyriaus vedėjas Ivanas
almyginas kvalifikuotas kaip morališkai
supuv s, bendraująs su buožiniu elementu Michalkevičiumi, Brazaičiu , priglaud s
juos po savo sparneliu. aža to, patek s į katalikų dvasininkijos įtaką, bažnyčioje
pakrikštij s savo vaiką. Krikštynose dalyvav s net laikinasis milicijos viršininkas
Denisenka. (Per tai neišsilaikė poste9.)
1949 03 09 komiteto pasėdyje buvo konstatuota, kad ne tik mokiniai, bet
ir partinis tarybinis aktyvas lanko bažnyčią. Komunistai Stasė Ramanauskienė ir
Vytautas Rusteika kartu su mokytojais ir mokiniais organizav religin Užgavėnių
švent , taip pažeisdami komunistų partijos įstatus10.
Babtų valsčiaus partorgais ar LKP(b) partinio komiteto sekretoriais dirbo
1940–1941 – Vytautas Rusteika, 1944 08–1945 02 24 – Isajus Lisauskas, 1945 02 25–
1946 08 21 – nufrijus efimovas, 1946 08 22–1949 01 20 – Fiodoras ermolajevas,
1949 01 21–1949 05 15 – hazi Nabijevas, 1949 05 16–1949 09 24 – Vincas Sinkevičius, 1949 09 25–1950 07 – Stasė Ramanauskienė.

ėgos struktūros
Sovietmečiu Babtų valsčiuje veikė šios jėgos struktūros Valstybės saugumo
ministerijos (VS , rus. GB) skyrius, Vidaus reikalų ministerijos (VR , rus. VD)
skyrius, jų veiklą ginklu užtikrinanti saugumo kariuomenės įgula ir iš vietos kolaborantų sudarytas stribų būrys11. Dar buvo kuriami ginkluoti būriai apylinkėse
ar kolūkiuose. Paskutiniais karo mėnesiais ir pirmaisiais pokario metais akcijas
rengusi vidaus kariuomenė nebuvo pavaldi valsčiaus jėgos struktūrų jurisdikcijai.
Valsčiaus saugumo skyrius užsiėmė operatyvine veikla (žvalgyba, agentų
verbavimu, areštais, suimtųjų tardymu kankinant, baudžiamųjų ir tremties bylų
kurpimu), o įgula buvo pasitelkiama kovos su partizanais veiksmams, jų paieškai.
Saugumas. Valsčiaus saugumo skyrių sudarė viršininkas, jo pavaduotojas
ir operatyviniai įgaliotiniai. Skyriui yra vadovav vyr. ltn. B. Kolesnikovas, mjr.
Arkadijus Peršinas, mjr. Stepanas eščeriakovas.
Apie Kolesnikovą, B btuose šeimininkavusį iki 1947 m. pavasario, duomenų
nepavyko rasti.
Kapitonas Arkadijus Peršinas saugumo skyriui vadovavo nuo 1947 m.
gegužės iki 1948 m. liepos. o biografiniai duomenys tokie gimė 1919 m.
tos
srities Š lkos rajono geležinkelio stotyje, darbin karjerą pradėjo kirtiku aukso
kasyklose. Nuo 1933 m. tarnavo Raudonosios armijos saugumo struktūrose. Kariniame konflikte su japonais prie alhin Golo buvo sužeistas į abi kojas. Antrojo
pasaulinio karo metu – kontržvalgybos
„Smerš“ skyriaus operatyvininkas. De- 9 Ten pat, b. 150, l. 24–25.
mobilizuotas iš pradžių dirbo
kiškės 10 Ten pat, f. 3289, ap. 3289, b. 14, l. 18.
11
Iki 1946 m. kovo 15 d. SSRS ministerijos buvo
valsčiaus saugumo viršininku, vėliau
vadinamos liaudies komisariatais, tad VD vadinta
buvo perkeltas į Babtus, čia net išNKVD, o GB – NKGB. 1954 m. saugumo žinyba
pavadinta Valstybės saugumo komitetu (rus. KGB).
rinktas į valsčiaus tarybą. nkavėdisto
Viešumoje ir literatūroje SSRS saugumo darbuotojai
charakteristikoje rašoma
vadinami čekistais, enkavėdistais, kagėbistais. ed.
pastaba.
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usai saugumiečiai
pokario metų Babtų
valsčiaus šeimininkai

Išsilavin s ir ryžtingas operatyvinis darbuotojas. Per trumpą laiką
vedė discipliną Babtų valsčiaus aparate ir pasiekė gerų rodiklių
represijose prieš antitarybin elementą. Operatyvinius klausimus
sprendžia teisingai. Buityje kuklus.

Babtų stribai.
Iš BKM fondų

Partinis papeikimas, kurį buvo gav s už nederamą ryš su ištekėjusia moterimi, jau buvo
nurašytas. Peršinas iš Babtų buvo perkeltas į Kauno apskrities saugumo aparatą12.
Ilgiausiai Babtų saugumo tarnybai – nuo 1947 m. liepos iki valsčiaus likvidavimo – vadovavo majoras Stepanas eščeriakovas, gim s 1913 m. P nzos srities V dinsko rajono Kon vkos kai me. 1932 m. jis atvyko į Leningr dą, iki 12 L A, f. 2785, ap. 1, b. 22, l. 129–138.
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1936 m. dirbo „Bolševiko“ (buv. buchovo) gamykloje darbininku, baigė technikumą. 1938 m. pradėjo dirbti NKVD sistemoje, 1945 m. atsiųstas į Lietuvą.
1948 m. lapkritį
GB Kauno valdybos 2-N skyriaus viršininko pavaduotojas
papulkininkis Gurejevas taip charakterizavo savo pavaldinį
Lenino-Stalino partijai ir socialistinei Tėvynei atsidav s. Ideologiškai nuoseklus. Morališkai
atsparus. Partijos ir vyriausybės politikos klausimais orientuojasi teisingai. Disciplinuotas.
Tarnybines pareigas vykdo sąžiningai, bet be iniciatyvos. ekistin darbą teoretiškai išmano
pakankamai, bet praktiškai ne visai. patingų pasiekimų darbo Babtų valsčiaus skyriaus
vadovu metu neturi. Pastaruoju metu darbui skyrė mažiau dėmesio. Su darbu MGB
valsčiaus skyriaus viršininko pareigose susidoroja, bet reikalingas nuolatinės priežiūros13.
Nežinia, ko dar norėjo vadovybė iš eščeriakovo, nes jis labai stropiai įgyvendino okupacin politiką pačiais žiauriausiais pokario metais toliau negailestingai
buvo slopinamas ginkluotas pasipriešinimas, vyko didžiausi trėmimai kodiniais
pavadinimais „Vesna“ („Pavasaris“) ir „Priboj“ („Bangų mūša“), žmonės buvo
varomi į kolūkius, stiprinamas bažnyčios persekiojimas, skelbiamas totalinis karas
buržuaziniam nacionalizmui, buržuazinės ideologijos liekanoms žmonių sąmonėje ir kt.
Atsiskaitydami už 1948 m. GB komunistai gyrėsi, kad areštavo 30 žmonių,
pagavo 6 banditus, atliko didelį darbą išbuožindami ūkius. eščeriakovas kritikavo partijos komitetą ir valsčiaus vykdomąjį komitetą, kad nekovoja su partinių
sovietinių kadrų užterštumu vykdomojo komiteto sekretorius Atkočaitis – buv s
smetoninis policininkas, vaikų darželio vedėja Daukšienė vaikus moko senoviškai,
jie eina į bažnyčią, barsto gėles po kunigų kojomis. Kai kurios pedagogės gyvena
klebonijoje, yra vienuolės. Bibliotekos vedėjai onikai Kemežienei (vėliau Gailevičienė) irgi esanti ne vieta tarybinėje įstaigoje. Progimnazijos vadovams nerūpi,
kad mokiniai lanko bažnyčią. Ką, atseit, kalbėti apie šiuos darbuotojus, jeigu pats
valsčiaus VK pirmininko pavaduotojas ulius Rusteika kunigą priima kaip geriausią
draugą, su buožėmis kovoja atmestinai14.
ekistinės kariu enės gu a Nors Kremlius pasauliui skelbė apie savanorišką ir džiaugsmingą Lietuvos prisijungimą prie SSRS, jis puikiai suprato, o
netrukus ir realiai pajuto, kad Raudonoji armija 1944 m. vasarą čia buvo sutikta
ne kaip išlaisvintoja, o kaip nauja okupantė. Dalis žmonių buvo pasitraukusi į
Vakarus; dalis perėjo į nelegalią padėtį ir, vildamiesi, kad Vakarai gins pavergtas
tautas, pradėjo ginkluotą pasipriešinimą; jaunimas masiškai atsisakė stoti į okupantų
kariuomen . Suvokdama, kad civilinei vykdomajai valdžiai formaliai pavaldžios
jėgos struktūros (saugumas ir milicija, 1945–1946 m. sandūroje įsteigti kolaborantų-stribų būriai) nesugebės kovoti su tautos pasipriešinimu, SSRS vadovybė joms
į pagalbą siuntė didžiules karines pajėgas – įvairių rūšių čekistin kariuomen .
Tarp jų svarbiausios buvo frontų užnugario apsaugos, pasienio kariuomenės ir
ypač NKVD šaulių pulkai, priklaus Pavelo Vetrovo vadovaujamai 4-ajai divizijai.
Šis generolas, trėm s iš gimtųjų namų čečėnus, ingušus, totorius, savo žiaurumu
lenktyniavo su 1863–1864 m. sukilimo
malšintoju ichailu uravjovu-Koriku. 13 L A, f. 3289, ap. 3289, b. 55, l. 142–148.
Vidaus kariuomenių tikslai buvo likvi- 14 L A, f. 3289, ap. 3289, b. 14, l. 65, 68, 83, 90.
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duoti ginkluotą pasipriešinimą, diversines priešo grupes, gaudyti mobilizacinio
amžiaus jaunimą, rasti antisovietiškai nusiteikusius žmones, talkinti trėmimo į
S birą, rinkimų į SSRS tarybas ar kitoms akcijoms.
Užnugario apsaugos NKVD kariuomenės 338-ojo pulko štabas 1945 m. sausį
buvo įsikūr s Ari galoje, jo 2-asis batalionas – Baj nuose, o 3-iasis – Gaižuv lėje15.
1945 m. liepos 20–30 d. ši kariuomenė surengė didel operaciją Kauno
apskrities valsčiuose. Kol kas žinomas tik jos planas. Buvo numatyta šukuoti 7
miškus, tarp jų – svainių, Šarav .
ekiškės ir Novėtų
šile nuo 6 iki 18 val. 200 karių blokuoja Panevėžio ekiškės kelią,
neleidžia pereiti šiaur 200 karių blokuoja ruožą tarp Podstūnų Pastrūnio ir aglėnų
Eglynų , kad partizanai nepereitų per Nevėž 300 karių slapta blokuoja aglėnų ilkijos
kelią 00 karių šukuoja vietov nuo kelio ilkija ekiškė rytus iki Nevėžio, kruopščiai
apžiūri visas gyvenvietes,
rašoma operacijos plane16.
Šios kariuomenės būrį sudarė apie 30 kovotojų, ginkluotų 3 rankiniais kulkosvaidžiais, automatais ir šautuvais. iems talkino tarnybinis šuo.
Nerasta duomenų apie šio laikotarpio karinių operacijų pasekmes Babtų
valsčiuje, tačiau Kauno sektoriuje įvyko 18 kovinių susidūrimų su partizanais,
121 jų nušautas, sulaikyta 516 žmonių (66 jų partizanai). 1945 m. liepos 24 d. iš
Babtų valsčiaus ištremtos 4 šeimos, turinčios 12 narių.
Suprat , kad siaubiamosiomis akcijomis negalės palaužti ginkluoto pasipriešinimo, okupantai nutarė pereiti prie ilgo karo taktikos. 1946 m. kovo 26 d. LSSR
vidaus reikalų ministras uozas Bartašiūnas įsakė Lietuvos apskričių ir valsčių
centruose įkurti nuolatines įgulas. ų ypač reikalavo valsčių čekistai-operatyvininkai
ir vietos kolaborantai, nes iš pusiau degraduoto elemento sudaryti stribų būriai
negalėjo užtikrinti saugumo.
Buvo įkurtos 175 įgulos, priklausiusios, be mažų išimčių, skaudaus atminimo
P. Vetrovo 4-ajai šaulių divizijai, o Babtuose apsistojo 298-ojo pulko būrys (kodas 0070). Kaimyniniuose ekiškės ir Vandžiogalos valsčiuose dislokavosi po du
būrius – nepilnos kuopos. Kiekvienos įgulos operatyviniam žvalgybiniam darbui
buvo skirta po papildomą karininką. gulos vadas kartu buvo ir VD valsčiaus
skyriaus viršininko pavaduotojas17. gulų vadams įsakyta savo globon perimti stribų
būrius, įvesti juose drausm , organizuoti karinį ir politinį parengimą. 1951 m.,
kai jau buvo sunaikintas privatus žemės ūkis ir organizuoti kolūkiai, įvykdyti
trėmimo planai, įgulos iš buvusių valsčių centrų atšauktos.
i i i a Iš įvairių tardymo ir kitų dokumentų, posėdžių protokolų galima
tik apytiksliai nustatyti pokario metais Babtų valsčiaus jėgos struktūrose šeimininkavusių rusų pareigas.
Valsčiaus milicijai vadovavo Isajus Lukašovas (1944 m. ruduo–1946 03),
Isajenka (1946 03–1946 08), Kopanis (1946 08–1947), ichailas Risovas (1947–1947
08 27), Ilarionas renburgskis (1948
07 20–1949 01), Vinidiktovas (1949 01– ) 15 S t a r k a u s k a s . ekistinė kariuomenė Lietuvoje
1944 1953 metais, Vilnius, 1998, p. 139.
ir tik nuo 1949 m. vidurio – lietuvis 16 Ten
pat, p. 152.
17
Višinskas.
Ten pat, p. 448, 449, 458.
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Priimant į komunistų partiją Lukašovą pažymėta, kad jis 1944 m. buvo
vienas iš valsčiaus milicijos kūrėjų, aktyviai kovojo su bandomis, savo sąskaitoje turi
nukautų banditų18. Galbūt jis buvo pirmasis valsčiaus milicijos skyriaus viršininkas.
1946 04 27 partiniame biure kritikuotas jau kitas milicijos viršininkas – Isajenka
sistemingai girtuokliauja, apleido darbą. Kadangi svarstomasis ryžtingai pasižadėjo
ateityje kovoti už tarybų valdžią, apsiribota tik įspėjimu19.
VD viršininkas Kopanis nuolat pažeidinėjo įstatymus, jo pavaldiniai plėšikavo, girtuokliavo, mušė valstiečius. 1947 01 07 atlikdami kratą pas Kar lgirio
valstietį Kazį Barščiauską, Kopanis ir kiti plūdosi, sumušė šeimininką, pagrobė
19 kg dešros, 9 kg lašinių, chromo odos 4 batams, 4 avilių medų. (Vidury žiemos išdraskius avilius, bitės žuvo.) Kai žmogus pareiškė skųsiąsis Kauno valdžiai,
Kopanis prigrasino Pabandyk, tuoj nušausiu.
ugint kaimo valstietį Levandauską mušė šautuvo buože, pagrobė instrumentų. Iš kitų reikalaudavo pagaminti naminės (samagono).
ilicininkas Kaminskas Vilkėnų kaime iš
ykolo Navicko pareikalavo
kinkinio. Kai šis paklausė, ar su apylinkės pirmininku suderinta, įrėmė žmogui
į krūtin šautuvą. Išsigand s sūnus iš Kaminsko šautuvą atėmė, tada šis ėmė
klykti Banditai, banditai Kopanis pradėjo šaudyti, išlaužė namo duris, šeimininką
mušė šautuvo grūstuvu (šampalu), sužeidė ranką.
ilicininkai dažnai sustabdydavo sunkvežimius, kuriais valstiečiai važiuodavo
į turgų, atimdavo iš jų produktus. Pateiktas atvejis, kai vieno tokio apiplėšimo
metu buvo atimta 20 kg mėsos, kelios vištos, pieno produktų.
Tokių epizodų, kurie čia paminėti, pokaryje įvykdavo dažname kaime dažną
dieną. ilicininkai, ypač stribai, „ieškodami banditų“ lįsdavo į drabužių spintas,
maisto podėlius, papuošalų dėžutes ir, šeimininkams nematant, o dažnai ir matant,
patikusį daiktą pasigrobdavo.
Už tokią banditišką valsčiaus milicijos veiklą Kopaniui buvo pareikštas...
partinis papeikimas20.
Trumpai valsčiaus milicijai vadovavo nuo onav s kil s ichailas Risovas.
į 1947 m. rugpjūčio 27 d. nušovė partizanai.
Paskutinis valsčiaus milicijos viršininkas buvo lietuvis Višinskas.
tri
ūr s Pagal LKP K ir LSSR LKT 1944 m. gruodžio 3 d. nutarimą
„Dėl naikintojų būrių sudarymo Lietuvos TSR“ kiekviename valsčiuje reikėjo sudaryti 30–40 ištikimų režimui ginkluotų žmonių būrį kovai su banditizmu bei kitais
antitarybiniais elementais dalinį. is turėjo būti pavaldus NKVD valsčiaus skyriui,
ginkluotas šautuvais, lengvuoju kulkosvaidžiu ir granatomis. Kadangi pavadinimas
„naikintojai“ labai rėžė ausį, jis buvo pakeistas „liaudies gynėjais“. monės juos
niekinamai vadino stribais, stribiteliais, stribokais. Nedalyvaujantys operacijose
stribai būdavo savo namuose, darbovietėje arba budėdavo paskirtoje būstinėje.
Paprastai jie būdavo čekistų vedliai ir vertėjai, lydėdavo į kaimus valsčiaus aktyvą
(prievolių išieškoti, mokesčių surinkti, valstybinių paskolų pasirašyti), saugojo įvairius objektus. Stribų būriai panaikinti
1954 m. SSRS KGB įsakymu.
18
L A, f. 2785, ap. 2785, b. 63, l. 53.
Babtų valsčiuje stribų būrys buvo 19 Ten pat, l. 82.
kuriamas sunkiai, neapsieita be sovietų 20 Ten pat, b. 100, l. 68, 69.
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sistemai būdingo akių dūmimo (prirašinėjimo). . Starkauskas nurodo, kad 1945 m.
pabaigoje čia jau buvo 45 stribai, kad jų vadu buvo paskirtas NKVD kariuomenės
seržantas I. aslovas21. Tuo tarpu 1946 m. kovą saugumo viršininkas Kolesnikovas
teigė, kad liaudies gynėjų būrys dar nesukomplektuotas“22. VD partorgas nufrijus
efimovas tų pat metų birželį vis dar ragino kuo greičiau organizuoti liaudies gynėjų
būr , nes iš miestelio greitai gali išvykti čekistų įgula23.
ink u ti savig n s ūriai Sovietizavus Lietuvos kaimą – organizavus
kolūkius, suformavus apylinkių tarybas, atsirado galimybė čia organizuoti naujus
kovos prieš partizanus darinius – ginkluotus savigynos būrius. ų vadais buvo
skiriami valsčiaus aktyvistai, o nariais, dažnai griebiantis šantažo, vietos žmonės,
jau vadinami kolūkiečiais. Buvo reikalaujama naktimis budėti kolūkių raštinėse,
apylinkių tarybų būstinėse, būrių nariams išdalyti šautuvai, granatos. Šiuos būrius
buvo dar sunkiau organizuoti negu stribus. 1949 m. spalį valsčiaus saugumo vadas
Stepanas
eščeriakovas tebesipiktino, kad ginkluotos grupės šiaip taip veikia 4
kolūkiuose iš 1924. Pareikalauta visur jas įkurti iki tų pat metų pabaigos, tačiau,
senųjų žmonių liudijimu, to padaryti nepavyko.

Valsčiaus vykdomasis komitetas ir darbo
žmonių deputatų taryba
Išvijusi iš Lietuvos vokiečius, sovietų valdžia paskyrė valsčių pirmininkus,
kiek vėliau sudarė paprastai 5 žmonių vykdomuosius komitetus (VK, pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius ir du nariai). Babtų valsčiaus VK pirmininkų
pareigas pirmaisiais pokario metais ėjo šie paskirti asmenys onas Barkauskas
(1944 08 19–1945 03 07), L. Svirskis (1945 03 07–1945 07), uozas Gailevičius (1945
07–1946 11 16), Vytautas Stankevičius (1946 11 17–1947 01 30), Bronius Girdzijauskas (1947 02 01–1948 02 06).
1948 m. sausį įvyko sovietinio pavyzdžio rinkimai į valsčių tarybas, o vasario 6 d. – Babtų valsčiaus darbo žmonių deputatų tarybos pirmoji sesija. Tarybą sudarė šie deputatai Leonija Bartkevičiūtė, Antanas Bieliauskas, Ksaveras
Budrys, Kostas Buivydas, na ibulskienė, Filipavičius, uozas Gailevičius, Aleksas
Gaižauskas, Bronius Girdzijauskas, Fiodoras ermolajevas, Teofilė Kamandulienė,
arija Kereševičiūtė, K stutis Laukaitis, Petras Lazarevičius, Ilarionas Lisauskas,
Isajus Lisauskas, Leonas arkelis, hazi Nabijevas, Adolfas Pacevičius, Arkadijus
Peršinas, Stasys Ramanauskas, Stasė Ramanauskienė, Aleksas Ramuckis, lena
Rožickienė, ulius Rusteika, Vytautas Rusteika, Nikolajus Smaginas, Bolius Starevičius, Steponas Šakas, Šlikienė, onas Špakauskas, Pranas Špakauskas, Stasys
Špakauskas, uzė Ulevičiūtė, na Unikaitė, eslovas Urnėžius, uozas Velička,
ugenija Venclovienė, Bronius Volskis, Kazys akarauskas, Ignas lobeckas.
Sesiją pradėj s seniausias deputatas Isajus Lisauskas pagal to meto politinį
ritualą į garbės prezidiumą pasiūlė KP b CK politin biurą su draugu Stalinu
priešakyje, padėkojo Stalinui už galimyb
paprastiems žmonėms dalyvauti valstybės
valdyme. Buvo išrinktas vykdomasis 21 Starkauskas . Stribai, Vilnius, 2001, p. 83, 503.
22
L A, f. 2785, ap. 2785, b. 63, l. 74.
komitetas pirmininkas – Ilarionas Li- 23 L A, f. 2785, ap. 2785, b. 63, l. 88.
sauskas, pavaduotojas – ulius Rusteika, 24 Ten pat, f. 3289, ap. 3289, b. 14, l. 58.
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Šiame name,
buvusioje Šliomos
Levino parduotuvėje,
pokaryje buvo sikūr s
Babtų valsčiaus
vykdomasis komitetas.
Pastatas neišliko.
Iš BKM fondų

sekretorė – Leonija Bartkevičiūtė, nariai – Arkadijus Peršinas, Petras Lazarevičius,
Teofilė Kamandulienė ir Fiodoras ermolajevas.
Iki tol valsčiuje veikė emės, Švietimo, Sveikatos, gal dar viena kita komisija. Dabar buvo sudarytos Finansų ir biudžeto (pirmininkas uozas Gailevičius),
emės ūkio (Isajus Lisauskas), Komunalinio ūkio (K stutis Laukaitis), Sveikatos
apsaugos (Leonas
arkelis), Gerbūvio (Bronius Volskis), Kelių tiesybos ( uozas
Velička), Kultūros ir švietimo (Petras Lazarevičius) komisijos. VK žemės ūkio
skyriaus vedėju patvirtintas Isajus Lisauskas, Švietimo – Petras Lazarevičius25.
Šios sudėties taryba dirbo iki valsčiaus panaikinimo, o VK pirmininkai keitėsi
Ilarionas Lisauskas dėl girtuokliavimo ir piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis buvo atleistas 1948 07 31.
Po jo pirmininkavo Steponas Šakas (1948 08 01–1949
10 30) ir uozas Kačenauskas (1949 11 01–1950 07).
Kokia buvo VK veikla Karo frontui nuslinkus
į emait ją, visų pirma reikėjo atgaivinti bent kiek
normalesnį valsčiaus žmonių gyvenimą. Tai nebuvo
lengva. Laukai buvo prikamšyti minų, juose mėtėsi
įvairūs sprogmenys, sudaužyta karo technika. Susprogdinus tiltą per Nevėžį, reikėjo organizuoti susisiekimą.
Daug kur, ypač be šeimininkų likusiuose ūkiuose,
tebešeimininkavo kariniai daliniai, jų vadovybė nesiskaitė su valsčiaus valdžia. Plėšikavo sovietų kareiviai.
ai
s vieti avi
ra ia To meto propagandoje buvo nuolat kartojamas mažažemio valstiečio,
kaip sovietų valdžios draugo ir sąjungininko, terminas. Paskutinis Babtų valsčiaus
Vadinamieji vidutiniokai komunistams buvo įtartini, vykdomojo komiteto pirmininkas
o „buožės“ – priešai. Valsčiaus valdžia, vykdydama uozas Kačenauskas. Iš BKM
Kremliaus valią, iš karto pradėjo karpyti pasiturinčių fondų
ūkininkų žemes ir jas dalyti mažažemiams ar bežemiams. „Buožėms“ buvo 25 KAA, f. R384, ap. 1, b. 3, l. 1–3.
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paliekama 20 ha, o į „liaudies priešų“ kategoriją patekusiems – tik 5. 1949 m.
pavasarį buvo konstatuota, kad 324 valsčiaus bežemiai ir mažažemiai gavo 2 432 ha
žemės, 46 arklius, 38 karves, įvairaus žemės ūkio inventoriaus. Daug naujakurių
apsigyveno ištremtųjų sodybose. Taip buvo priešinami žmonės26.
Visų pirma buvo perimtos be šeimininkų likusios žemės. pabėgusių liaudies
priešų sąrašą pateko ir buvo konfiskuoti šie ūkiai Petro Raudonikio (Rebzdži
dvaras, 117,63 ha), Antano Dičmono ( ac šiaus dv., 153,9), ono atkaus (Babtai, 28,65), Barboros Butkevičienės (Panevėži ko vnk., 24,44), Kazio Trumpicko
(Gaižuv lė, 32,45), Petro atulio (Kar lgiris, 7,20), ono Ignatavičiaus (Karalgiris,
16,04) ir Vlado Nagevičiaus ( ema tkiemio dv., 87,61).
Iki 5 ha buvo sumažinti lenos lekienės (Kriv nai, turėjo 35,38 ha), uozo
hatkevičiaus (Babtai, 29,49), Kazio Liutkaus ( emaitkiemis, 10,33), Adolfo idimto (Šašiai, 38,36), arijos Romerienės (Babtai, 19,59), Teofilės ebatarauskienės
(Babtai, 20,03) ūkiai.
Bandų dalyvių ir kiti konfiskuoti ūkiai dzislovo epavičiaus (Babtai, turėta
4,31 ha, visas konfiskuotas (toliau vk), Vaclovo Šamansko (Babtai), iš 11,12 ha
palikta 6,9), dzislovo epavičiaus (Antagyn lės, 12,7, vk), Alekso Liutkaus (Vareik niai, 8,30, vk), Kazio Kasparo (Vareikoniai , 11,70, vk), Antano Grajausko
(Vareikoniai, 10,06, vk), Stasio Aniulio ir Kazio Slavinsko (Vareikoniai, 15,30, vk),
uozo Taujansko ( glyna , 11,64, vk), Kazio ir ono Staliūnų (V siškiai, 9,64, visas
paliktas), ono Dilio (Kilbisai, 11,17, visas paliktas), Teklės Narevičienės (Piep liai,
9,90, vk), Kazės Bacevičienės ( uniškiai, 0,77, vk), Vinco
armos (Naujatriobiai, 17,48, vk), Benado Barkausko (Nauj triobiai, 1,25, vk), ustino anušausko
(Nauj kaimis, 39,56, vk), alvinos Baranauskienės (Gaižuvėlė, 43,93, vk), Anelės
Stanionienės (127,6, vk), eslavos Vainauskienės (Šašių dv., 124,03, vk).
Konfiskuoti šie be šeimininkų (pabėgusių į miestus, ištremtų, nubaustų ir
kt.) lik ūkiai Adolfo ickevičiaus ir Vytauto Vankevičiaus (Naujatriobiai, 293,31),
Reginos Vankevičaitės ( uod nių dv., 155,47), Kazio Banevičiaus (Vilk nai, 11,38),
uzės Kuliešienės ( uniškiai, 10,28), uozo Šerniaus ( , 10,29), ono Labanausko
(Antagynė, 10,97), Kazio Gudelio ( emaitkiemis, 59,52), Viktoro Ivanausko (D lės
vnk., 41,85), uozo igevičiaus (Gaili šiai, 13,25), Šeimano ir Vaisvilo( ) (Tul jai,
11,09), ono Valkavičiaus (Urn žiai, 28,41), urgio Vilimavičiaus (Urnėžiai, 41,82),
Antano Gulbino (Sausinės vnk., 80,81), ečio Ražinsko (Krivėnų dv., 154,0), ono
eškausko (Pastriūnės dv., 68,02), Bogdano Korevos (Panevėži kas, 70,39), igmo
Korevos (Panevėžiukas, 83,44), dislovo urevičiaus (Pag nės dv., 239,74), Vaclovo
Vyšniausko ( anogrodas, 212,90), ono
atulevičiaus ( , 44,78), Kosto ir advygos Petrikų (Gailiušiai, 135,06), Gilienės (Kači niškės dv., 83,79), Leono Glemžos
(Vareikonių dv., 81,52), Bruno Klevaičio ( uniškiai, 5,52), Vaclovo Vitkausko
(Gaižuvėlė, 11,44), Kazės ilvidienės (Bukolainiai, 55,59), Algirdo Pacevičiaus ( ,
36,06), Kazio Korevos (Gaižuvėlė, 12,98), Vlado Korevos ( , 19,48), urgio Gugio
( , 20,0), uozo Bagdonavičiaus (Antagynėlės, 47,28), Stasio astavičiaus ( , 49,11),
ykolo Korevos (Daub rai, 39,36), Petro Paškio (Lazd nės vnk., 79,68), Stefanijos
Puidienės (Naus dai, 32,79), Bogumilos
Firantienės ( uniškiai, 12,68), ofijos
esnakienės (Karalgiris, 8,0),
agda- 26 L A, f. 3289, ap. 3289, b. 14, l. 87.
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lenos icunskienės ( , 13,26), Bronislavo elnio ( , 9,0), Kazio urausko ( , 5,5),
Tomo arnausko (25,46),
arijos Duchauskienės ( , 13,37), nos Butkevičienės
( , 1,55), Natalijos Tarnovos (Babtai, 10,22), Igno Stankevičiaus (Naujatriobiai,
21,84), Genės abagonskienės (Kampa , 12,65), ofijos Launikaitienės ( uniškiai,
10,92), Anelės Lisickienės (Vilkėnai, 24,0), Benado Kalvaičio (Papa čiai, 9,88), uozo Gvildžio (Gailiušiai, 10,0), Bronės Leparskienės ( uod niai, 4,40), Timofiejaus
Trimailovo (8,23).
Dar 55 ūkiai buvo apkarpyti, tarp jų uzės Brazauskienės (Antagynė,
61,69 ha, atimta 34,69 ha), enriko ichelkevičiaus (Babtai , 108,23/96,71), Povilo
ebatarausko (Babtai, 50,52/30,52), Babtų RK parapijos (Babtai, 35,12/31,65), ono
Šalkausko (Babtai, 52,67/23,72), ykolo Vyšniausko (Berla niai, 50,97/30,97), uozo
Gailevičiaus (Daubarai, 51,59/31,59), uozo Šatinsko (Gaižuvėlė, 125,43/104,13),
advygos Gvozdzinskienės ( anuš niai, 65,86/51,66), Panevėžiuko RK parapijos
(Panevėžiukas, 10,99/7,39), Igno Stanionio ( uniškiai, 75,93/49,93), Prano Bradausko ( uniškiai, 164,77/134,77), urgio Kalvaičio (Paparčiai, 61,06/50,26), Kazio
Liukomo (Vosiškiai, 46,98/26,98), uniškių RK parapijos ( uodoniai, 14,82/14,82)27.
VK posėdžiuose nuolat buvo sudarinėjami, koreguojami buožinių ūkių sąrašai.
Kai kurie savininkai papirkimais, viešomis akcijomis ir įvairiais argumentais siekė,
kad iš tų sąrašų būtų išbraukti. Pavyzdžiui, 1944 m. pabaigoje buvo paskelbta, kad
Babtų valsčiaus valstietis ichelevičius paaukojo 3 000 rublių, Stačiūnas, artavičius, Gineika ir Kulieša – po 1 000 „ algirio“ tankų kolonai ir lėktuvų eskadrilei
„Tarybų Lietuva“ finansuoti28. Tačiau tai buvo tik trumpalaikis atsipirkimas, nes
NKVD čiulptuvai vis giliau skverbėsi į kaimo sodybas, ryškėjo būsimų trėmimų
taikiniai, buožių kaip klasės likvidavimas.
riev i na ta Valstiečiai tuojau pat buvo užkrauti ūkio produktų ir
darbo prievolėmis, mokesčiais, paskolomis. aža buvo juos atseikėti okupantams.
Pagal sovietų propagandos klišes visa tai reikėjo padaryti viešai demonstruojant
džiaugsmą ir meil komunistų partijai, diktatoriui Stalinui. Varu buvo organizuojamos vežimų virtinės-gurguolės su raudonomis vėliavomis, transparantais,
Lenino, Stalino portretais. Bene pirmoji tokia grūdų ir bulvių gurguolė Kauno
apskrityje buvo mobilizuota spalio 15 d. „Tarybų Lietuva“ pranešė, kad iš apskrities į Kauną suvažiavo didelės valstiečių minios, iš Babtų valsčiaus atvyko taip
pat 200 vežimų. Taip buvusi išreikšta padėka audonajai armijai už brolių žemaičių
išvadavimą. Buvo pacituoti Babtų valsčiaus valstiečio drg. Lincevičiaus neva pasakyti žodžiai
Susidėj po arkl , atvežiau visą bulvių duokl trijų kaimynų, kurie visi esame mažažemiai.
Kam vykti visiems atskirai, kai vienas visų trijų reikalus sutvarkysiu. Likusieji dirba
namie kitus darbus, nes laikas brangus29.
Teiginys apie laiko taupymą skambėjo
karikatūriškai, nes per tūkstantį vienu metu suvarytų kinkinių valandas
ir dienas laukė, kol atvežtas prievoles
priėmimo punktams atidavė.

LC A, f. R61, ap. 2, b. 9, l. 3–11.
Kauno apskrities valstiečiai remia Raudonąją armiją,
Tarybų Lietuva, 1944, gruodžio 19.
29
rganizuotos gurguolės su privalomais pristatymais
valstybei, Tarybų Lietuva, 1944, spalio 18.
27
28
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Dvi gurguolės su grūdais buvo organizuotos 1945 m. rugpjūtį, mobilizuotos
ir vėlesniais metais. Kaip menkai dalyvaują šiose akcijose buvo užsipulti Panevėžiukas ir Piepaliai30.
1945 m. birželį buvo nustatytos metinės prievolės valstybei (žr. lentel )31.
Lentelė
riev ės va st
kio dydis, ha
1–10
11–15
16–20
21–25
Per 25

ei

4

etais

Bulvių, kg/ha

Kiaušinių, vnt.

Šieno, kg/ha

Pieno, l

25
35
45
65
85

70
100
120
150
170

5
10
15
20
25

130
160
225
260
300

Be to, buvo skiriamos didžiulės miško kirtimo, kelių tvarkymo, pastočių
prievolės.
Stambesniems ūkininkams prievolės vis didėjo, nes siekta juos visų pirma
sužlugdyti ekonomiškai. Nepajėgusieji atsiskaityti buvo kaltinami sabotažu, teisiami, tremiami. Pavyzdžiui, pusantrų metų kalėti buvo nuteistas Papa čių kaimo
ūkininkas urgis Kalvaitis, kaip sabotažininko šeima ištremti Gvergždžiai iš ugint .
ask s va st ei Sovietų Sąjungoje nuo
a. trečiojo dešimtmečio kasmet
buvo skelbiamos privalomos žmonių paskolos valstybei. 1942–1945 m. skelbtos
karo paskolos, o nuo 1946 m. – valstybinės paskolos SSRS liaudies ūkiui atkurti
ir vystyti. Nors įstatymiškai tai buvo savanoriškos akcijos, tačiau, nenorėdamas
patekti į liaudies priešų sąrašus, kiekvienas tarnautojas pasirašydavo mėnesio atlyginimo dydžio paskolą. Propaganda garsiai skelbė, kad sovietinė liaudis tai daro
su dideliu entuziazmu ir meile pasaulio darbininkų vadui draugui Stalinui. 1946 m.
pavasarį buvo paskelbtas eilinis paskolos vajus. Kovo 16 d. valsčiaus VK posėdyje buvo pabrėžta, kad visi dirbantieji privalo pasirašyti paskolą, įsakyta imtis
represinių priemonių prieš tuos, kurie ją sabotuos. Paskirti 5 asmenys, visą savait
važinėj po kaimus, turėjo surinkti 290 tūkst. rublių paskolos, tačiau iki nustatyto
termino – gegužės 1 d. – paskolų buvo pasirašyta tik 260 560 rublių. Panašiai
paskolas rinko ir vėlesniais metais. Valstybė buvo įsipareigojusi paskolas grąžinti,
tačiau per loterijas jas grąžino tik mažai žmonių daliai. Už kai kuriuos metus jie
neatgavo nieko, už kai kuriuos, rubliui smarkiai devalvavus, atgavo kapeikas32.
i k
aru
s Karo sugriautiems pastatams, Ukrainos šachtoms atstatyti reikėjo daug medienos. Buvo smarkiai kertami miškai. Kirtimo ir plukdymo
Nev žiu normos buvo nustatomos valsčiams, vadovybė skirstė apylinkėms ir
kaimams. Užduotys buvo didžiulės, vyrai vargdavo ištisą žiemą, ir tai ne visada
susidorodavo. Paruošas trikdė ir partizanų veikla jie saugojo savo žeminių slaptumą, draudė kirsti mišką okupantui. iško paruošų tema buvo dažno valsčiaus
VK posėdžio dienotvarkėje.
1946 m. pavasarį buvo pagrasinta už miško paruošų plano žlugdymą 30
KAA, f. R384, ap. 1, b. 1, l. 21–22.
perduoti teismui Gailiušių apylinkės 31 LC A, f. R61, ap. 2, b. 29. l. 102.
pirmininką ir valstiečius. Iš V siškių 32 KAA, f. R384, ap. 1, b. 1, l. 4, 12.
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ir Piepalių kaimų pareikalauta po 10 žmonių miškui plukdyti, baidokams prie
Piliakalnio sandėlio krauti. Per apsileidimą Nevėžio potvynio metu nuplaukusiems
rąstams (120 ktm) surankioti ir suvežti reikalauta kinkinių. Iki Stabaunyčiaus lentpjūvės privalėjo atplukdyti Ant gynės apylinkė 10 ktm rąstų, Vilkėnų ir uniškių
po 16, Vosiškių ir Panevėžiuko – likusius.
iškui plukdyti kiekviena apylinkė
privalėjo kasdien skirti po 4 darbininkus.
Kitų metų sezoną iškirsti ir išvežti privalėjo Kilbisų apylinkė – 750 ktm,
Panevėžiukas – 750, Vilkėnai – 1 000, uniškiai ir Gaižuvėlė po 1 050, Babtai –
40, Piepaliai ir Vosiškiai po 1 000 ktm miško. VK pirmininkas uozas Gailevičius
ragino aktyvą Spauskite valstiečius, ypač buožes, kad planas būtų vykdytas33.
Komunistų partijos valsčiaus komitetas dėl miško paruošų aliarmavo 1948 m.
sausį iš paskirtų 6 500 ktm buvo iškirsta tik 1 807, o išvežta vos 415 ktm. Partiniai funkcionieriai aiškino, kad paruošų kampanijos sužlugdymo priežastis – silpna
masinė agitacinė veikla, kas paprasta kalba reiškė, jog per silpna buvo prievarta. VK
buvo įpareigotas planą įvykdyti iki vasario 23-iosios – Sovietinės armijos dienos,
nors visiems buvo aišku, kad tai nerealu34.
e i tvark as Tankus valsčiaus kelių tinklas, kaip ir emaičių bei Aukštaičių plentai, pokaryje buvo smarkiai nualinti. Padėtį taisyti, kaip ir iki karo, siekta
ūkininkų prievolėmis. os taip pat buvo nelengvos, tačiau būtinos vietinėms reikmėms.
Šalia susprogdinto emaičių plento tilto per Nevėžį kariškiai sumontavo
pontoninį. Atstatyti jį ėmėsi aukštesnė valdžia, tačiau talkų reikalavo ir iš babtiškių.
1946 m. pavasarį VK įpareigojo visas apylinkes iki balandžio 15 d. atvežti po
3
50 m žvyro Aukštaičių ir emaičių plentų remontui. Kiekviena apylinkė balandžio
4–5 d. privalėjo atsiųsti po du darbininkus kelto per Nevėžį ties Stabaun čiumi
tvarkyti. Tiltui per šią up atstatyti atvežta 150 ktm medienos, mobilizuota 50
darbininkų. Kitų tiltų statybai ir remontui keliolika pastočių iš Kauno atvežė 50
gelžbetoninių vamzdžių35.
ast či
i i avi as
otorizuoto transporto valsčiaus savivaldybė neturėjo, tad visa susisiekimo našta gulė ant kaimo ūkininkų pečių. Kiekviena apylinkė
paruošų agentams, mokesčių inspektoriams, agitatoriams, stribams, enkavėdistams
vežioti ir kitiems reikalams kasdien privalėjo skirti po kelias pastotes. Pavyzdžiui,
nuo 1946 m. balandžio 27 d. Vilkėnų apylinkei buvo įsakyta kasdien su vienu
kinkiniu budėti prie NKVD būstinės. Tuo pačiu metu kiekviena apylinkė penkias
dienas iš eilės turėjo atsiųsti į Babtus po 5 pastotes. os buvo reikalingos privalomos valstybinės paskolos lupėjams po kaimus vežioti. 1946 m. buvo baigtas
valsčiaus laukų išminavimas, į Babtus perkelti kare žuvusiųjų palaikai. ia vėl
neapsieita be pastočių. Stribai ar enkavėdistai, neretai ir savavališkai, grasindami
ginklu, priversdavo ūkininką pakinkyti jiems arklį36.
ūki steigi as ir trė i ai 1947 m. gegužės 21 d. VKP(b) K priėmė
nutarimą dėl Pabaltijo respublikų kolektyvizacijos. 1948 m. kovo 20 d. LKP(b)
K ir LSSR inistrų Taryba paskelbė
analogišką dokumentą „Dėl kolektyvinių ūkių organizavimo Lietuvos TSR“. 33 Ten pat, l. 2; b. 2, l. 11, 16.
34
L A, f. 2785, ap. 2785, b. 152, l. 70.
Taigi pirmasis kaimo sovietizavimo eta- 35 KAA, f. R384, ap. 1, b. 1, l. 6, 7, 9, 11, 18.
pas – stambiųjų valdų apkarpymas, 36 Ten pat, p. 9.
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jų išdalijimas bežemiams ar mažažemiams, „buožių“ ekonominis ir politinis
persekiojimas – baigėsi. Dabar žmonės prievarta buvo verčiami steigti kolūkius,
jiems perduoti jau anksčiau nacionalizuotą, bet naudojamą žem , turimą žemės
ūkio techniką, transporto priemones, arklius, virš nustatyto minimumo laikomus
galvijus, kiaules. Nurodyta į kolūkius nepriimti „buožių“.
Siekdama likviduoti antisovietinį – ginkluotą ir dvasinį – pasipriešinimą ir
įbauginti žmones, kad stotų į kolūkius, SSRS vadovybė 1948–1949 m. Lietuvoje
organizavo didžiausius masinius trėmimus – „Vesna“ („Pavasaris“) ir „Priboj“
(„Bangų mūša“). Kaip partizanų rėmėjai ir „buožės“ iš Babtų valsčiaus į Sibirą
tada buvo ištremtos 56 ūkininkų šeimos (168 žmonės).
Ištremtųjų turtas – žemė, sodybos, inventorius ir apyvokos daiktai, gyvuliai
tapo valstybės nuosavybe. is buvo dalijamas komunistų partijos ir sovietiniams
aktyvistams, žem gavusiems naujakuriams, o daugeliu atvejų tiesiog išgrobstomas
arba per nemokšišką ir neatsakingą naudojimą sugadinamas. Pavyzdžiui, partorgui
Fiodorui ermolajevui valdiška kaina (ji buvo simbolinė) buvo leista nusipirkti karv ,
VD viršininkui Ilarionui renburgskiui – paršelį ir pan. LKP(b) Kauno apskrities instruktorius Ivanovas ir partorgas ermolajevas ilgą laiką tiesiog siautėjo po
represuotų žmonių ūkius pasidalijo toną grūdų, papjovė 6 pusbekonius ir 4 avis,
tačiau tik dalį jų užpajamavo, iš Stasio astavičiaus sodybos ermolajevas prisivežė malkų. Valsčiaus finansų inspektorius Devaikinas pasisavino 1 354 rb vertės
konfiskuoto turto, atvirai ėmė kyšius, iš ūkininkų grobė bulves, miltus, mėsą37.
Kad be šeimininkų lik valsčiaus ūkiai nebūtų visiškai suniokoti, juos laikinai išnuomodavo Kauno miesto įmonėms, jie buvo vadinami pagalbiniais ūkiais.
iestų gyventojai tuo metu maisto produktus pirko pagal korteles, tad pagalbinių
ūkių produkcija buvo papildoma fabrikų darbininkų paspirtis. Tabako fabrikui
„Kova“ buvo perduota
uniškių ūkininko Leonardo
eslino žemė, „ ėgos“ fabrikui – Kamp
iprijono utauto ūkis.
Kitų tremtinių ūkių pagrindu buvo kuriami žemės ūkio kooperatyvai –
kolūkių pirmtakai. Kur jau buvo įkurti kolūkiai, ištuštėjusios sodybos atitekdavo
jiems. Babtų „Vagos“ kooperatyvui atiteko Kazio Šalkausko, Povilo ebatarausko
ir Kazio Klimonio ūkiai su trobesiais, Vilkėnų „Pažangos“ – Kazio Brazaičio.
Gailiakaimio ono Sinkevičiaus ūkis buvo prijungtas prie Panevėžiuko tarybinio
ūkio, o uniškių ono Drulios padovanotas kolonistui iš Rusijos – demobilizuotam Ivanui ačcichinui. Šiame kaime veikė ir kooperatyvas „Kova“. Panevėžiuko
plytinės, priklausiusios Bogdanui Korevai, teritorijoje buvo įkurtas ašinų ir arklių
(priklausiusių tremtiniams) nuomojimo punktas ( ANP).
vairiai paskirčiai buvo griaunami tremtinių ar kitaip represuotųjų sodybų
pastatai. Andriaus Nevinsko iš Kampų namas buvo perkeltas į Babtus, jame
įkurtas klubas skaitykla. Piepalių uzefos Stankevičienės svirnas panaudotas Babtų pirties statybai. Buožės uozo hatkevičiaus valda Babtuose tapo arbatine ir
užvažiuojamuoju kiemu.
Daug gyvenamųjų namų buvo perduota mokykloms
enriko
ichalkevičiaus – Antagynės pradžios mokyklai, uozo hatkevičiaus – Babtų, ackevičiaus –
Kampų, Antano Leonavičiaus – Karalgirio, Antano Bradausko – uniškių, 37 L A, f. 2785, ap. 2785, b. 58, l. 21–24.
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Kosto Volkavičiaus – Paparčių, ono
Tamulio – Sitk nų, Kazio Slavinsko –
Vareik nių, Kazio Brazaičio – Vilkėnų
mokykloms38.
1948 m. pavasarį visas valsčiaus,
kaip tada buvo sakoma, partinis tarybinis aktyvas buvo išsiųstas į kaimus organizuoti kolūkių. monės priešinosi,
kaip galėjo, tačiau jėgos buvo nelygios.
atydami, kad kitos išeities nėra, kiekvieno kaimo ūkininkai steigė savą
kolūkį, pirmininku rinkosi patikimą
kaimyną. anė, kad draugiškai sugyvendami kaip nors ištvers tą prievartin
nežinomyb . Valdžia kolūkiams primesdavo sovietinės propagandos klišes
atitinkančius pavadinimus („Kelias į
laim “, „Raudonasis Spalis“, „Stalino
keliu“, „Kelias į komunizmą“ ir pan.),
yto Launikaičio pareiškimas stoti kolūk .
o dažnai ir pirmininką. Šiaip jau organizatoriai iš pradžių ūkininkų valiai Iš LC A fondų
nusileisdavo, jiems svarbu buvo kolūkį
įsteigti, o vėliau įsakinėti, kaip sakoma, buvo elementarus technikos dalykas.
uniškių kaimo ūkininkai į „Raudonosios pašvaistės“ kolūkį buvo suvaryti
1948 m. rugpjūčio 26 d. atyt, ne visi iš karto. Apie pusmetį priešinosi ir 16 ha
vald s uozas Stanionis.
Prašau priimti mane kolektyvin ūk , kur pasižadu dirbti bendruomenės naudai. nešu
kolektyvą 2 arklius, 1 porin briką, 1 roges, 1 porin plūgą, akėčias, drapakus, maniežių, fuchtel ir pakinktus. mona Marija, 40 m., sūnus Pranas, sūnus onas. Apie ką
ir pasirašau. 1949 03 16. uozas Stanionis, – nesunku įsivaizduoti, kas dėjosi vyro
širdyje rašant šiuos šykščius žodžius39.
Kazys Andriulaitis kolūkiui „Kelias į laim “ perdavė kluoną, rąstų tvartą,
vienkinkius vežimą ir roges, porines spyruoklines akėčias (drapakus), plūgą, plėškių
komplektą, kumel Vištą40.
pač sunku žmonėms buvo skirtis su arkliais, su kuriais juos siejo ne tik
nuosavybės, bet ir emocinis ryšys. Dar kelis mėnesius savininkai bandė laikyti
arklius savo tvartuose, priekabiai žiūrėjo, kaip jais dirba kiti. Suvaryti vienon vieton, blogai šeriami ir prižiūrimi, arkliai greitai prarasdavo sveikatą. Dalį jų darbo
pradėjo nudirbti atsirandą traktoriai.
Visi kolūkiams perduodami arkliai turėjo savo vardus. Pagerbdami
38
KAA, f. 384, ap. 1, b. 4, l. 1–12.
kolektyvizavimo aukas prisiminkime 39 Ten pat, f. R49, ap. 1, b. 2, l. 12.
bent kai kuriuos jų Bitė, Bulanė, Derešė, 40 Ten pat, f. R151, ap. 1, b. 81, l. 6.
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uodonių kolūkyje.

Agitatorius skaito komunistų partijos nurodymus, brigadininkas
pasireng s užrašyti kolūkiečių darbadienius. 1949 m. Iš BKM fondų

uosta, Kaštanė, Lakštė, Laukutė, irta, Pelė, Rūta, Sartaplaukė, Šarka, Širšė, Tuja,
ilė, Aras, Bėris, igonas, Darašas, Grybas, uodis, Kaštanas, Kūliukas, Lauras,
Palemonas, Sartukas, Širmis, Tankas, Tūzas, Vanagas, Vilkas...
1950 m. kovą 29 ūkininkai dar nebuvo stoj į kolūkius. Pareikalauta jiems
išaiškinti kolūkinio gyvenimo pranašumą. Individualiems valstiečiams buvo smarkiai didinamos prievolės natūriniais produktais, o jų dirbami sklypai iškeliami už
kolūkio ribų. Tų metų žiemą kitur buvo perkelti glyn kaimo gyventojų uozo
Lapinsko, uozo Liutvino, Stasio Liutkaus, Petro Staliūno, arijonos Taujanskienės,
Vareikonių – Vincės Alaburdienės, Antagynės – Ksavero apalskio žemės. Leista
gyventi senose sodybose, tačiau prie jų palikta tik po keliolika arų žemės41.
1950 m. valsčiuje minimi 23 kolūkiai „Artojas“ (pirmininkas Boleslovas Starevičius), „Ateitis“ (Vik nai, Lazd nė, Lukoševičius), „Aušra“ (Vareikoniai, Algup s,
Vincas Grajauskas), „ žuolas“ (Piepaliai, dalis Vareikonių ir emaitkiemio, Kazys
Alaburda), „Berlainiai“, „Draugystė“, „Galiūnas“, „Kelias į laim “ (Vladas elkus),
„Kovo 8-oji“ (Afanasas Ivanovas), „Nauja vaga“, „Naujas gyvenimas“, „Naujas
Kelias“ (Kaniūkai , Albinas Ramanauskas), „Nevėžis“ ( uozas Velička“), „Pažanga“,
„Pergalė“, „Pirmyn“ (Benadas Kalvaitis), „Raudonasis Spalis“ (Vilkėnai, ulius Klimas, Petras izerevičius), „Raudonoji pašvaistė“ ( uniškiai, nuo 1948 m. Aleksas
Špakauskas, Vladas Kavaliauskas), „Spartakas“ (Ieva Vaitiekaitytė), „Vaivorykštė“
(Urnėžiai, Stasys Grigaitis, Antanas ovaiša), „Vejuona“ (Naujatriobiai, Paveju nis,
Vosiškiai, onas Sakalauskas), „Viltis“ (Kaniūkai, Gaižuvėlė, Nauj sodžiai, onas
Telvosevičius), „ ingsnis pirmyn“ (Krivėnai, Karalgiris,
ykolas Barkauskas) ir
du – Pagynės (Pranas Gedžius) bei Panevėžiuko (Panevėžiukas, Vareikonių 41 Ten pat, f. 384, ap. 1, b. 11, l. 25.
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dv., ac šius, onas Bajarūnas) – tarybiniai ūkiai. Taigi valsčiaus kaimas jau buvo
visiškai susovietintas.
1950 m. liepos mėnesį, minint Lietuvos inkorporacijos į SSRS dešimtmetį,
kolūkio „Pirmyn“ kolūkio valdyba buvo net priversta prašyti mūsų Mokytoją ir adą
draugą Staliną priimti padėkos laišką ryšium su mūsų išvadavimu iš kapitalizmo jungo42.
Netrukus prasidėjo kolūkių stambinimas, tačiau tai pranoksta šio straipsnio
chronologijos ribas.
vieti as ku tūra ir sveikat s a sauga 1944 m. rudenį karo frontas jau
buvo nutol s į vakarus, tad mokslo metai prasidėjo be didelių sutrikimų. Svarbiausia naujiena buvo progimnazijos Babtuose įsteigimas. ją įstojo per 100 vaikų.
Senos ar įkurtos naujos pradinės mokyklos veikė Ant gynėje, Babtuose, Kampuos ,
Kar lgiryje, un škiuose, Papa čiuose, Sitk nuose, Vareik niuose, Vilk nuose.
okyklų medžiaginė būklė pokario metais buvo prasta. 1948–1949 mokslo
metų išvakarėse valsčiaus tarybos sesijoje buvo konstatuota, kad blogai atliekamas
mokyklų remontas, nes nepristatyta statybinių medžiagų. Nesusitarta su mūrininkais, dailidėmis, dažytojais. Nesutvarkytos klasių lentos, suolai, trūksta vandens,
puodukų, spjaudyklių. Babtų, Panevėžiuko mokyklose nepertvarkytos krosnys,
neįstatyti langai43.
Kadangi dalis mokytojų pasitraukė į Vakarus, dalis sovietų valdžiai buvo
nepriimtini, o mokinių smarkiai pagausėjo, sunku buvo sukomplektuoti kadrus.
mokyklas buvo kviečiamas ir vos gimnazijas baig s jaunimas. okytojams taip
pat buvo nelengva ko valdžia reikalaudavo, tą drausdavo „miško broliai“. Kai
kurie partizanai, tikėdami greitu išsivadavimu, apskritai ragino mokyklas boikotuoti.
okytoja na Unikaitė dėl rezistentų perspėjimo atsisakė vadovauti Vareikonių
pradžios mokyklai44.
Babtuose veikė vaikų darželis, į kurio personalą, kaip jau rašėme, labai
kreivai žiūrėjo valsčiaus enkavėdistai kaltino apolitiškumu, ryšiais su bažnyčia.
Valsčiaus centre veikė viešoji biblioteka, o kiekvienoje apylinkėje – po klubą
skaityklą. Bibliotekos vedėja
onika Kemežienė buvo kritikuojama, kad neveda
organizacinio darbo ir neplatina knygų tarp valstiečių, nekontroliuoja klubų skaityklų45.
LKP(b) Kauno apskrities komitetas, 1945 m. birželio 5 ir spalio 22 d. konstatav s, kad ginkluotas pasipriešinimas stiprėja, o naikintojų būriai menki, jų kovinė
ir politinė parengtis žemo lygio, buožės sabotuoja prievolių pristatymą, tarybinių partinių darbuotojų tarpe padažnėjo girtavimo atvejai, dėl ko yra ir žuvusių, kategoriškai
pareikalavo iš visų rangų aktyvo, kartu ir valsčiaus, pabaigti su smulkiai buržuaziniu
paleistuvavimu ir nedisciplinuotumu. Apskrities komiteto nuomone, sprendžiant šias
problemas, smarkiai padėtų kinas ir miestelių radiofikavimas. Pareikalauta organizuoti
4 kilnojamojo kino komplektus, kad kas mėnesį kiekviename valsčiuje būtų parodyti
1–2 kino filmai. Vėliau Babtuose pradėjo veikti stacionarus kinas. iestelyje buvo
įrengtas laidinis radijo mazgas, kurio garsiakalbiai iškabinti įstaigose, visų pirma
klubuose skaityklose, kolūkių kontorose.
monių ideologinis apdorojimas vyko 42 Ten pat, f. R151, ap. 1, b. 132, l. 10.
43
Ten pat, f. R384, ap. 1, b. 3, l. 6.
nuo saulės patekėjimo iki laidos46.
44
L A, f. 3289, ap. 3289, b. 57, l. 166.
Veikė ambulatorija, įkurta nacio- 45 KAA, R384, ap. 1, b. 10, l. 18.
nalizuotame Povilo ebatarausko name, 46 L A, f. 2785, ap. 2785, ap. 2, b. 43, l. 1, 4.
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kurioje dirbo gydytojas, stomatologė, akušerė, patronažinė sesuo, dezinfektorius,
vakcinatorius ir du sanitarai.
Nuo 1944 m. rugsėjo iki 1949 m. gruodžio ambulatorijai vadovavo labai
pareigingas gydytojas Leonas arkelis, vėliau perkeltas į
kišk ir užsitarnav s
SSRS socialistinio darbo didvyrio vardą. Akušere dirbo Sofija Šlikienė, stomatologe
D. Kerelytė (ją netrukus pakeitė advyga Ulevičiūtė), medicinos seserimi L. Navickaitė, slauge na arašinskienė (vedėjo sesuo).
1945 m. Babtuose visuomeninės pirties nebuvo, dezinfekavimo kamera dėl
žiemos šalčių buvo išėjusi iš rikiuotės (susprogo), tačiau valsčiaus sanitarinė būklė
vertinta patenkinamai, išvengta epidemijų. Buvo tikrinama šulinių, maisto produktų
parduotuvės, valgyklos sanitarinė būklė. Per metus ambulatorijoje apsilankė per
3 000 pacientų. Daug žmonių paskiepyta nuo raupų ir penkių ligų (difterito, stabligės, kokliušo, hepatito ir poliomielito). Patikrinti visi mokiniai. Rasta nemažai
utėlėtų mergaičių, niežuotų moksleivių47.
1950 m. ambulatorijai vadovauti pradėjo gydytojas Niauronis.
Valsčiaus ryšių įstaigai vadovavo Vladas Alaburda, uozas Banevičius.
1949 m. spalio 8 d. LKP(b) Vilkijos apskrities komiteto sekretorius Liudas
Lapinskas pasirašė tokią slaptą pažymą (SSRS režimas sugebėdavo įslaptinti ir
visiškai viešus dalykus) apie Babtų valsčių
Visiškai slaptai
Pažyma apie Babtų valsč. politin ir ekonomin padėtį.
Gyventojų 4 986, valstiečių ūkių 1 018, 10 apylinkių, 19 kolūkių,
jungiančių 486 valst. ūkius, Pagynės ir Panevėžiuko taryb. ūkiai.
Pramonė malūnas, lentpjūvė, kurie priklauso valsčiaus pramonės
kombinatui, plytų fabrikas, priklausąs Kauno statybinių medžiagų
pramonės trestui (plytos ir čerpės). Viso pramonėje 42 dirbantieji.
Statoma sąjunginės reikšmės radijo stotis. Vartotojų kooperatyvas su
dviem parduotuvėm, Babtuose užkandinė.
Viena vid. mokykla ir 11 pradinių.
LKP(b) jungia 5 pirmines organizacijas su 19 narių ir 5 kandidatais. Pirminėse VK – 4 nariai ir 2 kandidatai, GB ir VD VS
4, Babtų apyl. 4 nariai ir 2 kandidatai, Panevėžiuko taryb. ūkis – 3
nariai ir 1 kandidatas. 2 politmokyklos, 2 rateliai VKP(b) istorijai
studijuoti, abiejose 102 klausytojai.
VLK S 78, 11 pirminių, iš jų 5 kolūkiuose.
LKP(b) Vilkijos apskrities komiteto sekretorius Lapinskas, 1949 10 0848.

Tai buvo bene paskutinė oficiali pažyma apie Babtų valsčių. 1950 m. visos
Lietuvos gyvenimo sritys buvo sovietizuotos nacionalizuota pramonė, kolektyvizuotas žemės ūkis, trėmimais ir lageriais palaužtas ginkluotas tautos pasipriešinimas, beliko sovietizuoti ir nepriklausomybės laikų reliktą – administracin
sistemą. 1950 m. birželio 20 d. LSSR
AT Prezidiumo įsaku „Dėl Lietuvos TSR 47 Ten pat, b. 144, l. 13, 24.
teritorinio-administracinio padalinimo“ 48 Ten pat, b. 56, l. 36.
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buvo panaikintos apskritys ir valsčiai, respublika suskirstyta į sritis, rajonus ir
apylinkes.
Sovietų valdžia, stiprindama politinį ir ekonominį diktatą, nuolat gausino
valstybės aparatą – smulkino apskritis, valsčius ir apylinkes. 1948 m. gruodžio
17 d. buvo įsteigtos Kalvar jos, Riet vo, Širvint ir Vilkij s apskritys. Babtų valsčius iš Kauno apskrities buvo perduotas Vilkij s apskričiai.
Atėjo metas išdraskyti ir patį Babtų valsčių. Pagrindine jo padalijimo linija
tapo Nevėžis. Antagynės, Babtų, Gailiušių,
uniškių, Vilkėnų apylinkės buvo
perduotos įsteigtam Vilij mpolės rajonui, Kilbisų – Kėd inių, o Panevėžiuko, Piepalių ir Vosiškių – Vilkijos rajonui.
Tuo buvusio Babtų valsčiaus teritorijos administraciniai pertvarkymai nesibaigė. 1955 m. liepos 1 d. Vilijampolės rajonas pavadintas Kauno rajonu, prie
jo prijungtos kai kurios panaikinto Panemunės rajono apylinkės. 1962 m. kovo
31 d. panaikintas Vilkijos rajonas, o Panevėžiuko, Piepalių ir Vosiškių apylinkės
prijungtos prie Kauno rajono. Tik buvusi Babtų valsčiaus Kilbisų apylinkė su
Daubarų, Gailiakaimio, Kampų Klementų, Kampų otiejūnų ir Kampų Tucevičių
kaimais liko kitame – Kėdainių – rajone, buvo prijungta prie Kuni nių apylinkės.
Sustambinti Kampų kaimai Kampai Klementai ir Kampai otiejūnai pavadinti Kampais I, o Kampai Tucevičiai su Kėdainių rajono senbuviais Kampais – Kampais II.
Sustambinus žemiausiąją savivaldos grandį, buvusio Babtų valsčiaus paveldėtojomis tapo Babtų ir Panevėžiuko apylinkės.
LSSR AT Prezidiumo įsakais Gaižuvėlės Pastrūnės ir ažosios Gaižuvėlės
kaimai sujungti ir pavadinti Gaižuvėlės kaimu; išbraukti iš registro anogrodo,
Linelių I kaimai, Kukšių ir Tolėjų viensėdžiai.
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Babtų valsčiaus tremtiniai
Damijonas Šniukas

Po sandėrio su hitlerine Vokietija 1940 m. aneksavusi Baltijos valstybes, Vakarų Ukrainą, Vakarų Baltarusiją, Šiaurės Bukoviną ir Besarabiją, Sovietų Sąjunga
čia perkėlė po 1917 m. Spalio perversmo ištobulintas represijų formas – mirties
bausmes, įkalinimus ir tremtį. Pagal marksistin teoriją, į komunizmą žengiančią
SSRS liaudį sudarė darbininkų klasė, jos sąjungininkai valstiečiai ir abi klases
aptarnaujanti sovietinė darbo inteligentija. Visi kiti buvo paskelbti „liaudies priešais“. Tad šiose teritorijose sparčiai turėjo būti izoliuoti ar sunaikinti žymesni
politikos veikėjai ir valstybės tarnautojai, partijų (išskyrus komunistų), visuomeninių
organizacijų aktyvistai („kontrrevoliucionieriai“), gamybos priemonių savininkai
(„kapitalistai“), turtingesni ūkininkai („buožės“), nacionalinis mokslo, kultūros,
švietimo elitas („buržuazinė inteligentija“). 1941 m. kil s Vokietijos–SSRS karas
pradėtą sovietinį terorą nutraukė, tačiau jis dar žiauresne forma buvo atgaivintas
pokariu. at dabar okupantai susidūrė su pavergtų tautų, po 1940–1941 m. patirtų žiaurumų suvokusių komunistinės imperijos tikrąją prigimtį, pasipriešinimu.
1944–1953 m. Lietuvoje buvo nužudyta per 1 100 politinių kalinių, į lagerius
išvežta per 142 500 kalinių (apie 20 000 juose mirė), ištremta per 132 000 žmonių.
Pasipriešinimo kovose žuvo apie 20 000 kovotojų1.
Šiame straipsnyje bus apžvelgiami per dvi SSRS okupacijas 1941 ir 1944–
1953 m. B btų valsčiuje vykdyti trėmimai.
Iš gyvenimo pasitraukiant tremtinių kartai – tiesioginiams liudininkams,
siaubingiems įvykiams grimztant į istorijos gelmes, tikslinga skaitytojui glaustai
paaiškinti trėmimo priežastis ir mechanizmą, sovietinių tremtinių statusą, ištremtųjų gyvenimo sąlygas ir grįžimo iš tremties aplinkybes. Remsimės Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir kitų mokslo įstaigų leidiniais,
atskirų autorių publikacijomis, Babtų kraštotyros muziejaus sukaupta fotografine
medžiaga ir tremtinių atsiminimais2. Tremtinių sąrašas ir kiti lentelėse pateikiami
duomenys nėra visiškai tikslūs, nes pasmerktųjų bylas sudarinėjo iš SSRS atsiųsti
represinių institucijų pareigūnai, tad jiems neįprastas pavardes, vardus, vietovių
pavadinimus dažnai darkė.
SSRS tremtiniai – žmonės, administracine tvarka ištremti iš nuolatinės gyvenamosios vietos ir priverstinai apgyvendinti bei įdarbinti valdžios (represinių
žinybų) nustatytose specialiose gyvenvietėse. Dokumentuose tremtinio, tremties
terminai nebuvo vartojami, buvo rašoma, kad tai socialiai pavojingas elementas,
perkeltas tolimąsias šalies vietas. Tremties bylose dar būdavo pažymima tremtinių
kategorija lietuviai, latviai, ukrainiečiai
ir pan. Tremiamai šeimai oficialiai buvo 1 Lietuva, enciklopedija, Vilnius, 2008, t. 1, p. 479;
leidžiama pasiimti nuo 100 iki 1 500 kg 2 VLE, t. 13, 2008, p. 306.
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940 1941, 1945 1953
maisto, drabužių, kitokio turto, tačiau
metais sovietinės okupacinės valdžios dokumentuose,
Vilnius, 1995; Lietuvos gyventojų genocidas, Vilnius,
praktiškai tai priklausė nuo trėmimo
1992–2012, t. 1–4; Grunskis . Lietuvos gyventojų
egzekutorių valios. Sužvėrėj stribai ar
deportacijos, 1941 1952 metų Lietuvos tremtiniai,
Vilnius, 1993, p. 4–20.
kagėbistai, netikėtai pasirod sodybose,
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šeimai susiruošti kartais skirdavo vos valandą ar dar mažiau laiko. Būta atvejų,
kai žmonės į sunkvežimius sugrūsti be jokių atsargų. Dažniausiai taip atsitikdavo
per pačią pirmąją – 1941 m. birželio 14 d. – tremtį.
Sovietizuojant Lietuvą, t. y. ją pertvarkant pagal SSRS politinį, ekonominį ir
ideologinį modelį, vieni žmonės atsidūrė už įstatymo ribų pagal veikusią marksistin teoriją, o kiti – už tai, kad priešinosi jos įgyvendinimui, siekė atkurti šalies
nepriklausomyb .
irties bausme ir kalėjimu ar lageriais (katorga) buvo nuteisiami asmenys už konkrečius jiems inkriminuojamus nusikaltimus, o trėmimams
buvo pasmerkiama visa nuteistojo, partizanų gretose buvusio ar tiesiog „liaudies
priešų“ kategorijai priskirta šeima. Taigi socialiai pavojingu elementu tapdavo ir ką
tik gim s kūdikis, ir aštuonias dešimtis metų perkopusi senolė.
Per 1941 m. trėmimą vyrus paprastai atskirdavo nuo šeimų, nuo 1945 m. visi
buvo tremiami kartu. Tiesa, daug tremiamų šeimų jau buvo išretėjusios, jas sudarė
moterys ir vaikai, nes vyrai ar sūnūs buvo žuv rezistencijos kovose, kentėjo lageriuose. monės buvo gabenami prekiniuose (gyvuliniuose) vagonuose, apgyvendinami
ankštuose ir antisanitariniuose barakuose, jurtose, net žeminėse, neretai juos reikėjo
ir pasistatyti. Kol galutinai įsikurdavo, šeimos dažnai miegodavo ant bendrų gultų.
Kas 2–4 savaites tremtiniai privalėjo registruotis vietinėje NKVD komendantūroje,
jiems buvo draudžiama peržengti specialiosios gyvenvietės ribas. Galėjo rašyti laiškus artimiesiems ir gauti iš jų, tačiau viskas buvo griežtai cenzūruojama, tremtinių
elgesį sekė saugumo agentai. Už vergišką darbą sovchozuose ar kolchozuose, žvejų
artelėse, miškuose, statybose, šachtose, tiesiant kelius ar geležinkelius jie gaudavo
elgetišką atlyginimą, pirmaisiais tremties metais dažnai badaudavo. Sunkus darbas,
atšiaurus klimatas, prasta medicinos pagalba gausino mirusiųjų skaičių. Kai kurie
kūdikiai, senoliai mirdavo dar trėmimo ešelonuose, ypač žiemą. Aukų būtų buv
dar daugiau, jeigu ne Lietuvoje likusių artimųjų parama maisto siuntiniais. Lietuviški
lašiniai ne tik gelbėjo nuo bado, bet ir minkštino vietos prievaizdų širdis.
SSRS represijų mechanizmas, kaip ir visas šalies ūkis, veikė pagal griežtą
planą. Trėmimais, lagerių sistema – Gulagu buvo siekiama nušauti du zuikius
susidoroti su „liaudies priešais“ ir aprūpinti vergiška darbo jėga mažai apgyvendintus imperijos rajonus. Darbo rankų laukė S biro miškai, K mijos ir Karag ndos
šachtos, Ig rkos medžio perdirbimo įmonės, enis jaus, L nos, anos ir kitų upių,
L ptevų j ros žvejų kolchozai. Dažnai darbo jėgos poreikis nulemdavo ir planuojamų „liaudies priešų“ skaičių. Pavyzdžiui, Lietuvai būdavo nurodoma tremtinių
kvota, ji paskirstoma apskritims, valsčiams. eigu dėl kokių nors priežasčių (žmonės
pasislėpdavo, būdavo ligoninėje arba mir ) plano įvykdymui grėsdavo pavojus,
valdžia savo nuožiūra vietoje numatytų šeimų ištremdavo kitas.
Trėmimai turėjo ir daug kitų tikslų įbauginti lietuvių tautą, slopinti jos
dvasinį paveldą, atmiešti ją „broliškų respublikų“ kadrais, daugiausia enkavėdistais, prisiekusiais stalinistais ir karjeros avantiūristais. „Buožių“ trėmimais buvo
tikimasi valstiečius greičiau suvaryti į kolūkius, o užgrobtu jų turtu papildyti
valstybės iždą, premijuoti labiausiai pasižymėjusius egzekutorius. Labai dažnai šį
turtą išgrobstydavo korumpuoti valsčių aktyvistai, o priežiūros netek gyvuliai
pastipdavo. ištremtųjų „buožių“ sodybas sukelti žemės gav naujakuriai greitai
jas nugyvendavo.
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Trėmimai buvo planuojami pagal slaptus VKP(b) ir SSRS vyriausybės nutarimus bei vidaus reikalų ir saugumo struktūrų parengtas instrukcijas. uos vykdė marionetinė Lietuvos administracija, apskričių aktyvas, valsčių enkavėdistai
ir stribai, partiniai ir sovietiniai aktyvistai. Didesniems trėmimams, pavyzdžiui,
1948 m. gegužės 22–23 d., buvo atsiunčiama „broliška didžiosios rusų tautos
pagalba“ – papildomi čekistinės kariuomenės būriai, NKVD operatyviniai darbuotojai. Skrupulingai būdavo numatomas geležinkelio vagonų, sunkvežimių skaičius,
degalų, tepalų kiekis ir kt.
. Grunskio duomenimis, 1945–1953 m. Lietuvoje vyko 34 įvairaus masto
trėmimai. Patys didžiausi buvo 1941 m. birželio 14 d., 1947 m. pabaigoje–1948 m.
sausį, 1948 m. gegužės 22–23 d. (kodinis pavadinimas „Vesna“ – „Pavasaris“),
1949 m. kovo 25 d. („Priboj“ – „Bangų mūša“) ir 1951 m. rudenį (pagrindinis –
spalio 2 d., „ senj“ – „Ruduo“)3.

Kada ir kiek babtiečių ištremta
1941–1956 m. B btų valsčiuje vyko 5 didesni nei 3 šeimų trėmimai. Iš viso
į Sibirą, Komiją, ordoviją, Kaz chiją buvo išgabentos 84 šeimos – 227 gyventojai. Tai 3,5 proc. ano meto valsčiaus gyventojų, šiek tiek mažiau už Lietuvos
vidurkį. Babtų valsčiaus teritorija, esanti šalia Kauno, nebuvo paranki partizaninei
veiklai. Dauguma kovotojų buvo kil iš tautiškai ir pilietiškai sąmoningesnės
dešiniosios Nev žio pusės. ie slapstėsi Kar lgirio, ac šiaus, Padauguv s, Baj nų
miškuos kartu su
kiškės ir Raud ndvario valsčių vyrais, bendravo su V siškių, Nauj triobių, Kani kų, glyn , A gupio kaimų gyventojais. Būtent iš šių
kaimų buvo ištremta daug vadinamųjų „bandų talkininkų“. Kairiosios Nevėžio
pusės kontingentą daugiausia sudarė „buožės“. Iš Babtų miestelio buvo išvežami
valstybės pareigūnai, verslininkai, stambesni savininkai, inteligentija. Tiesa, okupantų akimis, visos „liaudies priešų“ kategorijos buvo susipynusios. Skaitytojų
neturėtų stebinti mažas kai kurių šeimų narių skaičius, jų moteriškas pobūdis.
Kaip minėta, daug šių šeimų vyrų jau buvo žuv ar atsidūr lageriuose, vyrai
dažniau pasislėpdavo ir trėmimų metu. Babtų valsčiaus trėmimų ir tremtinių
skaičių atspindi 1 lentelė.
1 lentelė
a t kra t

tre tiniai

Data

etais ir skaičiais
Ištremta šeimų
ar jų dalių

Ištremta gyventojų

1941 metai
06 14
Iš viso 1941 m.

9
9

31
31

1945 metai
05 28
07 24
Iš viso 1945 m.

1
4
5

1
12
13

1948 metai
05 22
05 23
Iš viso 1948 m.

37
1
38

117
2
119

3

G ru n s k i s
. Lietuvos gyventojų trėmimai, Lietuvos gyventojų
trėmimai 1940 1941,
1944 1953 metais sovietinės okupacinės valdžios
dokumentuose, Vilnius,
1995.
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t sinys
Data

Ištremta šeimų
ar jų dalių

Ištremta gyventojų

1949 metai
03 25
03 29
04 21
Iš viso 1949 m.

16
1
1
18

48
1
1
49

1951 metai
10 02
Iš viso 1951 m.

4
4

14
14

74

227

Iš viso 1941–1951 m.

Daugiausia buvo ištremta iš Babtų miestelio – 35 asmenys. Nauj triobiuose
ištuštėjo 5 sodybos (24 žmonės), V siškiuose 5 (19), Kani kuose 5 (16), Ant gynėje
5 (10), ugintuos 5 (12), Vilk nuose 4 (11), Gaižuv lėje 3 (10), Gaili šiuose 3 (7),
Panevėžiuk , Daubaruose ir Papa čiuose – po 2 (7). Detaliau tai rodo 2 lentelė.
2 lentelė
a t va sčiaus kai

ir

ieste i

i tre t

ei

ir as en

skaičius

Vietovė

Ištremta šeimų
ar jų dalių

Ištremta
gyventojų

Vietovė

Ištremta šeimų
ar jų dalių

Ištremta
gyventojų

Algup s
Ant gynė
B btai
Dasi nai
Daub rai
glyna
Gaili šiai
Gaižuv lė
uginta
anuš niai
Kampa
Kani kai
Kar lgiris
Kik niai
Kriv nai

1
5
14
1
2
1
3
3
5
1
1
5
1
1
1

4
11
35
6
8
1
7
10
11
1
2
16
1
4
4

Lin liai
un škiai
Nauj sodžiai
Nauj triobiai
Panevėži kas
Papa čiai
Paveju nis
Piep liai
Sitk nai
Šašia
Urn žiai
Vareik niai
Vik nai
Vilk nai
V siškiai

1
1
1
5
3
2
1
1
1
1
1
1
2
4
6

3
3
2
24
7
7
4
2
4
3
2
1
12
11
19

1941 metų birželio 14-oji
SSRS baudėjai Lietuvoje pradėjo šeimininkauti dar jos formaliai neaneksavus, net nesusirinkus vadinamajam „liaudies“ Seimui. Kadangi čia dar nebuvo
NKVD tribunolų ar garsiųjų troikų (ypatingųjų pasitarimų), apsiribota svarbiausiųjų valstybės pareigūnų trėmimais į SSRS. Ten jau žinojo, ką su „liaudies
priešais“ daryti.
1940 m. birželio 22 d. į askvą buvo išgabentas buv s Lietuvos ministras
pirmininkas Augustinas Voldemaras, liepos 17 d. į Sar tovą – paskutinis nepriklausomos valstybės premjeras Antanas erkys, į Tamb vą – užsienio reikalų ministras
onas Urbšys su šeimomis. Šio mėnesio pabaigoje į K tlasą (Arch ngelsko sr.)
etapuotas dar vienas buv s premjeras Leonas Bistras. Naktį iš liepos 11 į 12 buvo
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suimta nuo 500 iki 2 000 politikos ir visuomenės veikėjų, valstybės pareigūnų,
pramonininkų, intelektualų.
asiniam žmonių trėmimui pradėta ruoštis tuoj po Lietuvos inkorporavimo
į SSRS sudėtį, kai šalį užplūdo tūkstančiai „liaudies priešų“ paieškoms ištreniruotų
sovietinių enkavėdistų. Buvo sudarinėjami aukų sąrašai, pradedamos asmens ir
agentūrinės bylos. 1941 m. pavasarį jau buvo numatyta suimti ir ištremti 16 479
asmenis. Geležinkelio stotyse šeimos galvos (vyrai) turėjo būti atskirti ir vežami į
Rusijos šiaurės ar Ukrainos lagerius, o jų šeimos – 20-čiai metų į specialias NKVD
prižiūrimas gyvenvietes europinės Rusijos šiaurėje, Sibire ar Vidurinėje Azijoje4.
1941 m. gegužės 16 d. VKP(b) ir SSRS Liaudies komisarų taryba priėmė
visiškai slaptą nutarimą „Dėl socialiai svetimo elemento iškeldinimo iš Pabaltijo
respublikų, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos ir
oldavijos“. Birželio 10 d.
LSSR Komisarų taryba šiam dokumentui pritarė.
Trėmimui vykdyti prie LSSR NKGB buvo sudarytas specialus operatyvinis
štabas, apskrityse ir žemesniuose padaliniuose – operatyviniai trejetai (troikos).
Ginkluota keturių žmonių grupė (po vieną NKGB ir NKVD pareigūną, NKVD
kareivį ir vietinį partinį ar sovietinį aktyvistą) į numatytą geležinkelio stotį privalėjo atvežti dvi šeimas.
Tuo metu vietose aukas atrinkdavo NKGB užverbuoti agentai, komunistai.
Babtų valsčiaus partorgas Vytautas Rusteika LKP Kauno apskrities komitetui
darkyta rusų kalba skundė įvairius pareigūnus
Jonas Mockus pašto viršininkas – didelis kontrrevoliucionierius, prašome j pašalinti, pas j svolačiai šauliai renkasi, per paštą nieko ums negalime pranešti
irbickas
onas, mokytojas – aršus šaulys; Stasys Vasaitis Vosiškių k. ūkininkas – labai
didelis svolačius, laksto tarp jų kaip telefonas, kiršina liaud , slaptai tariasi... Juos
pataisys tik kapas.
Pranešama, kad mokytojas Virbickas pasislėp s, išvyk s į P nią5.
Agentų pranešimai liudija, kad sovietinių represijų įbauginti babtiečiai
dideles viltis siejo su laukiamu Vokietijos–SSRS karu, kad jie ruošėsi ginklu
palydėti okupantus, nubausti jų kolaborantus. Agentas lektra pranešė, kad
batsiuvys Adomas Urbonas „kalbėjo prieš valdžią“ (kalba netaisyta)
Ateis pavasaris, tada pažiūrėsim, kas minės
žuvusius. okiečiai apsups, mes iš vidaus
sukilsim, ir sovietams bus galas. ūs, broliai, mums padėsite, o mes jums ginklų
pateiksim. Mums jų iki valiai. Aš turiu
šautuvą,
šauliai darbuojasi gerai. Pas
mane ateina žmonės su raportais, gauname
laikrašt „Laisva Lietuva“.
Agentas Guogis perdavė, kad pašto
viršininkas onas
ackevičius laukia

4

5

Ten pat, p. 21–26.
1941 m. vasario 3 d. NKVD (Vidaus reikalų liaudies
komisariatas) buvo padalytas į NKVD ir NKGB
(Valstybės saugumo liaudies komisariatą). Prasidėjus
Vokietijos–SSRS karui, žinybos vėl buvo sujungtos, o
1943 m. balandžio 14 d. dar kartą atskirtos. 1946 m.
kovo 15 d. komisariatai pavadinti ministerijomis
( VD ir
GB). 1953 m. kovo 5 d. ministerijos
sujungtos į VD, o 1954 m. pavasarį saugumo padalinys tapo savarankišku KGB (Valstybės saugumo
komitetu). Šių represinių žinybų pareigūnai buvo
vadinami enkavėdistais, emgėbistais, kagėbistais.
ed. pastaba.
LYA, f. V5, ap. 1, b. 36948.

552

I S T O R I J A. AN

T R AS I S

P AS AU LI N

I S

KAR AS

I R

O KU P AC I J O S

ateinant vokiečių. Karo pradžia minima gegužės pirmoji. Kitas agentas skundė
krautuvininko, buvusio Babtų vachmistro Vlado Ratkelio namuose kabo paveikslas,
vaizduojantis 1918 m. lietuvių kovas su bolševikais. Šeimininkas pasak s, kad tai
vėl netrukus pasikartos6.
Trėmimo akcija prasidėjo birželio 14 d., šeštadienį, vos po vidurnakčio. Savo
klastingumu, žiaurumu ji šokiravo ne tik visą tautą, bet ir dalį kolaborantų. Iš miego
prikeltos šeimos buvo statomos į kambario kampą, joms perskaitomas nuosprendis,
pradedama krata, skiriama tik valanda ar dar mažiau laiko susiruošti į nežinią.
Tą dieną iš Babtų valsčiaus buvo ištremta 10 šeimų – 27 žmonės. Tarp
jų – pašto viršininko, Babtų ir Panevėžiuko mokytojų ir krautuvininkų, Apeliacinio
teismo teisėjo šeimos. Nors dauguma jų buvo pasiturį ūkininkai ar verslininkai,
tačiau tremti ne kaip „buožės“ ar „kapitalistai“, o kaip „kontrrevoliucionieriai“,
nes priklausė Šaulių sąjungai, Tautininkų partijai, „ aunosios Lietuvos“ organizacijai, tarnavo policijoje ir pan.
Tiesiant emaičių plentą komunistai Babtų valsčiaus teritorijoje buvo suorganizav darbininkų streiką. Sprendžiant konfliktą dalyvavo vietos policija,
šauliai. Dabar šis atvejis buvo išpūstas, tapo didžiuliu „kontrrevoliucijos“ įkalčiu
dėl darbininkų revoliucinio judėjimo smaugimo.
Babtų miestelio batsiuvys Adomas Urbonas (Urbonavičius) taip pat buvo įvardytas kaip kontrrevoliucionierius, 1928–1940 m., kaip šaulys, slopin s streikus. Agentas lektra tvirtino, kad jis varo propagandą prieš esamą tvarką. Kai 1940 m. gruodžio
5 d. Babtuose vyko mitingas, Urbonas paprašė žodžio ir atvirai kalbėjo prieš valdžią7.
Nors Babtų pašto viršininkas onas
ockevičius ( ockus) ir iš biedniokų,
tačiau ėmėsi visų priemonių revoliuciniam judėjimui Lietuvoje sužlugdyti. is buvo šaulių
būrio vadas, tautininkas. Dabar, anot agento Urkos, klausosi komunistų pokalbių
telefonu. Kai babtiškiai organizuotai ėj į mitingą, replikav s: ateina galanterininkai
su savo autais. Agentas Šermukšnis pridėjo dar vieną nusikaltimą nusimaud s
Nev žyje ir nerad s savo drabužiuose laikrodžio, ockevičius apkaltino vagyste
piemenuką, o jo tėvą išvadino komunistu (vėliau surūdij s laikrodis buvo rastas
pakrantės smėlyje)8.
Panevėžiuko krautuvininkas uozas igevičius maža, kad savanoriu kovojo
prieš bolševikus, už ką iš valdžios gavo 9 ha žemės, bet dar buvo šaulys, tautininkas ir vietinės bažnyčios vargonininkas9.
Panevėžiuko pradžios mokyklos mokytojo Prano Kazlos trėmimo byloje išvardyti visi jo „nusikaltimai liaudžiai“ buvo šaulys, tautininkų apylinkės vadovas,
jaunalietuvis, priklausė „kontrrevoliucinėms“ . Basanavičiaus mokytojų sąjungai
ir ateitininkų organizacijai10.
Už panašias „nuodėmes“ buvo ištremta Babtų pradžios mokyklos vedėjo ono Virbicko šeima šeimos galva priklausė kontrrevoliucinėms organizacijoms,
dėjo visas pastangas išaiškinti komunistus ir revoliuciniai nusiteikusius žmones. 6
Ten pat, b. 36948/5, 36611, 36765.
Agentas Urka pastebėjo, kad mokytojas 7 Ten pat, b. 36948.
palaiko glaudžius santykius su kitu 8 Ten pat, b. 36611.
9
Ten pat, b. 36613/5.
„kontrrevoliucionieriumi“ – paštininku 10 Ten pat, b. 36522.
11
Ten pat, b. 37213.
ockevičiumi11.
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Iš Kriv nų kaimo buvo ištremta teisininko ečiaus Rašinsko šeima. Vyras 1916 m. buvo baig s
askvos universitetą, mobilizuotas į carin kariuomen . 1921 m. grįžo į Lietuvą, dirbo karo teisme,
nuo 1926 m. Kauno apygardos teismo kvotėjas, nuo
1929 m. teisėjas. 1934–1940 m. dirbo Apeliacinio
teismo teisėju. Vedė Krivėnų dvarinink našl Antaniną akimavičien , kuriai netrukus mirus paveldėjo
150 ha žemės. au vien už turtą – dar turėjo kalv ,
kuliamąją su lokomotyvu, malūną, šiaudų pjaustykl ,
siuvamąją mašiną ir net fortepijoną – buvo vertas
Sibiro, o dar aukštos teisininko pareigos Kartu su
juo buvo ištremta 83 metų motina Pranė, sesuo ulė
ir sūnus onas12.
Šaši kaimo ūkininkas uozas Puskunigis (gim.
achmistras ladas atkelis.
1879), jo sūnūs Kazys ir onas, agento lektros skun- 1938 m.
dimu, dirbo fašistinės valdžios policijoje, malšino plento
darbininkus. Šeima buvo ištremta, o uozas ir onas Mokytojas onas irbickas
nuteisti katorgos darbams. Kazį nuo lagerių išgelbėjo su žmona advyga. 1939 m.
bene tai, kad jis dar iki 1940 m. rudens spėjo paKM nuotraukos
dirbėti „liaudies milicijoje“ Ukmergėj ,
Pagiriuos ir Švenčion liuose13.
Visi tremtiniai Sibire ar kitose
SSRS vietose ėjo sunkius kančių kelius, bet labiausiai nukentėjo 1941 metų
ištremtieji. Prasidėj s Vokietijos–SSRS
karas dar labiau sugriežtino NKVD
požiūrį į „liaudies priešus“, nesisekant
fronte 1942–1943 m. daug nuteistųjų
dar kartą buvo teisti ir sušaudyti. Iš
Alt jaus kr što daug lietuvių šeimų
buvo perkelta prie Šiaurės ledjūrio,
Lenos ir anos upių dirbti žvejybos
ūkiuose. Lietuva buvo likusi anapus
fronto, giminės negalėjo padėti maisto
siuntiniais.
V. Ratkelis buvo sušaudytas 1942
11 18, A. Urbonas – 1942 12 02, o . ockevičius mirė kalėjime 1942 10 28. Sibiro žemė priglaudė . Rašinską, . Virbicką ir jo žmoną advygą, uz Puskunigien . os vyras uozas Puskunigis
ištvėrė tremties vargus, o sūnus onas
mirė 1941 11 09 Sverdl vsko srities Ga- 12 Ten pat, b. 36766.
13
Ten pat, b. 37556.
rių rajone Sevurallage.
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Abi Babtų valsčiaus mokytojų – P. Kazlos ir . Virbicko – šeimos iš pradžių
dirbo Altajaus krašte, tačiau 1942 m. su didele grupe lietuvių buvo išgabentos į
ak tijos (dabar Sacha) šiaur – Ust nsko rajoną prie Laptevų jūros. . Virbickas
vargo žvejybos kolchoze, o žmona advyga sūdė žuvį, kartu su dukrele gyveno
jurtose. Kai šeimos galva tapo invalidu, jam buvo leista dirbti baržos škiperiu ,
mokytoju, persikelti į ak tską. Ligų iškankinti tremtiniai prašė leidimo išvykti į
gimtin bent numirti, bet jo negavo. . Virbickienė mirė 1952 01 23, . Virbickas –
1953 01 16. Našlaite likusiai šešiolikmetei jų dukrai Rūtai su giminių pagalba pavyko
grįžti į Lietuvą. (R. Virbickaitės-Raudienės tremties prisiminimus žr. p. 577–586.)
Kiek geriau pasisekė mokytojo P. Kazlos šeimai (žmona uzė, vaikai Birutė,
Algimantas ir Deimantas, tremtyje gimė Liudvisė). Altajaus krašto sovchoze vyras
dirbo arklininku, o akutijos šiaurėje – žveju. Tapo invalidu, tada jam su šeima
buvo leista persikelti į
uchtajaus gyvenviet prie Lenos (dabar Kamensko r.)
akutijos pietuose. Iš čia po 16 tremties metų pavyko grįžti į Lietuvą.

1945 metų liepos 24-oji
1944 m. vasarą Lietuvoje prasidėjus antrajai SSRS okupacijai, visų pirma
buvo ištremti visi vokiečių kilmės gyventojai. at jau seniai taip buvo padaryta
su Pavolgio vokiečių autonominės srities ir kitų imperijos vietų gyventojais vokiečiais. 1945 m., susiformavus rezistencijai, pasirinktinai pradėtos tremti partizanų
šeimos. Babtų valsčių palietė 1945 m. liepos 24 d. trėmimo banga.
1945 m. birželio 30 d. buvo nutarta iš Kauno apskrities ištremti 102 šeimas
(92 vyrus, 186 moteris ir 115 vaikų). Tremtiniams gabenti į geležinkelio stotis
skirta 30 automašinų, 4,5 tonos degalų. Rengtasi tarsi karinei akcijai. Apskritis
buvo padalyta į tris karines operatyvines apylinkes. Antrajai apylinkei su štabu
Kaune buvo priskirti Babtų, onav s, Vandži galos ir ap škio valsčiai. Apylinkei
vadovavo ltn. Novikovas, jai buvo priskirta NKVD 298 pulko 55 kariai ir 134 minėtų valsčių stribai, dar 20 karių iš kažkokio pulkininko Veselovo rezervo. Babtų
20 stribų būrys ir 10 kareivių trėmimo akcijos metu privalėjo kontroliuoti kelią
Babtai–Kaunas, o prie esančių miškų išslapstyti pasalas. NKVD 4 operatyviniai
darbuotojai, karininkas su 20 karių, stribai, 5 partiniai tarybiniai darbuotojai turėjo
įsiveržti į sodybas, ištremti šeimas, surašyti likusį turtą.
Kadangi, NKVD duomenimis, Babtų valsčiaus teritorijoje tuo metu veikė
viena partizanų grupė, buvo apsiribota iš jos ištremti tik 4 šeimas (14 asmenų)
arijos Barkauskienės iš Naujatriobių, Aniulienės iš Vareik nių, osės Staliūnienės
iš gl nų, ono Dilio iš Kilbis 14. Vienas ar daugiau šių šeimų narių buvo partizanai, o . Dilio byloje parašyta, kad du jo sūnūs represuoti 1941 m., du areštuoti
1945 m., sodyboje rasta 100 antitarybinių lapelių ir karikatūrinis Stalino portretas15.
Nėra duomenų, kad buvo ištremta Aniulienės šeima, vietoj jos, atrodo, buvo
pasirinkti Bacevičiai iš un škių kaimo.
. Barkauskienės sodybą apsupti
buvo pavesta vyr. leitenantui KolesniŠkiperis (ol. schipper – nesavaeigio laivo (baržos)
kovui su 7 NKVD kariais ir 5 stribais.
kapitonas.
Panašios užduotys buvo paskirstytos ir 14 Ten pat, f. V135, ap. 7, b. 26, l. 12–18.
15
Ten pat, b. 25, l. 1, 29.
kitiems baudėjams.
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Vis dėlto trėmimo „plano“ iki galo įvykdyti nepavyko, nes pasislėpė Petras,
gim. 1938 m., ir Pranas , 1935, Barkauskai bei lzė Bacevičiūtė, 1917. os tėvas
ykolas Bacevičius, 1890, buvo areštuotas ir nuo šeimos atskirtas16.

1948 metų gegužės 22-oji
Didžiausias Lietuvos, taip pat ir Babtų valsčiaus istorijoje trėmimas įvyko
1948 m. gegužės 22 d. is buvo užkoduotas pavadinimu „Vesna“ („Pavasaris“). Iš
miestelio ir aplinkinių kaimų į Sibiro Krasnoj rsko kraštą ir K merovo sritį buvo
išvežtos 36 šeimos – 110 žmonių. Iki tol buvo tremiamos partizanų ar jų rėmėjų šeimos, o dabar represuojamųjų ratas gerokai išplėstas, trėmimo bylose šalia
įrašų fašistų talkininkas, banditų šeima, banditų rėmėjas atsirado buožė, sabotažininkas,
nusiteik s antitarybiškai, šmeižia kolūkin santvarką. at 1947 m. buvo priimtas nutarimas dėl kolūkių Lietuvoje organizavimo, tad trėmimai turėjo būti dar viena
įbauginimo priemonė.
GB struktūros Babtų valsčiuje jau buvo įsitvirtinusios, turėjo platų agentų tinklą , joms talkino stribų būrys, tad trėmimo aukų sąrašai buvo kurpiami
konvejerio principu. Pradėtoje byloje būdavo stropiai surašomi šeimos nariai,
nurodant jų giminystės ryšį, prisegama valsčiaus vadovybės pažyma apie turimą
žemės kiekį ir turtą ir įvairių agentų kompromituoją pranešimai. eigu šeimoje
buvo baustų asmenų, pridedami jų tardymų protokolų išrašai. Neretai liudyti prieš
tremiamuosius būdavo iškviečiami kaimynai, buv samdiniai. Padorūs pasakydavo
tik tai, kas buvo akivaizdu (turimas turtas), tačiau nemažai buvo atvirų skundikų,
kerštautojų. Tarp pastarųjų gana aktyviai darbavosi po 1863 m. sukilimo į Ibėnų
ir kitus krašto kaimus atgabentų rusų kolonistų palikuonys (Isajus Lisovskis,
Arsenijus Liniovas, Afanasija Kudriašova, uzefa igačiova). nkavėdistams jokių
įrodymų nereikėjo, pakakdavo pasakymų
teko girdėti, kad pas juos užeina miškiniai žmonės šneka, kad jų duktė mišką neša
maistą malūne kažką kalbėjo pašnibždomis, negražiai atsiliepia apie kolūkius jaučiu, kad
tarybų valdžia jam nepatinka ir pan.
Pagrindinis „buožių“ nusikaltimas – jų turėtas turtas. Net jeigu šeima buvo
gausi, samdinių nelaikė, bet turėjo keletą karvių ar arklių, jau buvo socialiai
pavojingas elementas. Babtų valsčiuje daug ūkininkų turėjo arklines kuliamąsias,
jos buvo itin didelis įkaltis. „Liaudies priešų“ gretas didino ir turėtos javų kertamosios ar šienapjovės, arkliniai grėbliai, arpos, šiaudų pjaustyklės, bičių šeimos.
Kai kurios skundų formuluotės buvo parašytos tarsi per kalk , matyt,
enkavėdistų padiktuotos. Pavyzdžiui, Babtų valsčiaus „buožės“, tarsi susitar , iš
samdinių reikalav dirbti vos ne visą parą, o valgyti visai nedav . Vokietmečiu
kai kurie ūkininkai darbams iš lagerių
buvo pasiėm rusų belaisvių. Be abejo, 16
Ten pat, l. 51.
iš to turėjo naudos. Tačiau daugeliu
Tremtinių bylose figūruoja saugumo agentai slapyvardžiais Algutė, Bajera, Diržas, Giria, Dorožnik,
atvejų tai buvo ir mirčiai pasmerktų
aunas, urgis, Kilė, Liūtas,
iškus, Partizanas,
žmonių gelbėjimas jie atgaudavo jėgas,
Petras, Plaktukas, Putinas, Stipruolis, Traktoristas,
Utianskis, Vėjas, igmas ir kt.
Rytų frontui artėjant pabėgdavo į miš556
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ką, „savųjų“ laukė partizanų būriuose. Pagal sveiką protą sovietų valdžia tokiems
ūkininkams turėjo būti dėkinga, deja, belaisvių laikymas tapo sunkinančia aplinkybe,
tarybinių žmonių nežmoniška eksploatacija. Kai kurie buv belaisviai, gal gelbėdami
savo kailį nuo filtracijos stovyklų ar net lagerių, taip pat negailėjo buvusių šeimininkų. Pavyzdžiui, Grigorijus Šibikas skundė Vladą ir Teofil
ebatarauskus iš
Babtų, kad jam nepakankamai davė valgyti, ne laiku keisdavo patalyn 17.
Tremiant labai svarbūs įkalčiai buvo žmonių kalbos, nepalankios okupaciniam
režimui. Nors susibūrimuose buvo dainuojama lietuvi, prikąsk liežuv , neskųski žmonių
nekaltų, skundikų (agentų) buvo užtektinai. Agentūriniame pranešime apie Vilkėnų
kaimo gyventoją oną Brazaitį cituojami jo žodžiai Tarybinė valdžia apiplėšė visiškai,
net valgyti nėra ko. Greičiau ateitų tai valdžiai galas. aža to, jis pareišk s, kad Anglijoje ir Amerikoje žmonės esą laisvi. Kazys Brazaitis iš Vik nų kaimo skleidžiąs
gandus, kad ateis Anglija su Amerika. Povilas ebatarauskas (Babtai) teig s Sovietų
valdžia usijoje tiek nusigyveno, kad gyventojai liko be duonos, alkani, duonos jie važiuoja
Lietuvą. Rinkimų į LSSR Aukščiausiąją Tarybą išvakarėse replikav s Kuriam velniui
renka tą amanauskien , ką ji gali nuveikti
onas Gincas (Babtai) Mes mišką, o ne
kolchozus eisime. Greit ateis Amerika, ir kolchozai bus nereikalingi. Kai enkavėdistai
krėtė Gaižuvėlės Leonavičių sodybą ieškodami „banditų“, Rožė Leonavičienė pasakiusi Lietuvoje banditų nėra, yra kovotojai už laisv . Ksaveras Sirtautas (Daubarai)
Atėjo ne tarybinė, o banditinė valdžia. Komunistai atėjo ne ūkininkams gyvenimo pagerinti,
o j apiplėšti. Dabar jie užgulė turtinguosius, ateis eilė ir kitiems. Stasys Stanionis iš
Papa čių kaimynus ragin s neskubėti pjauti rugių, kad rusai neišsivežtų. Ateisianti
Amerika ir padėsianti nupjauti. Kazys Šalkauskas (Babtai) buvo pasiryž s atiduoti
savo ūkį pergalės prieš komunistus labui, komunistus grasino iškarsiąs, o rusus į
žem užkasiąs. uozas Antanavičius iš Naujatriobių teig s, jog už areštuotą brolį
pasireng s 10 komunistų nudobti. Kai rusai bėgs, juos iškarsim kaip šunis18.
„Vesnos“ akcijos ešeloną sudarė 58 vagonai su tremtiniais, du bagažo vagonai, vienas konvojaus ir vienas sanitarinis (izoliatorius). Kiekviename vagone
turėjo tilpti ne mažiau kaip 24 žmonės. Iš Lietuvos tada pajudėjo 26 ešelonai su
maždaug 36 tūkstančiais nelaimingųjų. Tarp jų 4 vagonai su babtiečiais.
kupantai trėmimo metu tikėjosi pasipriešinimo, tad ruošėsi kaip karinei
akcijai. vairios komandos, pranešimai telefonu ar per radiją buvo užšifruoti.
Pavyzdžiui, šifras 2737 reiškė „susidūriau su banda“, 3009 – „nukauta banditų“,
3254 – „kaunuosi“, 3333 – „turiu aukų“, 3381 – „žuvo“ ir pan. Tačiau užfiksuotas tik vienas konfliktinis atvejis – Panomariovo trėmimo grupė buvo apšaudyta
Vandžiogalos valsčiaus Rok škio kaime19.
„Vesnos“ akcijos metu ne visus numatytus asmenis pavyko ištremti. Nors
būsimos egzekucijos būdavo ruošiamos labai slaptai, iš pagausėjusių kariškių,
atvarytų traukinių ešelonų žmonės pajusdavo pavojų. Vienu kitu atveju artimuosius ar gerus pažįstamus įspėdavo ir
valdžios struktūrose dirb pareigūnai. 17
Ten pat, f. V5, ap. 1, b. 20841.
Pavyzdžiui, agentūra signalizavo, kad
Stasė Ramanauskienė, mažaraštė valstietė, 1948–
1952 m. LSSR AT deputatė. ed. pastaba.
uniškių apylinkės milicijos įgaliotinis
18
Ten pat, b. 3035, 2847, 3107, 3024, 4553, 3002, 4536,
Stasys Paulavičius praneš s Paparčių
2674, 6233.
kaimo urgiui Kalvaičiui apie gresiantį 19 Ten pat, b. 61, l. 96, 164.
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pavojų. Viena kita šeima trėmimų išvakarėse pabėgdavo į miestą ar kitur.
anydami, kad moterų ir vaikų neveš, pasislėpdavo vyrai. Kartais šeimoje būdavo
sutariama, kam lemta likti ir ištremtuosius remti materialiai. Nemažai babtiečių
dirbo ir mokėsi Kaune, net viską apimantis NKVD voratinklis ne visada juos
surasdavo. Dažna šeima, nujausdama savo lemtį, tremčiai pasiruošdavo iš anksto
supakuodavo būtiniausią mantą, maisto atsargą, prisidžiovindavo džiūvėsių. klausimą „Kaip gyvenate “, būdavo atsakoma „Sėdime ant džiuvėsių (suchorių) maišų“.
Tremiant Povilo ebatarausko (gim. 1897) šeimą, pasislėpė patsai šeimos
galva ir dukterys Kristina (1928) bei Bronė (1933). Iš 8 asmenų Dronseikų (Drąseikų) šeimos šeši gegužės 21 d. skubiai išvyko į Kauną, palikdami namus Babtuose
saugoti Stasei Dronseikienei (1916) su vienerių metų amžiaus dukrele Irena. as
rytojaus dieną išgabeno į Kėd inių geležinkelio stotį. Pavyko pasislėpti senyvai
Pranei Gincienei (1870) iš Babtų, Antano Leonavičiaus dukrai Irenai (1931) iš Gaižuvėlės, ono Tamulio (Gailiušiai) vaikams Anelei (1926), onikai (1928), Antanui
(1930), Pranui (1933), dar vienam kitam.
Po kurio laiko Lietuvoje ramybėje palikti šeimos nariai kreipėsi į valdžios
institucijas, prašydami leidimo šeimoms susijungti, t. y. grąžinti be pagrindo ištremtuosius. Atsakymai būdavo vienareikšmiai jeigu norite susijungti, važiuokite
į Sibirą, o Povilą ebatarauską po tokio kreipimosi kartu su dukra Brone 1952
m. tiesiog išgabeno į Igarką pas žmoną, vaikus ir motiną. Kadangi dukra Kristina
jau buvo ištekėjusi ir augino sūnų, jai buvo leista pasilikti Kaune.
Tremtiniai Ust Ordinske Irkutsko sr. . Paskutinėje eilėje antras
iš kairės

Stasys Gvergždys iš ugintų kaimo. Iš tremtinės

S. Blandienės albumo
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Toks pat likimas ištiko Vikūnų kaimo uzaną Brazaitien su vaiku, kurie kažkokiu būdu buvo išveng 1948 m. tremties. 1950 m. jie buvo išgabenti taip pat į Igarką.
Stasys Gvergždys su dukrele Stase 1950 m. savanoriškai išvyko į Irkutsko
sritį pas ten vargstančią žmoną ir motiną. Už šį kilnų, meile pagrįstą poelgį
Gvergždžiai likimo buvo apdovanoti Sibire gimusiu sūnumi. S. Gvergždžio atvykimas sukėlė sąmyšį vietos komendantūroje. Agentas Klepaškas pranešė, kad
lietuvis giriasi buv s „bandoje“, kur asmeniškai 30 rusų nužudė, 16 pakorė, vietos
milicijos viršininkui nupjovė liežuvį. Sibirą atvyk s su „bandos“ užduotimi žudyti
atsakingus tarybinius ir partinius darbuotojus. Komandiruotei „banditai“ surink
3 000 rublių. sąs laisvas, galįs bet kada grįžti į Lietuvą, tačiau negrįš, kol ko
nors nenužudys, visų pirma grūdų sandėlininko. inios buvo tokios fantastiškos,
kad
GB nutarė jas patikrinti per kitą šaltinį20. (S. Blandienės (Gvergždytės)
tremties prisiminimus žr. p. 591–597.)

1949 metų kovo 25-oji ir 1951 metų
spalio 2-oji
Antrasis pagal didumą „banditų“ ir „buožių“ šeimų trėmimas iš Lietuvos,
užkoduotas pavadinimu „Priboj“ („Bangų mūša“), prasidėjo 1949 m. kovo 25 d. ir
t sėsi apie savait . Tremtis turėjo galioti visam gyvenimui (rus. navečno). Iš Babtų
valsčiaus tada buvo išvežta 19 šeimų – 49 asmenys. Tremiamųjų nusikaltimai
buvo standartiniai – buožė, turėjo per daug gyvulių, samdė darbo jėgą. onas
ontvilas iš Antagynės eksploatavo vieno
Tarybinės armijos belaisvio darbą. Ignas
Urniežius iš Gaižuvėlės vokietmečiu
laikė 2–3 belaisvius, agento Vėjo pranešimu, burnojo prieš valdžią Tarybų
valdžia su Lietuvos liaudimi elgiasi kaip
su šunimi. aldžiai grūdų statyti nereikia.
Stasys Vasaitis (Vosiškiai) buvo apskųstas samdinių, kad bendradarbiavo su
vokiečių okupacine valdžia, o jo brolis
onas dirbo teisėju21.
Per 1949 m. spalio 2 d. trėmimą
(kodas „ senj“– „Ruduo“) Babtų valsčiuje jau berastos 5 „liaudies priešų“ šeimos (15 asmenų). onas Klimas iš ugin- Stasio ir Monikos asaičių iš osiškių kaimo
t buvo „demaskuotas“ kaip į kolūkį šeima Bodaibe Irkutsko sr. . Priekyje vaikai
idmantas, Gražina, Gediminas ir motina
prasiskverb s buožė, agituojąs prieš kolūkin santvarką ir palaikąs ryšius su Kazė asaitienė. BKM nuotr.
„banditais“. Bronius Vaidelis (Kikoniai)
nusikalto, kad vokietmečiu buvo paskir20
tas paruošų valdžiai rekvizitoriumi22.
Ten pat, b. 22453. Dukra Stasė Blandienė (Gvergždytė) paliudijo, kad jos tėvas, apskritai labai taikus
Vėliau masiškai iš Lietuvos neir ramus žmogus, nebuvo partizanas. ed. pastaba.
bevežta, o po Stalino mirties trėmimai 21 Ten pat, b. 22498, 22455, 22482, 22496.
22
Ten pat, b. 29836, 29024.
apskritai buvo nutraukti.
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Babtiečių pėdsakai Sibire, prie Uralo
ir Kazachstane
Tremtiniai iš Lietuvos, tarp jų ir babtiečiai, buvo gabenami į įvairias SSRS
vietas pagal to meto darbo jėgos poreikį. 1941 m. jie kuriam laikui įsikūrė palyginti neblogo klimato Altajaus krašte. Deja, neilgam. Karo su Vokietija metu
daug tremtinių, tarp jų ir abi Babtų mokytojų – Prano Kazlos ir ono Virbicko –
šeimos buvo pertremtos į Sibiro šiaur prie Laptevų jūros, Lenos ir anos upių
žemupių dirbti žvejybos, miško paruošų darbuose. ia gyvenimo sąlygos buvo
ypač žiaurios.
Pirmieji pokario kaliniai ir tremtiniai daugiausia buvo vežami į Komiją ar
ordviją. Prasidėjus masiniams trėmimams, traukinių sąstatai vėl judėjo į Sibirą.
Daugiausia buvo apgyvendinta Irkutsko, Krasnojarsko ir T msko srityse. Geografinis babtiečių tremtinių pasiskirstymas matyti 3 lentelėje.
3 lentelė
a tieči trė i

viet s

Tremties vieta (kraštas, sritis, rajonas)

Ištremta
šeimų

žmonių

1
1
2
2

1
4
4
6

1
2
8
1
1
1
1
1

2
7
27
4
1
4
1
1

1
1

5
3

1

5

1
3
1

2
10
1

28
1
1
3
1
2
1
1

87
5
3
9
4
2
2
1

ta aus kra tas
Barnaulas
esnakovka
Kamenis
Troickojė
rkutsk

sritis

Bajandajus
Bodaibo
chiritų Bulagatų
Irkutskas
Nižneudinskas
Ust rdynskis
Ust Uda
Taišetas
akuti a
Lenskas
Ust anskas
a a

ia

aragan

Balchašas

s sr

ia
Kožva
Troicko Pečiorskas
Nėra duomenų
rasn arsk
Igarka
eniseiskas
Kanskas
Krasnojarskas
Nazarovas
Nižnij Ingašas
Novosiolovas
Užuras

kra tas
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t sinys
Tremties vieta (kraštas, sritis, rajonas)

ver

vsk
sk

šeimų

žmonių

5

5

5

15

sritis

Sevurallagas
Parabelė

Ištremta

sritis

Trumpai apie didžiausias Babtų valsčiaus gyventojų tremties vietas.
garka – Krasnojarsko krašto miestas, įsikūr s ant enisejaus atšakos Igarkos
už poliarinio rato, amžino įšalo zonoje. Visi jo pastatai ir šaligatviai mediniai.
1929 m. čia pradėtas statyti miško transportavimo uostas, po dvejų metų įkurtas
Turuchansko rajonui pavaldus miestas. Iki
a. šeštojo dešimtmečio vidurio
Igarkoje buvo apgyvendinami tremtiniai, politiniai kaliniai. ų vergišku darbu pastatyti žuvies pramonės kombinatas, laivų remonto gamykla. Iš čia iki Salechardo
(prie bės žiočių) Stalino užmačia ir Gulago kalinių rankomis buvo bandyta
nutiesti geležinkelio liniją, vėliau užmesta. Šio geležinkelio likučius, kuriuos baigia paslėpti taiga, žmonės vadina keliu, gr stu žmonių kaulais. iestas augo kaip
miško pramonės centras, iš čia žemyn enisejumi ir Šiaurės ledjūriu į uropą
buvo gabenama mediena. 1970–1980 m. Igarka buvo antras pagal miško eksporto
apimtį SSRS uostas (po Archangelsko), čia vienu metu buvo galima pakrauti iki
35 okeaninių laivų. Tuo metu gyveno apie 18 tūkst. žmonių, tarp jų bent pusė
tūkstančio lietuvių. Kurį laiką čia tremtinio dalią vargo apie 90 babtiečių, išvežtų
1948 m. gegužės 22 d. Kartais jie susiburdavo sutikti Kalėdų, Naujųjų metų, šeimos švenčių proga. Po SSRS griūties praktiškai žlugus miško eksportui, Igarkoje
gyventojų beliko apie 6 tūkstančius.
irit
u agat ra nas, Irkutsko sritis. Šiame rajone buvo įkurdintos
1949 m. kovo 25 d. ištremtos devynios babtiečių šeimos – 26 žmonės. Tai buvo
antroji pagal dydį Babtų valsčiaus tremtinių kolonija (po Igarkos). Rajonas taip
pavadintas todėl, kad senovėje čia gyveno dvi buriatų gentys – echiritai ir bulagatai, kurios vėliau pasklido po kitas pabaikalės vietas. Po Antrojo pasaulinio
karo tai buvo žemdirbystės rajonas, dabar išgaunamas kaolinas, akmens anglis.
Rajono centras – Ust rdynskis ant Angaros intako Kudos upės, turintis apie
14 tūkst. gyventojų.
ara e ė, Tomsko sritis, – miestas Parabelės ir bės santakoje, to paties pavadinimo rajono centras, 6 tūkst. gyventojų. Šiame rajone buvo trečioji pagal dydį
babtiečių kolonija Sibire – 5 šeimos, 15 jų narių, 1951 m. spalio 2 d. trėmimo
aukos. Gyvenviet 1600 m. įkūrė rusų sentikiai, rajone dar gyvena vienas kitas
pietų selkupų genties atstovas. Per rajoną eina svarbūs naftos ir dujų naftotiekiai,
veikia aerouostas ir upės uostas.
r i k
eči rsk rajonas prie Pečioros upės (Komija) tapo 1945 m. liepos
24 d. Babtų tremtinių įkurdinimo vieta. ia gyveno 5 šeimos (23 žmonės). Komija
su kaimyne
ordvija Antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir pokaryje buvo sėte
nusėtos lageriais, tremtinių gyvenvietėmis. Vien Troicko Pečiorske jų buvo apie
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Lietuvių tremtinių susibūrimas Igarkoje

Tremtiniai Igarkos gatvėje. Antrasis iš kairės
Liudas Alaburda iš Kaniūkų kaimo.
BKM nuotraukos
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Teofilė

areikonių kaimo, trečioji

jos duktė Ona Kasparavičiūtė
Tundros peizažas Igarkos apylinkėse.
BKM nuotraukos
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70. Vokiečiams užėmus Donbasą, Komijos šachtos turėjo kompensuoti akmens
anglies trūkumą, 1942 m. Gulago kaliniai iki Vork tos nutiesė geležinkelį. ia
taip pat intensyviai buvo išgaunama nafta, dujos, spalvotieji ir net brangieji
metalai, deimantai.
Dabar rajone apie 15 tūkst. gyventojų, iš jų 7,8 tūkst. rajono centre. Dauguma jų komiai.

Visų mintyse – Lietuva
Visų tremtinių godos ir mintys buvo apie Lietuvą, grįžimą tėvynėn, nors iš
pradžių jas stelbė kitas tikslas išlikti gyviems. Darbas kolchozuose ir sovchozuose,
miško ūkiuose, prie geležinkelių tiesimo, atšiaurus klimatas, nuolatinė KGB akis,
menkas maistas sekino fiziškai ir dvasiškai.
juk daugelio šeimų galvos buvo
moterys, joms reikėjo maitinti vaikus. Kai neviltyje, pamirš atsargumą, žmonės
išsakydavo, ką galvoja apie valdžią, jie iš tremtinių tapdavo politiniais kaliniais.
Šiuo požiūriu būdinga tremtinės Aleksandros Urbonavičienės iš Gailiušių
kaimo istorija. Dirbdama Altajaus krašto Kamenio rajono sovchoze, ji, gal apimta
nevilties, kalbėdavo tiesiai, nešvelnindavo žodžių. Kažkoks Sergejus Ryžovas pranešė
GB, kad lietuvė tarp 3-iosios brigados darbuotojų skleidžia antisovietin
propagandą, teigia, kad sovietų valdžia – tai katorga, vyriausybė – piratai, plėšikai,
badui pasmerk liaudį. (Norėčiau šią valdžią gabalus sudraskyti.)
oteriškė tuoj
buvo apsupta NKVD agentų, jie pradėjo teikti fantastiškus pranešimus. Agentas
Ryga Urbonavičienė šnekėjo, kad kažkurioje upėje nuskendo 85 tūkst. tarybinių
karių; Tiumenės srityje parašiutu nusileido žmogus, kuris pranešė, kad rusai jau
nugalėti, tad ir dirbti nesą reikalo; gyrė gyvenimą Lietuvoje iki ateinant sovietų
valdžiai. Agentas Lobanovas Urbonavičienė tvirtina, kad sovietų valdžia sukurta
per melą. Agentas
agnit sekamoji mano, kad sovietų valdžia niekam tikusi,
tuščias reikalas.
1943 11 17 moteris buvo nuteista 8 metams lagerių ir 3 metams tremties.
os pavainikiui sūnui Baliui Aleknavičiui pavyko išvykti į Barna lą ir įsidarbinti transporto mašinų gamykloje pilstytoju. Kai motina, tapusi invalide, 1951 m.
buvo paleista iš istiunkos (Altajaus kraštas) lagerio ir vėl nutremta į Kamenio
rajoną, sūnus norėjo ją parsivežti į Barnaulą. GB atsakė, kad teisti žmonės Barnaule neregistruojami ir pasiūlė jam pačiam keliauti pas motiną.
aža to, prie Aleknavičiaus tuoj buvo pristatyti agentai. Vienas jų – slapyvardžiu Rasskazov – pranešė, kad Balys buvo sukaup s pinigų bėgti į Lietuvą, tris
dienas prasėdėjo geležinkelio stotyje, bet nepavyko gauti bilieto. Paskui persikėl s
į Barnaulą. Šnipui buvo nurodyta prašnekinti sekamąjį apie kapitalistinį gyvenimą
Lietuvoje, sužinoti, su kuo iš lietuvių jis bendrauja.23
A. Urbonavičienė iškentė Sibiro golgotą, grįžo į Babtus ir čia 1970 m. mirė.
Sūnus paleistas 1958 m. be teisės grįžti Lietuvon.
Spygliuotų vielų atskirti šeimų nariai – tremtiniai ir kaliniai – įvairiais keliais,
dažnai per Lietuvoje likusius artimuosius susižinodavo vieni apie kitus. Kaliniai,
atlik bausm , tremties vietą paprastai pasirinkdavo ten, kur vargo šeima.
Pavyzdžiui, Genovaitė Keruckaitė (Vo- 23 Ten pat, b. 36948.
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siškiai) iš
ordvijos avaso lagerio ir uozas Tamulis (Gailiušiai) iš Karagandos
lagerio išvyko pas savuosius į Igarką.
Po metų kitų, mirus Stalinui, ypač prasidėjus vadinamajam Nikitos hruščiovo politiniam atlydžiui, tremtinių gyvenimas palengvėjo, juos pradėta paleisti
iš specialiųjų gyvenviečių, dalis reabilituota. Tremtiniai pradėjo rašyti pareiškimus
SSRS ir LSSR vadovybei, įrodinėdami, kad buvo ištremti nekaltai, ir prašydami
leidimo grįžti į gimtin .
Šio laikotarpio tremtinių dokumentai atskleidžia tam tikrą represinių struktūrų sutrikimą nuvainikavus Stalino kultą ir paviešinus jo meto nusikaltimus;
vyravusį subjektyvizmą ir net chaosą vertinant trėmimo argumentus, kaltinimų
patikimumą. Aukštais adresais atsiųsti pareiškimai buvo persiunčiami į tremtinių
gimtines, vietos organų prašant įvertinti tremties pagrįstumą. ia reikia pasakyti,
kad kaltinimų bazė iš esmės liko nepasikeitusi, galima buvo tik svarstyti, ar patys
kaltinimai buvo sufabrikuoti, ar ne.
Vėl buvo renkamos rajono vykdomųjų komitetų pažymos, ar ištremtieji priklausė buožių kategorijai, kokio turėjo turto, ar šeimoje buvo rezistentų, ar rėmė
„banditus“. Vėl buvo apklausiami liudininkai, neretai tie patys, kaip ir kurpiant
trėmimo bylas. Apklausą paprastai vykdė jau ne kagėbistai, o apylinkių milicijos
įgaliotiniai. Nauji parodymai turėjo pranašumą prieš senuosius, nes liudytojai teigė
buv suklaidinti, prigąsdinti, pasiraš iš anksto parengtą tekstą.
Pavyzdžiui, Daubarų kaimo dešimtininkas Stasys Dabkevičius, 1948 m. teig s,
kad Polikarpas Gailevičius vokiečių karius pasitiko su lašiniais ir namine (samagonu), gyr s juos mitinge, glaud s „miškinius“, dabar nieko panašaus neprisiminė.
Arsenijus Liniovas, anksčiau nepalankiai liudij s prieš oną Gincą (vokiečiams užėjus sudaužė Babtuose sovietų statytą tribūną, išnaudojo rusų belaisvius
ir kt.), dabar aiškino, jog buvo supainioj s du Gincus per tėvavard . Agentas Petras
tvirtino, kad ne tik apie apkalbėtą Ksaverą Sirtautą, bet ir Daubarų kaimą nieko
nėra girdėj s.
Ksaveras Sirtautas buvo ištremtas kaltinant, kad turėjo 60 ha ūkį, vokiečius
pasitik s su duona ir druska, įdavinėj s naciams sovietinius aktyvistus. Dabar
buvo aiškinama, kad jis tik nuomojo Koreivos žem , paskui vedė jo našl , bet
didžiumą ūkio atėmė giminės. Vokietmečiu nieko nusikalstamo nenuveikė, belaisvių
neturėjo. aža to, bėgdami vokiečiai jo sodybą sudegino.
Kauno ir Vilkij s rajonų, tarp kurių buvo padalytas Babtų valsčius, valdžia
taip pat daugeliu atvejų buvo palanki tremtiniams – jų turėtų žemės hektarų
skaičius, turtas dabar smarkiai sumažėjo, nuosavybė virto nuoma ir pan.
Daugiausia babtiečių iš Sibiro buvo paleisti 1956–1957 m. Pasitaikė, kad
sunkiai apkaltinti žmonės grįždavo daug anksčiau, negu išsiųsti tiesiog kaip
priklaus „buožių“ klasei. Nemažai lagerius iškentusiųjų jau buvo laisvi, o dėl
jų ištremtos šeimos dar kamavosi prie enisejaus ar Lenos. Tai buvo būdingos
totalitarinės valstybės grimasos.
1941 m. iš Šaši ištremtos Puskunigių šeimos narys Kazys ne kartą kreipėsi
į Vilnių ir
askvą, prašydamas leidimo grįžti į Lietuvą, bet gaudavo neigiamą
atsakymą. 1959 m. jis rašė
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au 18 metų gyvenu usijoje, neteistas, neturiu jokių pastabų. eigu žmogus yra baudžiamas, jam nurodomas bausmės laikas. Nėra tokio nusikaltėlio, kuris nežinotų teismo
sprendimo.
Vyriškis prašė pranešti, kokį nusikaltimą jis yra padar s, kuriam laikui yra nubaustas ir kada bus paleistas. Neturėdami ką atsakyti, KGB biurokratai Puskunigių
šeimos likučius (Sibire mirė uzė Puskunigienė (gim. 1884), jos vyras uozas ir
sūnus onas kalėjo kitur) pagaliau paleido, jie apsigyveno Raud ndvaryje24.
Panašiai argumentavo Kazys Brazaitis iš Vikūnų, per traukinio avariją tap s
invalidu isi nusikaltėliai, net žmogžudžiai, žino savo bausmės laiką. Mes jau 8 metus
čia praradome ir nežinome, kiek dar teks laukti25.
Ne visiems paleistiesiems iš tremties ar įkalinimo įstaigų leista grįžti į
Lietuvą, o jeigu ir leista, tai jų neregistruodavo gimtinėje ar didžiuosiuose miestuose, ypač Kaune. Šį klausimą spr sdavo prie LSSR inistrų Tarybos sudaryta
komisija, miestų ar rajonų komunistų partijos vadovybė, vykdomieji komitetai.
Dauguma prašymų būdavo atmetama mažiausiai dėl dviejų priežasčių kratytasi
„svetimo elemento“, kildavo keblumų dėl grįžusiųjų turto, nes sodybos buvo arba
išdraskytos, arba jose apgyvendinti kiti žmonės. Sprendžiant šį klausimą, kaip ir
paleidimą iš tremties, būta daug savivalės, atsitiktinumo. Pavyzdžiui, jau minėtam
Baliui Aleknavičiui, kuris buvo tik represuoto batsiuvio Adomo Urbono posūnis
ir kuriam trėmimo metu buvo vos 17 metų, grįžti į Lietuvą neleista.
Stefanijai
Alaburdienei, kurios sūnus ir trys dukterys žuvo mūšyje su stribais, kartu su
sūnumi Liudu – leista. Sibire mirė Stasys Stanionis (Paparčiai), jo motina uzė,
žuvo sesuo oana (karjero griūtis). Likusi vieniša ir be sveikatos sesuo Antosė
Kaune buvo susiradusi globėją, bet nei mieste, nei Kauno rajone jai registruotis
neleista, tad išvyko į Akm n .
Būta atvejų, kai leidimai gyventi Lietuvoje buvo gauti kaimynų, giminių, jų
paveiktų ūkių vadovų pastangomis. Pavyzdžiui, 1960 m. Panevėži ko tarybinio
ūkio profsąjungos komitetas išplėstiniame susirinkime priėmė nutarimą prašyti
Vilkijos rajono vykdomąjį komitetą leidimo priregistruoti iš Sibiro grįžusį oną
Rašinską. Buv s politinis kalinys uozas Tamulis (Gailiušiai) dirbo Pag nės tarybiniame ūkyje. Stasiui Vasaičiui (Vosiškiai) po tremties pavyko tapti net Vilkijos
rajono „Stalino“ kolūkio revizijos komisijos pirmininku.
1945 m. represuota Naujatriobių gyventoja advyga Noreikienė, sūnus Vytautas įkalintas. Vėliau jie dar kartą buvo ištremti, motina Igarkoje mirė. Vytautas
1959 m. buvo paleistas be teisės gyventi Lietuvoje. Vis dėlto Sodininkystės ir
daržininkystės bandomojo ūkio direktoriaus Vytauto Knašio pastangomis po kurio
laiko jam pavyko prisiregistruoti Babtų apylinkėje.
Būta ir absurdiškų atvejų. Pavyzdžiui, LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas 1957 07 12 priėmė nutarimą paleisti išimties tvarka be konfiskuoto turto
grąžinimo uozą arcinkevičių iš Babtų, net leido jam apsigyventi Lietuvoje. Deja,
ši malonė buvo labai pavėluota – tremtinys mirė Igarkoje 1949 03 08.
Kitas atvejis. Iš Antagynės kaimo
turėjo būti ištremti onas ir Bronius 24 Ten pat, b. 37556.
Ignatavičiai, ono sūnūs. ų nerad ir 25 Ten pat, b. 2847.
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dokumentus supainioj enkavėdistai ištrėmė niekuo dėtą senuką oną Ignatavičių,
Povilo (gim. 1875). Per šešerius metus žmogus Sibire tapo invalidu, gyveno Novyj
Ingašo invalidų namuose. Ir tremtinys, ir jo duktė Vanda Karmilavičienė rašė
pareiškimus, prašydami ištaisyti klaidą, leisti bent prieš mirt pamatyti artimuosius.
1954 06 09 klaida buvo pripažinta, išsekusiam . Ignatavičiui leista grįžti namo.
Kartu su dukterimi na Vaitkiene ištremtas buvo ir į svečius iš Ras inių
rajono atvyk s jos tėvas onas emkauskas. Tik po ilgo rašymo į aukščiausias
SSRS instancijas žmogus 1953 m. buvo paleistas26.
Sudarant Kazio Ščesnavičiaus (gim. 1884) iš Kaniūkų bylą, liudininkai ir
saugumo agentai tvirtino, kad jo šeima remia partizano Bagdono būrį, sūnus
Tadas – dezertyras, o eslovas žuv s Rytų fronte vokiečių pusėje. Kazys ir Veronika Ščesnavičiai buvo ištremti, tačiau vėliau gavo Kauno miesto Lenino rajono
karinio komisariato pažymą, kad eslovas, būdamas ištikimas karinei priesaikai, žuvo
prie Berlyno ir palaidotas su karine pagarba. Po septynerių tremties metų – 1955
11 15 – Ščesnavičius paleido, o 1976 09 07 net reabilitavo27.
Kai kurie Babtų valsčiaus tremtiniai užsirašė lenkais ir pasinaudoj SSRS–
Lenkijos susitarimu dėl repatriacijos tiesiai iš Sibiro išvyko į pastarąją šalį. Taip
pasielgė milija Gailevičienė iš Daub rų, enriko ichalkevičiaus šeima iš Ant gynės, Antanas ir ofija Urniežiai iš Urn žių, bignevas Gvozdinskas iš anuš nių,
gal dar kas.
Prasidėjus . Gorbačiovo inicijuotai SSRS perestroikai, o Lietuvoje Atgimimo
sąjūdžiui, valdžia buvo priversta pradėti masinį tremtinių reabilitavimą. 1988 m.
spalio 21 d. LSSR AT prezidiumas priėmė įsaką „Dėl asmenų, iškeldintų iš Lietuvos
TSR teritorijos 1941–1952 metais, reabilitavimo“. Tačiau lemiamą žodį reabilituojant
tremtinius ir rezistentus tarė jau nepriklausomos Lietuvos Aukščiausioji Taryba,
1990 m. gegužės 2 d. priėmusi įstatymą „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“. Pagal šį įstatymą pasipriešinimo
dalyvių kova įvertinta kaip tautos teisės į savigyną raiška ir paskelbta, kad visi
Respublikos gyventojai, kurie už tai sovietinio ir nacistinio okupacinių režimų
buvo nuteisti, įkalinti neteismine tvarka arba ištremti iš Lietuvos, yra nekalti ir
grąžinamos visos jų pilietinės teisės.

Lik Sibire amžiams
Seniausia ištremta iš Babtų valsčiaus gyventoja – onika ontvilienė, jai buvo
devyniasdešimt septyneri. Aštuonias dešimtis buvo perkop ir kiti „liaudies priešai“
urgis Keruckas (92), Viktorija ebatarauskienė (88), Apolonija Urniežienė (85), Veronika armienė (84), Pranė Rašinskienė (83), Kostas arma (82), uzė Stanionienė
(80). Iš jų tik senolei A. Urniežienei, sulaukusiai 91 metų, pavyko grįžti į Lietuvą.
auniausias tremtinys – eslovas Brazaitis. Vežamas į Sibirą jis buvo tik
kelių mėnesių, mirė pakeliui į Igarką. Deimantas Kazla ėjo antruosius metus, jam
gal pavyko išgyventi.
Iš viso tremtyje, straipsnio autoriaus surinktais duomenimis, mirė 31 26 Ten pat, b. 2735, 3052, 15561.
babtiškis. Dalis jų panašiu laiku gal 27 Ten pat, b. 3100.
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būtų mir ir gimtinėje, tačiau kitų gyvenimą sutrumpino sunkus darbas, antisanitarinės gyvenimo sąlygos, pusbadis, atšiaurus Sibiro klimatas.
visų jų tragedija, – kad šį pasaulį apleido toli nuo tėvynės, neteisėtai apkaltinti ir pažeminti,
į paskutin kelion jų negalėjo palydėti ir apgiedoti giminės, kaimynai.
aža,
kad jų kapų negali prižiūrėti artimieji, juos pasiglemžia Sibiro augalija, svetima
aplinka ir tenykštės valdžios abejingumas sovietmečio aukoms. Nepavyko rasti
duomenų apie į Babtų kraštą pargabentus palaikus.
4 lentelė
re t e

ir

a tiečiai

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai, kaimas

irties vieta

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai, kaimas

irties vieta

Bacevičienė Kazė, ono,
1901, uniškiai

Troicko Pečiorskas,
Komija

Nerevičienė Teklė, Romualdo,
1896, Piepaliai

Troicko
Pečiorskas

Barkauskienė arija, urgio,
1900, Naujatriobiai

Troicko Pečiorskas,
Komija

Paleckienė arijona, okimo,
1874, Panevėžiukas

Igarka

Brazaitis eslovas, Kazio,
1947, Vikūnai

Igarka,
Krasnojarsko kr.

Puskunigis onas, uozo,
1915, Šašiai

Sevurallagas,
sušaudytas

Brazaitis Ksaveras, Kazio,
1942, Vikūnai

Igarka

Puskunigienė uzė, Kazio,
1884, Šašiai

Troickojė,
Altajaus kr.

Brazaitytė Stasė, Kazio,
1944, Vikūnai

Igarka

Rašinskas ečius, Andriejaus,
1885, Krivėnai

esnakovka,
Altajaus kr.

ebatarauskienė Teklė,
Vladislovo, 1896, Babtai

Igarka

Ratkelis Vladas, uozo, 1900,
Babtai

Sevurallagas,
sušaudytas

Igarka

Stanionienė uzė, Tamošiaus,
1868, Paparčiai

Igarka

Gailevičius Polikarpas,
Ipolito, 1887, Daubarai

Igarka

Stanionis Stasys, Igno, 1900,
Paparčiai

Igarka

Keruckas urgis, ono, 1857,
Vosiškiai

chirit Bulagatskis,
Irkutsko sr.

Stanionytė oana, Igno, 1912,
Paparčiai

Igarka

Lideika uozas, urgio, 1885,
Kaniūkai

Parabelė,
Tomsko sr.

Stankūnienė
ugintai

Igarka

Igarka

Turčinskas Pranas, Vinco,
1872, Daubarai

Igarka

arma Kostas, Kazio, 1866,
Naujatriobiai

Igarka

Urbonas Adomas,
1900, Babtai

Sevurallagas,
sušaudytas

armienė Veronika, uozo,
1864, Naujatriobiai

Igarka

Virbickas onas,
1905, Babtai

igevičius uozas, Stasio,
1896, Panevėžiukas

Sevurallagas,
Sverdlovsko sr.

Virbickienė advyga, ono,
1911, Babtai

ockevičius onas, Adomo,
1903, Babtai

Sevurallagas,
Sverdlovsko sr.,
sušaudytas

aleckas Stanislovas, uozo,
1945, Lineliai

ontvilienė onika, uozo,
1852, Antagynė

Bajandajus,
Irkutsko sr.

ebatarauskienė Viktorija,
otiejaus, 1860, Babtai

arcinkevičius uozas,
otiejaus, 1883, Babtai

na, uozo, 1889,

ykolo,
ykolo,

akutskas
akutskas
Igarka

Gim tremtyje
Kad ir kokia buvo tremtinio aplinka, ji negalėjo įveikti natūralių, prigimtinių
gyvenimo dėsnių, jausmų. Ir Sibire žmonės patyrė meil , tuokėsi, moterys gimdė.
Nors dažniausiai susikurdavo lietuviškos šeimos, pasitaikė ir mišrių. Pasibaigus
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tremties laikui, kai kas pasiliko gyventi Sibire. Vieni dėl šeimyninių aplinkybių,
kiti – negav leidimo grįžti Lietuvon, nesitikėj atgauti prarastųjų sodybų, nesiryž
vėl pradėti gyvenimą nuo nulio.
Surinktais duomenimis, tremtyje babtiečiams gimė bent 14 vaikų. Vytautas Gvergždys, broliai Algimantas ir onas Puskunigiai buvo tremtinių vaikai,
o kiti – jau Sibire subrendusių tremtinių vaikų vaikai. ų pirmuosius žingsnius,
pasaulėjautos pradmenis formavo Sibiro gamta ir tremties aplinka, tačiau vis dėlto
jie grįžo tėvynėn ir sulaukė Lietuvos nepriklausomybės.
5 lentelė
i ire gi

tre tini

vaikai

Vardas ir pavardė

Gimimo
metai

Gimimo vieta

Tėvai

Pastabos

Adamavičiūtė Danutė

1955

Krasnojarsko r.

1948 m. iš Vilkėnų ištremta
advyga urauskaitė ir Benediktas
Adamavičius

Atvyko
į Lietuvą

Adamavičiūtė

1958
Karagandos sr.,
Džezkazganas

1948 m. įkalinta Ksaverija
Keruckaitė (Vosiškiai) ir Drusys

irė
1957

Drusytė

lena

ita

1956

Drusys Stanislovas

1964

Drusys

valdas

1959

Drusytė Rimutė

1961

Drusys Stanislovas

1964

Gvergždys Vytautas

1954

Irkutsko sr.,
chiritų–
Bulagatų r.

1949 m. iš ugintų ištremti
Stasys ir anina Gvergždžiai

Atvyko
į Lietuvą

Lopatovaitė Regina

1951

Komija, Troicko
Pečiorsko r.

1945 m. iš Piepalių ištremta
lžbieta Nerevičiūtė ir Nikolajus
Lopatovas

Atvyko
į Lietuvą

Altajaus kr.,
Troickojė

1941 m. ištremti Kazys ir
advyga Puskunigiai

Atvyko
į Lietuvą

Komija, Troicko
Pečiorsko r.

1945 m. iš Naujatriobių ištremta
Ieva Barkauskaitė ir Vytautas
Rakauskas

Lopatovaitė Klaudija

1954

Puskunigis Algimantas

1941

Puskunigis onas

1947

Rakauskaitė Danutė

1950

Rakauskas Gediminas

1952

Rakauskas Algimantas

1954

Rakauskaitė

1955

na

Savickas Algirdas

1959

Savickas Gintas

1962

Atvyko
į Lietuvą

Krasnojarsko kr., 1948 m. iš Naujatriobių ištremta
Igarka
asimauskaitė Liucija ištekėjo už
Vlado Savicko

Atvyko
į Lietuvą

Pabaigos žodis
Sovietinės tremtys pakeitė istorinio Babtų valsčiaus gyventojų sudėtį. Sibirą
ir kitas SSRS vietas buvo išgabenti geriausiai besitvarkantys ūkininkai, verslininkai, inteligentijos atstovai. tuščias sodybas kėlėsi okupantų apkvailinti žmonės,
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svetimo gero ieškotojai, kartais ir iš tolimesnių vietovių. ų gyvensena, kaip ir
netrukus prievarta pradėti kurti kolūkiai, griovė šimtmečiais kurtas giminystės
ir kaimynystės tradicijas, dvasinį paveldą. Daug gražios kaimiškos tradicinės architektūros pastatų buvo nugriauta, perkelta į kitas vietas ir perstatyta kolūkių
reikalams. Ne į visas ir išlikusias sodybas tremtiniai galėjo grįžti, nes valdžia jų
turto negrąžino arba jų laukė nedraugiški naujųjų įnamių žvilgsniai.
Tremtinio, net reabilituoto SSRS valdžios, etiketė žmogų lydėjo visur. am
buvo sunku gauti atsakingesnį darbą, siekti karjeros. Būta tik laimingų išimčių.
Nepriklausomos Lietuvos valdžia okupantų represijas patyrusius asmenis
reabilitavo, tačiau niekas nekompensuos sulaužytų likimų, fizinių ir dvasinių
kančių, kurias patyrė babtiečiai.

Priedas
Asmenų, ištremtų iš Babtų valsčiaus, sąrašas
Sąrašą sudarant laikytasi šių principų pavardžių langelyje pirmiausia pateikiamas šeimos galva, jo sutuoktinė, vaikai, kiti šeimos nariai; tremties laikas
ir vieta išvardytiems asmenims galioja iki kito įrašo; savanoriškai į tremtį išvyk
ar paleisti iš lagerio ir prisijung prie šeimos pažymėti kursyvu. Dėl sovietinių
represinių struktūrų pareigūnų mažaraštiškumo ar aplaidumo, skirtingo lietuviškųjų
raidžių užrašymo rusiškomis raidėmis ir kitų aplinkybių gali pasitaikyti netikslumų. Dasiūnų, Linelių ir Pavejuonio kaimai vienur priskiriami Babtų valsčiui,
kitur – Raudondvario ar Vandžiogalos. ia įtrauktos trys minėtų kaimų šeimos.
Archyv.
bylos
Nr.

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai ir gyvenamoji vieta

Tremties laikas

Tremties vieta
(sritis ar kraštas,
rajonas)

2846

Alaburda Liudas, Vaclovo, 1937
Alaburdienė Stefanija, uozo, 1902
Kaniūkai

1948 05 22–1957 11 27

Krasnojarskas,
Igarka

1376

Aleknavičius Balys, Aleksandro, 1924
Babtai

1941 06 12–1958 07 02

Altajus,
Barnaulas

22442

Aniulis igmas, Aleksandro, 1928
Aniulytė Irena, Aleksandro, 1925
Kaniūkai

1949 03 25–1956 11 10

Irkutskas, chirit
Bulagatskis

R6233

Antanavičienė Pranė, ono, 1903
Antanavičius uozas, Igno, 1893
Antanavičius Vytas, uozo, 1930
Antanavičiūtė arijona, uozo, 1932
Antanavičiūtė Nijolė, 1938
Naujatriobiai

1948 05 22–1957 05 22

Krasnojarskas,
eniseiskas

40953

Bacevičienė Kazė, ono, 1901
Bacevičius Alfonsas, ykolo, 1931
Bacevičiūtė Apolonija, ykolo, 1930
uniškiai

1945 07 24–mirė
–1957 12 24

Komija, Troicko
Pečiorskas

74S1

Barkauskienė arija, urgio, 1900
Barkauskaitė-Rakauskienė Ieva, Benedikto,
1924
Barkauskaitė lžbieta, Benedikto, n. d.

1945 07 24–mirė
–1959 12 10

Komija, Troicko
Pečiorskas

–1956 06 28
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t sinys
Archyv.
bylos
Nr.

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai ir gyvenamoji vieta
Barkauskaitė Veronika, Benedikto, 1936
Barkauskas Kazys, Benedikto, 1940
Naujatriobiai

Tremties laikas

Tremties vieta
(sritis ar kraštas,
rajonas)

–n. d.
–n. d.

3035

Brazaitienė Pranė, ono, 1904
Brazaitytė advyga, ono, 1928
Brazaitytė anina, ono, 1932
Brazaitytė Genė, ono, 1935
Brazaitis eslovas, ono, 1944
Vilkėnai

1948 05 22–1958 12 16

Karaganda,
Balchašas

2847

Brazaitis Kazys, uozo, 1884
Brazaitienė uzana, ato, 1892
Brazaitis Antanas, Kazio, 1928
Brazaitytė Regina, Kazio, 1930
Brazaitytė arija, Kazio, 1935
Brazaitytė Sofija, Kazio, 1939
Brazaitis Ksaveras, Kazio, 1942
Brazaitytė Stasė, Kazio, 1944
Brazaitis eslovas, Kazio, 1947
Vikūnai

1948 05 22–1956 08 24

Krasnojarskas,
Igarka

3023

hvaščiauskienė
Vilkėnai

1948 05 22–1956 02 21

Krasnojarskas,
Nižnij Ingašas

3107

ebatarauskas Povilas, uozo, 1894
ebatarauskienė Teklė, Vladislovo, 1896
ebatarauskaitė advyga, Povilo, 1925
ebatarauskaitė Bronė, Povilo, 1933
ebatarauskaitė Regina, Povilo, 1940
ebatarauskienė Viktorija, otiejaus, 1860
Babtai

1952 12 10–1958 04 08
1948 05 22–mirė
–1958 04 08
1952 12 10–
1948 05 22–
–mirė

Krasnojarskas,
Igarka

20841

ebatarauskienė Teofilė, uozo, 1899
Babtai

1949 03 25–1955 06 22

Irkutskas,
Taišetas

38125

Dilys onas, Kazio, 1875
Dilienė Teodora, Augusto, 1890
Kilbisai

1945 07 24–1956 11 13

Komija, Kožva

16926

Dovidaitienė (Keruckaitė) Veronika, urgio,
1914
Dovidaitis Romas, Prano, 1938
Dovidaitytė Viktorija, Prano, 1945
Dovidaitis dvardas, Prano, 1947
Keruckas urgis, ono, 1857
Vosiškiai

1949 03 25–1958 06 16

Irkutskas, chirit
Bulagatskis

3112

Dranseikienė Stasė, Stasio, 1916
Dranseikaitė Irena, Vytauto, 1947
Babtai

1948 05 22–1957 04 07

Krasnojarskas,
Igarka

2673

Dumčienė Bronė, okūbo, 1896
Gailiušiai

1948 05 22–1956 05 07

Krasnojarskas,
Igarka

2942

Gailevičius Polikarpas, Ipolito, 1887
Gailevičienė milija, uozo, 1886
Daubarai

1948 05 22–mirė
–1955 12 04

Irkutskas, Igarka
Irkutskas, n. d.

arijona, Vinco, 1883

–1956 04 17
–1956 08 24
–mirė
–mirė
–mirė

–mirė
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t sinys
Archyv.
bylos
Nr.

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai ir gyvenamoji vieta

Tremties laikas

Tremties vieta
(sritis ar kraštas,
rajonas)

3024

Gincas onas, Antano, 1900
Gincienė Anelė, uozo, 1904
Babtai

1948 05 22–1957 05 07

Krasnojarskas,
Igarka

3078

Grajauskienė Regina, urgio, 1918
Grajauskas Gediminas, Antano, 1937
ugintai

1948 05 22–1960 02 29
–1958 04 22

Krasnojarskas,
Igarka

40094

Grajauskas Kazys, Povilo, 1914
Babtai

1945 05 28–n. d.

Komija, n. d.

22453

Gvergždys Stasys, Kazio, 1911
Gvergždienė anina, Antano, 1919
Gvergždytė Stasė, Stasio, 1945
Gvergždys ytautas, Stasio, 1954 (tremtyje)
ugintai

1950 05 16–1958 07 02
1949 03 25–
1950 05 16–

Irkutskas, chirit
Bulagatskis

22510

Gvozdinskas
anušoniai

1949 04 21–1955 11 21

Irkutskas,
Bodaibo

3052

Ignatavičius onas, Povilo, 1871
Antagynė

1948 05 22–1954 10 16

Krasnojarskas,
Nižnij Ingašas

14641

anušauskas onas, urgio, 1885.
N. d.

1949 03 25–1956 03

N. d.

R5069

Kalvaitis urgis, urgio, 1886
Kalvaitienė ofija, Igno, 1896
Kalvaitis uozas, urgio, 1929
Paparčiai

1948 05 22–1949

Krasnojarskas,
n. d.

2856

Kasparavičienė Teofilija, Stasio, 1892
Vareikoniai

1948 05 22–1956 05 15

Krasnojarskas,
Igarka

36522

Kazla Pranas, Vinco, 1907
Kazlienė uzė, Stasio, 1911
Kazlaitė Birutė, Prano, 1934
Kazla Algimantas, Prano, 1937
Kazla Deimantas, Prano, 1939
Panevėžiukas

1941 06 04–1957 08 22

2911

Keruckas onas, okūbo, 1885
Keruckas Antanas, ono, 1925
Keruckaitė Genovaitė, ono
Vosiškiai

1948 05 22–1957 07 26

29836

Klimas onas, Kazio, 1911
Klimienė ichalina, ono, 1899
ugintai

1951 10 02–1958 06 25

Tomskas,
Parabelė

16923

Kučinskienė
glynai

1949 03 29–1957 11 27

Krasnojarskas,
Užūras

22478

Lebedinskienė Bronė, uozo, 1903
Lebedinskienė advyga, Vinco, 1879
ugintai

1949 03 25–1956 08 15

Irkutskas, chirit
Bulagatskis

4553

Leonavičius Antanas, ono, 1903
Leonavičienė Rožė, Igno, 1900
Gaižuvėlė

1948 05 22–1956 05 22

Krasnojarskas,
Igarka

bignevas, Kosto, 1930

ugenija, urgio, 1923

1955 11–58

akutija, Lenskas

Krasnojarskas,
Igarka
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t sinys
Archyv.
bylos
Nr.

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai ir gyvenamoji vieta

Tremties laikas

Tremties vieta
(sritis ar kraštas,
rajonas)

15570

Levišauskienė uzė, uozo, 1902
Levišauskas Vladas, Aleksandro, 1927
Levišauskaitė Danguolė, Aleksandro, 1937
Levišauskas Vidutis, Aleksandro, 1940
Sitkūnai

1949 03 25–1957 09 30

Irkutskas,
Irkutskas

28651

Lideika uozas, urgio, 1885
Lideikienė ichalina, ono, 1886
Lideika Bronius, uozo, 1906
Lideikaitė Aleksandra, uozo, 1922
Kaniūkai

1951 01 02–mirė

Tomskas,
Parabelė

2837

Liukomas Kazys, Igno, 1872
Liukomienė Bronė, uozo, 1922
Liukomaitė Liudvika, uozo, 1945
Vosiškiai

1948 05 22–1956 03 20
–1957 04 10

Krasnojarskas,
Igarka

2735

arcinkevičius uozas,
Babtai

1948 05 22–mirė

Krasnojarskas,
Igarka

4534

arma Vladas, Kosto, 1909
armienė lena, uozo, 1916
arma onas, Kosto, 1907
arma Vytas, Vlado, 1939
arma Kostas, Kazio, 1866
armienė Veronika, uozo, 1864
Naujatriobiai

1948 05 22–1957 11 10

Krasnojarskas,
Nazarovas

–mirė
–mirė

Krasnojarskas,
Igarka

ichalkevičius enrikas,
Aleksandro, 1894
ichalkevičienė Stanislava, Boleslovo, 1904
ichalkevičius Vytautas, enriko, 1937
ichalkevičiūtė advyga, enriko, 1941
Antagynė

1948 05 22–1957 02 05

Krasnojarskas,
Igarka

igevičius uozas, Stasio, 1894

1941 06 14–mirė

igevičienė Vincenta, Prano, 1890

–1947 12 12

Sverdlovskas,
Sevurallagas
Altajus, Kamenis

2734

36613

R51863

36611

otiejaus, 1883

isevičius ykolas, Boleslovo, 1890
isevičienė Kazimiera, Kazio, 1893
isevičius Boleslovas, ykolo, 1917
isevičiūtė Kristina, ykolo, 1935
Gaižuvėlė
ockevičius onas, Adomo, 1903
ockevičienė
Babtai

lena, ono, 1905
na, Igno, 1905
onika, uozo, 1852

–1956 07 05
–1956 06 09

1951 10 02–n. d.
–1955 12 03

1941 06 14–sušaudytas

Tomskas,
Parabelė

–n. d.

Sverdlovskas,
Sevurallagas
Altajus, Troickojė

1949 03 25–1957 01 07
–mirė

Irkutskas,
Bajandajus

22498

ontvilienė
ontvilienė
Antagynė

3074

Novickienė Adelė, Vlado, 1888
Vilkėnai

1948 05 22–1955 12 29

Krasnojarskas,
Igarka

38123

Nerevičienė Teklė, Romualdo, 1896
Nerevičiūtė lžbieta, urgio, 1927
Piepaliai

1945 07 24–mirė
–1956 02 08

Komija, Troicko
Pečiorskas
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t sinys
Archyv.
bylos
Nr.

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai ir gyvenamoji vieta

Tremties laikas

Tremties vieta
(sritis ar kraštas,
rajonas)

22703

leškevičienė advyga, ono, 1919
leškevičius Vytas, uozo, 1941
leškevičiūtė orta, uozo, 1943
Bagdonavičienė Aleksandra, Igno, 1889,
motina
Bagdonavičiūtė alvina, ono, 1925, sesuo
Antagynė

1949 03 25–1955 02 22

Irkutskas,

Puskunigis onas, uozo, 1915
Puskunigis Kazys, uozo, 1912
Puskunigienė advyga, Felikso, 1918
Puskunigis Algimantas, Kazio, 1941
Puskunigis onas, Kazio, 1947
Puskunigienė uzė, Kazio, 1884
Šašiai

1941 06 14–mirė
–1959 06 06

16922

Rakauskienė anina, uozo, 1927
Karalgiris

1949 03 25–1956 08 01

36766

Rašinskas ečius, Andriejaus, 1885
Rašinskas onas, ečio, 1917
Rašinskaitė ulė, Andriejaus, 1882
Rašinskienė Pranė, Anupro, 1858
Krivėnai

1941 06 14–mirė
–1957 11 30
–1956 02 20
–mirė

36765

Ratkelis Vladas, uozo, 1900

1941 06 14–sušaudytas

Ratkelienė ulija, Adomo, 1894
Ratkelis Vytautas, Vlado, 1928
Ratkelytė Genovaitė, Vlado, 1928
Babtai

Visi pabėgo į Lietuvą

4538

Reinienė (Keruckaitė) milija,
ykolo, 1920
Reinys Vytautas, igmo, 1942
Vosiškiai

1948 05 22–1958 02 01

Krasnojarskas,
Krasnojarskas

3002

Sirtautas Ksaveras, ono, 1898
Sirtautienė Vladislava, Prano, 1912
Sirtautas Pranas, Ksavero, 1939
Sirtautas eslovas, Ksavero, 1946
Sirtautaitė advyga, Ksavero, 1946
Turčinskas Pranas, Vinco, 1872
Daubarai

1948 05 22–1958 05 29

Krasnojarskas,
Igarka

4537

Slavinskas Petras, Kazio, 1890
Slavinskienė na, Prano, 1900
Slavinskaitė Genė, Petro, 1928
Naujatriobiai

1948 05 22–1957 05 16

Krasnojarskas,
Kanskas

4536

Stanionis Stasys, Igno, 1900
Stanionytė Antosė, Igno, 1898
Stanionytė oana, Igno, 1912
Stanionienė uzė, Tamošiaus, 1868
Paparčiai

1948 05 22–mirė
–1958 07 01

Krasnojarskas,
Igarka

Stanislovaitis Antanas, Antano, 1877
Stanislovaitienė ofija, Augustino, 1888
Stanislovaitis Vladas, Antano, 1915

1949 03 25–1958 07 07

37556

22455

chirit

–1955 04 10
Bulagatskis
Sverdlovskas,
Sevurallagas
Altajus, Troickojė

–mirė
Irkutskas,
Nižneudinskas

Sverdlovskas,
Sevurallagas
Altajus, Troickojė

–mirė

–mirė
Irkutskas, chirit
Bulagatskas
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t sinys
Archyv.
bylos
Nr.

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai ir gyvenamoji vieta

Tremties laikas

Tremties vieta
(sritis ar kraštas,
rajonas)

Stanislovaitis uozas, Antano, 1920
Stanislovaitytė Bronė, Antano, 1923
Stanislovaitis Pranas, Antano, 1930
Kaniūkai
4548

Stankevičienė
Stankevičiūtė
Stankevičiūtė
Stankevičiūtė
Algupys

uzefa, ykolo, 1904
Genė, uozo, 1931
Albina, uozo, 1933
Birutė, uozo, 1945

1948 05 22–1957 10 31

Krasnojarskas,
Igarka

29836

Stankūnienė

na, uozo, 1889

1948 05 22– mirė

Krasnojarskas,
Igarka
Tomskas,
Parabelė

Stankūnas uozas, uozo, 1933
ugintai

1951 10 02–1958 06 25

2674

Šalkauskas Kazys, ono, 1886
Šalkauskienė lžbieta, ykolo, 1896
Šalkauskas urgis, Kazio, 1919
Babtai

1948 05 22–1957 10 03

Krasnojarskas,
Igarka

3100

Ščesnavičius Kazys, Vinco, 1884
Ščesnavičienė Veronika, ono, 1905
Kaniūkai

1948 05 22–1956 12 28

Krasnojarskas,
Novosiolovas

15572

Šimanskienė Valerija, ono, 1901
Šimanskaitė osė, Vaclovo, 1928
Šimanskas Kazys, Vaclovo
Šimanskaitė Genė, aclovo
Babtai

1949 03 25–1960 02 26

Irkutskas, chirit
Bulagatskis

2685

Šimkūnas onas, Antano, 1888
Šimkūnienė na, Vinco, 1894
Šimkūnas K stutis, ono, 1925
Šimkūnienė Felicija, uozo, 1922
Šimkūnaitė arytė, ono, 1923
Šimkūnas Vytautas, ono, 1936
Dasiūnai

1948 05 22–1957 08 23

Krasnojarskas,
Igarka

2841

Šnapštienė Ieva, Adomo, 1882
Šnapštytė Vladislava, Izidoriaus, 1914
Kampai

1948 05 22–1958 07 03

Krasnojarskas,
Igarka

2755

Tamulis onas, Igno, 1893
Tamulienė Agota, Povilo, 1901
Tamulytė na, ono, 1924
Tamulis uozas, ono, 1922
Gailiušiai

1948 05 22–1957 06 20

Krasnojarskas,
Igarka

Urbonas Adomas, ykolo, 1900
Urbonavičienė Aleksandra, ykolo, 1897

1941 06 14–sušaudytas
–1958 07 02

Urbonavičiūtė Birutė, Adomo, 1927
Urbonavičius ykolas, Adomo, 1929
Babtai

–1950

Urniežis Antanas, Franciškaus, 1883
Urniežienė ofija, Stepono, 1888
Urnėžiai

1948 05 23–1956 12 15

36948
1376

2751

–1958 06 02
1955–

1955 02 26–1957 10 01
Sverdlovsko sr.,
Altajus,
Barnaulas,
Kamenis
Sevurallagas

Krasnojarskas,
Igarka
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t sinys
Archyv.
bylos
Nr.

Pavardė, vardas, tėvavardis,
gimimo metai ir gyvenamoji vieta

Tremties laikas

Tremties vieta
(sritis ar kraštas,
rajonas)

22482

Urniežius Stasys, Igno, 1898
Urniežius Ignas, Igno, 1903
Urniežienė milija, Aleksandro, 1911
Urniežienė Apolonija, ato, 1864
Gaižuvėlė

1949 03 25–1955 11 21

Irkutskas, Ust
rdynskis

29024

Vaidelis Bronius, Povilo, 1902
Vaidelienė Anelė, Felikso, 1903
Vaidelis onas, Broniaus, 1936
Vaidelytė advyga, Broniaus, 1936
Kikoniai

1951 10 02–1958 07 25
–1958 06 20
–1958 09 02
–1958 05 29

Tomskas,
Parabelė

22496

Vasaitis Stasys, Andriaus, 1917
Vasaitienė onika, Kosto, 1916
Vasaitis Vidmantas, Stasio, 1942
Vasaitis Gediminas, Stasio, 1948
Vasaitytė Gražina, Stasio, 1948
Vasaitienė Kazė, Stasio, 1882
Vosiškiai

1949 03 25–1957 12 08

Irkutskas,
Bodaibo

37213
17523

Verbickas onas, ykolo, 1905
Verbickienė advyga, ono, 1911
Verbickaitė Rūta, ono, 1937
Babtai

1941 06 15–mirė
–mirė
–1953 08 17

4564

aleckienė Aleksandra, ono, 1907
aleckaitė na, uozo, 1934
aleckas Stanislovas, uozo, 1945
Lineliai

1948 05 22–1957 10 24

4547

asimauskas Stasys, Antano, 1900
asimauskienė Petrutė, uozo, 1906
asimauskaitė Liucija, Stasio, 1931
asimauskas Bernardas, Stasio, 1936
asimauskaitė arytė, 1941
Naujatriobiai

1948 05 22–1957 07 25

Krasnojarskas,
Igarka

15561

Vaitkienė na, ono, 1912
emkauskas onas, Igno, 1878, tėvas
Naujasodžiai

1949 03 25–1957 11 27
–1953 01 07

Irkutskas, Ust
Uda

3087

iniauskienė Pranė, ono, 1910
iniauskaitė Valė, Adomo, 1940
iniauskaitė Adolfina, Adomo, 1944
iniauskaitė ugenija, Adomo, 1947
Paleckienė arijona, okymo, 1874
Pavejuonis

1948 05 22–1957 08 06

Krasnojarskas,
Igarka

urauskas uozas, Petro, 1900
urauskienė lena, uozo, 1910
urauskaitė advyga, uozo, 1933
urauskaitė Alina, uozo, 1937
Vilkėnai

1948 05 22–1958 04 29

2707

–mirė

akutija, Ust
anskas

Krasnojarskas,
Igarka

–mirė
Krasnojarskas,
Krasnojarskas
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Vaikystė prie Laptevų jūros
ir anos upės
ūta

irbickaitė- audienė

Prieš Antrąjį pasaulinį karą mūsų šeima gyveno B btuose. Tėvelis onas Virbickas dirbo šešių klasių mokyklos
vedėju, dar dėstė geografiją. Gerai mokėjo rusų (per Pirmąjį
pasaulinį karą su tėvais buvo pasitrauk s į Baltarusiją, ogiliovą, ten baigė 4 klases) ir vokiečių kalbas. Buvo linksmas,
maloniai bendraujantis žmogus, turėjo gerą balsą, grojo keliais instrumentais, vaidino scenoje, mėgo sodininkyst . Prie
mokyklos buvo užveis s medelyną. Ir dėl aktyvaus būdo, ir
dėl valdžios reikalavimų dalyvavo visuomeninėje veikloje –
priklausė jaunalietuviams, Šaulių sąjungai.
ama advyga, kaip tada buvo įprasta, šeimininkavo naūta irbickaitėmuose, augino mane. i buvo puiki mezgėja, siuvėja ir siuvinėtoja,
audienė
nors jokių kursų nebuvo baigusi. Aš tuo metu lankiau darželį.
es gyvenome mokyklos mansardoje. Šalia buvo Šaulių namai, kur sekmadieniais grodavo dūdų orkestras. Kaip per miglą atsimenu, kad kažkokia proga į
Babt s turėjo atvažiuoti Prezidentas Antanas Smetona. Prie įvažiavimo į miestelį
buvo pastatyti garbės vartai, apipinti žalumynais ir gėlėmis .
Vieną vasaros dieną su mamyte ėjome į parduotuv ir matėme, kaip ant
statinės užsilip s vyras kažką garsiai kalbėjo, ant žemės buvo primėtyta lapelių.
mano klausimą, kas čia vyksta, mama atsakė tik liūdnu žvilgsniu. Netrukus
mokykloje apsigyveno keletas rusų kareivių, ir jie vakarais dainuodavo. Prasidėjo
sovietų okupacija.
1941 m. vasarą, kaip paprastai, atostogauti važiavome į tėvelio tėvišk P nią. Vieną vakarą atėjo kaimynas ir patarė tėveliui slėptis, nes girdėj s, kad bus
areštuojami mokytojai. Tėvelis į tai numojo ranka, – jis nieko blogo nėra padar s.
onas ir advyga
irbickai su dukrele
ūta. Centre

ono

brolis. 1940 m.

1939 m. liepą babtiečiai buvo pastat žalumynais papuoštus vartus (bromą) Prezidento
A. Smetonos, vykusio į
emaičių plento atidarymo iškilmes, garbei.
ed. pastaba.
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Gal kitą dieną su tėveliu nuėjome į P nią ir sužinojome, kad jį kviečia iš
Alyta s atvyk du pareigūnai. Tie vyrai įsodino mus į automobilį, atvežė į tėvelio
tėvišk ir mūsų šeimai liepė pasiimti savo daiktus. Tėvelis aiškino, kad daiktai yra
Babtuose, čia įvyko kažkokia klaida. Kariškiai patikino, kad Alytuj bus išsiaiškinta ir
mus nuvežė į geležinkelio stotį. (Tik iš archyvinių dokumentų paaiškėjo, kad jokios
„klaidos“ nebuvo, saugumo agentai Babtuose jau buvo praneš , kur mes išvykome.)
Vieni traukinio vagonai buvo su grotomis, kiti – be.
ums liepė lipti į
pastarąjį. ame jau sėdėjo gausi žydų šeima. i buvo apsirūpinusi minkštais gultais, patalyne. Kadangi mūsų gultai buvo pliki, tai bent mane sušelpė pagalvėle.
Aplinkui lakstė kariškiai, vis žadėjo dėl mūsų „išsiaiškinti“, kol pagaliau
pranešė jeigu turime giminių Alytuj , tegu jie sušelpia kelionei, o į Babtus daiktų
pasiimti mūsų tikrai neveš.
Viena mamos sesuo davė patalyn ir šiltų drabužių, kita norėjo mane pasiimti, tačiau mama nesutiko Kaip bus, taip, vargsime kartu.
an tada buvo tik ketveri metai, bet staigus gyvenimo pasikeitimas giliai
įsirėžė į atmintį. Gal tik nesuvokiau, ką išgyveno tėvai, kiti tremtiniai, gal ir jų
vargų naštos nesugebėjau vertinti, tad šie prisiminimai, ypač pirmųjų tremties
metų, daugiau išregėti, negu pajausti. Tikrasis dalios suvokimas ir apmąstymai
atsirado paauglystėje.
... Traukinys važiavo dieną ir naktį. Kartais sustodavo stotyse, pasigirsdavo
riksmas kipiatok (Karštas vanduo), ir vyrai, pasiėm turimus indus, eidavo virinto
vandens. Dar gaudavome sorų košės. Kai traukinys sustodavo laukuose, buvo
galima išlipti iš vagonų, palįsti po jais ir atlikti gamtos reikalą.
Kažkurioje stotyje sužinojome, kad prasidėjo karas ir subombardavo ršą
(Baltarusija). Dar kažkurioje stotyje šalia sustojo kitas sąstatas iš Lietuvos ir mama
pamatė savo pusseser iš Pr enų. Tėvelis iš kažkur buvo įsigij s žemėlapį, žymėjo
pravažiuotus miestus.
Vieną naktį pabudome nuo klyksmų, graudžių verksmų. Vyrus atskyrė nuo
šeimų ir varė į kitą sąstatą. Laimei, mūsų vagono nelietė.
Pagaliau pasiekėme Alt jaus kr što sostin Barna lą. Liepė skubiai kraustytis
iš vagonų ir nuvarė prie nebaigto statyti ir aptverto namo. Surad plytų ir skiedrų, žmonės improvizavo krosnis, bandė išsivirti karštimo. ia mus laikė trumpai.
Atriedėjo sunkvežimiai, sukrovėme į juos kuklią mantą ir ilgai vingiavome
į gyvenviet , kurią supo miškas.
ūsų šeima barake gavo mažą kambarėlį su
langu. Buvo ir krosnis maistui gaminti. Vyrai netrukus buvo pristatyti prie miško
darbų, kiekvienas turėjo įvykdyti dienos normą.
monėms, kurie buvo ištremti iš savų sodybų ir pasiėm daugiau mantos,
įsikurti buvo lengviau. Už drabužius iš vietos rusų buvo galima gauti maisto
produktų.
es nelabai turėjome ką keisti.
ama už suknel gavo bulvių, jas
valgėme taupydami neluptas švariai nuplaudavome, supjaustydavome griežinėliais
ir kepdavome ant plytos.
Pagaliau atėjo pirmas tremties pavasaris, tėvai vėl kažką išmainė į bulves,
jas pasodino prie barako ir pradėjome laukti derliaus. Tėvelis pradėjo skaptuoti
medpadžius, mama iš brezento pasiūdavo juosteles, išeidavo neblogos moteriškos
basutės. os turėjo paklausą ir padėjo mums sudurti galą su galu.
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Bulvių derliaus nesulaukėme, – joms pražydus galingas traktorius prie
barakų atitempė rąstų vežiojimo roges, mums buvo liepta į jas krautis daiktus
ir patiems įsitaisyti. Traktorius važiavo lėtai, tad buvo galima eiti šalia ir dar
pažemuogiauti. Kiek taip slinkome – neprisimenu, tik pasiekėme Angar s up .
Ten mūsų laukė vilkikas su baržų vilkstine.
Sulipome į baržą, triume užsiėmėme gultus. Plaukėme ilgai. Kartais vilkikas
sustodavo prie kranto, žmonės skubėdavo susikurti laužą, ką nors išsivirti, bet
ne visada spėdavo, nes niekas nežinojo, kiek laiko stovės. Dėl netinkamo maisto
daug žmonių suviduriavo. Viduriavau ir aš. Vienoje stotelėje mamytė rado pelynų,
išvirė jų arbatos ir aš pasveikau.
Pasiek
eremchovo gyvenviet manėme, kad joje ir įsikursime. Bet mūsų
laukė nedengti sunkvežimiai, jie nuvežė į Kačugo gyvenviet prie L nos upės.
ia vėl mūsų laukė baržų vilkstinė. Vėl lėtai ir ilgai plaukėme į Šiaur , priartėdami tai prie vieno, tai prie kito kranto. Vėl žmonės skubėdavo ant kranto šį
tą išsivirti, vėl vilkiko ūksmas nubraukdavo viltis, tremtiniai ne tik sirgo, bet ir
mirdavo. Pagaliau priplaukėme prie Šiaurės ledjūrio uosto T ksio, išsikraustėme
iš baržos.
Po dienos kitos mus susodino į didelį jūrinį laivą, žmonės pradėjo kalbėti,
kad veš į Ameriką.
at plaukėme L ptevų j ra į rytus. Deja, mūsų Amerika
baigėsi prie kitos upės – anos žiočių. Prie laivo priplaukė barkasai – irklinės
valtys, jomis pasiekėme krantą, kuriame jokios gyvenvietės nebuvo, stovėjo tik
keletas juodo audinio palapinių. jas sukrovėme mantą ir patys įsitaisėme. au
anos upės žiočių
schema
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Sibiro tremtinių
jurta rekonstrukcija
Lietuvos liaudies
buities muziejuje
umšiškėse

buvo ruduo, šalta, pliekė šlapdriba. Vaikai palapinėse gulėjo užsikloj antklodėmis, ant kurių buvo padėti dubenys. juos pro palapinių stogą lašėjo vanduo.
Artėjo žiema, suaugusieji pradėjo statyti jurtas. Aplinkui buvo tundra, medžių ir krūmų – nė kvapo. Iš kur ėmė karčių jurtų statybai – nežinau. Gal jos
buvo atplukdytos iš anos aukštupio
urta atrodo taip. žem viena prie kitos statmenai sukalamos kartys. Tos
kartys iš lauko apdedamos velėnomis, tarsi plytomis. Apačioje jos platesnės, o
viršuje maždaug 0,5 m storio. Tai sienos. Paliekami tarpai durims ir langams. Pastarieji – iš maišų audeklo. Stogas taip pat apdedamas velėnomis. Viduje – krosnis,
kurią sudaro statinė dugnu į viršų. os šone išpjauta pakura, o skardinis kaminas
išvestas pro stogą. Kai ateina žiema, lango angoje įstatomas iš upės paimtas ledo
gabalas. Tarpai tarp ledo ir velėnos užpildomi sniegu ir apipilami vandeniu, kad
sušaltų. Viduje tarpai tarp karčių dar užkamšomi samanomis.
Kai buvo pastatytos jurtos, tėvai pradėjo eiti į darbą. Vyrams išdavė ilgus
žvejų batus ir vatines (šimtasiūles), vadintas telogreikomis (rus. kūno šildytojos).
ie privalėjo gaudyti žuvis. Barkasu žvejai plaukdavo į upės vidurį, ten užmesdavo tinklą. Tinklo gale buvo toks maišas, motnia vadinamas. Paskui vilkdami
tinklą plaukdavo į krantą. Daugiausia sugaudavo seliavų (rus. kandiovka), panašių į silkes.
iemą irgi žvejojo. Tada upėje prakirsdavo eket ir į ją nuleisdavo tinklą.
vejų batai praleisdavo vandenį. Vyrai ir čia buvo išradingi. Kadangi kartais į tinklus pakliūdavo ruoniai, batus ištepdavo ruonių taukais ir vanduo ne
taip prasisunkdavo.
oterys turėjo medinėse statinėse sūdyti žuvis. Užkaltas jas ridendavo į
ledain . Kartą statinių pritrūko. Tėvelis mokėjo jas daryti, tai jį paskyrė brigadininku. atyt, būta šulų atsargų.
Vyrai žuvų parsinešdavo namo paslėp kelnių klešnėse. Laisvai pasiimti
neleido, bet ypač griežtai nesaugodavo.
Kai tėvai išeidavo į darbą, jurtoje likdavau viena su blynu, kurį mama
konservų dėžėje iškepdavo. o turėjo pakakti iki vakaro. Tada prisimindavau,
kad Babtuose kartais paslėpdavau duonos ar mėsos gabalėlį, kurį tėvai liepdavo
suvalgyti. Ak, kad dabar juos būtų galima pasiekti...
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Tėvelis iš medžio išdrožė trinkeles ir ant jų išrašė lietuviškas raides. Su
tomis trinkelėmis mokė mane sudėti žodžius ir juos perskaityti.
es turėjome
Stepo obarsko knygą „Per šaltį ir vėją“, ją ir skaičiau. Kadangi tėvelis rūkė, o
rūkalų nebuvo, aš, gal atsidėkodama, pripešiodavau iš tarpkarčių samanų, susmulkindavau jas ir pateikdavau kaip tabaką.
ūsų jurtyne kepyklos nebuvo, tad ir duonos nevalgėme. Kartą mama Kalėdų šventėms konservų dėžėje iškepė duonos su įkepta žuvimi. Buvo labai skanu.
Visi būdavo tiek pavarg , kad tarpusavyje nebendravo. Nepamenu, ar dar
buvo kas iš lietuvių. Už sienos jurtoje gyveno suomių šeima, atitremta iš Leningr do srities K lpino miesto. Su jokiu vaiku nedraugavau, gal jų nė nebuvo.
pač nyku buvo poliarin naktį.
Pagaliau atėjo pavasaris, pradėjo šviesti saulė. Iš lango buvo išimtas ledo
luitas. Aplink jurtą ištirpus sniegui, pasirodė gausybė raudonų, panašių į spanguoles, uogų. as valgėme su didžiuliu malonumu.
Kai upe išplaukė ledai, mus barkasu prieš srov perkėlė į Ust ansko rajono
kaimelį Kougustachą. Tėvelis ir čia gaudė žuvį, o mama ją sūdė.
Apsigyvenome didelėje jurtoje su gultais pasieniais. ia radome daug lietuvių šeimų. Tėvelis sutiko pažįstamą mokytoją Petrą Girčį su trimis vaikais.
urtoje gyveno Klimauskienė su truputį už mane vyresne dukra Daina, ilvyčiai
su dukra Gražina ir jos senele, Laskauskienė su dukromis Ina ir Alma, ibiliai,
Gasiūnai, dar kitos šeimos ar moterys. an čia buvo linksma, vaikai nuolat žaidė.
urtoje stovėjo dvi krosnys iš metalinių statinių. Valgį ant jų šeimos virė
laikydamosi eilės, nes kartu netilpdavo. Pasišviesdavome balanomis. Prie jų moterys iš baltinių siūlių naikino utėles.
uilo nebuvo, mama baltinius skalbdavo
vandenyje su pelenų šarmu. Kartą per savait buvo galima nueiti į pirtį, kur ir
drabužius dezinfekuodavo.
Vandenį sėmėme iš upės, žiemą tirpindavome sniegą.
alkų vyrai iš tundros parveždavo rogutėmis. Visi gyvenome draugiškai,
tik moterys dėl eilės prie krosnies kartais pasipykdavo. inoma, stigo vitaminų,
kai ką kamavo skorbutas, kitos ligos, nemažai žmonių mirė.
okių kelių nebuvo, vasarą ir žiemą jakutai, į lengvas roges pasikink elnius
ar šunis, važinėjo, kur norėjo.
iemą užeidavo baisios pūgos, vadinamos purga, kai už kelių žingsnių
žmogaus nematyti, o vėjas versdavo iš kojų. eigu tokia pūga kelyje užklupdavo
žmogų, jis pasiklysdavo ir sušaldavo. Artėjant pūgai, paleisdavo vaikus iš mokyklos, o ir suaugusieji kelias dienas nekeldavo kojos iš jurtos, kol stichija praeidavo.
Nors aplinkui buvo lyguma, pūgos supūsdavo tokias pusnis, kad nuo jų būdavo
galima važinėtis rogėmis.
Vieną dieną į jurtą atėjo moteris užrašyti vaikų į mokyklą.
ama man s
nerašė, sakė, kad moku lietuviškai rašyti ir skaityti, rusų kalba tik painios. i vis
dar tikėjosi greit grįžti į Lietuvą.
Kai vaikai išėjo į mokyklą, man pasidarė labai nuobodu. Pasisiuvau maišelį, į
jį įsidėjau rašalin ir plunksnakotį. Tėvai, pamat mano pastangas, nebeprieštaravo.
Vėliau tėveliui leido dirbti mokytoju, mes išsikėlėme iš jurtos, apsigyvenome
atskirai. amai jau nebereikėjo eiti į darbą.
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okykloje per pamokas sėdė- Kamelioko mokykloje. ūta sėdi pirmoji iš kairės
davome su paltais. Sušalusį rašalą
prakaldavome plunksnakočiais. Klasės buvo apšviečiamos žibalinėmis lempomis,
pakabintomis ant sienos. Per pertraukas, kad būtų šilta, dūkdavome arba dainuodavome vis pritūpdami. Kadangi aplinkui medžių nebuvo, tai Naujųjų metų
šventei iš anos vidupio atveždavo kokį krūmą, o mes jį papuošdavome vata.
okslo metams pasibaigus, gavome leidimą persikelti į kitą gyvenviet ,
kuri vadinosi Kameliokas. ia buvo parduotuvė, kepykla, mokykla, net ligoninė.
Pastarojoje terapeutu dirbo uozas Arlauskas, o dantiste jo žmona Birutė. Labai
susidraugavau su jų dukrele ūrate, iš jos gaudavau pasiskaityti knygučių, atsiųstų
iš Kauno.
Kamelioke jau buvo lengviau gyventi. Pasirodė amerikietiškų produktų – baltų
miltų, sviesto, pieno ir kiaušinių miltelių, džiovintų kopūstų, burokėlių, morkų.
Vaikams dar kliūdavo po dėžut konūta su klasės drauge jakute
densuoto pieno. inoma, viskas buvo
pagal korteles.
Produktus atgabendavo upe baržų vilkstinė. Kai pasigirsdavo vilkiko
ūžimas, visi eidavo prie upės. pač
laukė pašto, bent kokios žinutės iš
tremties draugų, o karui pasibaigus –
ir iš Lietuvos.
Tėvelis vasarą dirbo su žvejais.
Režimas buvo švelnesnis, jis parnešdavo įvairiausių žuvų. Iš jų skaniausios
buvo omuliai, seliavos ir muksūnai.
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Kartais pagaudavo ir didžiul nelmą, vėgėl . Šios žuvys riebios, kepant net riebalų nereikėdavo.
iemą pas tėvelį iš tundros užsukdavo jakutai. Atveždavo sušaldytų omulių stroganinai ir spirito. Kartais pasiskolindavo pinigų ir sąžiningai grąžindavo.
Gyveno jie tardochose – laikinuose statiniuose iš kūgiu sustatytų karčių, apdengtų
elnių kailiais. Rengėsi irgi elnių kailių kailiniais ir kepurėmis. Niekad nesiprausė,
tik vasarą išsitepdavo ruonių taukais. Nuo jų toli sklisdavo specifinis kvapas.
akutai tėvelį aprūpindavo ir lengva bei šilta avalyne.
Kamelioko mokykloje tėvelis vedė I ir III klasių pamokas, čia keturias klases
baigiau ir aš. Šeštadieniais per paskutin pamoką mokytoja skaitydavo S. Lagerliof
knygą „Stebuklingos Nilso kelionės su laukinėmis žąsimis“. Aš pamėgau skaityti. Parsinešdavau knygų ir iš gyvenvietės bibliotekos, kai ji retkarčiais būdavo
atidaryta. Tėvelio dėka pamėgau A. Puškino,
. Lermontovo poeziją, negalėjau
atsitraukti nuo N. Gogolio knygos „Vakarai vienasėdyje ties Dikanka“. Tiesa, perskaičiusi stipriai užsitempdavau antklod , kad koks kiaulės snukis nepasirodytų.
okykloje mane priėmė į pionierius, tik dar ilgai bijojau tėveliams pasirodyti
su raudonu kaklaraiščiu. Grįždama iš mokyklos jį nusirišdavau.
vairias šventes lietuviai paprastai šv sdavo pas Daugius, Lietuvos latvius.
Dainuodavome lietuviškas dainas, visi plodavo, kai tėvelis atlikdavo romansą
pagal . Lermontovo eiles „Išeinu aš vienas į kelią“.
Kažkurią vasarą tėvelis įsitaisė dirbti baržos škiperiu (kapitonu). Gana klastinga anos upe plaukiojau kartu ir aš. Kartą sustojome gyvenvietėje, kur dirbo
tėvelio draugas Balys Nemickas, mokytojas iš Punios, su šeima. Pas juos mane
paliko visai parai. Škiperiavimo sezonas baigėsi kelių parų areštu, – pasirodo,
tėvelis šio darbo nebuvo suderin s su komendantu.
Visą laiką tėvai jautėsi ištremti nekaltai. Siuntė prašymus į
GB, V.
olotovui, – viskas veltui. Pasklido kalbos, kad Raudonasis Kryžius renka vaikus
ir veža į Lietuvą. Buvau begaunanti palankų sveikatos pažymėjimą, bet mūsų ši
akcija nepasiekė.
1947 m. atsirado galimybė persikelti į ak tską. Pinigų bilietams neužteko,
bet tėvelis susitarė su vienos baržos škiperiu, kad leistų mums plaukti. Už tai jis
visą kelią turėjo pumpuoti iš triumo ten prasisunkiantį vandenį.
Atplauk į akutijos sostin akutską, lietuviai įsikūrė didelėje prieplaukos
palapinėje. Pirmą naktį daugelis buvo apvogti, mat Šiaurėje buvo įprat nieko
nesaugoti.
akutskas buvo medinis, vienaukštis, tik centre stovėjo keletas plytinių įstaigų,
augo vienas kitas skurdus berželis. Šaligatviai taip pat mediniai, einant jie linguodavo.
Tėvelis gavo darbo vaikų namų mokykloje (dėstė vokiečių kalbą), kuri buvo
gerokai už miesto, miške. ia ir apsigyvenome, praleidome metus. iemą
Stroganinos (rus. strogat – drožti) lietuviškas atitisusirgau skarlatina, ligoninėje išgulėjau
kmuo būtų drožliena. i daroma taip. Sušaldytą
40 dienų. Vėliau dar pasigavau plaučių
žuvį laikant galva žemyn statmenai įrėmus į stalą,
iš pradžių peiliu nudrožiami žvynai, po to ir mėsa.
uždegimą.
Drožles pasūdydavo ir valgydavo užsigerdami atDar vėliau tėvelį pakvietė dėstyti
skiestu spiritu. Šiaip mes valgydavome su duona.
Aut. pastaba.
vokiečių kalbą akutsko pedagoginio
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instituto paruošiamajame fakultete. Studentų miestelyje
jau turėjome vieną kambarį. Aš mokiausi šio instituto
bazinėje septynmetėje mokykloje, buvau vienintelė
lietuvaitė.
iema akutske būdavo labai šalta, iki –55
.
Nuo šalčio visur tvyrojo rūkas. Be vatinių kelnių ir
palto, be veltinių nė nebandyk išeiti laukan. Ant kailinės kepurės dar užsirišdavau skarą taip, kad neuždengtos likdavo tik akys.
Turguje buvo prekiaujama užšaldytais maisto produktais dubenėlio formos pienu, raugintais kopūstais.
Vasarą daug kas laikė statines vandeniui laikyti, vandenį
pirkdavo iš vandenvežių. iemą vežikai pardavinėdavo
ledo luitus, kurie statinėse atitirpdavo. Verdant sriubą onas irbickas tremtyje
žiemą pirmiausia reikėjo puode ištirpinti ledo gabalą.
Po antros žiemos tėvelis susirgo hipertonija, turėjo pereiti į lengvesnį darbą.
Pradėjo dirbti studentų miestelio komendantu. Nepasisekė ir man – gydytojai
nustatė abiejų plaučių bronchadenitą. Du mėnesius praleidau vaikų sanatorijoje
miške, tik po metų gydytojai mane išbraukė iš ligonių įskaitos.
vasarą akutske termometras rodydavo net 30 karščio. Kadangi jokios
kelio dangos nebuvo, bet kuris automobilis ar vežimas sukeldavo dulkių debesis.
Parėjus iš miesto reikėdavo nusiplauti prakaitą ir dulkes. Kildavo daug gaisrų, –
juk viskas buvo iš medžio.
an mokantis 8-oje klasėje mama susirgo vėžiu. Iš pradžių gydėsi ligoninėje,
vėliau namuose. 1952 m. sausio 23 d. ji mirė. Blogėjo ir tėvelio sveikata, jis vis
dažniau atsidurdavo ligoninėje, aš jį nuolat lankydavau, slaugydavau. Labai bijojau, kad tėtis nemirtų – likčiau vienui viena. Deja, jis vis silpo, beveik nekalbėjo,
blaškėsi, dejavo. Vieną sykį pasakė Dabar, ūtele, suprasi, kaip sunku gyventi. Dar
paprašė pakviesti gydytoją Arlauską, su kuriuo susidraugavome Šiaurėje. Buvo
.

irbickas

pirmas iš dešinės
akutsko ligoninėje.
Nuotraukos
iš

.

audienės

albumo
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naktis, Arlauskai man s nebeišleido, o ryto metą – 1953 m. sausio 15 d. – tėvelis
jau buvo mir s. Palaidotas jis buvo vietos lietuvių ir mamos pusseserės Vincės
hmieliauskienės rūpesčiu.
ane priglaudė hmieliauskienės šeima. Tėvelio sesuo kvietė grįžti į Lietuvą, žadėjo atsiųsti pinigų kelionei, bet aš juk buvau tremtinė, be leidimo išvykti
negalėjau.
Vieną pavasario rytą į klas atėjusi auklėtoja pranešė, kad susirgo osifas
Visarionovičius Stalinas, ir ragino mus gerai mokytis, kad jis greičiau pasveiktų.
Po to kiekvieną rytą privalėjome išsirikiuoti ir direktorei raportuoti, kiek gauta
penketų ir ketvertų.
ūsų pastangos nepadėjo po poros dienų Stalinas mirė,
o mes, užsiriš ant rankovių juodus ir raudonus kaspinus, dalyvavome miesto
gedulingame mitinge. es, mergaitės, išsigandome ar dabar neprasidės karas
Vasarą nuėjau į saugumo įstaigą prašyti, kad mane išleistų į Lietuvą. Rudenį
pradėjau mokytis 10-oje klasėje. Po kurio laiko auklėtoja pranešė, kad į mokyklą
buvo atėj s kariškis ir paprašė mano charakteristikos, kad ji parašė gerą. Tada
vėl nuėjau į saugumo įstaigą. Pareigūnas pavartė mano ploną bylą ir išdavė pažymą, pagal kurią galėjau gauti pasą. Karininkas dar palinkėjo, kad mokyčiausi
ir dirbčiau tarybinės tėvynės labui.
Tuo metu pasai, neturint gimimo liudijimo, buvo išduodami tik trims mėnesiams arba metams. Kitų dokumentų, išskyrus gautą pažymą, neturėjau. Tačiau
pasų skyriuje dirb s jakutas pasakė, kad man išduos gerą pasą – penkeriems metas.
Tada parašiau tetai, kad atsiųstų pinigų.
Tuo metu iš akutsko ištrūkti buvo galima tik laivu Lenos upe iki geležinkelio arba lėktuvu. Pirmasis kelias buvo pigesnis, bet labai lėtas, antrasis – greitas,
bet brangus. Neprisimenu, kiek pinigų atsiuntė teta, tik žinau, kad dar kažkiek
suaukojo lietuviai ir man nupirko lėktuvo bilietą. Lėktuvai buvo nedideli, keletą
kartų tūpėme, Novosib rske pernakvojau.
Kai nusileidome askvoje, buvo jau tamsu. Vieno lakūno iš lėktuvo ekipažo
paklausiau, kaip man patekti į Vilnių. dėmiai nužvelg s mane, jis pasakė, kad
yra užsisak s į
askvą taksi, pasiūlė važiuoti kartu. Išlaipino prie Baltarusijos
geležinkelio stoties ir paaiškino, kaip įsigyti bilietą.
Traukinio Vilnius–Kaliningradas bendrajame vagone išsikalbėjau su senute
ruse. Išgirdusi mano istoriją ir sužinojusi, kad Vilniuje, vėryne, gyvena mano
teta, nusivedė mane į savo namus pernakvoti, o ryto metą palydėjo iki tetos
Bronės yžienės, rašytojo uozo yžiaus žmonos, durų. Tai buvo 1953 m. spalio
antroji pusė.
Taigi tremtyje išbuvau 12 metų. Ten netekau abiejų tėvų, su kuriais iškentėjome nežmoniškas gyvenimo sąlygas Altajaus krašte, prie Šiaurės ledjūrio, Lenos ir
anos upių. ačiau, kaip jie sunkiai dirbo, kentėjo, dėl maisto ir drabužių sukosi
iš paskutiniųjų, bet nedejavo. Tėvų rūpinimosi dėka aš užaugau, grįžau į Tėvyn ,
deja, juos palikusi rūsčioje ir savaip gražioje jakutų žemėje. eigu neminėčiau
stalinistinio režimo pareigūnų, kurie ne tik atliko bjaurias statutines pareigas,
bet buvo ir žiaurūs, negailestingi, kiti sutikti žmonės man daug padėjo, pamokė,
paauklėjo. Tai visų pirma tremties lietuviai, kurie tarsi neg stančią ugnel širdyse
saugojo meil Lietuvai, tikėjo, jeigu ne jie, tai jų vaikai sugrįš namo. Tai ir kitų
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tautų tremtiniai. Tai ir mokytojai, kurie niekada nepriminė, kad tarp kitų mokinių
aš esu „perkeltoji“ (pereselenka). eil literatūrai pajutau būtent tremtyje, gal todėl,
kad knygose skaičiau apie pasaulį ir jausmus, kurie buvo toli ir gražūs, tarsi
pasakose. Ir šiandien prisimenu mįslingai besišypsantį jakutą, kuris išdavė man
geresnį pasą, negu privalėjo; lakūną, kuris varganą šešiolikmet su taksi nuvežė
iki Baltarusijos geležinkelio stoties; senut rus , kuri mane priglaudė nakčiai ir
saugiai perdavė tetai. ia negaliu nepaminėti ir giminaičių, kurie man buvo ne
tik moralinė, bet ir rimta materialinė atrama. Tai mamos seserų Bronės yžienės
ir Anelės Sundukovienės šeimos, tėvelio sesers Adelės imavičienės, brolio iko
Virbicko šeimos.
Vilnius iš pradžių nustebino tuo, kad visur girdėjosi lietuviška šneka. Vėliau atsivėrė sostinės grožis. Kurį laiką dar gyvenau draugų laiškais iš akutijos,
paskui įstojau į Vilniaus bibliotekinį technikumą, kurį sėkmingai baigiau. Nenorėdama būti našta tetoms, išvykau dirbti Gargžd bibliotekoje. Palengva pritapau
emaičių žemėje, darbas patiko. Dalyvavau visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje,
keliavau. Ištekėjau už uozapo Rudžio, su kuriuo užauginome dukras Nijol ir
ūrat . Šiandien turiu keturis vaikaičius ir tris provaikaičius.
Sulaukus Lietuvos nepriklausomybės, akutijos tremtis nutoltų kaip sapnas,
jeigu ten amžino poilsio nebūtų atgul stalininio teroro aukos – mano tėvai
advyga ir onas Virbickai, du iš tūkstančių ten mirusių lietuvių. Tai mano neužgyjanti žaizda.
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Bjaurus likimas, bet jis tavo
Ksaverija Keruckaitė-Drusienė

Tiek visos Lietuvos, tiek ir B btų
valsčiaus vyrai pokaryje išėjo į miškus
priešintis okupantams arba slapstytis
nuo tarnybos sovietinėje kariuomenėje.
Buvo tikima, kad Anglijos ir Amerikos
pastangomis artimiausiais mėnesiais
vėl bus atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Partizanai be artimųjų arba
jiems prijaučiančiųjų pagalbos negalėjo
slapstytis, tad mes jiems padėdavome
nunešdavome į mišką maisto, išplaudavome baltinius, tiesiog aplankydavome.
Aš eidavau tik į atsakingas užduotis, o
sesuo Genutė buvo dar beveik paauglė,
tad bėgdavo visur – nešdavo vainikus į partizanų žūties vietas, maistą,
pranešimus.
Artėjo pirmieji pokario rinkimai.
K stučio apygardos partizanai atnešdavo laikraštukų, raginančių tą rinkimų
farsą boikotuoti. Ryšį su jais palaikėme per Tamulį iš Vilkij s valsčiaus
agm niškių kaimo. Vyras buvo drąsus, Ksaverija Keruckaitė-Drusienė. 2011 m.
K. Driskiaus nuotr.
energingas, juo pasitikėjome.
Tą kartą Tamulis vėl atvežė paplatinti laikraštukų. uos pamatė viešėjusi kaimynė. Parėjusi namo apie partizanin spaudą prasitarė sūnui Vytukui.
šis buvo enkavėdistų šnipas. is visada
turėjo daug pinigų ir kas dvi trys dienos važiuodavo į Babt s „dantų taisyti“
(pas KGB majorą eščiarekovą). Aš seseriai ir kitiems sakydavau neprasidėkite
su juo, atvirai nekalbėkite.
Buvo toks partinis, bet geras žmogus Stasys Pacevičius. Per artimiausią
rinkiminį susirinkimą ema tkiemio dvare, kur ir muzika grojo, jis pašnibždėjo
Mergaitės, jus šiandien areštuos. Eikit pas mane ir būkit.
ūsų būrys ten ir nuėjo.
Netrukus atbildėjo stribai ar enkavėdistai, krėtė gl nus, V siškius, bet mūsų
nerado. iems į galvą neatėjo, kad galėtume slėptis pas aktyvistą.
ums kurį laiką reikėjo dingti iš enkavėdistų akiračio.
Seseriai Genutei skubiai surinkome pinigų ir išsiuntėme ją į emait ją.
ane pasiuntė į Ke mės rajoną, į Bu nišk . davė 6 butelius naminės, nes
tik su namine buvo galima įsiprašyti į pravažiuojantį sunkvežimį.
Partizanas uozas Rimkus iš Kelmės per karo mūšius užsiliko Suvalk joje,
vėliau atsirado mūsų apylinkėse, o namiškiai apie jį neturėjo jokių žinių. Tad mane
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ir pasiuntė su žinia, kartu gelbėdami nuo arešto. Už vieną butelį nuvažiavau iki
Ras inių, už kitą – iki Kr žkalnio. Po to pakliuvau į kareivių mašiną, kuri vyko
į kaimą gaudyti partizanų. Išlaipino mane per 2 km nuo Bu niškės kaimo. Radau
partizano žmoną ir motiną. Parodžiau joms uozo duotą kryželį, kurį moterys
atpažino ir apsidžiaugė, nes manė jį esant mirusį. Aš su uozo žmona grįžau į
Babtų apylink , suvedžiau ją su vyru.
Kurį laiką su seserimi vėl laikėmės pas tėvus, enkavėdistai mus lyg ir pamiršo. Tačiau antras kartas nemelavo.
Sykį aš ir Genutė, nuėjusios į mišką, su partizanais nusifotografavome. Saugumas kažkurį vyrą su dar neišryškintomis juostomis pagavo, padarė nuotraukas.
Ką jose atpažino, tuos ir griebė. Tarp jų ir mudvi.
ane suėmė 1948 m. balandžio 17 d. gimtajame Vosiškių kaime. Teisė
Vilniuje, gavau 10 m. lagerių.
Iš Lietuvos mūsų nuteistųjų grup išvežė rudenį, krintant lapams. es apie
juos net dainą dainavome, – visos buvome jaunos, dar nesuvokėme, kas mūsų
laukia. Tačiau jau ršoje pajutome enkavėdistiško kumščio skonį. Lipant iš vagono
kiekvienai kliuvo per kuprą. Stotyje išbuvome visą naktį, dar kartą visas pertikrino ir išvežė į askvą. Ten mus net makaronais pavaišino, užtat ilgai nelaikė.
Nugabeno į Petrop vlovską (dabar Petropavlas), kuris yra Kazachst no šiaurėje,
sukišo į kažkokį tvartą ir atidavė tarakonų malonei. Tarp mūsų buvo mokytoja
Laima, dzūkutė, jai tie padarai pirštus apgraužė. es tuos tarakonus metaliniais
puodukais daužėme. Atbėga, žiūri į mus ir nebijo. Kai suruošdavome antpuolį,
tai išsilakstydavo, o po kurio laiko vėl užpuldavo. Ir tokiomis sąlygomis mūsų
dykai nelaikė – varė bulvių rinkti. Kitame persodinimo punkte mus užklupo bjauri
pūga – sniegas su žeme, tad prašalome keturias paras be maisto. ei viena kita
turėjo pasiėmusi kokios užkandėlės, tai artimesn kaimyn sušelpė.
Kažkurioje patalpoje radau skutimosi peiliuką, jį slėpiau duonoje. Kalinės
maigydavo duoną ir iš jos kaip iš plastilino darydavo rožinius, kryželius. miau
galvoti, kad su tuo peiliuku galiu taip pat šį tą sumeistrauti. Ieškodavau plastmasinių daiktų – šukų, puodelių, rankenų – ir iš jų pradėjau pjaustyti kryželius,
Gedimino stulpus, Vyčio kryžių, ukrainietiškus ženklus, pakabukus. uos mainiau
į duoną ir taip palaikiau gyvastį.
us vežė kartu su kriminalinėmis kalinėmis (blatnomis) – vagilėmis, smurtautojomis, žudikėmis.
an pavyko su jomis užmegzti draugiškus santykius.
Padėjo mano plastmasiniai dirbiniai, o dar daugiau – mano neblogi batai. os
ėmė tuos batus skolintis ir naktimis išnykdavo pas sargybinius. Rytais ne tik
batus grąžindavo, bet ir duonos ar kitokį kąsnelį parnešdavo. Vieną dieną atvežė
du bidonus apyšiltės buzos. Kas dar turėjo atsargų – paragavo ir išspjovė, kas
neturėjo – srėbė.
Dar kitoje stotelėje kankino blakės. Kurį laiką žmonių tose patalpose nebuvo,
tad jos išalko ir dabar suskato atsigriebti. Kad ir kaip gynėmės, niekas nepadėjo,
net nuo lubų blakės krito.
Lageryje iš pradžių dirbome plytinėje. Vėliau mus ėmė mokyti mūrijimo.
Išmokau mūryti iš akmenų, šiandien užsimerkusi galėčiau tai daryti. Kitas moteris
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išmokė staliaus, dažymo ir kitokių darbų, tad statydavome namus – nuo pamatų
iki raktų atidavimo. Netoli Džezkazgano teka Kengiro upė, tai ją nutarė patvenkti,
elektrin įrengti. Betonavome jos užtvanką nuo apačios iki viršaus.
Iš pradžių dirbome už duoną ir buzą. Po Stalino mirties, bene šeštais lagerio metais, vergiškas sąlygas pradėjo švelninti. Pradėjo skaičiuoti simbolišką algą,
atsirado parduotuvių. Pinigų neišduodavo, bet pagal popierių galėjai papildomai
nusipirkti kruopų, duonos, kokių nors ledinukų.
Šalia moterų buvo ir vyrų lageriai. Šiaip jau jie buvo izoliuoti, nors kai
kurių tarnybų, pavyzdžiui, duonos kepyklos, vyrai rasdavo būdų, kaip moterims
ir laiškelį, ir duonos kepaliuką per spygliuotas vielas permesti.
1954 m. gegužės ir birželio mėnesiais Steplago 3-iajame padalinyje – Kengire – įvyko kalinių sukilimas. ie paėmė valdžią, išsirinko vadovyb . vairiai
aiškinta, dėl ko prasidėjo šis sukilimas. Papasakosiu mano girdėtą versiją.
Su mumis kalėjo brolis ir sesuo. Kažkaip jie susisiekė ir susitarė kai vyrų
ir moterų kolonos eidamos iš darbo prasilenks, jie vienas kitam pamojuos. Kai
pamojavo, tai sargyba iš pasiutimo nušovė 18 vyrų, 28 buvo sužeisti. Kaliniai iš
lagerio vadovybės pareikalavo, kad žudikus nubaustų. Kai ši atsisakė, prasidėjo
didžiulis sukilimas. ūsų moterų lageris bene 40 dienų buvo izoliuotas.
Kaliniai reikalavo, kad atvyktų aukšti valdžios atstovai, paaiškintų, kodėl po
Stalino mirties gyvenimas lageriuose nesikeičia. Anksčiau mes, moterys, dirbdavome po dvylika valandų, vėliau po dešimt. Po darbo irgi jokio poilsio nebuvo.
Nakčiai užrakindavo, palikdavo vienas su smirdinčiu tualeto kampu, o ketvirtą
ryto vėl keldavo, muštruodavo.
Sukilimą numalšino tankais, svarbiausieji jo vadai buvo nuteisti mirti. Vis
dėlto po sukilimo lagerio režimas sušvelnėjo. Nusižengimų neturintiems kaliniams
buvo leidžiama išeiti už lagerio vartų, ten dirbti, žinoma, laiku grįžtant.
Kad ir koks bjaurus būtų gyvenimas, žmogaus prigimtis stipresnė už jį.
Palaisvėjus lagerio režimui ar atbuvusios bausm ir tapusios tremtinėmis moterys
dairėsi į savo nelaimės draugų vyrų pus , įsiplieksdavo meilė, būdavo kuklios
vestuvės, gimdavo tremtinukai. Taip atsitiko ir su manimi.
Gasparas Drusys, kil s nuo Vyžuon , dirbo stalių brigadoje. uos siųsdavo
atlikti darbų visokiems viršininkams, lagerio prižiūrėtojams. Ateidavo kai ką paremontuoti ir į mūsų lagerį.
Kai jau atlikome po du trečdalius bausmės ir galėdavome išeiti už lagerio
vartų, kartą susitikome prie parduotuvės, pradėjome bendrauti, ypač kai kalinių
režimą pakeitė tremtinių.
ūsų tremties aplinkoje buvo apie 700 lietuvių vyrų ir tik 7 lietuvaitės.
Gasparas gerai grojo armonika, buvo laukiamas šeštadieniais per pabaltijiečių pasibuvimus. Gasparui piršome tokią Val iš emaitijos, bet kartą jis man pasakė
O kaip tu pažiūrėtum, jei vietoj alės tave vesčiau Aš pažiūrėjau palankiai.
Balandžio 18-ąją išėjome į laisv , o rugpjūčio mėnesį susimetrikavome, tapau
Drusiu, kaip ir vyras. Atėjo piršlys Rastenis, dar pora draugų. Tuo metu aplinkui
siautėjo plėšikai ir banditai. Išeisi naktį, tai gerai, kad be batų ar drabužių grįši.
Galėjo ir užmušti. Svečiai bijojo eiti namo. Gasparas buvo sumeistrav s vedybin
lovą, ir visi ant tos jaunavedžių lovos, kėdžių ir suolo pernakvojome. Tai tokios
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buvo mūsų vestuvės. Po to pavyko gauti kambarėlį, vėliau ir butą. Bet ne per
valdžios malon , o per pažintis, staliaus paslaugas ir pan.
Gyvendami Kazachijoje susilaukėme vaikų – itos, Ritos, valdos, Rimutės
ir Stanislovo. itutė per nelaimingą atsitikimą mirė nesulaukusi metukų. Su kitais
1966 metais grįžome į Lietuvą.
Labai norėtųsi iškeikti okupantus, jų nežmoniškus lagerius, tremtį, bet jeigu
kas paklaustų, ar norėčiau atsukti laiką atgal ir pakeisti likimą, atsakyčiau neigiamai. uk jeigu atsakyčiau priešingai, tada turėtų išnykti nebūtyje vaikai, anūkai,
kurių jau susilaukiau ir kuriuos labai myliu. Turėtų išnykti gražūs prisiminimai
apie savo vyrą, jų tėvą ir senelį, kurį, deja, laikas jau pasiėmė savo žinion.
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Sibirą pas ištremtą mamą
Stasė Blandienė Gvergždytė

Kai mūsų šeimą užgriuvo didžioji nelaimė, man ėjo tik
ketvirti metai, tad apie ją pasakoju remdamasi ne tik savo,
bet ir tėvų prisiminimais.
ano tėveliai anina ir Stasys Gvergždžiai ugint kaime
turėjo 24 ha žemės. Gyveno jie kukliai, tačiau pagal sovietų
įstatymus priklausė buožių kategorijai, turėjo valstybei statyti
smarkiai padidintas prievoles – grūdus, mėsą, pieną, kiaušinius
ir kt. Kažkuriuo metu gal jų nepavyko laiku sukaupti, tad tėvai
buvo paskelbti sabotažininkais, įtraukti į tremtinų asmenų sąrašą.
Kai kovo pabaigoje į sodybos kiemą įsuko ginkluoti
trėmikai, pas mus viešėjo mamos brolis Stasys Staševičius su Stasė Blandienė
žmona, gyven i kiškiuose. Išgąsčio akimirką dėdė Stasys tėve- Gvergždytė
liui liepė pasislėpti kamine, gal šeimininko nerad egzekutoriai
išvažiuos. Deja, jie tik dar labiau įtūžo ir įsakė skubiai į kelion rengtis mamai.
Tuo metu, pajut , kad mūsų šeima tremiama, atbėgo kaimynystėje gyvenusi
teta uzana Stankūnienė su sūnumi Kaziuku, susirinko kaimynai. Visi stengėsi mamai
padėti susidėti daiktus – drabužius, maisto, patalyn . Per šurmulį vienas sargybinių
ženklu parodė Kaziukui, kad mane suvyniotų į kailinius ir išneštų. Taip jis ir padarė.
Kiti sargybiniai ar nepastebėjo, ar apsimetė nepastebėj . Tėvelis iš kamino nepasirodė vis dar tikėdamas, kad mamą paleis. Taigi į Sibirą buvo ištremta viena mama.
ūsų šeimai prasidėjo dideli vargai mamai Sibire, o man su tėčiu B btų
apylinkėse. es slapstėmės pas giminaičius, tarsi žydai vokietmečiu. Atėjus svečiui, aš buvau kišama į spintą ar po lova, tėvelis iš vienos sodybos į kitą buvo
pervežamas net šiauduose. Didelė įtampa slėgė ir bėglius, ir jų globėjus. Tuo
tarpu į mūsų sodybą įsikėlė kiti kaimo gyventojai, kūreno namo statybai supirktus
rąstus, niokojo sodą. Tėveliui tai buvo labai skaudu.
Tuo metu mama pradėjo rašyti ramesnius laiškus. Sunkūs kolūkio darbai ir
slegianti aplinka kiek pagerėjo, kai ji įsidarbino Irk tsko srities chiritų–Bulagatų
rajono centro Ust rdynskio grūdų paruošų įmonėje „ agorzerno“.
Tėvelis suprato, kad nuolat miegoti zuikio miegu ir statyti pavojun artimuosius – ne išeitis, tad ėmė galvoti, kaip pasiduoti valdžiai. Giminaičiai tokiai
minčiai irgi pritarė, pažadėjo liudyti, jog trėmimo metu Gvergždžio tiesiog nebuvo namuose, o vėliau bijojo kalėjimo, tad žmonėse nesirodė. Saugumas, kiek
suprantu, nutarė nesiimti sankcijų, jei tėvelis su manimi savanoriškai išvyks į
mamos tremties vietą.
Kelion į Sibirą prisimenu tik kaip didžiulį džiaugsmą, patirtą
askvoje.
Parduotuvės lange pamačiau neregėto grožio lėl ir maldavau tėvelį ją nupirkti
tol, kol jis pasidavė. Šia lėle žaidžiau iki susitikimo su mama. i mane pačiupo
ant rankų ir ilgai verkė. Aš nesupratau
reikėjo džiaugtis, kad susitikome, o ji
chiritai ir bulagatai – čia gyvenusios buriatų
gentys. ed. pastaba.
liejo ašaras.
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ustino Matulaičio ir Praksedos Merčaitytės antroje eilėje centre
vestuvės. Pirmoje eilėje Marcelė Matulaitienė, onas Merčaitis,
jo žmona Agota, neatpažinta antroje eilėje

ytautas Matulaitis

antras , Stasė Matulaitytė penkta , Stasys Matulaitis šeštas

ama gyveno barake. Kai atvykome, mums davė mažytį kambarėlį su
langeliu į aukštą tvorą. idami darban tėvai mane užrakindavo ir aš tą tvorą regėdavau visą dieną. Kambarėlyje buvo plati lenta, kuri nakčia buvo mano gultas,
o dieną – šeimos stalas.
Tėvelis įsidarbino tame pačiame elevatoriuje kaip ir mama. iems tekdavo
ant pečių nešioti sunkius grūdų maišus, dėl to abu patyrė pilvo plėvės trūkius,
ne kartą buvo operuoti. Vėliau tėtis pradėjo dirbti mechaniku, tad darbas palengvėjo. Tačiau sykį ant jo užgriuvo kažkokie mechanizmai, sužeidė koją, vos
nelūžo stuburas. ama mažiau vargo pradėjusi fermoje šerti kiaules.
Tėvelis buvo darbštus, paslaugus, ramus, net drovus, tad jį aplinkiniai gerbė. Tiesa, ne visi. Kaip vėliau paaiškėjo iš tremties bylos, kažkoks KGB agentas
Klepaškas saugumui pranešė, kad Gvergždys prisipažin s, jog Lietuvoje kovojo
„bandoje“, 30 rusų nužudė, 16 pakorė, o kažkokiam milicijos viršininkui net
liežuvį nupjovė. Sibirą atvyk s su užduotimi nužudyti kuo daugiau tarybinių
darbuotojų, tarp jų – „ agotzerno“ sandėlininką. Šis skundas kvepėjo tokia fantastika, kad net čekistai nepatikėjo.
ane pradėjo kankinti įvairios ligos, – prasirgau apie dvejus metus. Tačiau
didžiausią širdies skausmą patyriau ne dėl ligų. Kai susirgau gelta, visus mano
daiktus, taigi ir lėl , paėmė sanitariniam apdorojimui. Po jo iš mano mylimo žaislo
liko tik beformis gumulas.
Palengva Sibire apsipratome. Sulauk sėklų iš Lietuvos, pradėjome augintis
daržovių. Tėvelis man sumeistravo nedidelius naščius, ir aš iš Kudos upės, Angaros intako, nešdavau vandens joms palaistyti.
Vėliau auginome keletą ožkų, net karv laikėme. Gyvuliams pašarą įvairiausiais būdais kaupėme visą vasarą pjovėme šieną, rišome paupio karklų šluotas.
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visi kaimynai suleisdavo į bendras barako patalpas. Paskui
moterys grindis iki baltumo plaudavo. Tame pačiame barake
su mumis arba kaimynystėje gyveno
atulaičiai, Lenartai,
atusevičiai, Urbšiai, Tamošaičiai, estų, rusų šeimos.
Nuotrauka prisiminimui. Antroje eilėje iš dešinės
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Marcelės

alaitienės

laidotuvės

Stasys Gvergždys

ketvirtas , Genutė Tamošaitytė trečia , Stasė Gvergždytė antra
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Nuotrauka prisiminimui. Pirmoje eilėje
onas Merčaitis antras

antroje eilėje

onas Matusevičius pirmas ,
ustinas Matulaitis antras ,

Prakseda Merčaitytė ketvirta , Stasys Matulaitis penktas ,
Matulaitis septintas , Stasė Merčaitytė aštunta
onas
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ytautas

aukštai sitais s

alaitis

Tėtis išmoko elevatoriuje pagauti balandžių, kišenėse parsinešdavo grūdų,
kuriuos gelžgaliais sutrupindavo. Kartu su kitais tremtiniais lietuviais pasigardžiuodavome virtais karveliais ir kvietine koše.
Lietuvių Ust rdynskyje buvo gausu, dauguma iš žnemunės, Šaki rajono.
Tai buvo gražūs, geraširdiški ir optimistiškai nusiteik žmonės. Nors darbas, visa
tremtinio dalia buvo sunkūs, nuolatinė saugumo priežiūra slėgė, nieko nekamavo
depresija, niekas nepanikavo, nesižudė, o gyveno mintimi, kad kada nors vis
vien sugrįš į tėvyn . Lietuvių balsas buvo girdimas kiekvieną šeštadienio vakarą
miesto klube, jie rengė gegužines, sutartinai šventė Velykas, Kalėdas, Sekmines,
kitas šventes, kurios baigdavosi kukliomis tremtinių vaišėmis. Kai lietuviai per
savo darbštumą prasigyveno, tos vaišės vis gausėjo.
onas
erčaitis, padedamas žentų
atulaičio ir Urbšio, pasistatė apvalių
rąstų namą. ame buvo įrengta ir koplyčia, čia vykdavo pamaldos. Vieną vasarą
su mumis gyveno iš kažkur atvyk s kunigas, tai toje koplyčioje daugelį pakrikštijo,
sutuokė, palydėjo į paskutin kelion . Ten buvo pakrikštytas ir Sibire gim s mano
broliukas Vytukas. o kūmais buvo Kristina Švedienė ir Vytautas atulaitis. Po
krikštynų lietuvišku papročiu buvo surengtos vaišės.
Gimus broliukui, man pareigų padaugėjo, – turėjau jį globoti, rengti, laiku
maitinti.
at aš jau irgi buvau paaugusi, pradėjau lankyti mokyklą. Iš pradžių
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ytuko krikštynos. Pirmoje eilėje tėvai Stasys

ir anina Gvergždžiai, kūmai Kristina Švedienė su krikštasūniu
ant rankų ir

ytautas Matulaitis antroje eilėje Antosė Matulaitienė,

neatpažinta, Lenartienė, uozas Matulaitis, ustinas Matulaitis

kasdien eidavau apie tris kilometrus į TS pradin , vėliau lankiau Ust rdynskio
vidurin .
okiniai buvo įvairių tautybių, didelė dalis – tremtinukai.
okytojai
tiek vietinius, tiek tremtinių vaikus traktavo vienodai, nes dauguma jų patys
buvo tremtinių palikuonys. Vienas buriatas, kaip man rodės, į lietuviukus žiūrėjo
net pagarbiau negu į rusiukus ar buriatukus. Už įvairius vaikų nusižengimus jis
skirdavo bausm – lįsti pro mokyklinių suolų apačią. Lietuviukai sėdėdavo klasės gale. Kai eilė lįsti ateidavo jiems, mokytojas paprastai sakydavo Na, šiandien
pakaks, bet ateityje...
Lietuviai savo vaikams leido bendrauti, žaisti su kitataučiais – rusiukais,
buriatukais, ukrainietukais, vokietukais. Kito požiūrio laikėsi estų tremtiniai. ie
savo vaikams draudė bendrauti visų pirma su rusiukais, o kadangi su jais bendravome mes, lietuviukai, tai ir su mumis. ūsų tėvai sakydavo kuo kalti vaikai,
kad tokia ar anokia valdžia.
Valdant N. hruščiovui, tremtinius pradėjo leisti namo. 1957 m. liepą atėjo
ir mūsų metas, tėvai pradėjo ruoštis. Kadangi norėjau grįžti į Lietuvą iki mokslo
metų pradžios, išvažiavau viena pirma tėvų ir brolio. Prisiglaudžiau pas Veroniką
ir Antaną Staševičius, kurie mane ir tėvelį kažkada slapstė.
tėvų reikalai tuo
tarpu susikomplikavo.
Tremtiniai, visų pirma darbštūs lietuviai, prie gyvenimo prisidurdavo prekiaudami taigos dovanomis. Taiga buvo gal už kokių 20 km, į ją uogautojai ar
grybautojai nuvažiuodavo dviem ar trim dienoms, taigi su nakvyne. Prisirink
dėžes žemuogių ar grybų, samdydavo sunkvežimius ir važiuodavo į Irkutsko
turgų jų parduoti. Tai ne sykį darė ir mano mama.
Kartu su mūsų šeima iš tremties buvo paleistos ir dvi mergaitės. os neturėjo
nei tėvų, nei pinigų grįžti į Lietuvą. ama, šelpusi jas drabužiais, kartais maistu,
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Prisiminimų autorė Stasė Gvergždytė
Sibire

Stasė Gvergždytė antra iš kairės
su draugėmis Genute Tamošaityte
pirma ir Dovidaityte ketvirta .
Nuotraukos iš S. Blandienės albumo
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nutarė sesutėms padėti prasimanyti pinigų. Visos nuvažiavo į taigą, prisiuogavo,
nuvežė į Irkutską. ia mamą sulaikė kaip spekuliant , iškėlė jai baudžiamąją
bylą ir nuteisė 5 metams pataisos darbų. ama stengėsi iš paskutiniųjų, dienos
užduotis įvykdydavo dvigubai, tad buvo paleista po dvejų su puse metų. Taigi mama pirmoji į Sibirą buvo ištremta, o paskutinė grįžo. Pikčiausia, kad per
atjautą, gerą širdį.
ia norėčiau papasakoti vieną epizodą, kuris rodo, kad paprasti rusai buvo
tremtinių draugai, vieni kitiems padėdavo bėdoje. Kai areštavo mamą, milicininkai
atvyko į mūsų butą išvežti jos turto. Šis turtas jau buvo sukrautas į lagaminus
kelionei į Lietuvą, tad milicininkai pradėjo juos tempti lauk. Išgirdusios apie neprašytus svečius, tuoj prisistatė dvi kaimynės – seserys Nina ir Paša Prosekinos – ir
pareiškė, kad lagaminai jų. Pareigūnai pradėjo klausinėti, kas tuose lagaminuose.
Kadangi moterys padėjo mamai lagaminus krauti, tai laimingai atspėdavo. Daug
mantos buvo išsaugota.
Grįž į Lietuvą, vėl apsigyvenome ugintuos , vienoje savo namo pusėje, o
vėliau atgavome visą. Dirbome kolūkyje. Ir aš ravėjau daržus, rišau pėdus, kroviau javų vežimus, dalyvavau kūlime. Iš pradžių mokiausi rusiškoje mokykloje
Kaune, vėliau B btų vidurinėje. Kaune baigiau konomikos technikumą, buvau
paskirta į Gudži nų pienin . ia sutikau mechaniku dirbusį Petrą Blandį, už jo
ištekėjau, susilaukėme sūnaus Vygando. Dabar jau džiaugiuosi trimis anūkėmis.
Sibiras pakirto mano tėvų sveikatą – mama mirė vos sulaukusi šešiasdešimties, tėvas – septyniasdešimt vienerių.
Tokia trumpa sovietinio okupacinio režimo nulemta mano šeimos istorija.
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Kelionė į Norilską pas kalintį brolį
ir jo mirtis
Elena Gugienė

Nenorėdamas prisiekti sovietų okupantams, mano brolis Lietuvos kariuomenės brigados generolas uozas Barzda-Bradauskas 1940 m. pabaigoje pasitraukė
į atsargą. Kelerius metus jis vadovavo Vytauto Didžiojo universiteto Transporto
mašinų katedrai.
1947 m. spalio 27 d. išėj s į darbą, namo nebegrįžo. Prie funikulieriaus jį
areštavo enkavėdistai. Artimieji apie tai nebuvo informuoti, tad pradėjau ieškoti
po Ka no kalėjimus ir areštines. Paruošusi maisto, ilgai stovėdavau eilėje, kad
sužinočiau, yra ten brolis ar ne.
Po trijų dienų pagaliau atvyko du
GB pareigūnai, pranešė, kad uozas
yra V lniaus saugumo kalėjime, užantspaudavo jo butą, tiksliau, kambarį su drabužiais ir biblioteka, nes kituose dviejuose kambariuose gyveno karo gydytojo
Giršos Vitenšteino šeima.
Vadinamoji troika brolį nuteisė 10 metų lagerių. Kas dešimt dienų vežiojau
jam maistą į Vilnių, iš pradžių į saugumą, o nuo 1948 m. kovo 1 d. – į L kiškių
kalėjimą. Traukinys iš Kauno išvažiuodavo 5 valandą ryto, o iš namų išeidavau
pus keturių. Naktimis siautėjo banditai, todėl į stotį mane lydėdavo vyras ir
brolis Pranas. Abu su ilgomis lazdomis nuo užpuolikų apsiginti. Vilniuje tekdavo
apie dvi valandas pastovėti eilėje, kad maistą įduočiau.
1948 m. balandžio 1 d. uozą išvežė į ršos kalėjimą, iš kur jis parašė mažą
laiškutį. Pranešė, kad ten ilgai nebus, kalinius skirsto į įvairias vietas, nežinia, kur
jis atsidurs. ano vyras ir sesuo advyga prieš šv. Velykas nuvežė jam maisto,
šiltų drabužių.
Vėliau uozas parašė jau iš Nor lsko kad ilgai plaukė barža enisi jaus upe,
kad kelionės metu pavogė visus šiltus jo drabužius, daug maisto. Laišką gavau
1948 m. rugpjūčio gale. Suvokiau, kad brolis už speigiračio liko be žieminių rūbų.
Paruošiau drabužių ir maisto, bet paaiškėjo, kad į Norilską siuntiniai priimami tik iki rugsėjo 1 d. at geležinkelio ten nėra, enisi jus užšąla, o lėktuvais
jų neskraidina. Siuntinį būsią galima siųsti tik nuo kitų metų gegužės 15 d., dar
mėnesį jis keliaus iki adresato.
Brolis rašė, kad dirba sunkų darbą, t. y. sijoja koksą, kad jo kojos sutinusios,
pakil s kraujospūdis, nuolat skauda galvą, apskritai silpnai jaučiasi. Nusprendžiau
pati nuvežti jam šiltų drabužių ir maisto. vieną maišą sudėjau 4 dėžes po 8 kg
maisto, o į kitą – ilgus kailinius, kailin kepur , veltinius, kaliošus ir kt.
Su tais dviem maišais 1948 m. spalio 6 dieną išvykau. Kauno oro uoste
pardavė bilietą tik iki Krasnoj rsko, nes buvo neaišku, kaip reikės skristi iš šio
miesto iki Dud nkos, kokia bus bilietų kaina ( enisiejui užšalus – dviguba taksa).
Spalio 10-osios vakare atskridau į Krasnoj rską. Buvo sekmadienis, oro uosto
laukimo salėje – daug skristi laukiančių žmonių. Atsitiktinai išgirdau dviejų moterų pokalbį, kad jos po atostogų grįžta į Norilską, bet jau penkias dienas negali
išskristi, nes dėl didelės audros Dud nkos ir Norilsko oro uostai uždaryti. Prie
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kasos nieko nebuvo, budėjo pats oro uosto viršininkas. Sužinoj s, kad vykstu į
Norilską aplankyti nuteisto brolio, paaiškino, kad Norilskas yra draudžiamojoje
zonoje, norint ten skristi reikia turėti leidimą, o į Dudinką, kuri yra netoli Norilsko, bilietai parduodami laisvai. is patarė skristi į Dudinką ir iš ten siuntinius
į lagerį išsiųsti paštu, nes Dudinką ir Norilską jungia geležinkelis. Viršininką
kažkas sutrukdė, jis paprašė užeiti vėliau.
Tuo tarpu susiradau jau minėtas moteris, išsikalbėjome. os patarė niekam
nesakyti, kad važiuoju į lagerį lankyti brolio, nes pasieniečiai gali pridaryti daug
nemalonumų. Greitai sugalvojau versiją, kad skrendu į Norilską pas tautietį gydytoją Tumėną. Atlik s bausm , jis gyveno laisvai ir dirbo GB poliklinikoje.
Viena iš šių moterų, gavusi vyro telegramą, nutarė nebeskristi į Norilską ir
bilietą net su leidimu pasiūlė man. Dokumentai buvo vardiniai, aš labai rizikavau. Bilietą nusipirkau, o leidimo neėmiau. Taip pat sumokėjau už moters vietą
viešbutyje ir su jos drauge ten pernakvojau. Viešbučio administracija šių mainų
nepastebėjo.
Likusi moteris prižadėjo nieko niekam nesakyti ir mane globoti. Ne veltui.
Pagyrė mano megztuką ir paklausė, ar jo nepadovanočiau. Neturėdama išeities,
atidaviau. Visą naktį nemiegojau, galvojau ar Dievas man padeda toje kelionėje,
ar aš iš proto išsikrausčiau
Spalio 11-ąją palydovas nuvedė visus, skrendančius į Norilską, prie lėktuvo,
skaitė pavardes, o kiekvienas iš mūsų tuomet lipo į lėktuvą. Svetima pavarde
įlipau ir aš su savo maišais. Atsisėdusi apsidairiau, kas kartu skrenda. Pasirodo,
du generolai skrido į Ig rką, vienas civilis į Turuch nską,
GB uniformuotas
asmuo ir aš su ruse – į Nor lską. Sėdėjau ir galvojau, kažin kokioje pekloje nutūpsiu ir ar pavyks grįžti atgal.
Nuskridome tik iki Turuch nsko. Šiauriau oro uostai tebebuvo uždaryti.
Kadangi mano paso ir bilieto pavardės nesutapo, bijojau nakvoti oro uoste, dvi
paras praleidau viešbutyje „Kolūkiečio namai“.
Nakvynei buvo paskirta viena didelė salė – apie 20 lovų, kartu ir vyrams,
ir moterims. Be man s, ten buvo apsistojusi 12 geologų ekspedicija, vadovaujama
garsaus Arktikos tyrėjo prof. Nikolajaus Urvancevo. Išsikalbėjusi su patarnautoja
sužinojau, kad neseniai du Lietuvos piliečiai skrido į Igarką ir abu juos areštavo.
Po dviejų dienų kartu su ekspedicija išskridom iš Turuchansko. Vėjas mūsų
lėktuvą mėtė į visas puses, jis tarškėjo braškėjo, tai aukštyn kilo, tai žemyn leidosi. Keletas keleivių susirgo, visi gulėjom, nes sėdėti buvo neįmanoma. Dėl oro
sąlygų lėktuvas nusileido ne į Dudinkoje, o Norilsko oro uoste „Nadežda“. an
vėl nusišypsojo laimė išvengiau dokumentų patikrinimo išskrendant iš Dudinkos
į Norilską.
Norilsko gatvėje atsidūriau su dviem dideliais maišais, kuriuos pakelti galėjau tik po vieną. Rusė globėja, net nežvilgtelėjusi į mane, nuėjo savo keliais. Pūtė
labai stiprus vėjas, sunku buvo kvapą atgauti. Sniegas krito didžiausiais gabalais,
maišus turėjau nuolat iš jo atkasinėti. Atkasusi vieną, jį kažkiek panešdavau, po
to grįždavau kito. Tokiu būdu per tris kartus nunešiau juos iki didesnės gatvės.
Sustabdžiusi sunkvežimį, paprašiau, kad nuvežtų į
GB polikliniką. Už
50 rublių jis sutiko. Poliklinika buvo visai netoli. Iš drabužininko sužinojau, kad
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daktaras Tumėnas visam mėnesiui išvyk s atostogų į Lietuvą. Labai nusiminiau,
nes nežinojau, į ką kreiptis, kad man padėtų ar bent paaiškintų, kaip surasti brolį.
Paprašiau drabužininko, kad pakviestų kurį nors kitą gydytoją. Atėjo gydytojas rusas.
Visi poliklinikos darbuotojai buvo arba paleisti iš lagerio, arba, būdami kaliniai,
turėjo leidimą šioje įstaigoje dirbti. Gydytojas, atidžiai ir maloniai mane išklaus s,
pasakė, kad yra kitas lietuvis – gydytojas Daugirdas, pas jį mane ir nuvedė.
Gydytojas Tadas Daugirdas nusivedė mane į savo kabinetą ir, išgird s,
ko atvykau, pasakė žinąs apie mano brolį, jis dirba miesto automobilių bazėje.
Pažinojo tos bazės techniką Varkalį, buvusį kalinį iš Šiaulių. Paskambino jam ir
paprašė, kad su manimi susitiktų. Varkalis atvyko į polikliniką, pasiėmė mane ir
kartu nuvažiavome į autobaz . Ten raudonajame kambaryje ir pasimačiau su broliu.
Tai buvo 1948 m. spalio 13-ąją.
Brolis atrodė labai sublog s, pražil s, sulink s, skundėsi pašlijusia sveikata.
Labai apsidžiaugė mane pamat s, bet ilgai kalbėtis negalėjome, nes kambaryje
netrukus turėjo vykti kažkoks susirinkimas, pradėjo rinktis žmonės. Brolis tik
pasakė, kad visus tuos daiktus ir produktus, kuriuos atvežiau, įduočiau jam oficialiai paprašiusi leidimo.
Toliau visą laiką mane globojo gydytojas Daugirdas, kuris dar gyveno lageryje, bet galėjo laisvai vaikščioti į polikliniką. is parūpino nakvyn ir nurodė,
į kokią įstaigą privalau kreiptis.
Aplink Norilską daug lagerių, o centrinė jų administracija buvo mieste.
ia su prašymu perduoti broliui dovanas ir kreipiausi. Viršininkas pasiteiravo, iš
kur aš ir kaip patekau į Norilską. Paaiškinau, kad pirkau bilietą Kaun , sėdau
į lėktuvą ir atskridau. Viršininkas užrašė sutikimo rezoliuciją ir liepė adjutantui
gatvėje parodyti kryptį, kur man eiti.
Teko eiti ne plentu, kur dirba ir vaikščioja kaliniai, o tiesiais takais per
tundrą maždaug apie 3 kilometrus. Visko pakelti negalėjau, tad iš pradžių pasiėmiau kiek mažesnį ryšulį su maistu ir visais šiltais drabužiais. jau griūdama
į duobes ir brisdama per gilias pusnis, kėliausi ir vėl ėjau. Pasiekusi spygliuota
viela aptvertą lagerį, prie mūrinės vartų būdelės budinčiam enkavėdistui parodžiau
leidimą įteikti broliui maistą ir drabužius.
Sargybinis nuvedė mane pas lagerio viršininką pasikalbėti. o kabinetas
buvo puikiai įrengtas, išklotas kilimais ir papuoštas dviem didžiulėmis palmėmis.
Atėjo dar du enkavėdistai, pulkininkas ir majoras, visi trys pradėjo klausinėti,
iš kur aš, kaip patekau į Nor lską, kur gavau leidimą čia atvykti. Pasakiau, kad
atvykau be leidimo ir net nežinojau, kad jo reikia; kad vykau tik į Dudinką,
bet dėl audros lėktuvas nusileido Norilske. Atvykau aplankyti brolio, buvusio
Lietuvos kariuomenės generolo, nuteisto 10 metų, atvežiau jam maisto ir šiltų
drabužių, nes jį pakeliui apvogė. Paklausė, ar turiu kokį įrodymą, kad jis mano
brolis. Atsakiau, kad jokių įrodymų neturiu, bet mudu su broliu labai panašūs,
mūsų tas pats tėvavardis.
Vėliau sužinojau, kad jie broliui skambino keletą kartų į darboviet , klausinėjo,
kiek jis turi seserų ir brolių, kokie jų vardai ir kur dirba. atyt, tie viršininkai
įsitikino, kad aš teisyb sakiau. Gavau leidimą pasimatyti su broliu ir įteikti jam
atvežtus daiktus, bet teko laukti 18 val. vakaro, kai jis su kalinių kolona grįžta
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į lagerį iš darbovietės. Kol laukiau, sargybiniai vaišino mane praskiesta arbata, o
aš juos – sumuštiniais su kumpiu. ie suieškojo knygoje brolio pavard ir pasakė,
kad brolis nuteistas už tėvynės išdavimą pagal 58 straipsnį.
Kai brolis grįžo, mudu nuvedė į atskirą kambarį ir liepė kalbėtis rusiškai,
kartu liko vienas iš sargybinių. Kurį laiką keitėmės naujienomis, paskui mane
iškvietė pas to lagerio saugumietį. is buvo jaunas, kalbėjo šiurkščiai, klausinėjo,
ko ir kaip čia atsiradau, pareikalavo parodyti leidimą atvykti arba lėktuvo bilietą.
Vėl aiškinau, kad Dudinkoje lėktuvo nepriėmė, atskridau tiesiai į Norilską; kad
broliui etapo metu prapuolė visi jo šilti drabužiai ir maistas; kad paštas siuntinių
iki pavasario nebepriima; suprasdama, kad jeigu dabar broliui nepadėsiu, tai jis
žiemą išbadėj s persišaldys, apsirgs ir numirs, todėl ir atskridau. Dėjausi, kad
ieškau lėktuvo bilieto po kišenes ir piniginėje, o „neradusi“ pasakiau, kad turbūt
išmečiau, negalvojau, kad jo beprireiks. Saugumietis griežtai pareikalavo mano
paso, įspėjo, kad niekur nesislėpčiau, nes vis tiek suras, o pasą gal rytoj grąžins.
Sugrįžusi pas brolį, radau jį apsivilkusį atvežtais kailiniais, su kepure, šaliku,
veltiniais ir kaliošais. Net nustebau šalia sargybinių, kurie vaikščiojo nešvariais
balto kailio bekešais*, jis atrodė kaip koks ponas. Dar pakalbėj , apie devintą valandą vakaro išsiskyrėme.
Viena grįžti į miestą naktį per tundrą bijojau. Sargybinio butas buvo netoliese, nuvedė mane pas savo žmoną ir teko miegoti jo lovoje. Šeimininkams
atsilyginau dideliais svogūnais, sumuštiniais su kumpiu ir obuoliais.
Spalio 14-osios rytą grįžau į miestą. Gydytojas Daugirdas įkurdino mane
Lietuvoje viešinčio kolegos Tumėno kambaryje. Kitiems buto gyventojams paaiškino,
kad esu Tumėno giminaitė. Vidurdienį vėl per tundrą nuvykau į lagerį pasiimti
paso, bet sargybiniai pasakė, kad čekistas išvyko ir grįš tik rytoj.
Sugrįžusi į miestą, nuėjau į autobaz , kur brolis dirbo, ir paprašiau jį pakviesti.
Atėjo kartu su ten dirbančiu laborantu, kuris mudu nuvedė į savo laboratoriją,
garsiai paleido radiją ir, palik s vienudu, užrakino duris. Su uozu pasikalbėjome
atvirai, be liudininkų. Brolis papasakojo, kad, atvyk s į Norilską, iš pradžių mėnesį dirbo sunkų darbą. Vėliau parašė raštelį, kad jis yra inžinierius, automobilių
specialistas (buvo baig s Lietuvos universitetą, specializavosi Par žiuj ir L ndone),
gal kartais būtų reikalingas kur nors prie automobilių, ir padavė pasitaikiusiam
sunkvežimio vairuotojui, kad nuvežtų viršininkams. Po kelių dienų uozą perkėlė
į autobaz , sunkaus fizinio darbo jis nedirbo. Kai jį lankiau, vertė į rusų kalbą
savo knygą apie automobilius, kurią, jo prašoma, iš Kauno buvau atsiuntusi.
Kitą dieną vėl nuėjau į lagerį atsiimti paso, bet to saugumiečio vis nebuvo.
Grįžau į brolio darboviet , dar su juo pasikalbėjau. Kreipiausi į gydytoją Daugirdą
patarimo, kas daryti negaunu paso, negaliu grįžti namo.
Daugirdas patarė kreiptis į tą patį aplinkinių lagerių viršininką, kuris leido
perduoti maistą ir drabužius. Šis priėmė savo kabinete, pasisakė, kad vaikystėje gyveno Kaune, o jo tėvas buvo kalėjimo
viršininkas. Šiek tiek paklausinėjo apie
Bekešas (vengr. bekes, rus. к а) – gelumbės ir kailio
ar tik avikailio drabužis, paprastai turįs siūl apie taliją,
Ka ną. Pažadėjo paskambinti į lagerį
užpakalyje dažnai su kloste. Pavadintas pagal LDK
dėl mano paso ir patarė kreiptis į Norilskaro ir valstybės veikėjo Kasparo Bekešo apsiaustą.
Dėvėtas SSRS kariniuose daliniuose. Red. pastaba.
ko GB viršininką dėl leidimo išvykti.
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Atgavusi pasą, nuskubėjau pirkti skrydžio bilieto. Buvo didžiulė eilė, liepė
ateiti vėliau. Kitą kartą pasakė, kad ateičiau rytoj. Kai atėjau dešimtą valandą,
pasiūlė ateiti po dviejų valandų, po dviejų valandų – tas pat. Taip ištisas tris
dienas. Netekusi kantrybės, nuėjau pas GB viršininką su skundu per blogą orą
patekau į Norilską be leidimo, man kuo greičiau reikia išvykti, bet neparduoda
bilieto. Viršininkas, perskait s mano skundą, nusijuokė ir pasakė, kad tikrai man
reikia tuojau išvykti, nes gresia 5 metai kalėjimo už atvykimą be leidimo. Pasiūlė
su pareiškimu kreiptis į miesto milicijos viršininką.
Taip ir padariau. Vėl teko papasakoti visą kelionės istoriją ir tai, kad atvykau GB viršininko siuntimu. Pareigūnas pasakė, kad galiu traukiniu vykti į
oro uostą, ten pernakvoti, o ryte, t. y. spalio 22 d. 10 val., jis atsiųs man bilietą.
Kitą rytą pradėjo rinktis keleiviai. Bijodama, kad niekas man bilieto neatsiųs,
kreipiausi į lakūnus, gal jie galėtų parūpinti. ie prižadėjo iki Krasnojarsko mane
nuskraidinti daug pigiau, negu oficialiai kainuoja bilietas, – už 1 000 rublių. Vis
dėlto prieš skrydį atvyko iš Norilsko milicininkas ir įteikė man bilietą, kainuojantį
2 000 rublių. Sėkmingai įsėdau į lėktuvą ir per Krasnojarską, mską, Sverdl vską,
Kaz n ,
skvą, V lnių spalio 28-osios naktį grįžau į Kauną.
Nors tolimos kelionės metu pavargau ir fiziškai, ir psichologiškai, buvau laiminga,
kad galėjau padėti broliui.
jis liko Norilske neviltyje. aža to. Lankydama uozą
girdėjau, kad formuojamas kažkoks naujas politinių kalinių lageris, į kurį visi bijojo
patekti. Brolis vėliau kaip tik į jį ir buvo perkeltas. Ten buvo sunkesnis režimas. Už
lagerio ribų nebuvo galima išeiti, nebuvo poilsio dienų, per metus kaliniai galėjo
parašyti tik du laiškus. Gerai dar, kad siuntinių ir laiškų gavimas nebuvo ribojamas.
Norilske brolis man įteikė jo paties suformuluotą malonės prašymą. Namuose jį
perrašiau mašinėle ir išsiunčiau į askvą, bet jokio atsakymo nei jis, nei aš negavome.
Vasaros metu broliui vis siųsdavau maisto, kartais drabužių. Iš viso per
siuntimo sezoną – nuo gegužės vidurio iki rugsėjo pradžios – išsiųsdavau 12–15
dėžučių po 8 kg. Dėžutės buvo fanerinės, jas dar reikėdavo apsiūti balta drobe.
Kartą apsiuvau nedideliu išsiuvinėtu kilimėliu, ant jo užrašiau adresą. To kilimėlio uozui neatidavė, jis labai dėl to sielojosi. Siunčiau daug įvairių mokslinių
ir grožinės literatūros knygų, nes jų nuolat prašė. pač didelį pasisekimą tarp
lagerio lietuvių turėjo Adomo ickevičiaus „Konradas Valenrodas“.
Po kurio laiko uozui buvo pripažintas IV grupės invalidumas, sunkaus
darbo nebedirbo, kažką braižė.
Po Stalino mirties, kaip vėliau pasakojo grįžusieji iš to lagerio, kaliniai pradėjo reikšti vadovybei visokių reikalavimų, net rengė sukilimą. Prie uozo tuomet
buvo pristatyti du šnipai, kurie sekė, kad jis niekur nesikištų ir kaip patyr s
kariškis nevadovautų.
1953 m. vasarą brolis buvo perkeltas į i nos kalinių invalidų namus netoli
Krasnojarsko. Rugpjūčio 10 d. gavau iš ten pirmą optimistišką jo laišką. Rašė,
kad gyvena jau šiltesnėje vietoje, aplink auga medžiai, žydi gėlės, yra įvairių
daržovių, siuntinius jam galima siųsti ištisus metus.
Tučtuojau išsiunčiau dėž su obuoliais, bet labai ilgai negavau jokio atsakymo. Kreipiausi į iunos lagerio vadovyb . Gavau atsakymą, kad brolis išvyko
už lagerio ribų, o siuntinio obuoliai supuvo, todėl juos nurašė.
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Nesupratau, ką reiškia už lagerio ribų. Pradėjau brolio ieškoti Vilniaus kalėjimuose, kreipiausi į
askvą. Ši nurodė kreiptis į Kauno civilinės metrikacijos biurą. Biure nieko nesužinojau, patarė ateiti
po mėnesio. Kai nuėjau kitą kartą, gavau... brolio
mirties liudijimą. Dokumente buvo parašyta, kad
uozas Barzda-Bradauskas mirė Kaune nuo kraujo
išsiliejimo į smegenis.
1956 m. birželio 26 d. iš iunos grįž s politinis
kalinys uozas Draugelis užėjo pas mane ir perdavė
A.
ickevičiaus „Konradą Valenrodą“. Poemą, kaip
jau rašiau, buvau nusiuntusi broliui. mogus pasakė
aplank s uozą prieš pat mirtį. Brolis buv s labai
pasikeit s, skundėsi dideliais pilvo skausmais ir viduriavimu, jautė, kad mirs; paprašė, kai bus Kaune,
kad praneštų man.
Apie uozo mirtį Draugelis pranešė kitiems ten
buvusiems lietuviams. ie susirinko prie invalidų namų
vartų. Kai išnešė brolio karstą, padėjo ant jo gėlių,
taip atiduodami paskutin pagarbą nukankintam Lietuvos kariuomenės generolui. Draugelis papasakojo,
kad mano brolį kaliniai labai mylėjo. is buvo jautrus
ir paslaugus nelaimės draugams, gebėdavo jiems duoti
gerų patarimų, paguosti.
Grąžintos A. ickevičiaus knygos
pirmajame puslapyje Draugelis užrašė
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. Barzdos-Bradausko lageryje
brangintos A. Mickevičiaus
poemos „Konradas

alenrodas“

viršelis

. Draugelio rašas knygoje
pagarbos ženklas komunistinio
režimo nukankintam generolui

Šią knygel išsaugojau kaipo brangų atminimą-relikviją ūsų brangaus brolio, a. a. uozapo, kuris, nešdamas sunkų katorgos jungą,
atidavė viską sveikatą, gyvenimą ir gyvyb už savo tėvyn Lietuvą. Amžinai užmerkė akis 1953 m. rugp. 18 d. Palaidotas Irkutsko sritis, iunskij rajon, St. iun , l p. 215 04
„12“ kapinės asmenų N.C.-196. . Draugelis.
Gavus prieštaringų žinių apie
brolio mirtį – kad mirė i noje nuo
pilvo skausmų ir Kaune nuo kraujo
išsiliejimo į smegenis, – man kilo įtarimas, ar jis nebuvo nunuodytas. Tai
buvo jau po Stalino mirties, pradėta
kalbėti apie politinių kalinių ir tremtinių reabilitaciją. Gal kas iš Kauno GB
pasistengė, kad jis namo negrįžtų
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Paskutiniame laiške brolis rašė susitaup s per 800 rublių, turįs daug knygų,
saugąs mano atvežtus kailinius. Iš iunos kalinių-invalidų namų administracijos
pareikalavau, kad viską man grąžintų. Atsiuntė visus pinigus, apie 20 knygų,
striuk su išsiūtu ant nugaros kalinio numeriu, o vietoj kailinių – kažkokį sudėvėtą ir apdriskusį paltą.
Ilgai svarst nutarėme, kad uozo karsto su palaikais perkelti į Lietuvą
nepajėgsime, todėl jis liko tolimame S bire. Tebūnie jam lengva tenykštė žemelė,
telydi jį amžina ramybė.
Straipsnis parengtas pagal

. Gugienės prisiminimų rankraštį.
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Skaudžių netekčių ir vargų metai
Liudas Alaburda

Antrasis pasaulinis karas ir pokaris mūsų šeimai, kurioje su tėvais augome penki vaikai, atnešė daug nuostolių ir
skausmo. Per mūšius buvo apgriautas namas, sudegė klojimas.
Vokietmečiu pasimirė tėvelis Vaclovas. 1944 m. grįžus sovietams, į Raudonąją armiją buvo mobilizuotas brolis enonas.
Fronte jį sužeidė, tad, jau pasibaigus karui, buvo išleistas į
namus atostogų. ia susitiko su draugais, kurie slapstėsi ar
kovojo prieš okupantus partizanų gretose. Draugai pradėjo
enoną įkalbinėti, kad į rusų kariuomen nebegrįžtų, nes už
mėnesio kito Lietuvą išlaisvins anglai su amerikiečiais. Brolis
Liudas Alaburda
išėjo į mišką, pasirinko Patėvio slapyvardį.
enonui pasitraukus į partizanus, mama slapstėsi L pėse
(Kauno r.) pas Rimkevičius, seserys glaudėsi Kaune, o aš
Dasi nų kaime pas savo dėd Brazauską ganiau karves.
Artėjo 1946 m. Kalėdos. enonas
ir draugai susitarė su ryšininkais onu
Šimkūnu ir Baliu Derbutu sutikti Kūčias
prie jų šeimų stalo. Šios šeimos gyveno
sename trijų aukštų Lab navos dvaro
bokšte. Raudonų plytų statinys buvo
atvirame lauke, tad galima buvo stebėti
aplinką, o sienos saugojo nuo kulkų.
Kūčių vakarien buvo pakviestos ir mano seserys – nutė, arytė, lytė. Kadangi aš buvau pagrandukas, vos
devynerių metų, man s kartu nepasiėmė, paliko pas aleckius Dasiūnų kaime.
Naktį pabudau nuo sprogimų
garso. Bokšto kryptimi buvo matyti
šviesos blyksniai. Ryto metą sužinojome, kad bokštą užpuolė enkavėdistų
kariuomenė ir stribai. Visi partizanai,
tarp jų mano brolis ir seserys, žuvo.
ų šventinės vakarienės vietą išdavė
infiltruotas agentas.
Skaudžios netekties gėla tuo nesibaigė. 1948 m. gegužės 22 d. mane su
aclovo ir Stefanijos Alaburdų šeima. Iš kairės
mama Stefanija, kaip „keturių banditų“ vaikai Onutė, Marytė, Elytė, enonas, dešinėje
šeimą, ištrėmė į Sibirą. Važiuojant Rytų
aclovo brolis uozas. Apie 1939 m. Pateikė
link į mano atmintį giliausiai įsirė- Ignas Meškauskas
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žė gėda ir pažeminimas, kai, sustojus
traukiniui vidury lauko, automatais apsikarst enkavėdistai senius ir vaikus,
vyrus ir moteris varė iš vagonų atlikti
gamtinių reikalų.
Krasnoj rske mus išlaipino iš vagonų ir kokį mėnesį laukėme nežinioje,
gyvenome barakuose. Pasirodo, enis jus
dar nebuvo išsilaisvin s iš ledų. Kai
prasidėjo navigacija, mus suvarė į laivą
ir per savait nuplukdė į stambų miško
apdirbimo miestą Ig rką. is buvo gerokai už speigiračio, amžino įšalo zonoje.
Šalčio rekordas čia – 63
.
Iš pradžių mus apgyvendino Šiaurės tautų mokyklos patalpose. Po to
lietuviai ir kiti tremtiniai statė barakus,
į kuriuos perkėlė ir mus. Taip susiformavo trys pagrindinės miesto gatvės –
Severnaja, Dudinskaja ir eniseiskaja.
Kol buvo gyvas Stalinas, du kartus
per mėnesį reikėjo registruotis miesto
komendantūroje. Gyvenome pusbadžiu. Nuo išsekimo
ir jų palydovių ligų nuolat mirdavo žmonės. amos
mėnesinio uždarbio užtekdavo vos trims konservų
skardinėms. Pagrindinis maistas buvo duonos riekutė,
bulvė, kruopos, retkarčiais – labai sūri žuvis. Gelbėdavo
ir kaimynų draugiškumas, paslauga. Džiaugėmės, kad
kartu su mumis vargo ir Aleksandra aleckienė su
savo vaikais na, Gene, Irute ir uozuku, pas kuriuos
buvau tą kraupią naktį, kai žuvo brolis ir sesutės.
Pirmąją žiemą aš, vienuolikmetis, nedirbau.
ama eidavo lyginti sniego duobių, kurias keliuose
išmušdavo miškavežiai. Vėliau ji ant upės rūšiavo
sielius (stumdė rąstus), dirbo lentpjūvėje.
Vasarą su bendraamžiais pradėjome į rietuves
krauti lentas. statymas leido vaikams dirbti tik po 6
valandas per dieną, bet ir per jas nusiplūkdavome.
čia dar noras prieš kitus pasirodyti. ūsų brigadininkė buvo babtiškė advyga ebatarauskaitė. i rytais
iškabindavo lentoje mūsų dienos išdirbius, skelbdavo,
kas pirmauja.
Paskui arkliais į įvairius sandėlius, elektrin , katilines vežiojome medžio atliekas. Ig rka tada buvo antras
pagal dydį Sovietų Sąjungos miško eksporto uostas

Lietuvos valsčiai

enonas Alaburda sovietinės
kariuomenės uniforma. 1945 m.
Pateikė I. Meškauskas

Marytė Alaburdaitė kairėje
su pussesere Elyte Alaburdaite.
Apie 1945 m. Iš L. Alaburdos
šeimos albumo
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(po Archangelsko), tad tų atliekų buvo
begalės. miestą apie 500 km aukštyn
enis jumi per sezoną atplaukdavo dešimtys okeaninių laivų. ie daugiausia
išgabendavo pjautin medieną.
Pavyko įsidarbinti laivininkystėje. ia darbo ritmas buvo lėtesnis, man,
kaip paaugliui, labai įdomi buvo Sibiro gamta, enis jaus krantai. Plaukėme
200 km prieš srov prie Kureikos upės
žiočių (ten yra to paties pavadinimo
kaimas) ruošti šieno arkliams. 1957 m.
pakliuvau į laivo, kuris gabeno mokslininkų ekspediciją, įgulą. Praplauk
D ksono gyvenviet , atsidūrėme Šiaurės ledjūrio platybėse. L ptevų j roje
prisišvartavome prie salos, kurioje buvo daug jūros vėplių. ums reikėjo sumedžioti apie 70 gyvūnų, o mokslininkai juos matavo, skrodė, mėsą konservavo. Grįždami atgal išsikėlėme į patį
šiauriausią pasaulyje eli skino k šulį, pabendravome su ten įsikūrusiais meteorologais.
Apie trejus metus dirbau dailide vietos laivų statykloje.
Nikitos hruščiovo laikais gyvenimo sąlygos tremtyje
pagerėjo. Už uždarbį buvo galima įsigyti daugiau ir įvairesnių prekių. Suaktyvėjo ir vietos lietuvių gyvenimas kartu
šv sdavome religines šventes, vestuves, krikštynas. Ant stalo
atsirasdavo šampano butelis, naminis tortas. Gyventi buvo kaip
ir pakenčiama, bet visų mintys skriejo į Tėvyn . Deja, gausėjo
ir kryžių lietuvių kapinėse.
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Stefanija Alaburdienė
pirmoje eilėje iš
dešinės tarp Igarkos
tremtinių lietuvių.
Iš L. Alaburdos
šeimos albumo

Tremtinių jaunimas
Igarkoje. Pirmas
iš dešinės
Liudas Alaburda.
Iš L. Alaburdos
šeimos albumo
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Nuo birželio vidurio apie mėnesį Ig rkoje nebūdavo nakties. Ši speigiračio diena kamuodavo žmones. Norint pamiegoti, būdavo uždarinėjamos langinės, kitaip slepiamasi nuo šviesos. žiemą aplankydavo mėnesį trunkanti naktis. os metu buvo galima stebėti nuostabų dangų, kai jame švytėdavo šiaurės pašvaistė. prasti dienos darbai
vykdavo tuo pačiu ritmu, nes mieste žmonės dirbo cechuose, kur gelbėjo elektra.
1958 m. mudu su mama iš tremties paleido. ama išvyko, o aš likau Igarkoje, ir paaiškinsiu kodėl. Praleid s tremtyje 10 metų, jau buvau darbo užgrūdintas
jaunuolis. ąsčiau o kaip aš įsikursiu Lietuvoje Nors buvau susitaup s nemažai
pinigų, tačiau kodėl neparsivežus daugiau Dirbantiems Šiaurėje žmonėms tuo
metu buvo siūlomos gana geros sąlygos 10 proc. uždarbio priedas, nemokamas
lėktuvo bilietas į bet kurią SSRS dalį ir atgal. Kol buvau tremtinys, šiomis lengvatomis naudotis negalėjau, o dabar galėjau. Užtat sudariau vienerių metų darbo
sutartį su vietos prekybos organizacija.
Kadangi Igarka žiemą nepasiekiama, visi materialiniai ištekliai, prekės atgabenami laivais, baržomis per trumpą enisejaus laivybos laikotarpį. Tuo metu
aukso vert turi krovikai. Taigi aš parsisamdžiau kroviku. Vasarą kraudavome
prekes iš laivų, o žiemą dirbdavome bazėse, parduotuvėse. Per laivybos sezoną,
tiesa, nugarą lankstant po 14 valandų per parą, buvo galima užsidirbti iki 5 tūkstančių rublių. Tai buvo didžiuliai pinigai.
kiti mėnesiai irgi buvo itin pelningi.
Pagaliau visą savo turtą ir uždirbtus tūkstančius susidėjau į lagaminus ir
lėktuvu išskridau į Krasnojarską, kad iš čia traukiniu pasiekčiau Lietuvą. Noriu
kiek nukrypti į šoną ir pasakyti keletą šiltų žodžių apie sibiriečius. Niekada nereikia painioti ruso ir rusiškos valdžios. Tai skirtingi dalykai. Sibire enkavėdistai
buvo mūsų priešai, o paprasti rusai – nuoširdūs, paslaugūs, užjaučią draugai. Gal
todėl, kad jų protėviai irgi tremtinio duoną krimto.
Plaukiodamas barža susidraugavau su vaikinu Prokofijumi Simonovu. ano
išvykimo dienomis Prokofijus kėlė vestuves netoli Krasnojarsko ir primygtinai
prašė jose dalyvauti. Kol ieškojau būdo, kaip į tą gyvenviet patekti, mane gatvėje
atpažino studentai, su kuriais dirbome Ust Porto žuvies įmonėje. Vasarą jie buvo
atvyk užsidirbti pinigų.
Nors ir atsikalbinėjau, studentai mane su lagaminais nusitempė į bendrabutį
ir suruošė vaišes. Iš pradžių nerimavau dėl savo pinigų tuose lagaminuose, įkait s
ir juos pamiršau. Tačiau po poros valandų mane rūpestingai įsodino į autobusą,
vykstantį į Beriozovkos kaimą. Atšokau draugo vestuves ir prieš pat Naujuosius
1960-uosius metus parvykau į Lietuvą.
ums su mama kurį laiką leido gyventi savo namo kamputyje Kani kuose.
Vėliau įsidarbinau statybininku Kauno mechanizuotoje kilnojamojoje kolonoje. Stačiau Panevėži ko plytin , B btų vidurin mokyklą, daug kitų pastatų. Nusižiūrėjau
Kriv nų eigulio dukrą Leonardą Krutkevičiūt . Su ja susilaukėme dukters ditos
ir sūnaus ugenijaus, anūkų.
Daug ką iš sovietmečiu patirtų skriaudų galima būtų pamiršti, tik ne brolio
enono (1924–1946) ir seserų nutės (1922–1946),
arytės (1927–1946), lenutės
(1930–1946) netektis. eigu jie stebi mus iš aukštybių, gal tik viena guodžia juos ir
mus – Lietuvos nepriklausomybė. uk dėl jos ant laisvės aukuro buvo paaukotos
keturios mūsų šeimos gyvybės.
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Šalčio, mašalų ir alkio kankinami
ulė Bagdonienė

ūsų šeimą ištrėmė 1947 m. spalio mėnesį.
ane surado besimokančią
Kauno akušerių ir felčerių mokykloje ir įsodino į tremtinių ešeloną. Pakeliui seseriai leonorai pavyko pabėgti.
Apie 15 lietuvių šeimų išlaipino Tium nės srities avadoukovsko geležinkelio stotyje. Iš ten sunkvežimiais lapkričio 5 d. nugabeno į Uporovo r. emurtlos
tarybinį ūkį (sovchozą) , esantį už 60 km prie tokio pat pavadinimo upelio.
kyje buvo trys skyriai, nutol po 8–10 km, į juos tremtinius ir išskirstė.
Iš pradžių apgyvendino šaltame klube, paskui laikinai duonos kepykloje,
pagaliau pas vietos gyventojus. Pastarieji nebuvo nusiteik prieš tremtinius.
Kartu su mumis, pamenu, buvo radijo diktorė Irena škinaitė-Blynienė. os
vyras enonas, dirb s diplomatinį darbą, band s jėgas politikoje, nepripažin s
sovietų okupacijos, 1946 m. buvo sušaudytas.
Prie mūsų namo buvo šulinys su svirtimi, netoliese mažas, bet neišdžiūstantis ežerėlis. ame girdydavome gyvulius. Gyvenvietėje buvo skurdi parduotuvė,
kalvė, paštas, vaikų darželis, pradžios mokykla, ambulatorija. iemą kamuodavo
38–40 laipsnių šaltis, vasarą – milijonai mašalų (moškių).
Aš buvau įdarbinta virtuvėje, atsakinga už maisto paruošimą vasarą dirbantiems laukuose žmonėms.
tas maistas – prastas košė iš paplėkusių miltų, avižų
kisielius, kokia persūdyta silkė. iemą, kai darbų buvo mažiau, girdydavau apie
50 veršių, kurie glaudėsi pašiūrėje prie ežero. Girdant juos ežere, labai sustirdavo
rankos, buvau ir veidą nušalusi.
Traukiamoji jėga buvo jaučiai. Kinkant vienas man net dantis išmušė. aučiais vežiojo malkas, šieną, siloso žaliavą.
Tvartų nebuvo, šieną kraudavome lauke, karvės stovėdavo pašiūrėse. Kai
kurie gyventojai iškasdavo duob , virš jos uždėdavo baslius, o ant pastarųjų sukraudavo šieną. Karv įvesdavo į duob , ir taip per žiemą ją šėrė.
Pušys, kedrai augo tik už pusšimčio kilometrų, žmonės vykdavo ten riešutauti, grybauti, kartais paklysdavo. Naktimis vilkai tai avį, tai veršį nusitempdavo.
Galvijų ir kiaulių tremtiniai nelaikė. Vištų maišėsi nemažai. 1948 m. gavome
darželį bulvėms ir svogūnams išsiauginti. Nuo bado neretai gelbėdavo maisto
siuntiniai iš Lietuvos. uos siųsdavo giminės, mokslo draugai, artimesni jautrūs
žmonės. Kai ištekėjau už vyro traktorininko, tai bent duonos pakankamai galėjome
nusipirkti, sočiau pamaitinti mažiukus Genutį ir K stutį. Vokiečiai būdavo geresni
šeimininkai, iš jų paprastai pirkdavome pieną.
Lietuviai buvo darbštūs, sąžiningi ir gerbiami. Pasibaigus tremties laikui,
juos maldaudavo pasilikti. pač trūko vyrų, nes daug jų žuvo kare. Tačiau visi
skubėjo Lietuvon. Kiek pamenu, liko tik Ragauskaitė ir esas, mat buvo su vietos
žmonėmis sukūr šeimas.
ulės Bagdonienės (Laurinavičiūtės), gim.
1926 m., iš Piepalių prisiminimai. Užrašė
arija arkauskienė

Šiuo metu čia veikia emurtlos žemės ūkio gamybinis kooperatyvas.
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Sibire liko močiutės palaikai
advyga Budnikienė

ebatarauskaitė

Iš pradžių ištrėmė mane, mamą Tekl , seserį Reginą ir močiut Viktoriją.
Tėvo Povilo ir sesers Bronės nebuvo namuose. an tada buvo dvidešimt dveji.
Kelionė į Sibirą buvo labai varginanti. Iš Babtų pirmiausia mus nuvežė į
Kėd inių geležinkelio stotį, čia iš aplinkinių valsčių buvo atgabenti ir kiti nelaimingieji. Paskui gyvuliniais vagonais, kuriuose buvo sunku net apsisukti, ką jau
kalbėti apie padoresnį atsisėdimą, ilgai gabeno į Rytus. Iš Krasnojarsko į mūsų
tremties vietą – Igarką – plaukėme laivu „ arija Uljanova“. Kelionėje išbuvome
34 dienas. Apgyvendino dviaukščiame mediniame name.
Po trejų metų ištremiami pas mus pasiprašė tėvelis ir sesuo Bronė. ie jau
neberado močiutės, kuri buvo gimusi 1896 m. Tėvelis pradėjo vežioti iš enisejaus vandenį.
Po dvejų metų ištekėjau už tremtinio dvardo Budniko, susilaukėme sūnaus
dvardo.
Igarka – stambus miško perdirbimo ir transportavimo centras. ia viskas
buvo iš medžio namai, gatvės, šaligatviai, krantinės. sidarbinti buvo galima miško
pramonėje, žuvies perdirbimo įmonėje, duonos kepykloje, įvairiose aptarnavimo
įstaigose.
Turgavietėje visą žiemą maistą parduodavo užšaldytą. iškuose gausiai derėjo riešutai, uogos, grybai, bet tie miškai buvo tolokai ir gana pavojingi. Galėjai
paklysti, sutikti lokį arba būti mirtinai sukandžiotas mašalų.
ūsų šeima į Lietuvą grįžo 1958 m. pavasarį, o vyras dvardas dar turėjo
kamuotis tremtyje iki 1960 m.
Skaudu dėl neteisybės ir kančių, kurias teko patirti Sibire, o dar skaudžiau,
kad nepavyko surasti močiutės palaikų ir pargabenti jų į tėvyn .
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Sovietmečio politiniai kaliniai
iš Babtų valsčiaus
Parengė Damijonas Šniukas

Sąrašas sudarytas remiantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo
centro daugiatomio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ (Vilnius, 1999–2014),
Lietuvos ypatingojo archyvo V5 fondo, Babtų kraštotyros muziejaus fondų duomenimis. inimi kaimai, jeigu nenurodyta kitaip, priklausė B btų valsčiui. Kadangi
Stalinui valdant SSRS galiojo totalinė persekiojimo sistema, daugeliui Lietuvos
gyventojų teko patirti ir kalinio, ir tremtinio dalią. Atlikus bausm lageryje, dar
privalėjo 3–5 metus atvargti tremtyje. Kieno šeimos buvo ištremtos, lagerį palik
paprastai prisijungdavo prie jų. Dėl įvairiuose dokumentuose pasitaikančių prieštaravimų sąraše gali būti netikslumų, o ir pats sąrašas nepretenduoja visko apimti.
Vokietijos–SSRS karo pradžioje kai kurie asmenys nusikalto žmoniškumui ir
savo garb suteršė dalyvaudami holokausto akcijoje (Babtų žydus išvarė iš namų,
saugojo surinkimo vietose, konvojavo į žudynių vietą). uos politiniais kaliniais
galima vadinti tik už tą veiklą, kuri buvo nukreipta prieš sovietų okupantus.
ntanavičius ranas, Kazio, 1891, gyv. V siškių k., valstietis.
Suimtas 1946 01 12, kalintas Kaune, Vilniuje. 1946 02 01 išvežtas į
Sevželdorlagą ir Pečlagą (K mija). Karo tribunolo 1946 10 12 nuteistas
10 m. lagerių. Paleistas 1954 10 22.
ntanavičius tas s, Prano, 1921, suimtas Kaune 1946 01 08.
Kalintas Kaune ir Vilniuje, 1946 02 01 išvežtas į Sevželdorlagą, vėliau – į inlagą, Komija. patingojo pasitarimo 1947 03 01 nuteistas
5 m. lagerių. Nuo 1951 01 06 tremtis Krasnojarsko kr.
ntanavičius in as, Prano, 1923, suimtas 1946 01 08 Kaune
kaip pogrindinės organizacijos narys, išvežtas į
inlagą (Komija).
pat. pasitarimo 1947 02 22 nuteistas 5 m. lagerių. Nuo 1951 01 10
tremtis Krasnoj rsko kr.
ntanaitienė rena 1918, gyv. B btuose, ištremta į S birą
1941 06 14. Už pabėgimą iš tremties 1949–1952 kalėjo lageriuose.
Tremtis daugelyje vietų, grįžo į Lietuvą 1957.
a evičius
k as, 1885, iš un škių, areštuotas 1944 09 02,
nuteistas 1944 10 06 39 armijos tribunolo 10 m. lagerių. 1947 išsiųstas
į Pečiorlagą (Komija). Nuo 1954 tremtis Tr icko Peči rsko r.
irė
1955 01 11.
a evičius ntanas
ykolo, 1918, iš
un škių, areštuotas
1950 10 31. Kaltintas, kad SSRS–Vokietijos karo pradžioje buvo baltaraištis, vėliau tarnavo 12-ajame lietuvių policijos batalione Baltarusijoje.
1951 03 10 nuteistas 10 m. lagerių. migravo į Lenkiją.
a evičius nas, ykolo, 1914, iš uniškių. Areštuotas, kaltintas, kad SSRS–Vokietijos karo pradžioje buvo baltaraištis, vėliau
tarnavo 12-ajame lietuvių policijos batalione Baltarusijoje. 1951 03 10
nuteistas 10 m. lagerių. 1956 paleistas iš Irk tsko sr. ziorno lagerio.
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ačėnaitė vė iau i utienė er nika ūkininkaitė iš V siškių,
K stučio partizanų apygardos ryšininkė verka. Suimta 1948 06 12,
kalinta Kaune. patingojo pasitarimo 1948 08 21 nuteista 10 m. lagerių. Išvežta į lagerius 1948 10 04 Karlagą, Karag ndos sr., Kengyrą
(Steplagas), Džezkazgano r., Karagandos sr. Tremtis 1955 04 25. Gimė
sūnus Algis Simutis. Grįžo į Lietuvą.
arkauskas ntanas Antano, 1895, iš Nauj triobių k., valstietis.
Suimtas 1947 10 31, kalintas Kaune. patingojo pasitarimo 1948 06 27
nuteistas 10 m. lagerių. Išvežtas į inlagą (Komija), ten 1955 mirė.
arkauskas u as, Benedikto, 1919, iš Nauj triobių k., darbininkas, partizanas. Suimtas 1945 12, kalintas Kaune, karo tribunolo
1946 07 27 nuteistas 10 m. katorgos. Išsiųstas į Vorkutlagą (Komija).
1958 04 10 ištremtas į Vorkutą. Paleistas 1959 12 10, į Lietuvą negrįžo. irė 1962. Šeima 1945 ištremta į Komiją.
ra aitis u as, Kazio, 1917 Vilk nuose, dirbo mokytoju
Kaune. 1948 05 22 ištremtas į Krasnojarsko kr. Iš tremties pabėgo,
suimtas 1949, nuteistas 3 m. lagerių. 1951 09 ištremtas į Krasnojarsko
kr. enise sko r. arcevo gyvenviet . Paleistas 1957 04 23.
e avičius a is vas, Kazio, 1919, gyv. Babtuose, ūkininkas. Suimtas 1944 08 21. Karo tribunolo 1944 09 27 nuteistas 20 m. katorgos darbų
ir 3 m. tremties. Išvežtas į
nsko kalėjimą, daugiau duomenų nerasta.
i s
nas Kazio, 1875, iš Kilbis k., ūkininkas. Suimtas
1945 02 24, byla nutraukta 1945 04 03. 1945 07 24 su šeima ištremtas
į K žvą (Komija).
i s ikt ras, ono, 1925, iš Kilbisų k. Suimtas 1945 02 22,
kalintas Kaune. Išvežtas į Vorkutlagą 1945 06 29. 1946 05 21 byla
nutraukta, grįžo į Lietuvą.
vi aitis ranas, Stasio, 1901, V siškių k. ūkininkas, partizanų
rėmėjas. Suimtas 1946 06 15. Karo tribunolo 1946 07 23 nuteistas
7 m. lagerių ir 5 m. tremties. Išvežtas į Vorkutlagą (Komija). Ten
1952 06 04 mirė. Šeima 1949 ištremta į Irkutsko sr.
r nseika
r seika
saveras, ono, iš Stabaun čiaus. Areštuotas Kaune, nuteistas 5 m. lagerio už kenkimą geležinkelyje.
ra auskas ntanas, Alekso, 1917 Vareik niuose, gyv. ugintuos . Kaltintas, kad Vokietijos–SSRS karo pradžioje buvo partizanas (baltaraištis), dalyvavo Babtų žydų naikinimo akcijoje, areštuojant 1940–
1941 m. tarybinius aktyvistus. 1944 09 27 karo tribunolo nuteistas
mirti. Šeima 1948 05 22 ištremta.
ra auskas u as, 1913, gyv. Nauj triobiuose, partizanas.
Suimtas 1945 12 07, kalintas Kaune. Karo tribunolo 1945 12 13 nuteistas 20 m. lagerių ir 5 m. tremties. Išvežtas į Taiš to lagerį, nuo
1956 – ziorlage (abu Irkutsko sr.). Paleistas 1956.
ra auskas a s, Povilo, 1914, Babtų mstl., valstietis. Suimtas 1945 06 01, kalintas Kaune. 1945 06 29 išvežtas į Vork tos
lagerį (Komija).
u e evičiūtė vė iau a iu ienė
eksan ra, Dominyko, 1920,
glyn k. ūkininkaitė, K stučio apygardos partizanų rėmėja. Suimta
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1947 04 21, kalinta Kaune. 1948 08 21 ypat. pasitarimo nuteista 10 m.
lagerių. Išvežta į lag. 1950 10 15 į Berlagą ( agad no sr.), 1952 06
į Dubravlagą ( rdvija). Paleista 1955 11 15.
a evičius ig as, 1916, Padauguv s k. valstietis, partizanas.
Suimtas 1945 01 07. pat. pasitarimo 1946 12 13 nuteistas 25 m. lagerių. 1947 01 24 išvežtas į Vorkutlagą (Komija). Paleistas 1957 08 02.
a evičius ig as, Vinco, 1927, iš Babtų, studentas, pogr. org.
narys. Suimtas 1946 01 25 Kaune. Karo tribunolo 1946 04 10 nuteistas
15 m. lagerių ir 5 m. tremties. 1946 06 16 išvežtas į Nor lsko (Krasnojarsko kr.) lagerį. Nuo 1954 11 09 tremtis Nor lske. 1963 grįžo į Lietuvą.
anu auskas ustinas, okymo, 1899, iš Sitk nų, ūkininkas,
ilgametis Babtų vls. viršaitis. Suimtas Sitk nuose 1944 08 21. Karo
tribunolo apkaltintas, kad prasidėjus Vokietijos–SSRS karui ėmėsi
vadovauti Babtų valsčiui, dalyvavo areštuojant ir šaudant Babtų bei
Vandži galos žydus, areštuojant 1940–1941 m. sovietinius aktyvistus,
ir 1944 09 26 nuteistas mirti. Sušaudytas 1945 01 22 Vilniuje.
urk s gnas, Prano, 1912, gyv.
kiškės vls. Vincent vo k.
Suimtas 1944 08 21, kalintas Kaune. Kaltintas, kad nacmečiu Babtuose
dirbo vyr. policininku, dalyvavo akcijose prieš soviet. partizanus ir
aktyvistus. Karo tribunolo 1945 09 27 nuteistas 10 m. katorgos ir
5 m. tremties. Išvežtas 1945 01 10 į ršą (Baltarusija), 1945 02 06 į
G rkio sr. Tremtis elinogr do sr. Paleistas 1956 08 25.
as aravičiūtė ičkuvienė na, 1925, partizanų ryšininkė iš
Vareik nių k. Sužeista ir suimta Lab navoje 1946 12 25, kai vyko
Lab navos dvaro bokšte įsitvirtinusių partizanų mūšis su čekistų
kariuomene. Kalinta Kėd iniuose. Karo tribunolo 1947 03 29 nuteista
10 m. lagerių ir 5 m. tremties. Kalėjo Pečiorlage (Komija). 1954 12 24
ištremta į Ig rką. Paleista 1956 03 05.
eru kaitė rus s saveri a, ono, 1923, Vosiškių k. ūkininkaitė, K stučio apygardos partizanų ryšininkė. Suimta 1945 05 04,
kalinta Kaune. pat. pasitarimo 1948 08 21 nuteista 10 m. lagerių,
1948 10 11 išsiųsta į Karagandos sr. Džezkazgano lagerį. 1948–1955
dirbo mūrininke, statė hidroelektrin . Paleista iš lagerio 1955 04 25,
iš tremties 1957 09 19, 1966 grįžo į Lietuvą. Tremtyje gimė vaikai
ita (1956–1957, nelaimingas atsitikimas), Rita (1957), valdas (1959),
Rimutė (1961), Stanislovas (1964).
eru kaitė in evičienė en vaitė, ono, 1929, Vosiškių k.
ūkininkaitė, K stučio apygardos partizanų ryšininkė Karskienė. Suimta
1948 05 04, kalinta Kaune. pat. pasitarimo 1948 08 21 nuteista 10 m.
lagerių. Išvežta į Dubravlagą ( ordvija) 1948 10 11. Paleista 1955 10 21
išvyko pas ištremtus tėvą ir brolį į Igarką. 1958 grįžo į Lietuvą.
eru kaitė eresė, Kosto, 1929, Vosiškių k. ūkininkaitė,
K stučio apygardos partizanų ryšininkė. Suimta 1948 04 19, kalinta
Kaune. pat. pasitarimo 1948 08 21 nuteista 10 m. lagerių. Išvežta
1948 09 18 į inlagą (Komija). Nuo 1955 10 28 tremtinė.
ru ikauskas nas, uozo, 1908 V šakio Rūdoj , gyv. Babtuose,
amatininkas. Suimtas 1944 08 21, apkaltintas partizanine veikla prieš
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SSRS Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo pradžioje, dalyvavimu Babtų
žydų žudynių akcijoje. Karo tribunolo 1944 09 27 nuteistas 10 m.
katorgos. Bausm atliko Komijoje, paleistas 1956 06 26.
učinskas ntanas ono, 1923, glynų k. ūkininkas, partizanų skyriaus vadas. Suimtas 1948 04 15, kalintas Kaune, Vilniuje.
1948 08 21 ypat. pasitarimas nuteisė 10 m. lagerių. 1948 10 04 išvežtas į Karagandos srities Steplagą. 1952 06 19 lageryje mirė. mona
ugenija 1949 ištremta į Krasnojarsko kr., sūnūs Antanas ir K stutis
užaugo Lietuvoje.
aurinavičius u as uozo, 1895, gyv. Vareikonių k., ūkininkas, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Suimtas 1944 11 28, kalintas Kaune. Karo tribunolo 1946 07 16 nuteistas mirti, sušaudytas
1946 11 18 Vilniuje.
aurinavičius u as, uozo, 1875, gyv. Babtų vls., ūkininkas,
suimtas 1945 02 28. Išvežtas į filtracinį lagerį Kal nino sr.
e navičius u as, Kazio, 1902, Babtų ūkininkas. Suimtas
1948 03 26, kalintas Kaune, 1948 08 09 Vilniuje. Karo tribunolo
1948 05 19 nuteistas 25 m. lagerių. 1948 09 15 išvežtas į Uchtzemlagą
(Komija), taip pat kalėjo Vorkutlage. Paleistas 1956 07 02.
evi auskas
tautas, Alekso, 1925, iš Sitkūnų k., miškininkas.
Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui stojo į partizanų gretas, persekiojo
besitraukiančius raudonarmiečius. Buvo įstoj s į P. Plechavičiaus
rinktin . 1945, dirbdamas girininko pavaduotoju, vadovavo nelegaliai
grupei ( uozas Tamulis, Vacys Leonavičius, Vaclovas Tamulis). Suimtas
1947 05 07, kalintas Kaune. pat. pasitarimo 1948 03 27 nuteistas
10 m. lagerių. 1948 06 20 išvežtas į Sevvostoko lagerį Komsom lske
prie Am ro ( hab rovsko kr.). 1959 07 09 byla nutraukta. Kitais
duomenimis, išsiųstas į agadano sritį, ten 1949 m. kovą mirė.
iau anskas
nas, Gabrieliaus, 1903, iš Babtų, miškininkas.
Suimtas 1944 08 21, karo tribunolo 1944 09 27 nuteistas 10 m. lagerių.
Išvežtas 1945 02 26 į lagerį Gorkio (dabar N žnij N vgorodas) srityje.
iau anskas ranas, Gabrieliaus, 1903, iš Šaši k. Kaltintas,
kad, nacmečiu dirbdamas miškininku, persekiojo sovietinius partizanus.
Karo tribunolo 1944 09 27 nuteistas 10 m. katorgos ir 5 m. tremties.
iutkus a s, Vinco, 1896, iš ema tkiemio, ūkininkas. Suimtas 1944 08 21. Kaltintas, kad Vokietijos–SSRS karo pradžioje veikė
partizanų (baltaraiščių) būryje, dalyvavo Babtų žydų žudynių akcijoje.
Karo tribunolo 1945 09 27 nuteistas 10 m. katorgos ir 5 m. tremties.
1945 02 06 išvežtas į Gorkio (dabar Nižnij Novgorodas) sr. lagerį.
ar a tanis vas, uozo, 1921, gyv. Kar lgiryje, ūkininkas,
partizanų rėmėjas. Suimtas 1947 03 19, kalintas Kaune. Karo tribunolo
1947 07 24 nuteistas 10 m. lagerių ir 5 m. tremties. Išvežtas į Pečiorlagą (Komija). Tremtis nuo 1955 01 30 Nižneudinsko r., Irkutsko sr.
Paleistas 1958 04 12. Lietuvą negrįžo. Šeima ištremta 1949.
igevičius u as Stasio, 1894, Panevėži ko prekybininkas.
1941 06 14 trėmimo metu atskirtas nuo šeimos, išvežtas į Sverdl vsko sr.
Garių r. Sevurallagą, ten 1941 11 15 mirė.
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i erevičius
eksan ras, Antano, 1907 Vilk nų k., gyv.
Karalgiryje, ūkininkas, partizanas. Suimtas 1947 03 19, karo tribunolo 1947 07 24 nuteistas 10 m. lagerių ir 5 m. tremties. 1948 12 08
išvežtas į antarno lagerį (Svetlog rskas, Kaliningr do sr.).
kevičius
nas Adomo, 1903, Babtų pašto viršininkas.
1941 06 14 trėmimo metu atskirtas nuo šeimos, išvežtas į Sverdlovsko sr. Garių r. Sevurallagą, kalintas Sverdlovske. pat. pasitarimo
1942 10 28 nuteistas. irė kalėjime 1942 10 28.
N reika
tautas 1925, Naujatriobių k. Suimtas 1945 kartu
su motina . Noreikiene, įkalintas Vork toje. Lietuvą grįžo 1947,
bet 1948 vėl su motina išvežtas į Igarką. 1959 paleistas be teisės
gyventi Lietuvoje. Sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties
eksperimentinio ūkio direktoriaus Vytauto Knašio pastangomis Babtuose prisiregistravo tik po 3 metų.
N reikienė a v ga,
otiejaus, 1886, gyv. Naujatriobių k.,
tarnautoja. Suimta 1945 10 16, kalinta Pravien škėse, Kaišiadori r.
Nuteista 7 m. lagerių. 1946 išvežta į
olotovo (dabar P rmė) sr.
Solik msko r. lagerį. Grįžo į Lietuvą 1947, bet 1948 vėl buvo išvežta
į Igarką. Ten 1949 mirė.
i i avičius urgis, 1927, gyv. Babtuose, minimas kaip išbuv s
Norilsko lageryje 1948–1955.
uskunigis nas, uozo, 1915, iš Šašių k., tarnautojas. 1941
06 14 atskirtas nuo tremiamos šeimos ir išvežtas į Sverdlovsko sr.
Garių r. Sevurallagą, ten mirė 1941 11 09.
uskunigis u as Antano, 1879 Raud ndvario vls. Be natonių k., gyveno Šašiuos , policininkas. 1941 06 14 atskirtas nuo tremiamos
šeimos ir išvežtas į Sverdlovsko sr. Garių r. Sevurallagą. patingojo
pasitarimo 1942 11 04 nuteistas 5 m. tremties į Krasnojarsko kr.
Ra anauskas
nas, uozo, 1904, Vareikonių k. ūkininkas.
Suimtas 1945 01 06, kalintas Kaune. Paleistas 1945 06 20.
Ra anauskas ikt ras, Andriaus, 1902, Vareikonių ( ) k.
ūkininkas. Suimtas 1944 08 21. Kaltintas, kad Vokietijos–SSRS karo
pradžioje veikė partizanų (baltaraiščių) būryje, dalyvavo Babtų žydų
žudymo akcijoje, sovietinių partizanų paieškose. 1944 09 27 karo
tribunolo nuteistas 10 m. katorgos ir 5 m. tremties. Bausm atliko
ršos (Baltarusija) kalėjime, Kniaž Pogosto ( eleznodorožno) lageryje
(Komija). irė 1948 01 11.
Ratke is
a as uozo, 1900, Babtų prekybininkas, buv s policininkas, šaulių būrio vado pavaduotojas. 1941 06 14 atskirtas nuo
tremiamos šeimos ir išgabentas į Sverdlovsko sr. Garių r. ykovo
lagerį, vėliau į Ser vo r. Sevurallagą. pat. komisijos 1942 07 08
nuteistas mirti, sušaudytas Sverdlovske 1942 11 18.
Rutkauskas ranas, Antano, 1948, gyv. Naujatriobiuose,
partizanas. Suimtas 1945 12 14, kalintas Kaune. 1946 02 01 išvežtas
į Kniaž Pogosto (Sevželdorlagas),
ineralnyj–Intos (abu Komijoje)
lagerius. Buvo tris kartus suimtas ir tris kartus pabėgo. Grįžo į
Lietuvą 1966.
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ta iūnas
nas, urgio, 1918, glynų k. ūkininkas. Suimtas
1945 01 13, 1945 06 22 išvežtas į Vorkutlagą (Komija). 1945 09 20
byla nutraukta, paleistas, grįžo į Lietuvą. 1972 mirė.
ta iūnas a s, urgio, 1913, iš glynų, žemdirbys, partizanas aunutis. Suimtas 1948 04 15, kalintas Kėdainiuose, Kaune. pat.
pasitarimo 1948 08 21 nuteistas 25 m. lagerių, išvežtas į lagerius
1948 09 18 į ntą ( inlagas, Komija), 1957 09 29 į Vorkutlagą (Komija). Nuo 1958 11 24 tremtis Intoje. 1966 mirė tremtyje.
tankevičius u as Augustino, 1903, iš A gupio. Suimtas
1946, nuteistas 2 m. lagerio, 1947 etapuotas į Karlagą. 1950 nutremtas
į Igarką, 1958 grįžo į Lietuvą. Šeima ištremta 1948.
v kinas u as, ykolo, 1924, iš Papa čių, partizanas. Suimtas 1945 03 05, kalintas Kaune. 1945 06 29 išvežtas į Vorkutlagą
(Komija). Paleistas 1945 09 29, grįžo į Lietuvą. Suimtas 1947 04 27,
ypat. pasitarimo 1948 03 27 nuteistas 10 m. lagerių. Išvežtas į Norlagą,
Krasnojarsko kr., o iš čia – į Sevvostlagą, agadano sr.
a kauskas a s, ono, 1886, iš Babtų, 1948 05 22 su šeima
ištremtas į Igarką. Tremtyje suimtas, 1949 liaudies teismo nuteistas
12 m. lagerių, 1953 05 12 ištremtas į Krasnojarsko kr., vėliau perkeltas
į VD invalidų namus aklakove. 1956 03 20 paleistas.
iaučiūnienė
a is ava, 1918, iš Babtų, 1947–1955 kalėjo
Arch ngelsko sr. ir kitur, grįžo į Lietuvą 1955.
i anskis a vas, Kazimiero, 1905, gyv. Babtuose, ūkininkas.
Suimtas 1944 08 17, kalintas Kaune ir Vilniuje, kaltintas už partizanin
(baltaraiščio) veiklą Vokietijos–SSRS karo pradžioje, dalyvavimą Babtų
ir Vandžiogalos žydų žudymo akcijoje. Karo tribunolo 1944 09 27
nuteistas mirti. Sušaudytas Vilniuje 1945 01 22. Kitais duomenimis,
mirė 1945 01 22
tos kalėjime. Šeima 1949 ištremta į Sibirą.
kė a u as, ono, 1896, gyv. Babtuose, darbininkas. Suimtas 1944 08 11, kalintas Kaune. Karo tribunolo 1944 09 27 nuteistas
10 m. katorgos ir 3 m. tremties. Išvežtas į Taišetlagą, Irkutsko sr.
1949 02 16 mirė lageryje.
akauskas in as, 1929–1937 Babtų pradinės m-klos vedėjas,
šaulys, 1941 06 14 trėmimo metu atskirtas nuo šeimos, sušaudytas
1942 05 18 Krasnojarsko sr. K nsko r. Rešiotų lageryje.
a u is u as, ono, 1922, Gaili šių k. ūkininkaitis. Slapstėsi
nuo tarnybos Tarybinėje armijoje, palaikė ryšius su partizanais. Suimtas 1947 04 27, kalintas Kaune, Vilniuje. pat. pasitarimo 1948 03 27
nuteistas 10 m. lagerių. 1948–1955
inlage (Komija). Kasant anglį
lūžo ranka, patyrė pilvo plėvės išvaržą. Paleistas 1955 02 21, atvyko
pas tėvą ir seserį į tremtį Igarkoje. Grįžo į Lietuvą 1957, įsidarbino
Pag nės tarybiniame ūkyje.
a u ienė ena, 1925, iš Babtų, 1949–1955 kalėjo olotovo sr.
lageryje, grįžo į Lietuvą 1957.
au anskas
nas, Stasio, 1906 Kl vainių vls. Laip škių k.
Suimtas 1944 08 21. Kaltintas, kad, dirbdamas miškininku Babtų
valsčiuje, persekiojo sovietinius partizanus. Karo tribunolo 1944 09 27
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nuteistas 10 m. katorgos ir 5 m. tremties. 1945 02 06 išvežtas į
lagerį Gorkio (dabar Nižnij Novgorodas) srityje, dar bausm atliko
tos pačios srities V ksos lageryje. irė 1945 05 15.
r navičienė
eknavičiūtė
eksan ra, 1898 Gaili šiuose,
A. Urbonavičiaus žmona. Ištremta su sūnumi Boleslovu 1941 06 14
į Alt jaus kr. K menį prie bės. 1943 11 17 nuteista 8 m. lagerio
ir 3 m. tremties už antitarybin propagandą. 1951 09 15 paleista iš
istiunsko lagerio, ištremta vėl į Kamenį. irė Babtuose 1970 m.
r navičius
r nas
as, ykolo, 1900, batsiuvys iš
Babtų. 1941 06 14 trėmimo metu atskirtas nuo šeimos, išvežtas į
Sverdlovsko sr. Serovo r. Sosvos lagerį. pat. pasitarimo 1942 10 17
nuteistas mirti, 1942 12 02 sušaudytas Sevurallage.
asaitis tas s, ono, 1910, gyv. Kani kų k., amatininkas. Suimtas 1944 12 25, kalintas Kaune. Karo tribunolo 1945 06 05 nuteistas
20 m. lagerių ir 5 m. tremties. Bausm atliko Vorkutlage (Komija).
Paleistas 1956 02 20.
asaitis tas s, Andriaus, 1917, iš Vosiškių k., puskarininkis,
1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, ūkininkavo. Suimtas 1948 11 06,
tuo metu dirbo Babtų progimnazijos kūno kultūros mokytoju. Kalintas
Kaune, paleistas 1949 01 19. Tremtis su šeima 1949 03 25 į Irkutsko sr. chiritų-Bulagatų r. 1950 vėl suimtas, nuteistas 10 m. lagerių,
kalintas Bodaibe. Tremtis po lagerių – ak tsko sr.
amanakane.
Paleistas iš tremties 1957 12 08. Grįžo į V siškius.
asi auskas tas s, Antano, 1900, Naujatriobių k. valstietis,
partizanų rėmėjas. Suimtas 1946 12 16, kalintas Kaune. Karo tribunolo 1947 04 21 nuteistas 10 m. lagerių ir 5 m. tremties. Paleistas
1947 05 27, bet 1948 05 22 su šeima vėl ištremtas.
iniauskas
as, Igno, 1918, iš Paveju nio k. Suimtas
1946 07 20, kalintas Kaune, 1947 03 14 Vilniuje. Karo tribunolo
1946 08 28 nuteistas 10 m. lagerių ir 3 m. tremties. Išvežtas į Komijos chtos lagerį, vėliau Vorkutlagą. 1955 04 19 ištremtas į Igarką.
1948 05 22 ištremta šeima.
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Šūviai ir mirtys kare po karo
Parengė Damijonas Šniukas

Po Antrojo pasaulinio karo vykusi lietuvių tautos rezistencija prieš sovietinį
okupacinį režimą pareikalavo daug aukų iš abiejų kovojančių pusių. Šiame sąraše skelbiami žuv partizanai, jų ryšininkai, rėmėjai, nuo rezistentų rankos krit
SSRS saugumo struktūrų kariškiai, stribai ir milicininkai, kolaborantai ir nepamatuotai prie pastarųjų priskirtieji. Daug žuvo vadinamųjų naujakurių, kurie buvo
gav iš kaimynų („buožių“) atrėžtos žemės. Niekada nebesužinosime, ar mirties
nuosprendžiai beginkliams valstiečiams buvo adekvatūs jų nusikaltimams, ar tų
nusikaltimų apskritai būta. Ne visos mirties aplinkybės aiškios, tad pasitenkinama
tik pačiu jos faktu.
Sudarant šį apypilnį sąrašą naudotasi Lietuvos ypatingojo archyvo, ivilinės
metrikacijos B btų valsčiaus įrašų, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro leidinių duomenimis. Kaimai, jeigu nenurodoma kitaip, priklausė
buvusiam Babtų valsčiui.
1945 m.
asari
4
Valak lių vnk. nušautas 67 m. Vaclovas ontvilas.
a an i
. Kriv nų k. rezistentai nušovė Gaižuv lės apylinkės
pirmininką ykolą Liorencą, 38 m.
a an i
. žuvo B btų miestelio gyventojas (žvejys) Ignas
Baginskas, 49 m.
a kriči 4 . nušautas darbininkas Kazys Nėnius, 21 m., iš V siškių k.
ru
i
8 . tėvų sodyboje Vilk nuose,
GB kariuomenės užkluptas, su automatu rankose žuvo onas hvaščiauskas, uozo,
gim. 1915 m. Daržinė, kurioje slėpėsi, sudeginta. S birą ištremta
motina arija, gim. 1883 m., ir brolis Vacys, kuris 1953 m. mirė
nuo TB .

1946 m.
v
Nauj triobių k. Petro Slavinsko sodyboje rezistentai nuginklavo čia užsukusius Babtų stribus Vytautą Stanionį, 17 m.,
ir urgį Savicką. Stanionis buvo nušautas, o į galvą sužeistas
Savickas apsimetė negyvu ir vėliau nusigavo iki Babtų. Slavinsko
šeima buvo ištremta į Sibirą.
v
6 . nušauti Vladas Kalina, 48 m., ir
ichalina Kalinienė,
34 m., žemdirbiai iš Vilkėnų k.
a an i
nušautas uozas
atulionis, 34 m. žemdirbys iš
A gupio k.
ir e i
nušautas Antanas ankevičius, 19 m. žemdirbys iš
Algupio k.
ie s
nušautas Babtų milicijos darbuotojas Antanas Ramanauskas, 39 m.
ie s
Algupyj čekistinės operacijos metu nušautas Antanas
Palavinskas, 46 m. žemdirbys; nušauti Vaclovas Ramanauskas,
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23 m., Babtų valsčiaus vykdomojo komiteto darbuotojas; Stanislovas Vaidotas, 15 m., iš Kamp k.
ai
partizanai nušovė Vilkėnų k. naujakurį oną Bernatavičių
ir mirtinai sužeidė jo žmoną miliją.
a kriči 6
Dolės vnk. rezistentai nušovė oną umarą, 46 m.
žemdirbį.
a kriči 6
čekistinės operacijos metu Gaižuv lės kaime nukauti
atsišaud partizanai Stasys Kasparavičius iš Vareik nių k. ir onas
Baradas iš Kilbis k.
ru
i
mūšio su enkavėdistais ir stribais metu Lab navos
dvaro bokšte žuvo rezistentas enonas Alaburda ir trys jo seserys – lena, arytė bei na, visi iš Kani kų k.
au ar k. nušautas naujakurys ykolas ockus ir jo žmona.
ar giri k nušauti Stasys Butkus, Dambrauskas su žmona, du Šliužai
ir vieno žmona, enrikas Vitkauskas. ( ono Serapino iš Karalgirio
duomenys, užrašė Genovaitė Serapinaitė 1958 05 23. BKM fondai).

1947 m.
ausi
nušauta lena Ratkevičiūtė, 16 m., iš Babtų vls.
v
6
Nauj triobiuose rezistentai nušovė 44 m. žemdirbį Antaną arecką.
Rug ūči
rezistentai nukovė Babtų vls. milicijos skyriaus
viršininką ykolą Rysovą, 30 m.
Rugsė
4
un škių k. nušautas 39 m. žemdirbys Liudas Aleksandravičius.
ai
Ant gynės k. nušauta 63 m. žemdirbė Agota Rakevičienė.
ai 6
ema tkiemyje rezistentai nušovė 56 m. žemdirbį igmą
Sakadolskį.
ai
Algupyj , šalia uozo Stankevičiaus sodybos, per pasalą
nušauti partizanai onas Liutvinas ir Bulotas.
ai
nušauta Babtų vls. vykdomojo komiteto darbuotoja
anina Švarpaitė, 20 m.
ara giri k
armos sodyboje enkavėdistų apsuptas nusišovė partizanas Krapavickas ( ono Serapino duomenys, užrašė G. Serapinaitė
1958 05 23. BKM fondai).

1948 m.
ausi
Vilkij s vls. God nų kaime nušautas partizanų būrio,
veikusio ir Babtų apylinkėse, vadas Kazys Bagdonas-Gegužis.
ausi 8
Rom iniškių k. nušautas žemdirbys Tadas Stankevičius,
16 m.
a an i
nušautas Piep lių k. žemdirbys onas Liutvinas, 24 m.

1949 m.
asari 8
kiškės vls. Ivan škių kaime čekistinės operacijos metu
nukautas partizanas Antanas Vaitkus, gim. 1929 m., Nauj sodžių
pagalbinio ūkio valdytojo Vinco Vaitkaus sūnus.
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a an i
rezistentai nušovė Kilbisų apyl. pirmininką Aleksą
Ramucką, 60 m.
a an i
rezistentai nušovė Kilbisų apyl. sekretor Kost
Kuprien , 26 m., iš G iliakaimio; nušauta to paties kaimo 47 m.
sezoninė darbininkė alvina Greičiūtė.
a an i 8 V siškiuose nušautas 65 m. žemdirbys Vincas Bačėnas.
ie s
nušautas Vosiškių k. 46 m. žemdirbys Pranas Antanavičius.
ru
i
8
Stabaun čiuje peiliu nudurta 42 m. žemdirbė Veronika Aleknavičienė.
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Tautinis atgimimas Babtuose
Marija Markauskienė, onas Olkštinas

1988 m. Lietuvoj prasidėjo tautinis atgimimas. Tauta pakilo į kovą už amžinąsias dvasines vertybes, iš užmaršties pradėjo kelti kultūros paminklus, kitas
brangias tautos relikvijas. Sukruto ir babtiečiai. Liepos mėnesį Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute įsikūrė Persitvarkymo sąjūdžio rėmimo grupė,
kurią organizavo mokslo darbuotojai Virgilijus Keparutis, Algimantas Kviklys ir
informacijos skyriaus vedėjas onas lkštinas. Aktyviais šios grupės nariais tapo
mokslininkai dvardas Armolaitis, na Bartkaitė, Stasys esonis, Algimantas Karalius, Alfonsas Šumskis, Stasys Švirinas, bandymų technikė Nijolė Viedrynaitienė
ir kiti, iš viso apie 10–15 žmonių. ficialaus grupės vadovo nebuvo, sprendimai
susirinkimuose buvo priimami balsų dauguma. Vėliau prie instituto grupės prisijungė ir kiti babtiečiai, visų pirma vidurinės mokyklos mokytojai Algirdas Antanaitis, arija arkauskienė, Albinas Ramančiuckas, Gražina ir Viktoras Stoniai.
V. Keparutis ir . lkštinas buvo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio steigiamojo
suvažiavimo delegatai, atstovav Ka no rajonui.
Babtiečiai įdėmiai sekė Sąjūdžio veiklą Kaun , V lniuje, ją rėmė pagal savo
aktualijas ir galimybes. Grupė platino vis gausėjančią Sąjūdžio spaudą, organizavo
išvykas į įvairius tautinio atgimimo mitingus, akcijas, minėjo neseniai draustus
istorinius įvykius, inicijavo jų pagerbimą tautodailės paminklų statyba. 1989 m.
pradžioje įkurtas neformalus tautinės kultūros klubas, kuris ėmėsi gaivinti lietuviškus papročius, tradicijas. Pirmoji šios veiklos kregždė buvo įspūdinga ir masinė
Užgavėnių šventė.
1988 m. pavasarį didelė LSDI darbuotojų ir babtiškių grupė nuvyko į legendinio lakūno Stepono Dariaus tėvišk , kur tvarkė sodybą, sodino medelius.
1989 m. Vasario 16-oji paminėta masine eisena miestelio gatvėmis ir ąžuoliuko
pasodinimu prie kraštotyros muziejaus. edelį iš miško atnešė Stasys Švirinas ir
onas lkštinas.
1989 m. Gedulo ir vilties dieną B btuose iškilmingai atidengtas paminklas
tremtiniams atminti (tautodailininkas Ginutis Dudaitis). Koplytstulpį pašventino
tuometinis Babtų klebonas kunigas Ričardas ikutavičius. okytoja G. Stonienė
kartu su mokiniais parengė proginį montažą. V. Keparučio sūnus deklamavo
graudžią savo senelės – tremtinės sukurtą poemą. Paminklas pastatytas buvusio
tremtinio žemėje (dabar čia LSDI parkas).
Tų pat metų liepos 16 d. R.
ikutavičius pašventino ant Stabaun čiaus
kalno atstatytą mūrinį koplytstulpį S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą
atminti. Paminklo atstatymo iniciatoriai – Babtų vidurinės mokyklos direktorius
uozas Saulius, vietos kraštotyrininkai ir LSDI direktorius K. Palaima. Projektą
atkūrė architektas dmundas Kondratas pagal Babtų kraštotyros muziejuje išsaugotą paminklo skydą ir nuotrauką. Darbus atliko inžinieriaus ono egersko ir
Gintauto Remeikos vadovaujami darbininkai
Kelerius metus savo sodyboje Nauj sodžių kaime gyveno ir 1945 m.
Panevėži ko kapinėse buvo palaidotas rašytojas, romanų „ agnus Du “, „Gele621
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žinis vilkas“ ir kitų kūrinių autorius Kazys Puida. Sovietmečiu jo kūryba buvo
sukritikuota, kapo vieta užmiršta. Kraštotyrininko Kazio isiaus, dailininko Leono
uozonio ir kitų pastangomis 1988 m. vasarą palaidojimo vieta surasta. Babtų
vidurinės mokyklos kraštotyrininkai sutvarkė kapą, ant jo pastatytas koplytstulpis.
Paminklo rėmėjas – kun. R.
ikutavičius, autorius – tautodailininkas Viktoras
ilinskas. 1989 m. geguž , dalyvaujant daugybei babtiečių ir svečių iš Kauno, kun.
R.
ikutavičius aukojo mišias Panevėžiuko bažnyčioje ir paminklą pašventino.
Kelerius metus kapą tvarkė kraštotyrininkė glė Liugailaitė.
eslovo Stankūno iniciatyva, daugiausia ir jo lėšomis, Babtų šile pastatytas
paminklas, kaip manoma, nuo sovietų rankos 1940 m. ten žuvusiems lietuvių
kariams, atnaujintas Šv. ono šaltinėlis. Darbo buvo daug, jis užsit sė iki 1990 m.
Pag nės sąjūdžio grupės (vadovai uozas Kazėnas ir Vaclovas Grušas) pastangomis ir ūkio lėšomis vietoje sunaikinto seno kryžiaus pastatytas naujas medinis
(autorius tautodailininkas onas Balčiūnaitis) su užrašu Nežinomiems Lietuvos kariams, žuvusiems 1940 m. žuolą jam parūpino ūkio direktorius K stutis Svečiulis,
Šaltinėlis pažymėtas marmurine plokšte, vaizduojančia, kaip šv. onas krikštija
ėzų Kristų (inžinieriaus V. Grušo projektas, Kauno ritualinių paslaugų įmonės
dovana). Tvarkant paminklų aplinką daugiausia dirbo pats . Stankūnas. am
padėjo Kauno kelių valdybos darbų vykdytojas Petras la su savo vyrais, inžinierius statybininkas . egerskas, agronomas S. Švirinas, 73 m. Bronius abulskis
iš ugintų kaimo, Pagynės, ugint , Babtų žmonės, moksleiviai, kraštotyrininkai,
Šv. Kazimiero Kauno ateitininkų kuopa. Vytautas Gvergždys, gim s S bire tremtinio šeimoje, paaukojo 200 rublių. Darbais rūpinosi seniūnijos viršaitis Algimantas
Danauskas. Paminklinis ansamblis šile atidengtas 1990 m. birželio 24 d.
1989 m. rugpjūčio 23 d. per 30 Babtų sąjūdininkų išvyko į B ltijos k lią.
Dėl didelės transporto kamšaties į nurodytą poziciją Ukmergės rajone jie vėlavo,
paskutinius šimtus metrų įveikė bėgte. Tuo metu žmonių rankų grandinės jau
buvo pradėjusios irti. Babtiečių būrys nenusiminė – sudarė savo grandin ir ją
išardė vieni paskutiniųjų. Uždegė žvakeles, pabendravo su kitais unikalios Baltijos
tautų vienybės demonstracijos dalyviais.
Kai paskelbus Kovo 11-osios aktą imperinės SSRS jėgos bandė užgniaužti
lietuvių tautos laisvės siekį, babtiškiai organizavo transportą ir budėtojus prie LR
parlamento. 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Vyriausybės ir Seimo rūmų gyvybe rizikavo 14 Babtų sąjūdininkų. Daug babtiečių dalyvavo nuo sovietų kariškių
ginant Sitk nų radijo stotį. Vieni čia budėjo kelias dienas ir naktis, kiti gynėjus
vaišino karšta arbata, užkandžiais. LSDI ir kitų įstaigų, ūkinių organizacijų vadovai
skyrė transportą, būrė gynėjus. Tą pat jie darė ir 1991 m. SSRS pučo metu, kai
radijo stotį vėl buvo apsup sovietų kariškiai.
Lietuvai įtvirtinus nepriklausomyb , Babtų sąjūdininkai toliau gaivino krašto
istorin atmintį, tradicijas, iš griuvėsių kėlė paminklus.
Vyskupo otiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdžio pastangomis 1990 m. vasarą
surengtas „Vilties pavasario“ žygis per Lietuvą į Kr žių k lną. Nešti du šventinti
kryžiai – iš Vilniaus ir Kauno. Kryžiaus nešėjų grupė iš Kauno pajudėjo per Sekmines, birželio 3-iąją. B btus pasiekė kitą dieną. ie buvo pasitikti ant Stabaunyčiaus
kalno. Giedotojų lydimas kryžius atneštas į bažnyčią, kur kun. . arcinkevičius
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aukojo mišias. Keliauninkai aplankė kraštotyros muziejų. Rytojaus diena buvo
niūri, lietinga, bet tai nesutrukdė pasiaukojusiems žmonėms iškeliauti į
kišk .
iseną iš Babtų iki
kiškės lydėjo babtiečiai Antanas Pužaitis, Vladas Rekavičius,
Virgilijus Keparutis, Antanas Radimonas, Stepas Vaičius, eslovas Vilkevičius.
1991 m. vasarą Babtų kraštotyros muziejuje paminėtos generolo Vlado
Nagiaus-Nagevičiaus 110-osios gimimo metinės. Ta proga vidurinės mokyklos
direktoriaus . Sauliaus, seniūnijos viršaičio A. Danausko ir inžinieriaus . egersko pastangomis pagal inžinieriaus uozo Berūkščio projektą netoli ema tkiemio
dvaro sodybos restauruotas senovinis koplytstulpis. 1991–1992 m. sutvarkytas žydų
holokausto aukų kapas Babtų šile. Apylinkės teritorijoje, prie i kiškių sankryžos,
„Aukuro“ klubo iniciatyva pradėtas kurti algirio pergalės memorialinis parkas.
Lietuvai įtvirtinus nepriklausomyb , Babtų sąjūdininkai grįžo prie kasdieninių
darbų, aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime.
Anuomet sąjūdininkai savo veiklos nereikšmino, netvarkė dokumentacijos.
Šiandien dėl to tenka apgailestauti, – daug gražių epizodų, poelgių, pavardžių yra
ding iš atminties. Liko tik tų žmonių, kurie pirmieji pajuto laisvės šaukimą, darbai.
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Pagerbėme Švento ono šaltinėlį
ir Lietuvos kareivių žūtį
eslovo Stankūno liudijimas

1940 m. B btų šile buvo apsistoj Raudonosios
armijos kareiviai. Tarnavo ten ir lietuvių kareivėlių, perrengtų rusiškomis uniformomis, nes Lietuvos kariuomenė
buvo išsklaidyta. an tada buvo gal vienuolika metų.
Vieną lapkričio naktį pasigirdo stiprus beldimas
į mūsų namo ugintuos langą. Tėvas paklausė „Kas
ten “ Išgirdom atsakymą „Aš kareivis iš šilo, būkit
geri, skubiai įleiskite ir nedekite šviesos.“ Tėvas įleido
vaikiną ir klausia, ką jis iškrėt s, kad bijo šviesos.
„Nieko neiškrėčiau, – atsakė. – Šiandien sušaudė mano
draugus šile prie kryžiaus, o aš spėjau pabėgti.“ Tėvas
davė jam kaimietiškus drabužius, jis skubiai persirengė. Išeidamas padėkojo ir liepė sunaikinti ar paslėpti
jo karin aprangą. Dar pridėjo „ ei liksiu gyvas, gal
susitiksime.“ Tėvas uniformą užkasė tvarte po mėšlu.
eslovas Stankūnas
Kitą dieną užgriuvo rusų kareiviai, klausinėjo, ar nebuvo kas užėj s, ar nelojo šunys. Atsakėme, kad nieko nepastebėjome.
Po kurio laiko tėvas liepė man pasiimti kibirą ir nueiti prie Švento ono
šaltinio vandens, kartu pažiūrėti, ar nėra ten kur šviežiai sukastų žemių. ėj s į
mišką, iš tikrųjų pastebėjau sukastą žemės plotą, kurio anksčiau nebuvo. Truputį
paėj s pamačiau dar vieną, mažesnį. Pavaikščiojau apie kryžių, bet nieko įtartino nemačiau. ane pastebėj kareiviai pradėjo bartis, o vyresnysis liepė skubiai
pasisemti vandens ir eiti namo.
Po dviejų parų dalinys išvyko. Tada tėvas man s paprašė parodyti, kur tie
kapai. Iš vakaro buvo smarki šlapdriba, tad sankasas radome gerokai nuplautas,
sulytas. iške sutikome kaimyną onaitį. Kartu spėliojome, kokius bėglius iš kariuomenės sušaudė.
Daugelį metų tą įvykį laikėme paslaptyje, nes buvo pavojinga kalbėti. Dabar,
atgimstančioje Lietuvoje, nutariau apie tai papasakoti, o vietą, kur palaidoti mūsų
broleliai lietuviai, pagerbti. Be to, mamai buvau pažadėj s neapleisti Švento ono
šaltinėlio, kurio stebuklinga galia seniau žmonės tikėjo.
Trisdešimt dvejus metus dirbau Kauno pieno kombinato vairuotoju. Išėj s į
pensiją nutariau savo laisvalaikį skirti šaltinėlio atnaujinimui ir žuvusiųjų atminimui.
Daug dirbau, vargau, kol sutvarkiau aplinką. Iškirtau ir sudeginau brūzgynus,
išlyginau aikštel , užsėjau ją žole, paruošiau privažiavimą. Atliekant sunkiausius
darbus talkininkavo Pag nės paukštininkystės ūkio darbuotojai, vadovaujami sąjūdininkų uozo Kazėno ir Vaclovo Grušo. Prisidėjo žmonės iš mano buvusios
darbovietės, Babtų vidurinės mokyklos kraštotyrininkai, Šv. Kazimiero ateitininkų
Kauno kuopa. Labai nuoširdžiai dirbo 73 m. Bronius abulskis iš ugintų kaimo,
Kauno kelių valdybos darbų vykdytojas Petras la su savo vyrais, inžinierius
624

ISTORI A

VĖL NE

RIKLA

Inžinierius

SOMI

. Grušas

su žmona Adele,
vaikais Simona
ir Aurelijumi
prie kryžiaus sovietų
nužudytiems Lietuvos
kariams. Iš šeimos
albumo

Paminklinis akmuo
sovietų nužudytiems
Lietuvos kariams.
BKM
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statybininkas onas egerskas, agronomas Stasys Švirinas, Babtų Švento ono
šaltinėlis. BKM
apylinkės viršaitis Algimantas Danauskas.
Pagynės ūkio direktorius K stutis Svečiulis parūpino
ąžuolinį rąstą, o tautodailininkas onas Balčiūnaitis iš jo sumeistravo kryžių su
užrašu Nežinomiems Lietuvos kariams, žuvusiems 1940 m. armurin plokšt , vaizduojančią, kaip šventas onas krikštija Kristų, pagamino Kauno ritualinių paslaugų
įmonė. i įmūryta tarp akmenų pagal inžinieriaus Vaclovo Grušo projektą. Šaltinio
įrenginį ir laiptus padariau pats.
Didžiumą sumanymo atlikau savo lėšomis, 200 rublių paaukojo Pagynės
gyventojas Vytautas Gvergždys, gim s S bire, tremtinio šeimoje, prisidėjo Kauno
pieno kombinatas, kitos įmonės.
Dėkingas visiems, kurie vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo sutvarkant šią
brangią ir įsimintiną vietą. Tegul čia lankosi geros valios žmonės, malda ar atodūsiu pagerbia čia palaidotus Lietuvos kareivėlius, susimąsto apie mūsų tautos
praeitį ir ateitį.
Papasakojo eslovas Stankūnas, gim. 1929 m. ugint k., gyv. Kaun ,
ilgametis Kauno pieno kombinato vairuotojas.
Užrašė kraštotyrininkė arija arkauskienė 1990 06 20 B btuose.
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Babtų savanoriai Lietuvos valstybės
atkūrimo metu
Alvydas Pangonis

ylėti L etuvą ir nek sti jos okupantų mane
paskatino tėvo pasakojimai apie pokario rezistenciją.
Šalia gimtojo Seimen škių kaimo žaliuoja K lniškės
miškas, kuriame 1945 m. gegužės 16 d. įvyko pačios
nuožmiausios partizanų kautynės su reguliariaisiais
Raudonosios armijos daliniais. Nuo mažų dienų žinojau apie KGB žiaurumus, nekaltų žmonių trėmimus,
katorgišką „liaudies priešų“ darbą ir mirtis lageriuose.
Su dideliu džiaugsmu ir viltimis sutikau Sąjūdžio
įsikūrimą, jo organizuotus mitingus, man imponavo
susibūrimų metu veik tvarkdariai (žaliaraiščiai), vėliau
atsiradusio savanorių sąjūdžio pirmtakai.
1990 m. atkūrus Lietuvos valstyb , gyventojai
buvo pakviesti saugoti jos sienų, strateginių objektų,
valstybės institucijų. Pradėjo veikti okomasis jungi- Kpt. Alvydas Pangonis.
nys, Pasienio apsaugos tarnyba, Kauno savanorių ir 2002 m.
kitos rinktinės. Po žlugusios 1991 m. sausio mėnesio
Kremliaus karinės agresijos prieš Lietuvą savanorių gynėjų veikla įteisinta – 1991 m.
sausio 19 d. įkurta Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba (SKAT).
Tuo metu būrėsi ir B btų savanoriai. Kovinį krikštą jie gavo gindami Aukščiausiosios Tarybos rūmus, Sitk nų radijo stotį, kontroliuodami sovietų kariuomenės judėjimą Ka no rajone. Pirmųjų gretose buvo ugenijus Alaburda, K stutis
Antanaitis, Algimantas Bartkevičius, Virgilijus Keparutis, Kazys Kymantas, onas
iklovis, Alvydas Pangonis, Algis Paškevičius, Romas Samajauskas, Kazimieras
Šarlauskas. Daugumos jų šeimos buvo nukentėjusios nuo okupantų, kai kurie patys
dalyvavo disidentinėje ir pasipriešinimo veikloje. Pavyzdžiui, Vladas Turčinskas
didel drąsą parodė 1972 m. pavasarį, kai susideginus Romui Kalantai Kaune vyko
masiniai jaunimo protestai. Vladas iš milicijos panosės nuvarė dengtą automobilį
(varanoką) su areštuotaisiais ir pavažiav s nuošaliau juos išlaisvino.
Po 1991 m. sausio 13-osios įvykių savanorių skaičius išaugo iki 25, t. y.
būrio. o vadu paskirtas . iklovis. Babtiškiai saugojo valstybinės reikšmės objektus – Sitkūnų radijo stotį, Kauno naftos baz , kontroliavo sovietų kariuomenės
judėjimą kelyje Garliav –Kauno
S ties Rok liais įrengtame blokavimo poste.
Po 1991 m. rugpjūčio
askv s pučo, kuriuo siekta atkurti komunistin
SSRS, pralaimėjimo ir Lietuvos nepriklausomybės tarptautiniu mastu pripažinimo
plūstelėjo nauja savanorių iš B btų ir aplinkinių kaimų banga. 1992 m. pavasarį
Kauno rinktinės vado įsakymu iš jų įkurta Babtų 212 (vėliau 251) kuopa, o vadu
paskirtas jaunesnysis leitenantas A. Pangonis. Kuopa buvo pavaldi Kėd inių
batalionui, kuriam vadovavo Antanas Plieskis, vėliau tap s KASP ir Šaulių sąjungos vadu. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto patalpose įsikūr
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Savanorio
A. Bartkevičiaus
dokumentai

A. Bartkevičius pirmoje eilėje pirmas iš kairės su Aukščiausiosios
Tarybos gynėjais. 1991 m. Iš BKM fondų
628

ISTORI A

VĖL NE

RIKLA

SOMI

savanoriai įsteigė budinčiąją dalį, ginklų saugyklą. 1992 m. birželį gauti pirmieji
ginklai – Kalašnikovo automatai ir osino karabinai.
251 kuopą atėjo daug aktyvių, tarnavusių ir netarnavusių sovietų kariuomenėje patriotiškai nusiteikusių piliečių. Greitai buvo įdiegta drausmė, vyravo ryžtas,
veiklumas, ištikimybė atgimusiai Lietuvai ir jos kariuomenei. Iki 1993 m. vasaros
kuopa išaugo iki 100 vyrų. Rengėme pratybas, teorinius mokymus, – stengėmės
kuo greičiau ir geriau pasiruošti tikėtinai sovietų invazijai, saugojome svarbius
objektus, budėjome masiniuose renginiuose (pvz., per popiežiaus susitikimą su
tikinčiaisiais S ntakoje Kaune), o ir patys organizuodavome renginius Kauno rajono mokyklose, paradus miesteliuose. Buvo paskelbta griežta kova su alkoholiu,
nusiženg tarnybos metu savanoriai buvo šalinami nedelsiant.
1993 m. rugsėjo mėnesį, paskelbus įsakymą atiduoti kuopos ginklus į batalionų saugyklas, dalis 251 kuopos savanorių kartu su vadu išvyko į mišką,
dalyvavo vadinamuosiuose „Pakaunės miško“ įvykiuose. ų tikslas buvo išlaikyti
ginklus rajono kuopų saugyklose, kad būtų po ranka iškilus pavojui, sulaukti, kol
įsakymas bus atšauktas. Politinių reikalavimų niekas nekėlė, nors vėliau būtent
šis aspektas buvo išpūstas.
1994 m. Babtų kuopa priskirta Kauno rajono batalionui, į kurį įėjo Raud ndvario, Nore kiškių, Garliav s ir Aleks to kuopos. Dalinio štabas bazavosi Babtuose.
Bataliono vadu paskirtas A. Pangonis, štabo viršininku A. Baltuška, ginklininku
Vidmantas Sažinas, vairuotoju-mechaniku Romas Samajauskas. A. Baltuška netrukus
išvyko vadovauti Noreikiškių kuopai, tad štabo viršininku paskirtas V. Sažinas.
Šis batalionas Kauno rinktinėje buvo pats didžiausias, – 438 savanoriai.
Babtų kuopai tuo metu vadovavo Kazimieras Šarlauskas, kuopininkas buvo
Kazimieras Kairiūkštis.
Savanorių veikla buvo labai aktyvi. Kar lgiryje ir kitur vykdavo taktinės
pratybos. Valstybinių švenčių metu paradiniu žingsniu žygiuodavome Babtų centrine gatve. okyklos mus kvietėsi patriotizmo pamokoms.
Tokios pamokos buvo svarbios ir mums patiems. Kartu su kitais Kauno
rajono savanoriais restauravome pokario partizanų žemin K lvių miške. Sodinome
pirmąsias pušaites ir ąžuoliukus algirio parke i kiškiuose, šienavome jo veją.
Ne visiems, deja, rūpėjo atgimstančios Lietuvos reikalai. Kol vieni gynė
Aukščiausiosios Tarybos, Vyriausybės rūmus, televizijos bokštą, Sitkūnų radijo
stotį, kiti skubėjo turtėti – vežė į užsienį spalvotuosius metalus, į Rusiją – maistą
ir tekstil , o treti kūrė banditų grupes, plėšikavo. Pagausėjo nusikaltimų ir Babtų
seniūnijoje. Policija tuo metu dar tik pradėjo persitvarkyti, negalėjo kaip reikia
kontroliuoti viešojo saugumo. Pamat savanorių nepakantumą įstatymų pažeidėjams, bėdai ištikus babtiečiai kreipdavosi ne į policiją, o į mus.
Ne kartą teko šokti iš miego naktį, persekioti nusikaltėlius, panaudoti ginklą
prieš jų transportą. Sykį kelis banditus, kurie miestelyje užpuolė kioską, sumušė
jo šeimininką, kol pagavome, vijomės iki Raudondvario.
Prižiūrėdavome tvarką viešųjų vakarų metu kultūros namuose, teko dalyvauti
net malšinant smurtą ar kivirčus šeimose.
1998 m. Babtų kuopos vadas K. Šarlauskas išleistas į atsargą dėl amžiaus,
jo vieton paskirtas ugenijus Sviderskis, kuopininku tapo Arvydas iapas.
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Babtų savanorių priesaika prie Šaravų ąžuolų. 1863 m. šiose apylinkėse
vyko smarkūs susirėmimai su caro kariuomene, kuriuose aktyviai
dalyvavo babtiečiai. 1991 m.

251 kuopa paradiniu žingsniu žengia Babtų miestelio gatve. 1991 m.
Iš A. Pangonio albumo
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Tais pat metais SKAT pertvarkyta į krašto apsaugos savanorių tarnybą (KASP), Lietuvos kariuomenės
Lauko pajėgų sudėtin dalį. Atslūgus tiesioginėms
grėsmėms Lietuvai, susikūrus reguliariajai kariuomenei, ši tarnyba pradėta mažinti. Daugelis savanorių
iš tarnybos išėjo savo noru, stengiasi būti naudingi
šaliai darbo baruose. Vienas kitas pasirinko kario kelią.
Lietuvos kariuomenėje tarnavo ar tarnauja kapitonai
A. Baltuška, G. Striupaitis, viršilos V. Sažinas, A. iapas, . Sviderskis, seržantas Dainius Paukštė ir kiti.
24 SKAT batalionui vadovavau iki 1997 m.
Iš šio laikotarpio norėčiau paminėti bataliono štabo (A. Baltuška, A. Pangonis, V. Sažinas) iniciatyva
21 egz. tiražu išleistą 84 puslapių kišeninį „Partizano Leidinio „Partizano palydovas“
palydovą“. ame išspausdintas Lietuvos himnas, Par- titulinis puslapis
tizano priesaika, pokario rezistentų sukaupta patirtis.
Vėliau tarnavau Dr. ono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje (1997–2001),
Karinėse oro pajėgose (2001–2005). Dėl amžiaus išleistas į atsargą kapitono laipsniu.
Laikas bėga nenumaldomai. Kai kurių Atgimimo metų savanorių nebėra
tarp mūsų.
gyvieji susitik prisimename anuos pavojų ir romantikos metus,
vis pasididžiuojame, kad buvome antrą kartą
amžiuje atgimusios Lietuvos
aktyvūs kūrėjai.
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Babtų seniūnija šiandien
žmonės ir darbai
onas Praškevičius

Pirmieji laisvi rinkimai į vietos savivaldybes vyko kovo 24 d., praėjus nepilnoms dviem savaitėms po istorinio Kovo 11-osios akto – nepriklausomos Lietuvos
valstybės atkūrimo. Paskutinėmis sovietų valdžios savaitėmis savivaldybių įstatymas buvo šiek tiek pakeistas, liberalizuotas. Pagal jį rajone renkama savivaldybės
Taryba, o Vykdomasis komitetas reorganizuojamas į valdybą. Apylinkės deputatų
taryba pertvarkomos į savivaldybės tarybą, jai vadovauja tarybos pirmininkas, o
vietoje vykdomųjų komitetų pirmininkų įvedama viršaičio pareigybė. Savo atstovą
žmonės jau galėjo rinkti iš kelių kandidatų.
Kauno rajono taryboje atstovauti mūsų interesams buvo patikėta B btų vidurinės mokyklos mokytojui Robertui anušauskui ir „Nevėžio“ kolūkio padalinio
vadovui Algirdui Simučiui. Batniav s žmonės į tarybą išrinko Babtuose gyvenantį
jų ūkio direktorių Vytautą muidzinavičių. Ne visi deputatai buvo išrinkti iš karto. Balandžio 7 d. per pakartotinį balsavimą rajono tarybos nariais tapo Lietuvos
sodininkystės ir daržininkystės instituto (LSDI) direktorius eslovas Karbauskis ir
veterinarijos gydytojas Valdas Griešius iš Pag nės.

Apylinkės taryba ir viršaitis pirmieji
ir paskutiniai nepriklausomoje Lietuvoje
Kovo 24 d. rinkta ir Babtų apylinkės liaudies deputatų taryba. Apylinkė
buvo padalinta į 11 rinkiminių apygardų, deputatais išrinkti Stanislovas esonis ir tonas Visockas – LSDI mokslo darbuotojai; Pranas Svetulevičius – LSDI
eksperimentinio ūkio automobilių garažo vedėjas; Romas
ajauskas – Babtų
vidurinės mokyklos mokytojas; Regina Draskinienė – „Nevėžio“ kolūkio vyriausioji ekonomistė; Vytautas akaitis – to paties kolūkio agronomas; Antanas
Bubulas – Panevėži ko plytinės darbininkas; Algimantas Pėstininkas – Pagynės
paukštininkystės tarybinio ūkio statybos darbų vykdytojas; Aleksandra Ignatavičienė – Sitk nų pagrindinės mokyklos mokytoja; Birutė ulonienė – Augalų
veislių tyrimo stoties agronomė.
Balandžio 12 d. vykusioje sesijoje tarybos pirmininku išrinktas R. ajauskas,
o viršaičiu paskirtas Algimantas Petras Danauskas, LSDI eksperimentinio ūkio
vyriausiasis inžinierius. Viršaičio pavaduotoja tapo ofija Kasperavičienė. 1992 m.
ją pakeitė Dalija Ramančiuckienė, šiose pareigose dirbanti iki šiol. eslova Karalienė 1992–2009 m. dirbo kasininke, vėliau – pasininke, o paskutinius 5 metus –
seniūno padėjėja. Gražina Bartkuvienė 1992–2009 m. rūpinosi socialine pagalba.
Buvusi mokytoja na Bagdonienė 1992–2000 m. dirbo pasininke.
Kiekviena atkurtos Lietuvos valstybės diena atnešdavo reformų, naujų įstatymų, todėl daug ką reikėjo kardinaliai keisti arba kurti iš naujo.
1991 m. rudenį suformuota seniūnijos agrarinės reformos tarnyba, kurios
vadovu paskirtas Norbertas Dūkšta. emėtvarkininku dirbo aroslavas Urniežius,
vyresniąja buhaltere – Vida ajauskienė.
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1992 m. vasarą įkurta komunalinio ūkio įmonė, kuri perėmė iš likviduotų
ūkių centrinio šildymo katilines, vandentiekius, kanalizacijos tinklus, atliekų šalinimą.
os direktoriumi paskirtas onas Rašinskas (1995 m. jį pakeitė Romas Keturakis).
Pirmaisiais tarybos darbo mėnesiais ir metais sesijose buvo svarstomi organizaciniai, kaimo pertvarkos, SSRS paskelbtos ekonominės blokados klausimai.
Geguž apylinkių taryboms buvo patikėtas didel paklausą turinčių prekių
skirstymas. Visuotinį deficitą didino rublio nuvertėjimas, gandai apie pinigų keitimą. Rajono vykdomasis komitetas prekes paskirstydavo apylinkėms, apylinkių
komisijos – organizacijoms, kurių profsąjungos komitetai ar specialios komisijos
spr sdavo, kam leisti nusipirkti televizorių, baldų komplektą, pagalv ar lygintuvą. Atskiru vykdomojo komiteto sprendimu buvo patvirtintas maisto prekių,
parduodamų vestuvėms ir laidotuvėms, sąrašas1. Šį nedėkingą, kupiną įtarinėjimų
ir pretenzijų darbą apylinkės dirbo daugiau kaip metus, iki blokados pabaigos.

Babtų jubiliejus,
kūrybinės iniciatyvos banga
1994 m. Babtai paminėjo 600 metų jubiliejų. Ta proga baigta tvarkyti miestelio centrinė aikštė, joje pastatytas Algimanto Sakalausko išdrožtas koplytstulpis
„Babtams 600 metų“. Išleista žinomos kraštotyrininkės, Babtų kraštotyros muziejaus
įkūrėjos arijos arkauskienės knyga „Babtai istorijos vingiuose“ ir jos mokinių,
jaunųjų kraštotyrininkų gidijaus Barkausko ir Tomo Stonio parengta „ ažoji
Babtų enciklopedija“. Kartu 250 metų jubiliejų atšventė ir Babtų parapija – bažnyčios šventorius pasipuošė to paties autoriaus skulptūra „Laiminantis Kristus“.
Šių jubiliejų rengimui apylinkės tarybai teko priimti nemažai svarbių sprendimų,
o jos darbuotojai atliko didžiąją dalį organizacinių darbų.
Valstybės atgimimas sukėlė didžiul patriotizmo, kūrybinės iniciatyvos bangą,
siūlyti įvairūs istorijos, laisvės kovų įamžinimo projektai. Deja, dažnai juos kūrė
ne profesionalai, neatsižvelgta į finansines valstybės galimybes.
Po radijo stoties gynybos 1991 m. sausio 13-osios naktį miškininkas Steponas
aciulevičius viešam svarstymui pateikė grandiozinio parko Sitkūnuose
viziją2. aždaug 50 ha plote šalia stoties siūlyta įrengti Aukų kalną, Valstybės ir
vykių aikštynus, kuriuose būtų Diplomatijos, Išdavystės, Puolimo, Sprendimų ir
kitos aikštės, sujungtos takų sistema, tvenkinys, amfiteatras, apžvalgos bokštas ir
kt. Šiose aikštėse želdiniais, paminklais, kitais taikomojo meno kūriniais planuota
pagerbti tautos didvyrius, svarbiausius istorijos įvykius ir t. t.
Daug Sitkūnų ir Ka no rajono gyventojų pritarė sumanymui, tačiau atsirado
blaivių balsų, manančiųjų, kad toks grandiozinis projektas netikslingas ir jaunai
valstybei ne pagal kišen . „Tėviškės žinių“ laikraštyje diskusija vyko visą pavasarį. Balandžio 2 d. parko projektas apsvarstytas Kultūros ir švietimo ministerijoje,
dalyvaujant ministrui Dariui Kuoliui, statybos ir urbanistikos ministrui Algimantui
Nasvyčiui, Architektų sąjungos pirmininkui uozui Vaškevičiui, Kauno rajono tarybos pirmininkui Petrui
ikelioniui, projekto autoriui. Prieita prie išvados, kad
tiek gigantiška apimtimi, tiek menine
koncepcija projektas nepriimtinas ir vals- 1 Tėviškės žinios, Kaunas, 1990 rugs. 11.
tybės neremtinas. Pasiūlyta radijo stoties 2 Tėviškės žinios, 1991, kovo 24.
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gynimo akciją pažymėti kukliais akcentais ir visuomenės talkų bei lėšų būdu3. Birželio 19 d. Kauno rajono taryba taip pat atsisakė projektą finansuoti4. Visuomenės
entuziazmas išblėso, ir Sitkūnų parko idėja liko nerealizuota. Apsiribota šv. urgio
koplytstulpio (autorius . Puškorius) pastatymu ir memorialinės lentos įrengimu.
Kar lgirio kaime buvo parinktas plotas „Atminties laukui“, skirtam trėmimams
į S birą priminti. Šio projekto likimas ir priežastys tokios pat, kaip ir Sitkūnų parko.
Trečias to meto projektas – algirio pergalės parkas i kiškiuose, pradėtas
kurti 1990 m. minint algirio mūšio 580-ąsias metines, palaipsniui realizuojamas.

Apylinkės savivaldą keičia seniūnas.
kiniai, socialiniai ir dvasinai pokyčiai
Nepriklausomoje Lietuvoje išrinktos apylinkių tarybos išbuvo tik vieną kadenciją. 1994 m. liepos 7 d. LR vietos savivaldos įstatymu žemiausioji savivaldos grandis
buvo panaikinta, o seniūnija (buvusi apylinkė) tapo rajono savivaldybės administracijos filialu. Apylinkės viršaitį pakeitė seniūnas, skiriamas kaip politinio pasitikėjimo
asmuo. rajono tarybą pradėta rinkti tik pagal politinių partijų ar jų koalicijų sąrašus.
Pasibaigus apylinkės tarybos kadencijai, 1995 m. gegužės 9 d. Kauno rajono
savivaldybės mero potvarkiu Babtų seniūnu paskirtas Sąjūdžio remtas onas Praškevičius, iki tol dirb s miškininku. Babtų seniūnija kartu su Garliavos, Karmėlavos
ir Vilkijos miesto seniūnijomis išliko savarankiškomis, kitos buvo administruojamos
per rajono savivaldybės seniūnijų skyrių. Savarankiškumas pasireiškė tuo, kad
seniūnijos priklausomybėje išliko Babtų ir Pagynės kultūros namai, ji turėjo sąskaitą banke, rajono biudžete buvo sudaroma jos išlaidų sąmata. 2000 m. seniūnijų
skyrius panaikintas, ir visos Kauno rajono seniūnijos įgijo savarankiškumą.
1995 m. un škių kaime įsteigti senelių globos namai, o Pagynėje – vaikų
globos namai. Pradžia buvo nelengva. Senelius teko ilgokai įkalbinėti, kad paliktų
šaltus ar griūvančius būstus ir kraustytųsi gyventi į šiltas, išdailintas patalpas.
Pagynėje baimintasi, kad iš rizikos šeimų suvežti vaikai drums kaimo ramyb ,
blogai veiks vietos bendraamžius. Baimės ir abejonės pasirodė nepagrįstomis. Abi
šios įstaigos gražiai įsiliejo į vietos bendruomenių gyvenimą, išplėtė savo veiklą,
padeda sėkmingai spr sti socialines seniūnijos ir Kauno rajono problemas.
Imtasi šilumos ūkio reorganizacijos. Labai pabrangus krosniniam kurui, iš
ūkių perimtose katilinėse gaminama šiluma gyventojams tapo neįperkama, jie
pradėjo masiškai atsisakyti paslaugų. Komunalinio ūkio ekonominiai rodikliai
nuo to dar labiau blogėjo, todėl 1995 m. priimtas sprendimas užgesinti uniškių
katilin . Penkių daugiabučių gyventojams ir šešių namų savininkams, kurie ryžosi
patys rūpintis būstų šildymu, Kauno rajono valdyba skyrė 49,5 tūkst. Lt po 1 500
socialiai remtinoms šeimoms ir po 1 000 – kitoms5.
1996 m. spalio 13 d. buvo vėl pašventinta uniškių ėzaus Nukryžiuotojo
bažnyčia, kuri 1962 m. buvo paversta grūdų sandėliu. Babtų ir Panevėžiuko parapijų klebonas onas Stankevičius, įdėj s daug pastangų atstatant šią šventov ,
tapo pirmuoju jos kunigu.
1997 m. kovo 23 d. rinkimuose
3
Tėviškės žinios, 1991, bal. 4.
į Kauno rajono savivaldybės tarybą 4 Tėviškės žinios, 1991, liepos 4.
buvo išrinkti net 6 seniūnai, tarp jų 5 Tėviškės žinios, 1995, rugpj. 5.
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ir šių eilučių autorius, dalyvav s Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) kandidatų sąraše. Babtams taryboje taip pat atstovavo LSDI mokslinis bendradarbis
Alfonsas Šumskis.
Per trejus šios tarybos kadencijos metus įvyko daug permainų seniūnijos
ūkyje. Uždarytos labai neekonomiškos, brangiu krosniniu kuru kūrentos Panevėžiuko ir Pagynės katilinės. Prie šių kaimų daugiabučių namų pristatyti kaminai, kad
gyventojai galėtų prisijungti savo būstų šildymo sistemas, jų įrengimui išmokėtos
po 1 600–2 400 Lt kompensacijos. Babtų katilinėje įrengtas naujas mazuto katilas,
miestelyje pakeista didžioji dalis šiluminių trasų, įrengta 30 naujų automatizuotų
šildymo mazgų. Rekonstruota Babtų vandenvietė, pastatyta vandens nugeležinimo
stotis. Iš viso atlikta darbų už 2,94 mln. Lt. 1999 m. miestelyje baigtas statyti vaikų
darželio-lopšelio priestatas, kuriame įsikūrė pradinių klasių mokiniai. Vidurinėje mokykloje neliko antros pamainos, kuri sudarė daug problemų atokių kaimų vaikams.

Babtiečiai nenori priklausyti Vilkijai
1998 m. vasarą seniūnijos bendruomen sukėlė ant kojų Valdymo reformų
ir savivaldybių reikalų ministerijos projektas steigti Vilkij s savivaldyb ir jai priskirti visą Babtų seniūniją. Babtiečiams, turintiems idealų susisiekimą ir tradicinius
ryšius su Kaunu, kuriame įsikūrusios apskrities ir rajono savivaldybės įstaigos,
bankai, teismai, ligoninės, dideli prekybos centrai, tai buvo visiškai nepriimtina.
Nepasitenkinimas kilo ir
kiškėje, Ser džiuje, Veliuonoj , – šias seniūnijas taip pat
buvo numatyta prijungti prie Vilkijos. Projekto sumanytojams gyventojų nuomonė
nerūpėjo, jie vykdė kažkada sumanytą planą didinti šalies savivaldybių skaičių.
Kauno rajono tarybos 1998 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu dėl šio sumanymo buvo atlikta gyventojų apklausa. Iš Pagynės pusėje apklaustų 607 gyventojų
(85
visų rinkėjų) prie Vilkijos nenorėjo jungtis nė vienas, iš dešiniojo Nevėžio
kranto kaimų – vienas.
Babtuose tais metais buvo suburta bendruomenės taryba, kurią sudarė
įstaigų vadovai, ūkininkai, kiti aktyvūs visuomenės nariai. Ši taryba, nors ir
neturėjo juridinio statuso, labai padėdavo spr sti svarbius seniūnijos klausimus,
nes po 1994 m. savivaldos reformos seniūnai buvo palikti be jokio patariamojo
balso. Šios tarybos iniciatyva 1998 m. gruodžio 12 d. į Babtus buvo pakviestas
LR Seimo kancleris urgis Razma, kuriam teko išklausyti daug griežtų žodžių
apie projektą ir jos sumanytojus. Ar šis susitikimas padėjo, ar dėl kitų priežasčių
Vilkijos savivaldybė negimė. 2000 m. panaikinta ir Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija.
2000 m. rinkimų į rajono tarybą kandidatų sąrašuose buvo 8 Babtų seniūnijos atstovai. Išrinkti ūkininkas ir verslininkas Stasys Knystautas (LDDP, Naujosios sąjungos ir Naujosios demokratijos– oterų partijos koalicija „Už tikrąją
savivaldą“), seniūnas onas Praškevičius (Nepartinių kandidatų, Tėvynės sąjungos
ir Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jungtinis sąrašas „Bendras kelias“), Vilkėnų
B vadovas enrikas ažeckas (Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių
demokratų sąjungos koalicija). Vėliau į tarybą dar pateko seniūnijos ūkininkas
Romas ajauskas (Valstiečių partija) ir uniškių senelių globos namų direktorė
Irena Ščiukauskienė (koalicija „Už tikrąją savivaldą“).
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Šios kadencijos taryba panaikino Seniūnijų skyrių ir visoms seniūnijoms grąžino
savarankiškumo statusą. Priėmus Valstybės tarnybos įstatymo pataisas, pasikeitė ir
seniūnų statusas – iš asmeninio politinio pasitikėjimo jie tapo karjeros valstybės
tarnautojais. Seniūnas onas Praškevičius turėjo pasitraukti iš rajono tarybos.

Šiek tiek statistikos
Visuotinio gyventojų surašymo (2001 04 01) duomenimis, Babtų seniūnijoje
gyveno 4 759 asmenys, iš jų 2 504 (52,6 ) moterys ir 2 255 (47,4 ) vyrai.
Pagal amžiaus grupes iki 15 m. – 22,5 , darbingo amžiaus – 56,8 , pensinio
amžiaus – 20,7 . Duomenys rodė, kad Babtų seniūnijoje mažėja jaunų šeimų,
vaikų, o kaimas sensta. 2002 m. statistika irgi nedžiugino – gimė 36, mirė 65,
atvyko 92, išvyko 64 asmenys. Gyventojų skaičius keletą metų buvo beveik stabilus
dėl migracijos – gyventi į Babtus ir aplinkinius kaimus atvyko nemažai šeimų
iš miesto. Dauguma jų – nesugebėj pragyventi mieste. Pardavus būstą Kaune,
padengus įsiskolinimus, dar likdavo pinigų butui kaime nusipirkti. Kai kurios
šeimos sėkmingai prigijo, tačiau buvo ir tokių, kurios ir čia neišmoko prisitaikyti
prie gyvenimo, toliau klimpo į skolas.
2003 m. savivaldos rinkimus 8 seniūnijos ūkininkai balotiravosi Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungos sąraše. Babtų, Panevėžiuko ir
Pagynės rinkiminėse apylinkėse šis sąrašas surinko daugiausia balsų, tačiau kitur
„valstiečiai“ nebuvo tokie populiarūs, todėl į Kauno rajono tarybą pateko tik du
babtiečiai – Vytautas muidzinavičius ir Genovaitė Staliūnienė, kurią 2004 m.
pakeitė R. ajauskas.
2004-aisiais Babtai šventė 610 metų jubiliejų. Tai progai sukurtas pusvalandžio trukmės filmas „Babtams 610“. Filmas buvo tik viršūnė didelio darbo, kuris
atliktas renkant archyvinius kadrus, į skaitmeninį formatą perkeliant Babtų kraštotyros muziejuje sukauptą medžiagą. Didžiąją dalį šių ir kitų filmo kūrimo darbų
atliko trečios kartos babtiškis Algirdas Ratkelis. Filmo bendraautoriai – muziejaus
įkūrėja arija arkauskienė ir seniūnas . Praškevičius. Surinkta gausi medžiaga
panaudota kuriant internetin svetain www.babtai.eu. os autorius irgi A. Ratkelis.

Seniūnijos tarybą keičia seniūnijos
bendruomenės taryba
Iki 2004 m. rudens veikusi seniūnijos taryba buvo sudaryta daugiausia iš
įstaigų ar ūkių vadovų. posėdžius susirinkdavo informuoti, medžiaginius resursus valdantys žmonės, todėl pokalbiai būdavo dalykiški, daug problemų spr sta
iš karto. Renkant naująją tarybą, rekomenduota mažinti joje vadovų skaičių,
įtraukti įvairių visuomenės grupių atstovus. Taikytas teritorinis ir proporcingo
atstovavimo principas.
naująją seniūnijos bendruomenės tarybą išrinkti uozas Berūkštis, anina
Danauskienė, Robertas anušauskas, Laimonas uozėnas, Genė arijona Koženiauskienė, Nijolė Kviklienė, Vidas ikalauskas, Romualdas Raila, Irena Ščiukauskienė
(Babtai); Audronė elkienė, Giedrė Dumbrienė, Vytautas akaitis ir uozas Staliūnas (Panevėžiukas); ofija Komisaraitytė, Vilma
aročkienė, Regina Nekroševičienė, Viktoras Simėnas ir enrikas ažeckas (Pagynė); Vida Adomaitienė, Aušra
636

ISTORI A

VĖL NE

RIKLA

SOMI

Kalvaitytė, lvyra Leonavičienė, onas Stanionis ( uniškiai ir Sitk nai); Vitalija
Stanevičiūtė ir Birutė Sviderskienė (Piep liai).
Ši taryba išklausydavo informaciją apie padėtį seniūnijos mokymo įstaigose,
policijos nuovados darbo ataskaitas, nustatydavo kelių remonto eiliškumą. Nuolatinė
kelių komisija kasmet įvertindavo kelių būkl ir pasiūlymus teikdavo tarybai. Tai
leido gerokai sumažinti aistras, nes daugeliui atrodė, kad ties jų namais duobės
pačios didžiausios ir giliausios, remontuoti reikia būtent jas. Bendruomenės tarybos
veiklą savivaldybė paremdavo lėšomis – 2005 m. skirta 5 716 Lt. Panašios sumos
buvo skiriamos ir kitais metais, jos naudotos renginių, švenčių organizavimui,
kaimo bendruomenių įregistravimo išlaidoms padengti ir pan.
2005–2006 m. seniūnija realizavo uropos Sąjungos finansuojamą tarpregioninio bendradarbiavimo programą Interreg III – „Tautų pažinimas per kultūrą“.
Projekto partneriai – L tvijos T kumo rajono P rės (Pūre) savivaldybė. 2005 m.
į Latviją buvo išvažiav 50 geriausių Babtų saviveiklininkų, kurie per 3 dienas
koncertavo pagrindinėse Pūrės savivaldybės gyvenvietėse, susipažino su latvių
tradicijomis, kultūra. 2006 m. į Babtus atvyko per 80 saviveiklininkų delegacija iš
Latvijos. Užsimezgusi draugystė t siasi, – Babtų pučiamųjų orkestras „Algupys“
ir folkloro ansamblis „Vėrupė“ jau keletą kartų dalyvavo Tukumo tarptautiniuose
festivaliuose.
Seniūnijos gyventojai vis aktyviau dalyvavo politiniame ir visuomeniniame
gyvenime. Savivaldybės rinkimuose, vykusiuose 2007 m. vasario 25 d., balotiravosi
net 17 babtiečių (daugiausia Lietuvos valstiečių liaudininkų sąraše). rajono tarybą pateko V. muidzinavičius ir R. ajauskas. 2007 m. geguž į Tarybos veiklą
įsijungė dar vienas Babtų atstovas, LSDI medelyno vedėjas eslovas Paulauskas
(Tėvynės sąjunga).
Babtiečiai protestuoja prieš valdžios planus seniūniją prijungti prie
planuojamos steigti

ilkijos savivaldybės. 200

m. . Praškevičiaus nuotr.
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2007 m. vasarą Vidaus reikalų ministerija vėl grįžo prie 1998 m. gyventojų
atmesto plano įkurti Vilkijos savivaldyb , jai priskiriant Kauno rajono Babtų, ekiškės, Raud ndvario, Vilkijos ir rbarko rajono Raud nės, Seredžiaus, Veliuonos
seniūnijas. Likusios Kauno rajono seniūnijos turėjo būti prijungtos prie Kauno
miesto. Iš esmės tai reiškė Kauno rajono likvidavimą, todėl natūralu, kad tai sukėlė
ne tik gyventojų, bet ir rajono savivaldybės pasipriešinimą. Pareikalauta išklausyti
gyventojų nuomonės, ištirti, ar permainos tikslingos ekonomiškai.
Vidaus reikalų ministro įsakymu apklausa buvo numatyta lapkričio 11 d.
Kauno rajono ūkininkų sąjunga (pirmininkas V. muidzinavičius) lapkričio 8 d.
Babtų centre suorganizavo mitingą „ es nenorim į Vilkiją“, į kurį buvo pakviestas LR Seimo kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Rinkevičius, Kauno
rajono valdžios atstovai6.
Gausiame mitinge priimtą rezoliuciją, kurią pasirašė 401 žmogus, Babtų
ūkininkai tą pačią dieną nuvežė į Vidaus reikalų ministeriją. Ten buvo pasakyta,
kad reforma vyks, apklausa tėra tik formalumas. Toks valdžios požiūris paskatino gyventojus aktyviai dalyvauti apklausoje (atėjo 1 730 piliečių, arba 44,3
iš turinčių balsavimo teis ). Niekas nenorėjo Vilkijos savivaldybės. Taip manė ir
kitų seniūnijų gyventojai7. Vilkijos savivaldybės projektuotojai vėl atsitraukė.

Seniūnaitijos ir seniūnaičiai
2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vietos savivaldos įstatymo pataisos, kuriose
numatyta seniūnaičio, kaip gyvenamosios vietos atstovo, institucija. Tų pat metų
rugpjūčio mėn. seniūnijos teritorija buvo suskirstyta į 22 seniūnaitijas. Remtasi
principais 1) Kaimas, turintis per 50 gyventojų, gali tapti seniūnaitijos centru,
prie jo priskiriami kaimyniniai mažesni kaimai; 2) Siekiant išlaikyti atstovavimo
proporcijas, didžiosios gyvenvietės suskaidytos į atskiras seniūnaitijas iki 500 gyventojų. Rugsėjį vykusiuose rinkimuose išrinkti visi 22 seniūnaičiai, ir seniūnaičių
sueiga pakeitė iki tol veikusią tarybą.
Pirmuosius seniūnaičių veiklos metus tikslinga vertinti kaip mokymosi metus, nes daugelis tik sueigose sužinojo, kaip sudaromas savivaldybės biudžetas,
kokias lėšas ir kam gauna seniūnijos. Gal kas ir nusivylė, pamat ribotas veiklos
galimybes, tačiau didžioji seniūnaičių dalis tapo aktyviais seniūno pagalbininkais ir
savo kaimų lyderiais. 2012 m. geguž vykusiuose rinkimuose 13 seniūnaičių buvo
išrinkti ir kitai kadencijai. 2011 m. vasario 27 d. išrinktoje Kauno rajono taryboje
buvo keturi Babtų seniūnijos atstovai ne kartą minėti R.
ajauskas, V. muidzinavičius, . Paulauskas ir naujokė socialdemokratė, Panevėžiuko pagrindinės
mokyklos direktoriaus pavaduotoja Audronė Navickaitė.
Aktyviausios rajono bendruomenės gavo paramą pagal L AD R programą
prie Babtų mokyklos-darželio įrengta sporto aikštelė, o Panevėžiuke nauju stogu
uždengta bažnyčia.
Pagal 2014 m. pakoreguotą savivaldos įstatymą seniūnaitis renkamas 3
metams, jam gali būti skiriama išmoka su veikla susijusioms išlaidoms apmokėti.
Savivaldybė rekomendavo optimizuoti
seniūnaičių skaičių. Babtų seniūnijoje 6 kininko patarėjas, Kaunas, 2007, lapkr. 10.
7
Tėviškės žinios, 2007, lapkr. 13.
paliktos visos 22 seniūnaitijos.
638

ISTORI A

Lentelė
eniūnaiti nu eriai
i rinkti seniūnaičiai

VĖL NE

RIKLA

SOMI

ava ini ai

il.
Nr.

Pavadinimas

2009 m.

2012 m.

1.

Babtų miestelis
Gimnazijos

Vincentas Ipolitas
ezginas

Vincentas Ipolitas
ginas

2.

Babtų miestelis
entro

Algimantas Petras
Danauskas

Algimantas Petras Danauskas

3.

Babtų miestelis
Daugiabučių

Laima Užkurnienė

Algimantas
Bendaravičius

4.

Babtų miestelis
Instituto

Tomas Stonys

Audrius Adomaitis

5.

Panevėžiukas
Pietinė

6.

Panevėžiukas
Šiaurinė

7.

Pagynė Šiaurinė

arius Rimkevičius

Laura Volungevičiūtė / anina Pėstininkienė
anina Pėstininkienė

8.

Pagynė Pietinė

enrikas

Regina Nekroševičienė

Regina Nekroševičienė

9.

Ant gynė

Romas

Romas

10.

Stabaun čius,
Gaili šiai

11.

un škiai, uod niai

ykolas Kolupaila
Vytautas akaitis

Romas

ažeckas
ajauskas

2015 m.
ez- Vincentas Ipolitas
ezginas
Algimantas Petras
Danauskas
aneta ankauskaitė
K stutis Gaižauskas

ykolas Kolupaila

ykolas Kolupaila

Diana Vaičiūnienė

Diana Vaičiūnienė

ajauskas

ajauskas

glė Kundrotaitė

glė KundrotaitėRakauskienė

glė KundrotaitėRakauskienė

Vida Adomaitienė

Vida Adomaitienė

Vida Adomaitienė

12.

Sitk nai

Algimantas Alfonsas
Drazdauskas

Algimantas Alfonsas
Drazdauskas / Angelė
Ščiukauskienė

Angelė Ščiukauskienė

13.

Berla niai, Kače giai,
Kik niai, Pakapia ,
Urn žiai

Povilas Grigaitis

Povilas Grigaitis

Povilas Grigaitis

14.

Vilk nai

Darius

ebatarauskas Darius

ebatarauskas

Darius

ebatarauskas

15.

uginta

Rima Narbutienė

Rima Narbutienė

Rima Narbutienė

16.

Dasi nai

Aurius Koženiauskas

Nijolė Kotkevičienė

Nijolė Kotkevičienė

17.

Piep liai

Neringa Leonavičienė Neringa Leonavičienė

18.

glyna , Nauj triobiai, Ričardas
Paveju nis, V siškiai,
ema tkiemis

19.

Vareik niai

20.

Kani kai

21.

Gaižuv lė, Kriv nai

Vytautas Radzevičius

22.

Kar lgiris,
Nauj sodžiai,
Selverav

Gitana Kumpinienė

aldutis

Saulius Ramanauskas
uozas Staliūnas

Neringa Leonavičienė

Ričardas Rimas

Kazimieras Kairiūkštis

Saulius Ramanauskas

Saulius Ramanauskas

uozas Staliūnas

uozas Staliūnas

Vytautas Radzevičius

Vytautas Radzevičius

odestas Serapinas

Romualdas Urniežius

Seniūnaičių sueigose svarstomi seniūnijos veiklos planai, išklausomos seniūno ir savivaldybės ataskaitos, siūlomi naujų gatvių pavadinimai. Rugsėjį švietimo
įstaigų vadovai pateikia informaciją apie prasidėjusius mokslo metus, moksleivių
pavėžėjimo problemas. Veikia kelių komisija, kuri įvertina atliktus kelių taisymo
darbus, kelių būkl ir teikia pasiūlymus dėl kelių remonto eiliškumo. Šis klausimas labai opus, nes Kelių direkcijos skiriamų lėšų suremontuoti visoms gatvėms
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ir keliams nepakanka. Seniūnaičiai padeda organizuoti akcijas „Darom“, kaimų
šventes, pasirūpino kaimo namų numeracija. Seniūnaitis . Staliūnas kelerius metus seniūnijoje gražiausiai papuošia kalėdin egl , jos įžiebimas laukiamas ne tik
Kaniūkų kaime.

Visuomeninės bendruomenės
Seniūnijoje veikia savanoriškai susibūrusios žmonių grupės, turinčios bendrus
tikslus ir poreikius, – bendruomenės. os yra juridiniai asmenys.
Padedant seniūnijos tarybai, 2005 m. įregistruotos Panevėžiuko kaimo ir
Babtų bendruomenės.
anevė iuk kai
en ru enė, nuo pat pradžios iki šiol vadovaujama
pirmininkės Virginijos Filipavičienės, įgyvendino daug projektų, reikalingų visam
kaimui. Klebonijos pastate įrengtas jaukus bendruomenės būstas, o, pasinaudojus
uropos Sąjungos bendrijų iniciatyvos L AD R lėšomis, kapitališkai suremontuotas
kultūros paveldo objekto – Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčios stogas.
Gražus bendravimo su bažnyčia rezultatas – tikybos mokytojo antvydo Randžio
vadovaujamas jaunimo choras, giedantis per mišias. Bendruomenė išradingai pamini šventes, rūpinasi žmonių fizine kultūra.
Vadovų kaita aktyviai veikti netrukdo 2005 m. įsikūrusiam Babtų bendruomenės centrui. Veiklos pėdsakus paliko pirmininkės Virginija emaitienė, Rūta
Svečiulienė, aneta ankauskaitė (2008–2011), Rasa Sasnauskienė (2011–2014), o
dabar vadovauja Laurynas Straukas.
2008 m. įregistruotas ag nės en ru enės entras. Pirmininkai čia buvo
Asta ongirdienė, ilvinas Vaškas, o dabar yra dvardas Abukauskas.
2014 m. susibūrė itkūn
en ru enė, kuriai vadovauja istorikas arius
Tavoras. i kol kas neturi patalpų, tačiau organizuoja įvairius renginius, bando
atgaivinti buvusios radistų gyvenvietės tradicijas, saugoti 1991 m. sausio 13 d.
įvykių – Sitkūnų radijo stoties gynybos ir gynėjų atminimą.
Viena iš seniūnijoje aktyviausiai veikiančių visuomeninių organizacijų – aun ra n ne ga i
raugi s a t sk rius. Nuo įkūrimo 1988 m. 15 metų jai
vadovavo Genė Dunauskienė, šiai aktyviai talkino tautodailininkė Regina Klėjienė.
2004–2007 m. pirmininkavo onas Stankus.
2008 m. skyriaus vairą perėmė anina Užkuraitienė. o gretos išaugo nuo
37 iki 115 narių. 2016 m. pradžioje pasikeitė veiklos pobūdis jeigu anksčiau
žmonės tikėjosi materialinės paramos, tai dabar siekia bendravimo, pažintinių
kelionių, renginių. Neįgaliesiems organizuojamos paskaitos, įvairios sveikatinimo procedūros. Daug narių baigė kompiuterinio raštingumo kursus, dalyvauja
darbo terapijos užsiėmimuose, kuriuose išmoksta kurti ir gaminti įvairiausius
rankdarbius. . Gvergždienės mezginiai demonstruoti tarptautiniame projekte, o
tradicinėje Kauno r. neįgaliųjų šventėje „Pabūkime kartu“ prizinės vietos iškovotos
šaškių, rankos lenkimo, šaudymo, komandinėse smiginio varžybose. Kasmet organizuojama po 4 pažintines keliones – Lietuva išvažinėta skersai išilgai, lankytasi
Latvijoje, stijoje, Švedijoje, Lenkijoje. Už aktyvų darbą . Užkuraitienė išrinkta
į Kauno rajono Neįgaliųjų draugijos tarybą, o 2013 m. pelnė Babtų seniūnijos
„ etų žmogaus“ titulą.
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Iš Babtų bendruomenės centro veiklos
asa Sasnauskienė

Nuo 2005 m. gegužės 23 d. veikia visuomeninė organizacija – B btų bendruomenės centras. o steigėjai – anina Danauskienė, Antanas Venckus ir Virginija
emaitienė. Pastarajai buvo pavesta parengti centro steigimo dokumentus, sušaukti
steigiamąjį susirinkimą, pasirašyti susirinkime priimtus įstatus. Tų pat metų liepos
12 d. organizacija įrašyta į juridinių asmenų registrą.
Pagrindinis centro veiklos tikslas – burti Babtų bendruomen , skatinti jos
pilietinį aktyvumą, siekti naujos gyvenimo kokybės, socialinės pagalbos institucijų
tarpusavio bendradarbiavimo, puoselėti kultūros, etnines vertybes. Pirmieji bendruomenės centro nariai – K stutis Antanaitis, Šarūnas Bartkus, . Danauskienė,
Andrejus Leušinas, eslovas Paulauskas, Regina Prelgauskienė, Dalija Ramančiuckienė, A. Venckus – padėjo tvirtus ir gražius organizacijos pamatus. Vėliau
prie jų prisijungė nauji veiklūs nariai – Robertas anušauskas, Genė
arijona
Koženiauskienė, onas Lincevičius, Genė arkevičienė, Romualdas Raila, Dovidė
Ana Rutkauskė, Rūta Svečiulienė, anina Užkuraitienė.
V. emaitienei persikėlus į Kauną, 2006 m. bendruomenei vadovauti pradėjo
tuometinė Babtų kraštotyros muziejaus vadovė R. Svečiulienė. Po dvejų metų ir
ji pasuko tuo pačiu keliu – pradėjo dirbti Kauno rajono savivaldybėje.
2008–2012 m. organizacijos vairas buvo patikėtas anetai ankauskaitei.
Narių skaičius išaugo iki 46.
2008 m. pagal panaudos sutartį su Kauno rajono savivaldybe bendruomenės
centras įsikūrė Sodų gatvėje – Babtų kultūros centro 34 kv. m patalpose. Parengus
projektą ir sulaukus paramos iš Nacionalinės mokėjimų agentūros prie emės
ūkio ministerijos, šios patalpos suremontuotos.
Abu – bendruomenės ir kultūros – centrai kartu organizavo įvairias šventes – Velykas (aktyviai įtraukė vaikus), Kalėdas (miestelyje įžiebta eglutė), rudens
„ ūs gražių darbų vainikas“. Pastarosios metu pradėta graži tradicija – pasveikinti garbingas sukaktis mininčius babtiečius. Pavasarį kvietėme visus aktyviai
dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijoje „Darom“. Pamažu veikla plėtėsi, pradėta
bendradarbiauti su kitomis rajono bendruomenėmis, Riet vo savivaldybės B drikių
kaimo bendruomene, Kauno rajono Visuomenės sveikatos biuru.
bendruomenės centrą atėjus pradinių klasių mokytojai ditai Simonaitienei,
suaktyvėjo projektinis darbas. Pagal prioritetą „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomen , stiprinant jos saugumą
ir solidarumą“ 2011 m. mokytoja parengė L AD R programos projektą „Babtų
mokyklos-darželio sporto aikštelės įrengimas“. Tuo metu ši įstaiga neturėjo aktų
ir sporto salių, sporto aikštyno. Projektu siekta sudaryti sąlygas Babtų miestelio
vaikams turiningai leisti laisvalaikį, kad nauja aikštelė būtų ne tik saugi, bet
ir šiuolaikiška, patraukli mažiesiems.
Lietuvai tapus S nare, mūsų šalyje pradėta euroPanaudojus S, Kauno rajono savivalpinė L AD R programa, kurios paskirtis – skatinti
dybės lėšas buvo paklota nauja sporkaimo bendruomenių visuomeniškumą ir iniciatyvas
„iš apačios“. Red. pastaba.
tinė danga, nudažytos linijos, įrengti
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du krepšinio stovai, universalus stovas su tinklu tinkliniui ir Babtiečių ir Latvijos
badmintonui žaisti, pastatytos medinės lygiagretės, buomas, Pūrės pagasto meno
horizontalios kopėtėlės, suoliukai. Dabar aikštele džiaugiasi ne kolektyvai po bendro
tik lopšelio-darželio vaikučiai, bet ir jų svečiai, Babtų jaunimas. koncerto. 2012 m.
ia vyksta sporto šventės, organizuojami susitikimai, pramogos.
Kitas . Simonaitienės parengtas L AD R projektas „Gyvenkime linksmiau
ir aktyviau“ buvo skirtas jaunimui. Babtų bendruomenė nuolat ieškojo sprendimų,
kaip plėtoti jaunimo veiklos galimybes. Apklausų metu paaiškėjo, kad jis daugiau
link s į sportą ir menin veiklą aktyvus, imlus, mėgsta groti, dainuoti, keliauti.
Turėjo repeticijų patalpas, tačiau trūko muzikos instrumentų, aparatūros.
Bendruomenė nuo 2006 m. aktyviai bendradarbiauja su L tvijos T kumo
savivaldybės P rės pagasto (valsčiaus) meno kolektyvais, kartu realizavome S
Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo (Baltic Sea region INT R G III B) projektą. Norėjome ir toliau palaikyti naudingus kultūrinius ryšius.
Todėl šiuo projektu siekta ugdyti centro narių gebėjimus spr sti vietos problemas, skatinti jaunimą aktyviai, naudingai ir turiningai leisti laisvalaikį, įtraukti
jį į bendruomenės veiklą. sigyta garso aparatūros, instrumentų, tentinė palapinė
ir kita įranga renginiams, stovykloms organizuoti. rganizuota jaunimo lyderių
stovykla, įvairūs renginiai jaunimui (3 dienų plaustų žygis Nev žiu, švarinimosi
akcija „Gyvenkime švariai“, Poezijos rudenėlis B btuose, Kauno r. jaunimo roko
grupių koncertas Babtų kultūros centre, Babtų gatvės muzikos diena).
Per Petrinių švent projekto lėšomis organizuotas puikus tarptautinis festivalis su minėto Pūrės pagasto meno kolektyvais. Kaimynų viešnagės metu surengti bendri kolektyvų koncertai seniūnijos gyvenvietėse un škiuose, Pag nėje,
Panevėžiuk , Sitk nuose. Renginys truko tris dienas. Baigiamasis jungtinis koncertas
vyko Babtų miestelio centre. ame dalyvavo Babtų kultūros centro meno kolektyvai – orkestras, moterų choras, folklorinis ansamblis, kapela, senjorų pramoginių
šokių, vaikų tautinių šokių kolektyvai.
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Šiuo metu bendruomenėje yra 55 nariai. Plėtojamos prigijusios tradicijos,
atsiranda naujų. registruota bendruomenės centro taryba, kuri pagal naujai
parengtus ir įregistruotus bendruomenės įstatus yra kolegialus valdymo organas, atstovaująs bendruomenės interesams, atsakąs už jos veiklos organizavimą,
teikiąs siūlymus naujiems darbams, projektams. bendruomenės centro tarybą
2012 m. vasario 9 d. išrinkti įmonės administratorė Sonata Gasiūnienė, karė
savanorė, taikos misijos Afganistano Goro provincijoje 2007 m. dalyvė . ankauskaitė, verslininkė ita onaitienė, ūkininkas Romas
ajauskas, buhalterė
lena
ozūraitienė (ji ir bendruomenės buhalterė), pedagogė R. Prelgauskienė
(pirmininko pavaduotoja), pedagogė Rasa Sasnauskienė (pirmininkė), pedagogė
dita Simonaitienė (projektų vadovė), agronomė . Užkuraitienė. Bendruomenės
revizorė – tarnautoja Vida ezginienė. Per metus pasirašytos bendradarbiavimo
sutartys su Babtų seniūnija, kultūros centru, šeimos medicinos centru, Panevėži ko
bendruomene, B ržų rajono Kupr liškio kaimo bendruomene. Nuoširdžiai bendradarbiaujame su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LA
) Sodininkystės ir daržininkystės institutu, Babtų gimnazija, vaikų lopšeliu-darželiu,
Pag nės, žliedžių bendruomenėmis.
Bendruomenės centro nariai dalyvauja įvairiuose Kauno rajono bendruomenių – Lietuvos neįgaliųjų draugijos Babtų poskyrio, Pagynės, Panevėžiuko,
Užliedžių – renginiuose. Kartu su Babtų kultūros centro saviveiklininkais organizuotas draugiškas susitikimas-koncertas Š luvoje. Padėkos gautos iš Vilkij s žemės
ūkio mokyklos už dalyvavimą 2013 m. pavasario mugėje, Kauno rajono vietos
veiklos grupės – už paramą organizuojant 2012 m. „Amatų dieną Kauno rajone“.
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Vietos veiklos grupių tinklas pakvietė
mūsų organizaciją dalyvauti baigiamajame metinių projektų įvertinimo renginyje
Tauj nų dvare.
Babtų kraštas garsus darbščiais sodininkais, todėl bendruomenė nutarė šv sti rudens derliaus švent , pavadintą buolinėmis. oje prekiaujama amatininkų
rankdarbiais, kaimiškais naminiais sūriais, pintais krepšiais, LA
Sodininkystės
ir daržininkystės institutas pristato naujas obuolių veisles. Renkama skaniausia
obuolių veislė, verdama obuolienė, apdovanojama geriausią patiekalą iš obuolių
pagaminusi ir juo pavaišinusi šeimininkė. Vaikams organizuojami žaidimai su
obuoliais.
Bendruomenėje skiepijama sveika gyvensena. Kauno rajono savivaldybės
bendruomenės sveikatos tarybai finansavus sveikatingumo projektą „Šiaurietiškas
ėjimas – malonumas ir sveikata“, jį sėkmingai įgyvendinome. sigijome šiaurietiško ėjimo lazdų, organizavome mokymus, įvairius renginius. Susidomėjimas
šia sveikatos palaikymo forma Babtuose auga, su šiaurietiškomis ėjimo lazdomis
visais metų laikais žingsniuoja vis daugiau įvairaus amžiaus žmonių. Bendruomenei organizuota Pilateso mankšta , suderinus su UAB „Akivaizda“ nemokamai
tikrintas regėjimas.
2013 m. įgyvendintas projekPilatesas, Pilateso metodas (vok. Pilates) – trenitas „ ismo saugumas bendruomenėse
ruočių metodas, jungiantis įvairius Rytų (taiči, jogą)
2013“. Kadangi mes patys esame atir Vakarų kultūrų treniravimosi metodus, skirtas
lavinti giliesiems kūno raumenims.
sakingi už savo ir kitų eismo dalyvių
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Obuolinės Babtuose.
Prie Stabaunyčiaus
šeimininkių stalo.
Iš kairės Austėja
Kundrotaitė, Onutė
Bartkaitė,

asa

Sasnauskienė,

ima

Stankienė, Gintarė
Stankutė. 2013 m.

Obuolinės Babtuose.
agauja jaunieji
šventės dalyviai.
2013 m.

Šiaurietiško ėjimo
pamokos Nevėžio
lankose. 2013 m.
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Trečiojo amžiaus universiteto klausytojų
ekskursija

Lietuvos

espublikos Seimą.

2013 m.
Šventė šventėje

Petrines visi

suvažiavo dviračiais... 2013 m.
BKM fondų nuotraukos
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saugumą kelyje, įvairiuose renginiuose suprantamais ir patraukliais būdais skiepijome savisaugos įpročius, elgesio gatvėse kultūrą. Labiausiai nusisekė per Petrines
vyk s renginys „ ano dviračio įvaizdis“. aži ir dideli pasipuošė patys, papuošė
savo dviračius, paradinėje eisenoje demonstravo kūrybiškumą ir išmon . Šventėje
galėjai išvysti dviračiu minančią „žolinink “, „gėlinink “, „sveikuol “, „ligonį“,
„žveją“, „virėją“, „melžėją“, „skrybėliuotą damą“, „jūreivį“, pasakų personažą. Ne
mažiau įdomūs buvo ir kiti projekto renginiai „Sportuok saugiai“, „Būk saugus
pėsčiųjų perėjose“, „Pasidalinkime šypsena“, vaikų piešinių paroda „ ano gatvė“.
Projekto dalyviai buvo apdovanoti saugaus eismo priemonėmis – saugos liemenėmis, atšvaitais, prožektoriais, rankinėmis ir pan.
2013 m. spalį bendruomenė įsijungė į Kauno rajono švietimo centro įsteigtą
Trečiojo amžiaus universitetą. Pasirinkti du fakultetai Sveiko gyvenimo būdo ir
dvasinio tobulėjimo bei Namų ūkio ir aplinkosaugos. uos 2 metus lankys 68
klausytojai iš Babtų, Panevėžiuko ir Pagynės. Universiteto studentai klauso teorinių
paskaitų, dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose (jogos, Pilateso, šokio treniruočių,
dovanų pakavimo). Susitikome su aktore Doloresa Kazragyte, aplankėme Paž islio
vienuolyną, LR Seimą, Valdovų rūmus.
2014 m. Babtuose vyko Automobilių kelių direkcijos konkurso „ ismo
saugumas bendruomenėse 2013“ renginys. ūsų bendruomenė vienoje iš grupių
užėmė trečią vietą ir buvo apdovanota garbės raštu.
Bendruomenė nuolat dalyvauja aplinkos tvarkymo akcijose „Darom“, puošia
pačių padarytais žaisliukais kalėdines eglutes, supažindina su Babtų krašto lankytinomis vietomis, istorija, gamta atvykusius svečius. Prisijungėme prie 2012 m.
organizuotos respublikinės akcijos „Leiskime žemei atsikvėpti“, kai vienai valandai
buvo išjungtas apšvietimas. Tuo metu prie sukurto laužo dainavome dainas, gėrėme
karštą arbatą, bendravome. Aktyvūs ir pavieniai bendruomenės nariai. Inžinierius
Saulius Valunta dažnai fotografuoja Babtų gamtą ir žmones. 2012 m. vykusiame
uropos kaimo plėtros tinklo fotografijų konkurse „Kaimiškosios uropos vaizdai“
jo darbas „Kartos“ laimėjo trečiąjį prizą, buvo eksponuotas Bri selyje.
Tikime, kad bendruomenės centro aktyvistų darbas yra prasmingas, jis buria
Babtų gyventojus geranoriškiems darbams puoselėjant savo krašto grožį, tradicijas,
ugdo jaunosios kartos pilietiškumą, vertybines nuostatas, kviečia būti atsakingus
už savo sveikatą, saugų elgesį keliuose.
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Stiprėja Panevėžiuko kaimo
bendruomenė
irginija Filipavičienė

Panevėžiuko kaimo bendruomenės būstinės atidarymo iškilmių dalyviai.
Centre

vyskupas onas Ivanauskas. 2013 m. ono Praškevičiaus nuotr.

Panevėži kas – sena, garbingą istoriją turinti gyvenvietė, tradiciškai vadinamas bažnytkaimiu. Istorijos šaltiniuose jis minimas IV a., o dvaras – 1544 m.
Šio dvaro savininkai Siručiai 1747 m. pastatė ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčią, o
Korevos – 1896 m. plytų ir čerpių fabriką. Šie du skirtingi, orientuoti į dvasingumą
ir materialumą, pastatai iki pat
a. pabaigos buvo bažnytkaimio vizitinė kortelė.
Sovietmečiu Panevėžiukui teko būti kolūkio, tarybinio ūkio, seniūnijos centru,
gerokai pagausėjo gyventojų. Lietuvai vėl išsikovojus nepriklausomyb , pasikeitus
politinei ir ekonominei santvarkai, bažnytkaimis išgyveno nelengvą įvairių virsmų metą. Dėl išsekusių vietinio molio karjerų ir pabrangusio kuro likvidavosi
šimtmetį veikusi plytinė (Sarg nų keramikos gamyklos cechas), ant sugriuvusių
kolūkio pamatų nelengvai kėlėsi tradicinis privatus žemės ūkis. Dalis apylinkės
gyventojų darbo turėjo ieškoti kitur, dalis emigravo.
Per pustrečio nepriklausomybės dešimtmečio gyvenimas Panevėžiuk stabilizavosi, atsirado naujų verslo įmonių, stiprių ūkininkų.
didžiausi pokyčiai įvyko
žmonių sąmonėje, – jie tapo laisva, demokratinėmis vertybėmis besivadovaujančia
bendruomene. Šios bendruomenės dvasinius poreikius atliepia vietos bažnyčia,
biblioteka ir pagrindinė mokykla.
Panevėži kas priklauso B btų seniūnijai, taigi valdžią turėjome. Tačiau demokratinė visuomenė negali gyventi be pačių piliečių saviveiklos, organizuotumo. Pirmosios
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iniciatyvą parodė moterys – 1998–2005 m. prie bibliotekos veikė gana aktyvus jų
klubas. To klubo branduolį sudarė Audronė elkienė, Giedrė Dumbrienė, Virginija
Filipavičienė, Iremina Lincevičienė, Danguolė Lukošienė, Loreta aldutienė, Genutė
Staliūnienė, Daiva Šeputienė. oterys organizavo susitikimus su rašytojais, įdomiais
žmonėmis, gyvavo vokalinis ansamblis „Striūna“, Šv. oakimo atlaidai buvo papildomi
Vasaros švente su įdomia kultūrine programa. Imta mąstyti, kad vien moterų veikla
ir vien kultūros renginiais negalima apsiriboti, – juk bendruomenei tenka spr sti
įvairius ūkinius, aplinkos tvarkymo, buitinius, kaimynystės ir kitus klausimus.
2005 m. kovo 4 d. V. Filipavičienės iniciatyva šio klubo pagrindu susikūrė
Panevėžiuko kaimo bendruomenė. Išrinkta tokia taryba V. Filipavičienė (tarybos
pirmininkė, verslininkė), A. elkienė (Panevėžiuko pagrindinės mokyklos direktorė), Iremina Lincevičienė (bendruomenės finansų komiteto pirmininkė, mokytoja),
D. Lukošienė (Panevėžiuko bibliotekos vedėja), Ričardas aldutis (ūkininkas), onas
Praškevičius (B btų seniūnas), G. Staliūnienė (ūkininkė), D. Šeputienė (bendruomenės
finansininkė, UAB „Vijus“ darbuotoja), Nijolė ilėnienė (posėdžių sekretorė, mokytoja).
Bendruomen sudaro i kiškių, glyn , Gaižuv lės, Kani kų, Kar lgirio,
Nauj triobių, Nauj sodžių, Piep lių, Selver vos, Vareik nių, Vik nų, V siškių,
ema tkiemio gyventojai.
Pagrindinis mūsų organizacijos tikslas – padėti spr sti 1 200 gyventojų problemas, rūpintis pagalba socialiai remtiniems asmenims, formuoti ir puoselėti Nev žio
krašto kultūrą, telkti ir aktyvinti bendruomen , plėtoti socialin ir kultūrin veiklą.
Patalpas ir kiemą bendruomenės reikmėms pagal panaudos sutartį suteikė
parapija (kunigas teol. lic. Gintas Rumševičius), o mes noriai tvarkome viešą erdv
aplink turistų lankomą unikalią Lietuvoje (trikamp ) ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčią.
Aktyviai dalyvaujame S lėšomis finansuojamuose projektuose, kuriais gerinama
gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė. sigijome cholesterolio matuoklį,
masažin lovą, šviesos terapijos įrangą ,,Biotron“, kiekvieną rugsėjį skelbiame sveikatos mėnesiu. Gyventojai raginami pasirūpinti sveikata, kviečiami pasimatuoti cholesterolio kiekį, kaulų tankį, pasitikrinti regėjimą, savanoriai tampa kraujo donorais.
Suremontuotas bažnyčios stogas.
Bendruomenė kasmet organizuoja kaimo šventes, į kurias atvyksta įvairūs
meno kolektyvai, atlikėjai. Vaisingai bendradarbiaujame su Babtų kultūros centro
meno kolektyvais, kurie turi didel kultūros renginių organizavimo patirtį. Turime
gerą, N derlandų fondo padovanotą muzikin aparatūrą.
Bendruomenės namų kiemas visada pilnas vaikų, jaunimo. ia jie mėgsta
rinktis ir žaisti, čia organizuojami eglutės įžiebimo, Užgavėnių, vasaros (Šv. oakimo), kapelų varžytuvių, Tarptautinės vaikų gynimo dienos, derliaus nuėmimo,
sporto, sveikatingumo šventės ir kt. 2014 m. rugpjūčio 14 d. Panevėžiuko kaimo
šventė „Sugrįžki į savą Nevėžio kraštą“ buvo jubiliejinė – 15-oji (ji skaičiuojama nuo
2000 m.). otinos dienos proga ir lapkričio 1 d. bažnyčioje organizuojami koncertai.
Bažnytkaimio gyventojai noriai gražina ir puoselėja aplinką. Kasmet pavasarėjant
vyksta apsišvarinimo talka, vasarą gyventojai išradingai tvarko želdinius, darželius.
Panevėžiukas yra įsikūr s Striūn s ir Streb ko santakoje. Susiliej upeliai čia pat
įteka į Nev žį. Pašonėje Strebuko tvenkinys. Taigi gamtinė aplinka nuostabi. Deja, ji neatskleista, menkai pritaikyta savųjų ir turistų poilsiui. ia mūsų dar laukia dideli darbai.
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Babtų valsčiaus pradinės mokyklos
1918–1990 metais
Damijonas Šniukas

Straipsnyje apžvelgiama B btų valsčiaus pradinių mokyklų istorija nuo
Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. iki jos antrojo atgimimo 1990 m. Tai labai
sudėtingas laikotarpis, apimąs du nepriklausomybės dešimtmečius, dvi trumpas
vokiečių (kaizerin ir nacistin ) ir dvi (vieną iš jų pusšimčio metų) sovietines
okupacijas. Tai kaimiškųjų pradinių mokyklų suklestėjimo ir laipsniško jų nykimo
laikotarpis. Nykimą sąlygojo bent dvi aplinkybės kaimo gyventojų migracija į
miestus ir atsirad s tankus progimnazijų (vėliau septynmečių mokyklų) ir gimnazijų (vėliau vidurinių mokyklų) tinklas. Pirmuoju atveju pradinės mokyklos buvo
uždaromos dėl kontingento stokos, antruoju – jos tapdavo žemutiniu vidurinio
mokslo įstaigos padaliniu. Štai kodėl 1940–1941 m. m. Lietuvoje buvo 2 723 pradinės mokyklos, o 1986–1987 m. m. tik 8291. Rengiant straipsnį naudotasi Lietuvos
centrinio valstybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, Babtų kraštotyros muziejaus fondais, leidiniais „Švietimo ministerijos žinios“ (1930–1932) ir „Švietimo
ministerijos aplinkraščiai ir įsakymai“ (1929–1930), arijos arkauskienės knyga
„Babtai istorijos vingiuose“ (Vilnius, 1994), gidijaus Barkausko ir Tomo Stonio
knyga „ ažoji Babtų enciklopedija“ (Kaunas, 1994), kita literatūra, Sitk nų mokytojos Aleksandros Ignatavičienės, Pag nės pradinės mokyklos direktoriaus Vytauto
Nutauto atsiminimais.
1918 m. atkūrusi savo valstyb , Lietuva paveldėjo apverktiną švietimo būkl , didžiulį gyventojų neraštingumą. 1904 m. Ka no gubernijoje rusiškas liaudies
mokyklas lankė vos 15,7 proc. vaikų. Po 1905–1907 m. Rusijos revoliucijos į mokyklas kaip atskiras dalykas buvo įsileista ir lietuvių kalba, buvo kuriamos
privačios mokyklos. Kauno gubernijoje jas steigė katalikiškoji „Saulės“ švietimo
draugija2. Prasidėj s Pirmasis pasaulinis karas šį įdirbį sugriovė daug mokyklų kartu su mokytojais buvo evakuota į Rusiją. Toks likimas ištiko ir Babtų, Vilk nų bei Kilbis kaimo mokyklas. 1918 m., vietos gyventojams ėmusis iniciatyvos, kaizeriniai okupantai leido valsčiuje steigti mokyklas. 1923 m. surašymo
duomenimis, tik 46 proc. Babtų valsčiaus vyrų ir 51 proc. moterų mokėjo skaityti ir rašyti3.
Pirmosios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės švietimą laikė vienu svarbiausių politikos uždavinių. Buvo įsteigta Švietimo ministerija, imta formuoti
organizacin švietimo struktūrą. Paskirti apskričių švietimo įgaliotiniai, sudarytos
apskričių ir didesnių miestų švietimo komisijos. Su ministerijos žinia savivaldybės,
švietimo draugijos pradėjo atkurti buvusias ir steigti naujas mokyklas. 1922 m.
Steigiamasis Seimas priėmė pradžios mokyklų įstatymą, pagal kurį nemokamas
pradinis mokymas tapo privalomas visiems 7–14 m. vaikams.
1
VLE, Vilnius, 2007, t. 12, p. 573.
Pirmasis Kauno apskrities moky- 2 Ten pat, p. 568.
3
Lietuvos gyventojai pirmojo 1923 m. rugsėjo 1 d.
tojų susirinkimas, apžvelg s švietimo
visuotinio gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 1923,
padėtį, įvyko 1919 m. kovo 1 d. Buvo
p. 84.
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sudarytas apskrities mokytojų komitetas . Blaževičius ( ap škis), S. Paltanavičius
(B btai) ir R. Naujokas (Raud ndvaris)4. Vasarą buvo suorganizuoti mokytojų
kursai. Rugsėjo 1 d. apskrities mokyklų inspektoriumi paskirtas žinomas pedagogas ir chorvedys Antanas Vokietaitis (1877–1950). Lapkričio 3 d. Babtų valsčiaus
savivaldybėje, dalyvaujant inspektoriui, įvyko kaimų, dvarų ir vienkiemių įgaliotinių pasitarimas švietimo klausimais. Nutarta šalia esamų Vareik nių, V siškių
ir projektuojamos Vilk nų mokyklų steigti mokyklas B btuose,
un škiuose,
Kilbisuos ar Kampuos .
okyklose, kuriose bus nemažai lenkiškai kalbančių
vaikų, greta pagrindinių dalykų turėtų būti dėstoma ir lenkų kalba5. (Plačiau
apie Babtų valsčiaus savivaldybės rūpinimąsi švietimu žr. D. Šniuko str. „Babtų
valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais“ šios kn. p. 360–361.)
Pagal 1922 m. paskelbtą „Pradžios mokyklų įstatymą“6 ketverių metų pradžios mokyklas steigė Švietimo ministerija, savivaldybės, visuomeninės ir tikybinės organizacijos, atskiri piliečiai. inisterijos ir savivaldybių mokyklose mokslas
buvo nemokamas.
Privalėjo mokyti tikybos, gimtosios kalbos, skaityti, rašyti, aritmetikos, gamtos mokslo,
krašto pažinimo, geografijos, Lietuvos istorijos, grafikos dalykų, rankų darbo, higienos,
gimnastikos, žaidimų, giesmių ir dainų.
okytojais dirbti galėjo mokytojų seminarijų arba aukštesniųjų mokyklų (paprastai
gimnazijų) auklėtiniai. Pastaruoju atveju dar reikėjo išklausyti Švietimo ministerijos organizuojamus pedagoginius kursus. Kol trūko mokytojų, kai kur dirbo ir
progimnazijų auklėtiniai.
Absoliučią daugumą sudarė vieno komplekto mokyklos, kai vienoje patalpoje
(klasėje) visų keturių skyrių mokinius mokė vienas mokytojas. is kartu buvo ir
mokyklos vedėjas. Vienam mokytojui buvo skiriama nuo 32 iki 60 mokinių.
sant didesniam mokinių skaičiui, mokyklai buvo skiriamas antras mokytojas,
t. y. ji tapdavo dviejų komplektų. Dviejų komplektų mokyklos veikė Babtuose
(1921–1935 m.), Kampuose (nuo 1921 m.), uniškiuose (nuo 1932 m.), Panevėžiuk
(nuo 1927 m.), Vareik niuose (nuo 1934 m.) ir V siškiuose (nuo 1931 m.). Pastačius Babtuose naują mokyklą ir 1936 m. įvedus šešiametes mokyklas, čia veikė
trys, o sovietų okupacijos išvakarėse – 4 komplektai.
Lietuva buvo padalyta į švietimo rajonus, kurie paprastai sutapo su apskričių
teritorija. Kiekvienam rajonui skirtas pradžios mokyklų inspektorius, kuris prižiūrėjo mokyklas, pradžios švietimo kursus, vaikų darželius, mokyklų bibliotekas ir
skaityklas. Kasmet jis bent kartą turėjo aplankyti pavaldžią jam įstaigą.
Prie kiekvienos mokyklos veikė penkių asmenų tėvų komitetas, kurį sudarė
mokinių tėvai ar globėjai.
Atlyginimus mokytojams mokėjo Švietimo ministerija, apskrities valdžia statė
naujas mokyklas, jas remontavo, rūpinosi jų inventoriumi, parama beturčiams.
Valsčių savivaldybės privalėjo
mokykloms skirti ar išnuomoti patal- 45 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 545, l. 135.
Ten pat, l. 50.
pas, aprūpinti jas kuru ir šviesa, skirti 6 Pradžios mokyklų įstatymas, yriausybės žinios,
Kaunas, 1922, nr. 117, p. 1–3.
lėšų ūkio inventoriui įtaisyti, smulkiam
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remontui, smulkioms išlaidoms (kreidai, popieriui, rašalui ir pan.), išlaikyti sargą.
okytojams jos skyrė butą su reikalingiausiais baldais, kurą ir šviesą.
Būtinas klasės inventorius – mokykliniai suolai, lenta, vandens bakelis su
puodeliu ir spjaudyklė. Ant sienų privalomai kabėjo Lietuvos herbas, prezidento
A. Smetonos paveikslas ir kryžius.
Atėj s į klas mokytojas paprastai garsiai tardavo „Labas rytas, mokiniai“.
Vaikai atsistodavo ir choru atsakydavo „Labas rytas, Tamsta.“ Tada mokytojas
pasisukdavo į kryžių, visi persižegnodavo ir sukalbėdavo maldel
Teikis atsiųsti, iešpatie, Šventosios Dvasios dovanų mūsų protui apšviesti ir sielos jėgoms
sustiprinti. Palaimink mūsų tėvus, mokytojus ir visus tuos, kurie mus veda gera. Duok
mums tvirtumo mokslams gerai išeiti. Per Kristų, mūsų iešpat . Amen.
Pasibaigus paskutinei pamokai buvo meldžiamasi Ačiū Tau, isagalis Dieve,
už mokslą ir visas mums suteiktas gėrybes, kursai gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.
okiniai būdavo paleidžiami Kalėdų ir Velykų atostogų.
a. trečiajame dešimtmetyje švietimas Babtų valsčiuje turėjo dar daug
trūkumų mokymas vyko ankštose ir tamsiose klasėse (Vareikoniuose ir Vik nuose
ant aslos), mokytojų kvalifikacija buvo žema, mokslo metų trukm lėmė ne Švietimo ministerijos nurodymai, o tėvų valia. Retai kada mokslo metai prasidėdavo
rugsėjo 1 d., o jei ir prasidėdavo, tai su keliolika vaikų. Paprastai pilnos klasės
būdavo nuo lapkričio pradžios iki Velykų.
Pavyzdžiui, Kampuose 1923–1924 m. m. prasidėjo tik rugsėjo 18 d. okytojos
paaiškinimas tėvai neleido. Kartais pavėluotai buvo skiriami mokytojai (1923 m.
Ant gynei buvo paskirtas tik spalio 25 d.), kartais jie susirgdavo (Vilkėnų mokyklos
vedėjas 1923 m. sirgo iki gruodžio 10 d.). 1923 m. balandžio 26 d. Vareikonių
mokyklą aplank s inspektorius mokinių nerado. okytoja ramiai paaiškino nesusirinko po elykų. Pakviestas seniūnas tik pakartojo mokiniai jau paimti darbams
arba prižiūri mažesniuosius vaikus. Inspektorius buvo atkaklus ir privertė seniūną
vaikus sukviesti gegužės 17 d. Atėjo vienas kitas, likusieji dirbo ir ganė.
1933 m. balandžio 26 d. aplank s Vosiškių mokyklą inspektorius irgi rado
mažai vaikų.
at tą dieną Babtuose buvo turgus, tad į jį vykstą tėvai vaikus
paliko saugoti namų.
Kai kurių mokytojų kvalifikaciją liudija 1924 m. vasario 1 d. uniškių mokykloje apsilankiusio inspektoriaus ataskaita. okiniui ant lentos užrašius sakinį
Mokinys mala miltus, mokytoja jį pataisė Mokinys mąla miltus7.
Ketvirtajame dešimtmetyje dauguma minėtų atvejų nebepasikartojo. Išaugo
mokytojų kvalifikacija, tėvų sąmoningumas, pagerėjo mokyklų materialinė bazė.
okytojai tapo ryškiomis, kaip tada sakydavo, kaimo liktarnomis, šviečiančiomis
vaikams ir tėvams. Reikia turėti omenyje, kad tada ne tik radijas, bet ir laikraštis
kaime buvo retenybė. Vasario 16-osios, otinos dienos, Kalėdų proga rengiamuose
vakarėliuose su vaikų vaidinimais, šokiais, dainomis, deklamavimu gausiai dalyvaudavo tėvai, kiti kaimo gyventojai.
Pradinių mokyklų mokytojai rū- 7 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1554, l. 33; b. 1384, l. 89,
90; b. 1394, l. 191, 288, 290, 292.
pinosi ir suaugusiųjų švietimu. vairiu
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metu prie Babtų, Ant gynės, Panevėži ko, Vosiškių mokyklų veikė suaugusiųjų
kursai, kur buvo mokoma aritmetikos ir lietuvių kalbos (skaitymo ir rašymo).
Didžiulis Babtų valsčiuje dirbusių mokytojų nuopelnas – sulenkėjusios
jaunosios kartos atlietuvinimas. Pirmaisiais nepriklausomybės metais daugumoje
mokyklų pirmuose dviejuose skyriuose dar buvo mokoma lenkų kalba, o ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje lenkiškai buvo kalbama tik Babtų „Pochodnios“
mokykloje. okytojai ne tik išmokydavo vaikus kalbėti lietuviškai, bet ir įtikindavo, kad jie – lietuviai, kad svetimą kalbą jų tėvams primetė lenkai ar sulenkėj
dvarininkai, bajorai.
ia aprašyta aplinka ir tvarka galiojo iki pirmosios sovietų okupacijos.
1940–1941 m. valdžia nespėjo rimčiau sovietizuoti Lietuvos švietimo sistemos,
bet mokytojus persekiojo negailestingai. Bent kiek aktyviau visuomeniniame ar
politiniame gyvenime pasireišk pedagogai buvo keliami į kitas mokyklas, žemesnes pareigas arba atleidžiami iš darbo. Visi turėjo užpildyti saugumo sudarytas
anketas, kuriose reikalauta atsakyti į šiuos klausimus
Socialinė padėtis iki tarnybos. Ar turėjo iki 1940 m. birželio 15 d. ar dabar nekilnojamąj
turtą ar mon , kok , kur. Kuo tėvai vertėsi, kok turėjo nekilnojamąj turtą ar mon ir
kok iki 1940 m. birželio 15 d. Tėvų, brolių, seserų vardai, kuo verčiasi. Kuriose Lietuvos
kariuomenės dalyse tarnavo ir koks laipsnis. Ar dalyvavo Bermonto Avalovo, Kelerio,
Eisernedivision, Peoviakų8 ir gen. Plechavičiaus formacijose, kada ir kuriuo laipsniu. Ar
tarnavo baltojoje rusų armijoje, kur, kada ir kuriuo laipsniu. Ar tarnavo kitų šalių armijose, kada, kur ir kuriuo laipsniu. Kurioms organizacijoms priklauso, kurias pareigas
eina. Kurioms organizacijoms ir partijoms priklausė, kur, kiek laiko, kurias pareigas ėjo,
kurioms pareigoms buvo paskirtas eiti. Ar buvo apdovanotas ordinais ir medaliais kuriais,
kada . Ar gyveno užsienyje, kur, kada ir ką dirbo. Ar gyveno Tarybų Sąjungoje, kada,
kur, kiek laiko, kada gr žo ir kodėl. Kas iš artimųjų giminių gyvena užsienyje, kur, nuo
kada ir ką veikia. Ar buvo suimtas, teisliai baustas, kada, kur, kurio teismo ir kuriam
laikui. Kas rekomenduoja9.
Daug mokytojų su šeimomis 1941 m. birželio 14 d. buvo išvežta į tremtį
ar lagerius S bire. Tarp jų – Panevėžiuko mokyklos vedėjas Pranas Kazla, Babtų
mokyklos vedėjas onas Virbickas ir tos pačios mokyklos 1929–1936 m. vedėjas,
perkeltas į Šaki s, Vincas Špakauskas.
Prasidėj s Vokietijos–SSRS karas švietimui atnešė naujų nelaimių. Dabar
buvo persekiojami sovietmečiu aktyviau pasireišk mokytojai, kai kurie baltaraiščių
nušauti. Iš mokyklų pašalinti mokiniai
ir mokytojai žydai, uždarytos jų mo8
Fiodoras Kelleris (К
р, 1857–1918), rusų kavakyklos. Pareikalav pamokose garbinti
lerijos generolas, pasipriešinimo prieš bolševikus
Didįjį Reichą ir fiurerį Adolfą itlerį, į
organizatorius Pietų Rusijoje; „ iserne Division“
(„Geležinė divizija“) – iš vokiečių savanorių sudarymokymo procesą naciai labai nesikišo.
tas karinis junginys Bermonto Avalovo kariuomenės
okytojai vėl turėjo pildyti ankesudėtyje. o kareiviai dėvėjo kepures su kaukole ir
užrašu „Und doch“ („Ir vis dėlto“); P
(Polska
tas, gerokai trumpesnes negu sovietinės,
rganizacja ojskowa) – Lenkų karinė organizacija,
bet vienas reikalavimas buvo išskirtinis
Lietuvoje 1919 m. rugpjūčio 29 d. likviduota.
9

LCVA, f. R762, ap. 2, mokytojų asmens bylos.
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adovaudamasis savo pareigos jausmu užtikrinu man nėra žinomos aplinkybės, iš kurių
būtų galima spr sti, kad bent vienas iš keturių mano senelių ir bent vienas iš keturių
mano žmonos vyro senelių buvo žydai10.
1944 m. rugpjūtį Babtų valsčių iš vokiečių atkariavo Raudonoji armija. okslo
metai prasidėjo emait joje tebeaidint pabūklams. Dėl karo suirutės, valdžios pasikeitimo, išsiblaškiusių mokytojų pamokos prasidėjo pavėluotai Kampuose rugsėjo
20 d., Ant gynėje, Vareikoniuose ir Vosiškiuose spalio 2, uniškiuose spalio 23,
Vilkėnuose lapkričio 4, Kar lgiryje lapkričio 9, Babtuose lapkričio 15, Panevėžiuke
lapkričio 16 d.11 Viena naujovė buvo džiugi Babtuose atidaryta progimnazija.
Kokios pokario metais Babtų valsčiuje buvo mokyklos ir kas vaikus mokė,
atspindi 1 ir 2 lentelės.
1 lentelė
a t va sčiaus

k k s ir

okykla

Babtų progimnazija

Antagynės pradinė

k t ai

46

4

ks

etais12

Pavardė ir vardas

Gimimo
metai

Išsilavinimas

Darbo
stažas,
m.

Račinskas Antanas, direkt.
Kiselytė lena
Laukaitis K stutis
Dirvonskienė Bronė
Kereševičiūtė arija
Vasaitis Stasys
Štuikytė Birutė
Karpavičius Antanas

1909
1914
1924
1928
1928
1917
1928
1887

Gimnazijos 8 kl.
Gimn. 8 kl.
Gimn. 8 kl.
Gimn. 8 kl.
Gimn. 8 kl.
Gimn. 6 kl.
Gimn. 6 kl.
okyt. s-ja ( s)

18

echanavičius Vacys, ved.
erniauskas Nikodemas

1901
1906

Gimn. 8 kl.
Gimn. 6 kl.

2
2
1
2
2
33

Babtų pradinė

arnauskaitė lena, ved.
Surginas Balys

1892
1928

Gimn. 8 kl.
Gimn. 6 kl.

Kampų pradinė

Grumadaitė Regina, ved.
Paškevičius Petras
ačiuikaitė Irena, ved.

1928
1922

s 2 kursai
s
Gimn. 8 kl.

1

uniškių pradinė

Stankūnavičiūtė uzė, ved.

1912

Gimn. 4 kl.

7

Panevėžiuko pradinė

Dambauskas Vladas, ved.
Šaltys Stasys

1912
1903

s
Gimn. 8 kl.

8
9

Paparčių pradinė

Burneckas Antanas, ved.

1928

Gimn. 8 kl.

Sitkūnų pradinė

ibulskienė na, ved.
Levišauskaitė advyga

1920
1924

s
Gimn. 7 kl.

Vareikonių pradinė

Unikaitė na, ved.
egelskis uozas

1923
1924

Gimn. 8 kl.
Gimn. 8 kl.

Vilkėnų pradinė

Rožickienė

1905

Vosiškių pradinė

Sakauskienė arė, ved.
Antanavičiūtė lena

Karalgirio pradinė

lena, ved.

1913
1924

s
Gimn. 8 kl.
Gimn. 8 kl.

26

15
12

Ten pat, b. 685.
Ten pat, ap. 6, b. 24, l. 507–521.
12
LYA, f. 2785, ap. 2785, b. 119, l. 23, 24.
10
11
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2 lentelė
a t va sčiaus
4
ks

k k s
etais13

okykla
Babtų vidurinė
Kampų septynmetė
uniškių septynmetė
Antagynės pradinė, 2 kompl.
Babtų pradinė, 4 kompl.
Gaižuvėlės pradinė, 2 kompl.
Panevėžiuko pradinė, 2 kompl.
Paparčių pradinė, 1 kompl.
Vareikonių pradinė
Vilkėnų pradinė
Vosiškių pradinė

k t ai ir

kini

Lietuvos valsčiai

skaičius

Vadovas

okinių
skaičius

Plioplys Vytautas
Karkauskaitė Benedikta
aciulevičienė Salomėja
Ugianskis Stasys
Rudauskas Klemensas
Narkevičienė Anelė
Pavėsis onas
alevičius Liudas
egelskis uozas
Rožickienė lena
Sakauskienė arcelė

177
103
90
51
121
88
73
31
68
39
40

Iš pradžių Babtų pradinė mokykla ir progimnazija veikė kaip atskiros įstaigos.
1949 m. Lietuvos švietimo sistemą galutinai sovietizavus, įvestas visuotinis
privalomas 7 metų mokymas, progimnazijos pertvarkytos į septynmetes, o gimnazijos į 11 metų vidurines mokyklas. Kai kurios pradinės mokyklos išliko, tačiau
dauguma tapo aukštesniųjų mokyklų dalimi, žemutine grandimi. 1986–1987 m. m.
Lietuvoje pereita prie privalomo 12 metų mokymo. Veikė pradinės (I–IV klasės),
aštuonmetės (I–VIII) ir vidurinės (I – II) mokyklos. Pabaltijo respublikos buvo
išsirūpinusios vienais metais ilgesnį vidurinį mokslą negu Rusijos Federacijoje ar
kitose sovietinėse respublikose. Argumentuota, kad Lietuvoje dėstoma nacionalinė
kalba, bendranacionalinė rusų ir užsienio, o Rusijos Federacijoje tik rusų ir užsienio,
taigi skiriasi programų apimtis.
Komunistinis auklėjimas buvo brukamas per vadovėlius, privalomas spaliukų
ir pionierių organizacijas. Pradinių mokyklų vedėjai, išskyrus retas išimtis, turėjo
būti komunistų partijos nariai.
Toliau trumpai apžvelgiamos Babtų valsčiaus pradinės mokyklos. Turint
omenyje, kad 1950 m. buvo panaikinti valsčiai, o kai kurios pradinės mokyklos
tapo sudėtine aukštesniųjų mokyklų dalimi, sovietų laikotarpio apžvalga itin fragmentiška. Nepavyko nustatyti ir visų mokytojų pavardžių.

Antagynės pradinė mokykla
Ant gynės pradžios mokykla įsteigta 1921 m. nuomojamose medinėse patalpose. 1933 m. Kauno apskrities valdyba iš ono ir Vlado ontvilų už 4 000 Lt
nupirko 17,10 × 8,60 m namą, kuris stovėjo mokyklai skirtame sklype. is buvo
eglinių rąstų, dviejų galų su ąžuoliniu apatiniu vainiku, dengtas šiaudais. kuriant
mokyklą, nutarta namą kapitališkai suremontuoti. 1934 m. rugsėjį rangovas iš Kauno
onas Šimkevičius už 1 850 Lt įsipareigojo tai atlikti iki lapkričio 1 d. Sudėtingiausia buvo pakloti betoninį pamatą, įleidžiant jį į žem 60 cm ir iškeliant namą
virš žemės 50 cm. Buvo paklotos pušinės grindys, malksnomis uždengtas stogas.
okytojams čia dirbti buvo nelengva, nes apie pus mokinių namuose kalbėjo
lenkiškai. Pavyzdžiui, 1931–1932 m. m.
iš 50 vaikų 22 užsirašė lietuviais, 24 – 13 LCVA, f. R762, ap. 6, b. 494, l. 22–50.
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lenkais, 4 – rusais. Dvikalbių mokytojų surasti buvo sunkoka, Antagynės pradinės
darbo atmosfera buvo įtempta, tad jie, bent pirmą dešimtmetį, mokyklos kapitališko
remonto brėž. KAA
keitėsi ne tik kas mokslo metai, bet ir kas keli mėnesiai.
1937 m. Kalėdų proga mokykloje įvyko šventinis va- fondai
karas prie papuoštos eglutės. Buvo parodyta dviejų veiksmų pasaka „Laimės gėlė“, žaisti tautiniai žaidimai, vaikai gavo dovanėlių.
Pirmąja mokytoja dirbo Anelė odelytė, tačiau, nesulaukusi net mokslo
metų pabaigos, išvyko. ą kovo mėnesį pakeit s uozas aplinskas irgi neužsibuvo. 1922–1923 m. m. pradėjo lena
ikalanytė, o užbaigė Kazys Simanavičius. 1923–1924 m. m. pradėjo milė
ikštinaitė, o baigė Bronė obakienė.
i skundėsi, kad Antagynės seniūnas, mokyklai privalėj s pristatyti 20 erdm
malkų, pristatė tik 15 erdm. Seniūnas teisinosi, kad Babt no girininkas skyr s
per plonus rąstus.
Kiek ilgiau – nuo 1924 iki 1927 m. – Antagynėje užsibuvo ulė hondzinskaitė. Tai buvo patyrusi mokytoja, vilnietė, prieš tai dirbusi Vilniaus, G lvonų,
išiagalos (Vilniaus apskr.), Str kiškių, Semel škių (Tr kų apskr.) mokyklose. Po
jos dirbo jaunas mokytojas Kazys uzikevičius.
1929 09 01–1929 12 31 dirbo Vaclovas echanavičius, baig s arijampolės
mokytojų seminariją, 1930 01 01–1931 08 31 – Petrė Karvelytė, 1931–1933 m. m. –
Stefanija Audenytė, „Saulės“ mokytojų seminarijos auklėtinė, 1933–1937 – lena
Kupčiūnaitė-Voverienė.
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Paskutiniu nepriklausomybės metų vedėju dirbo Vincas umaras, 1927 m.
baig s S. Daukanto mokytojų seminarijos 2 kursus. kupacinė sovietų valdžia
1940 m. rugsėjį jį iškėlė į Padauguv s mokyklą. Ant gyn iš Kik nių mokyklos
po dešimties metų pertraukos grįžo Vaclovas echanavičius.
Pirmaisiais po Antrojo pasaulinio karo mokslo metais mokykloje mokėsi 56
vaikai, bibliotekėlėje buvo 25 knygos. Vedėju iki 1947 m. tebebuvo V. echanavičius, jam talkino Vaclovas Antanavičius, vėliau Nikodemas erniauskas.
Nuo 1950 m. rudens iki mokyklos uždarymo vedėju dirbo dvardas iūtas,
mokytoja – jo žmona lena iūtienė.
Ištisą dešimtmetį mokinių skaičius svyravo nuo 46 iki 72, vėliau pradėjo
mažėti. 1975 m. rudenį mokykla buvo uždaryta, jos mokiniai pradėjo lankyti
neseniai pradėjusią veikti Pag nės mokyklą14.

Babtų pradinė mokykla
Dviklas kaimo mokyklą B btuose 1865 m. įkūrė carinė valdžia15. Kaip ir
daugelyje valsčių, ji glaudėsi savivaldybės įstaigos namo, statyto 1860 m., viename gale.
Pirmojo pasaulinio karo metais įstaiga neveikė, atkurta 1920 m. Prieš tai
atliktas remontas malksnomis uždengtas stogas, sumūrytos krosnys, ištinkuotos
klasės sienos. Kitą remontą už 1 599 Lt 1927 m. atliko rangovas onas Sasnauskas. 1931 m. mokykla vėl remontuota, užtrukus darbams mokslo metai prasidėjo
tik rugsėjo 23 d.
Nors nuolat remontuojama, mokykla atrodė apgailėtinai, per ankšta išaugusiam mokinių skaičiui. Be to, Švietimo ministerija valsčių centruose nuo 1936 m.
planavo steigti šešiametes mokyklas. Buvo susirūpinta naujos Babtų mokyklos
statyba. 1934 m. kovą patvirtinta sąmata ir brėžiniai, o 1935 m. įstaiga 14
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 188, l. 147; b. 555, l. 32;
jau įsikūrė naujame moderniame meb. 1278, l. 103; b. 1714, l. 184–185; b. 2352, l. 47;
f. R762, ap. 6, b. 60, l. 78; b. 180, l. 155; b. 800,
diniame pastate. Lėšų statybai skyrė
l. 20; b. 1060, l. 81; b. 1176, l. 58; b. 1289, l. 175;
Kauno apskrities valdyba ir Švietimo
KAA, f. 17, ap. 1, b. 31, l. 3, 24; f. R44, ap. 1, b. 6,
l. 135.
ministerija, ji kainavo 38 483,93 Lt. Vals15
Literatūroje minima, kad Babtuose mokykla veikė
čiaus savivaldybė organizavo prievoles
1777 m. 1782 m. Babtų bažnyčios inventoriuje apie
statybinėms medžiagoms – miškui, žvymokyklą sakoma Parapinė mokykla pastatyta nedidelė,
turi kambar su kamara ir priemene dengta šiaudais joje
rui, akmenims – pristatyti. Pirmajame
žiemą būna vos pora mokinių, o vasarą nė vieno, nes
aukšte buvo klasės, sporto salė, rūbinė,
kiekvienas turi kuo užsiimti ganykloje. 1848 m. mokėsi
33 berniukai ir 1 mergaitė. inomi šie iki Pirmojo
antrajame – mokytojų butai ir užklasipasaulinio karo dirb mokytojai 1888–1890 m. –
nės veiklos patalpa.
egoras Krašenka ( ор Кра нко), 1891–1896 m. –
Stepanas Viktorovskis ( т ан кторовск ), 1897–
Parceliuojant Babt no dvarą, mo1900 m. –
ichailas Šavyra (М ха
ав ро),
kyklai buvo skirta 2 ha žemės prie Ne1901–1906 m. – Ivanas Dorogokupecas ( ван о
v žio. 1931 m. ji buvo iškeista į 1,5 ha
ро ок
), 1907–1909 m. – Grigorijus
uraška
( р ор
М ра ко), 1910–1913 m. –
otiejus
sklypą miestelyje.
ažeika (Матв Мо
ко), 1913–1914 m. – ookyklą lankė lietuviškai, lenkūbas Paulauskis ( ков ав овск ). Duomenys
iš yskupo Ignoto okūbo Masalskio Kauno dekanato
kiškai ir žydiškai kalbantys vaikai.
vizitacija 1 82 m., sud. V. ogėla, Vilnius, 2001,
Tai, ypač pirmaisiais veikimo metais,
t. 6, p. 531; Памятная книжка Ковенской губернии
Ковно 1848–1914.
kol viskas susiklostė, sunkino moky656
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Mokiniai ir mokytojai prie Babtų mokyklos
pastato. 1922 m.
Kalėdų šventė mokykloje. 1923 m.
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1935 m. pastatyta Babtų mokykla

Mokyklos atidarymo iškilmės. 1935 m.
BKM nuotraukos
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Babtų mokyklos pastatų situacinis planas
1a

senoji mokykla 1b

savivaldybės staiga 2

valsčiaus
naujoji mokykla

Babtų trijų komplektų mokyklos planas
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Mokyklos vedėjas

Lietuvos valsčiai

incas Špakauskas

vadovauja kūno kultūros pamokai.
Apie 1936 m.

incas Špakauskas su

klasės mokiniais.

1936 m.
Isajaus Pilovniko nuotraukos

660

I S T O R I J A. Š V I E T I M

AS

tojų darbą. Iš pradžių I ir II skyriuose kaip dalykas buvo dėstoma lenkų kalba.
1926 m. miestelyje atidarius draugijos „Pochodnia“ lenkišką mokyklą, mokykloje
galutinai įsigalėjo lietuvių kalba.
1928 m. mokykloje mokėsi 76 mokiniai. Trijų karalių dienos proga vaikams
buvo surengta eglutė. Suvaidintas 2 veiksmų veikalėlis „ vaigždutė“, dainavo 25
vaikų choras, po programos inspektorius A. Vokietaitis dalijo kalėdines dovanas.
1929 m. prie mokyklos veikusiuose suaugusiųjų kursuose mokėsi 12 žmonių.
1931–1932 m. m. iš 96 vaikų 76 skelbėsi lietuviais, 10 lenkais ir 10 žydais.
1934–1935 m. m. jau būta 113 vaikų, jų tautybė nenurodyta. Ketvirtajame dešimtmetyje vis daugiau vaikų iš lenkiškos „Pochodnios“ mokyklos pereidavo į lietuvišką. Pavyzdžiui, 1936 m. čia mokėsi 142 vaikai, iš jų 18 lenkų, 4 žydai, 2 rusai.
1932 m. gruodį mokykla parodė spektaklį „Uošvė į namus“, o gautą 50 Lt
pelną įteikė Vilniui vaduoti sąjungai.
1936 m. mokykla tapo 3 komplektų, 1939 m. – 4.

okytojai
1920–1921 m. m. Leonija Radžiukynaitė (vedėja), A. Varankaitė.
1921–1922 Vladas Stoškus (vedėjas), arė Stoškienė, ikalina elbaitė.
1922–1923 Antanas ozuraitis (vedėjas), uzana Gudelytė.
1923–1924 Aleksandras Bandzevičius (vedėjas), . Gudelytė.
1924–1925 . ilinskas (tik rugsėjo mėn.), onas Bumelis (vedėjai),
Peliksas Šinkūnas (tik rugsėjo mėn.), . Gudelytė.
1925–1926 . Bumelis (vedėjas), Pranas Lunskis.
1926–1927 Vaclova Lukošaitė (vedėja), P. Lunskis.
1927–1928 V. Papartienė, Kastė Kisielytė-Drazdauskienė.
1928–1929 Veronika Papartienė (vedėja iki 1928 12 31), Antanina
Samaškytė (vedėja), K. Kisielytė-Drazdauskienė, urgis Akelis.
1929–1930 Vincas Špakauskas (vedėjas), onė Ščegauskaitė.
1930–1931 V. Špakauskas (vedėjas), lena Volkaitė-Kazickienė.
1931–1933 V. Špakauskas (vedėjas), milija Vainauskaitė.
1933–1934 V. Špakauskas (vedėjas), uozas Dubickas (iki 1934 01 15),
onas Gražulevičius.
1934–1935 V. Špakauskas (vedėjas), . Gražulevičius.
1935–1936 V. Špakauskas, Stasė Urnevičiūtė-Burbienė, na Visockytė.
1936–1937 V. Špakauskas, na Liukomienė, Bronė Brazdžionienė.
1937–1938 onas Virbickas (vedėjas), . Liukomienė, B. Brazdžionienė,
Paulė Gabrilavičienė, na ažėtytė (nuo 1938 m. sausio mėn.).
1938–1939 . Virbickas (vedėjas), P. Gabrilavičienė, . ažėtytė.
1939–1940 . Virbickas (vedėjas), P. Gabrilavičienė, .
ažėtytė,
Vincas Galinis (1939 09 01–12 01, išvyko dirbti į atgautą Vilniaus
kraštą), Bronius Kulys.

1923 m. Babtuose trumpai dirb s Peliksas Šinkūnas
(1891–1970) vėliau pasižymėjo kaip geografijos ir kitokių vadovėlių autorius, geografas, „Lietuviškosios enciklopedijos“
geografijos skyriaus redaktorius.

Pranas Lunskis

Vincas Špakauskas
661

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Dvejus metus mokytojav s Pranas Lunskis buvo baig s
mokytojų kursus Ukmergėj .
Nors Vaclova Lukošaitė turėjo Šiauli mokytojų seminarijos baigimo diplomą, mokėjo lenkų kalbą, bet susikirto
su miestelio bendruomene. Dėl griežto mokytojos charakterio
ir didelio reiklumo mokykloje buvo lik tik 36 vaikai, tarp
jų 10 žydukų. Vasarą vykstant mokyklos remontui, išvyko
atostogų nepalikusi net adreso, dėl to pavėluotai prasidėjo
mokslo metai. Iškelta į P džių ( e mių vls.) mokyklą.
Aštuonerius mokslo metus (1929–1937) mokyklai va- Jonas Virbickas
dovavo Vincas Špakauskas, baig s gimnazijos 6 klases ir
dvimečius mokytojų kursus. Tai buvo energingas, išsilavin s mokytojas, daug
prisidėj s statant naująją mokyklą, organizuojant trečiąjį jos komplektą. Aktyviai
dalyvavo miestelio politinėje ir visuomeninėje veikloje buvo tautininkas, šaulys,
vadovavo jaunalietuviams, Vilniui vaduoti sąjungos skyriui, jo bibliotekėlei, skaitė
paskaitas, organizavo vakarus, režisavo mėgėjiškus spektaklius. okykloje diegė
lietuvių kalbą, pilietiškumą, dėl to konfliktavo su lenkų draugijos „Pochodnia“
aktyvistais. Atvyk s į Babt s ir pamat s, kaip mokytojas S. Imbrasas, slaptai ir
net organizuodamas tėvų susirinkimus, agituoja vaikus pereiti iš valdiškos mokyklos į lenkų draugijos „Pochodnia“ mokyklą, apskundė jį valdžiai. Imbrasas du
kartus buvo nubaustas. o šalininkai paskui ne kartą skundė Špakauską, norėjo
jį išguiti iš Babtų.
1936 m. valsčiaus sekretorius urgis Tamulaitis šventė vardines, kuriose
dalyvavo visi žymūs miestelio asmenys. Vaistininkas Stasys Saulevičius ne kartą
pasišaipė iš Špakausko veiklos, iš jo paskelbto patriotinio tosto varduvininko,
nepriklausomybės kovų savanorio, garbei. Karšto būdo mokytojas sviedė butelį, šis pakely sudaužė stiklin , kurios šukė prakirto vaistininko kaktą. Nors
ryto metą priešininkai susitaikė, „Pochodnios“ aktyvistai S. Saulevičius, Vladas
Grincevičius ir onas akubavičius parašė skundą pradinių mokyklų inspektoriui, o Saulevičius – ir švietimo ministrui. Tiriant konfliktą visi liudytojai gynė
Špakauską, pabrėžė mokytojo reikalingumą B btams, bet Švietimo ministerija
rekomendavo jį, pasitaikius progai, iškelti. Tai suvokdamas Špakauskas pats
pasiprašė perkeliamas.
Pradžios mokykloje dirbu, su dviejų metų pertrauka, nuo 1922 metų, iš kurių 11
metų dirbau sulenkėjusiose apylinkėse. Sulenkėjusiose apylinkėse dirbant tekdavo nuolat
grumtis kultūrinėj kovoj, kaip mokykloj, taip ir visuomenėj, varant atitautinimo vagą
ir dėl nepakenčiamų sąlygų suardyti nervus ir du kartus jais susirgti su 4 5 mėnesių
atostogomis sveikatai pataisyti, rašė jis. 1937 m. rugsėjo 1 d. V. Špakauskas buvo
paskirtas Šaki pirmosios pradinės mokyklos vedėju16.
16

Po jo iki lietuvių tautai tragiškų 1941 m. mokyklai vadovavo onas
Virbickas.

okytojo šeima 1941 06 14 ištremta į Sibirą. V. Špakauskas atskirtas ir nugabentas į Krasnojarsko kr.
Kansko r. Rešiotų lagerį, kur 1942 05 18 žuvo.
mona Antanina su sūnumi Vincu Danieliumi grįžo
į Lietuvą.
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Dvejus metus miestelio vaikus mokė milija Vainauskaitė, 24 m., baigusi mokytojų seminariją. Apie jos pamokas
labai palankiai atsiliepė vizitatoriai, ypač gyrė chorą, dainavusį
dviem balsais.
onas Gražulevičius kartu su vedėju organizavo ir prižiūrėjo naujosios mokyklos statybą.
Paulina Pusčiūtė-Gabrilavičienė 1929 m. baigė Šiaulių
gimnaziją ir išlaikė mokytojo cenzo egzaminus. Ištekėjusi už
Babtų veterinaro Vlado Gabrilavičius, iš pradžių gavo darbą
Paulina
Kikonių pradinėje mokykloje, o vėliau atsikėlė į Babtus.
na
ažėtytė (nuo 1941 m. – ebatarauskienė), gim. Gabrilavičienė
1907 09 15 arij mpolės apskrities Pat šinės kaime, 1927 m.
baigė Rygiškių ono gimnaziją, 1928 m. pedagogikos kursus
prie
arijampolės mokytojų seminarijos. Buvo skautė, nuo
1936 m. šaulė, būrio vadė L okėje.
1942–1943 m. Babtų mokyklai vadovavo Petras Kursevičius, mokytojais dirbo . ebatarauskienė, P. Gabrilavičienė,
lena Kisieliūtė (nuo 02 16), Petronėlė Šlepavičiūtė, advyga
Aleksandravičiūtė.
1944 m. vasaros karo mūšių metu mokykla sudegė. Kol
buvo surastos patalpos, suburti mokytojai, kol susikūrė progimnazija, mokslo metai Babtuose prasidėjo tik spalio 21 d.,
o kai kuriose klasėse – lapkričio 15 d. Iki 1949 m. pradinė Ona Mažėtytėebatarauskienė
(vadinta ir centrine pradine) mokykla ir progimnazija veikė
atskirai, vėliau ji tapo septynmetės žemutiniu padaliniu.
1944–1945 m. m. mokėsi 134 vaikai, dirbo mokytojai Povilas Gustas, 22 m.,
advyga Gustienė, 23 m., P. Šlepavičiūtė, 34 m., ir . Kisieliūtė, 30 m.
1945–1946 m. m. – 160 vaikų, Antanas Karpavičius (vedėjas), Bronė
ickevičiūtė. 1946–1947 m. m. vedėja dirbo lena arnauskaitė, mokytoju – Balys
Surginas17.

Gailiušių pradinė mokykla
Ši mokykla pradėjo veikti ne vėliau kaip 1921 m. rudenį ūkininko nuomojamose patalpose (37,5 m 2). Turėjo 2 ha žemės, vaikų žaidimo aikštel .
1931–1932 m. m. mokėsi 36 vaikai, iš jų 5 lenkai. 1939 m. atidarytas antrasis
komplektas.

okytojai
1921–1922 m. m. – Antanas Vitartas, Antanina Razumaitė.
1922–1923 – A. Vitartas, Bernardas Bendinskas.
1923–1924 – Felicija isevičaitė.
1924–1925 – Aleksandras Urbonas.
1927–1929 – anina Stšegauskaitė.

17

LCVA, f. 391, ap. 3, b. 82, l. 114; b. 183, l. 59,
129; b. 188, l. 129; b. 563, l. 95–99; b. 1554, l. 161;
b. 1671, l. 129; b. 1674, l. 129; b. 2352, l. 47; ap. 6,
b. 193, l. 114; b. 214, l. 80–102; b. 237, l. 58; b. 304,
l. 25; ap. 10, b. 1820; f. R762, ap. 2, b. 676, l. 271;
b. 690, l. 130; b. 694, l. 331; ap. 6, b. 23, l. 93, 96;
b. 82, l. 79; b. 180, l. 157; f. 1250, ap. 3, b. 2720;
f. R629, ap. 1, b. 1, l. 52–62; LYA, f. 2785, ap. 2785,
l. 23, 24; V. I. P. Dvi mokyklos, Lietuva, 1928, sausio 18.

663

B A B TA I

1929–1939 – lena unevičiūtė.
1939–1940 – lena unevičiūtė-Rožickienė (vedėja), Alfonsas iliūnas.
1940–1941 – Alfonsas Valiukas (vedėjas), Regina Petrauskaitė.
1941–1942 – Irena ačiuikaitė (vedėja), Regina Petrauskaitė (iki 1941
10 01, išvyko į Kauną), Aleksandra Paškevičiūtė (nuo 1942 01
19), Viktoras Vidžiūnas (nuo 1942 04 21).
1942–1943 – milija Strazdaitė (vedėja iki 1942 09 30), Vytautas ažulaitis (vedėjas), Viktoras Vidžiūnas.
1943–1944 m. m. mokykla neveikė.

Lietuvos valsčiai

egina Petrauskaitė

Trejus mokslo metus dirbusią aniną Stšegauskait vadovybė vertino už
žinias ir atsidavimą profesijai.
Daugiau nei dešimtmetį Gaili šių mokyklai vadovavusi lena unevičiūtė
(nuo 1938 m. Rožickienė) 1905 01 17 gimė Kaune, 1926 m. baigė „Aušros“ gimnazijos 6 klases, 1929 m. – „Saulės“ mokytojų seminariją. Inspektoriai ją gyrė už
kvalifikuotą ir rūpestingą darbą. 1940 m. rudenį sovietų valdžia ją toms pačioms
pareigoms perkėlė į Vilkėnų pradin mokyklą.
Aleksandras Urbonas, gim. 1889 02 24, mokėsi d sos piešimo ir braižybos
studijoje, Vor nežo komercinėje mokykloje, iki Gailiušių dirbo aras ir Telši
apskričių mokyklose.
1944–1945 m. m. veikė vienas komplektas, mokytoju dirbo Kazys Skirka,
gim. 1919 m., baig s arijampolės ž. ū. mokyklą, Aukštesniąją buhalterijos ir komercijos mokyklą, suaugusiųjų gimnaziją Kaune. 1948 m. mokykla jau neminima18.

Gaižuvėlės pradinė mokykla
Nepriklausomybės metais Gaižuv lėje veikė vienas iš dviejų Panevėžiuko mokyklos komplektų, sovietmečiu jis tapo savarankiška mokykla. 1949–1950 m. m. direktorė buvo Anelė Narkevičienė. 1952–1955 m. m. mokėsi po 45–53 vaikus. 1953–
1956 m. m. vedėju dirbo K. Kudirka, 1962 m. – Bronė Bulotaitė19. Uždaryta 1970 m.

Kampų pradinė mokykla
okykla atidaryta 1920 m. rudenį 20. Baj nų dvaro (vėliau pavadinto
G iliakaimiu) likvidavimo dokumentuose nurodoma, kad šiai mokyklai perduodamas 17,6 × 9,7 × 3 m matmenų kumetyno pastatas. 1924 m. parceliuojant dvarą,
mokyklai skirtas ir 2 ha sklypas. Bajėnų kaimo plane mokyklos 2,31 ha sklypas nurodomas kairiajame Kri usupio
krante prie Kilbisų kaimo ribos. Ne 18 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 2352, l. 47; ap. 6, b. 179,
l. 293; b. 237, l. 58; b. 304, l. 25; b. 470, l. 21–22;
vėliau kaip 1931 m. rudenį mokykla
b. 1275, l. 167; f. R762, ap. 4, b. 217a, l. 211, 301;
tapo dviejų komplektų, klasės buvo
ap. 6, b. 23, l. 97, 99; f. R629, ap. 1, b. 51, l. 130;
įsikūrusios Bajėnų ir Kamp kaimuose.
b. 52, l. 211.
19
LCVA, f. R762, ap. 4, b. 800, l. 22; b. 1060, l. 83;
1931–1932 m. m. duomenimis, 56 vaikai
b. 1082, l. 147; b. 1173, l. 91; ap. 6, b. 68, l. 22.
save vadino lietuviais, 58 – lenkais. 20 1911–1914 m. veikė rusiška Kilbisų dvimetė kaimiškoji mokykla. okytoju dirbo Panevėžio mokytojų
Toli gražu ne visi vaikai mokslo metus
seminarijos auklėtinis Vasilijus Filipčiukas ( ас
pradėdavo laiku, nes tėvai juos spaudė
к). Šaltinis – Памятная книжка Ковенской
prie darbų. 1934 m. lapkritį vizituojant
губернии, Ковно, 1911–1914.
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mokyklą 11 vaikų dar ganė gyvulius. Tais metais Baj nuose
39 vaikus mokė V. umaras, o Kampuose 45 – . Serapinas.
1939–1940 m. m. mokykloje veikė vaikų choras. Inspektorius pažymėjo, kad apleistas tikybos dėstymas.
okytoja evangelikė, tad vaikų katalikų mokyti negali, o kunigas
kažkodėl neatvažiuoja.

okytojai
1920–1921
1921–1922
1922–1931
1930–1931
1931–1934
1934–1935
1935–1939
1939–1940
išvyko
1940–1941

m. m. – arė Nauboravičiūtė.
– . Nauboravičiūtė, Antanė Tameliūtė.
– A. Tameliūtė.
– A. Tameliūtė (vedėja), na Stočkienė.
– A. Tameliūtė (vedėja), Vincas umaras.
– V. umaras (vedėjas), uozas Serapinas.
– Pranas Kazla (vedėjas), uozas Serapinas.
– P. Kazla (vedėjas), Sofija Vindbergaitė (gruodžio 12 d.
į Vilniaus apskritį), Ida Stanaitytė.
– I. Stanaitytė (vedėja), na Vaisbutienė.

Ida Stanaitytė

. Nauboravičiūtei teko mokyklos atidarymo garbė, o
A. Tameliūtė į šio švietimo židinio istoriją įėjo kaip daugiausia
metų apylinkės vaikų švietimui pasidarbavusi mokytoja. Buvo Ona aisbutienė
išlaikiusi mokytojo cenzo egzaminus, dirbo labai stropiai.
V. umaras, gim. 1908 09 09 Vilkij s valsčiuje A talkių kaime, buvo baig s S. Daukanto mokytojų seminarijos du kursus. Penkerius metus čia dirb s
Veiveri mokytojų seminarijos auklėtinis P. Kazla buvo Kilbisų seniūnijos šviesuolis būrė jaunimą, organizavo kultūrinius renginius, platino knygas ir spaudą,
lavino vaikus ir po pamokų. 1940 m. rudenį jis buvo perkeltas į Panevėžiuko
pradin mokyklą.
Iš nacmečio žinių beveik nerasta. inoma, kad 1941–1942 m. m. vedėja tebedirbo I. Stanaitytė, mokytoja Veronika Butrimaitė. 1942–1943 m. m. mokytojavo
Aldona Stanaitytė.
1945–1946 m. m. mokėsi 82 vaikai, net 27 antramečiavo. Bibliotekėl sudarė
304 knygos. Nors kitais mokslo metais tesimokė 58 vaikai, buvo įsteigtas antras
komplektas.
1946–1947 m. m. dirbo Regina Grumadaitė (vedėja) ir Petras Paškevičius.
1949–1950 m. m. jau veikė septynmetė, 103 vaikus mokė 3 mokytojai. Direktorė – B. Karkauskaitė.
1950 m. panaikinus Babtų valsčių,
Kilbisų apylinkė buvo perduota Kė- 21
LC A, f. 391, ap. 3, b. 183, l. 147; b. 188, l. 129;
dainių rajonui. Ten atsidūrė ir Kampų
b. 214, l. 19; b. 240; b. 268, l. 176; b. 316, l. 38;
b. 988, l. 129; b. 1275, l. 164; b. 1631, l. 113–114;
mokykla.
b. 1671, l. 49–50; b. 1740, l. 76–77; b. 2352, l. 47;
1956–1957 m. m. mokykla buvo
b. 237, l. 58; b. 304, l. 25; b. 419b, l. 39; f. R762,
ap. 2, b. 707, l. 484; ap. 4, b. 217a, l. 165, 330; ap. 6,
įsikūrusi G iliakaimyje, 2 klasėse mob. 60, l. 137; b. 494, l. 8; b. 800, l. 10; b. 1060, l. 22;
kėsi 36 vaikai. Turėjo 0,04 ha bandymų
b. 1171, l. 43; f. R629, ap. 1, b. 52, l. 15; b. 729,
sklypelį21.
l. 10.
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Karalgirio pradinė mokykla
Kar lgirio mokykla įsteigta 1939 m. rudenį, į ją susirinko 33 vaikai. Nuomota 37,5 m2 klasė. Dėl šalčio neveikė 18 dienų, o dėl Streb ko upelio pavasarinio
potvynio – 2 dienas. Tais mokslo metais mokytoja dirbo Liuda Fabijonavičiūtė,
atkelta iš Urn žių mokyklos.
1941–1942 m. m. mokytojavo Leonidas Grigalauskas (vedėjas), Aleksandra
Brokeraitė (vedėja iki 1942 01 08), 1942–1943 – anina Bursaitė (vedėja), 1945–
1947 m. m. – Irena ačiuikaitė, 1962 m. – urevičienė.
1945–1946 m. m. mokėsi 55 vaikai, bibliotekoje buvo 137 knygos. 1946–
1947 m. m. mokymo programą kartojo net 19 antramečių. Pamokos vyko 2 pamainomis. 1962 m. mokykla dar veikė22.

uniškių pradinė mokykla
1918 m. prie un škių bažnyčios, špitolės patalpose, atidaryta visuomeninė
mokykla. Kiek ji veikė, duomenų nerasta. 1920 m. įsteigta Švietimo ministerijos
pradinė, kurią lankė uniškių, uod nių, Papa čių, Tul jų kaimų ir Kudr nų dvaro
vaikai. Buvo įsikūrusi ūkininko Stasio Launikaičio namuose.
okytojai guodėsi,
kad dėl ūkio darbų daug mokinių trumpina mokslo metus, o mokyklos patalpos
šaltos, drėgnos. 1926 m. rugsėjį į mokyklą neatvyko na asinskienė, ji tuojau
buvo atleista. okytoja teisinosi, kad, dirbdama šaltoje uniškių mokykloje, kur
pro lubas varvėjo vanduo, pagavo chronišką plaučių uždegimą, širdies ligą, gydėsi
vienkiemyje tarp miškų, todėl laiku nepranešė apie vėlavimą.
1931 m. pavasarį mokykla neturėjo privalomų vandens bakelio ir spjaudyklės, buvo bloga ventiliacija. okėsi 72 vaikai, visi lietuviai, 10 nelankė dėl vietų
stokos. Spalio mėnesį susirink tėvai parengė raštą Švietimo ministerijai, kuriame,
pažymėj , kad mokykla kimšte prikimšta mokinių, kad patalpoje, skirtoje 32 vaikams,
mokosi 54, o iš viso jų yra apie 80, prašė atidaryti antrąjį komplektą.
1932 m. uod nių kaime, pas ūkininką oną Gaižauską, atidarytas antrasis
mokyklos komplektas. okinių skaičius pašoko iki 94, pagyvėjo vaikų laisvalaikio
veikla. Net 120 žmonių dalyvavo kalėdiniame vakare, kuriame buvo suvaidintas
vaizdelis „ oniuko liga“, parodytas baletas „Snieguolės“, dainuota, deklamuotos
eilės. okykla turėjo 1,84 ha žemės.
uniškių mokykla galėjo didžiuotis savo choru – dainavimo mokė vietos
vargonininkas.
1936–1937 m. m. uniškiuose II, III ir IV skyrius mokė B. Lieparskienė, o
uod niuose tuos pačius – . Valatkienė. Pirmasis skyrius kažkodėl neminimas.
Nacių okupacijos metais mokykla perkelta į pradėtos statyti Sitk nų radijo
stoties administracinį pastatą.

okytojai
1920–1921
1922–1923
1923–1924
1924–1925
1925–1926

m. m. – otiejus Varkala.
– Antanina Razumaitė.
– osė Butrimavičaitė.
– Paulė ankaitė.
– na asinskienė.

22

LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1740, l. 78–79; ap. 6, b. 470,
l. 21–22; f. R762, ap. 6, b. 23, l. 102; b. 60, l. 138;
b. 133, l. 147; b. 180, l. 147; f. R629, ap. 1, b. 51,
l. 11; b. 729, l. 10; f. R754, ap. 5, b. 119, l. 9; KAA,
f. R44, ap. 1, b. 122, l. 2.
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1926–1929 – lena Bradauskaitė.
1929–1930 – Kazys otuzas (iki 1929 12 31), arija aleskaitė.
1930–1932 – . aleskaitė.
1932–1934 – . aleskaitė (nuo 1934 m. Pėstininkienė, vedėja), Bronė
Lieparskienė.
1935–1940 – lena Valatkienė (vedėja,
uniškių kompl.), B. Lieparskienė ( uodonių kompl.)
1940–1941 – . Valatkienė (vedėja), Andrius Salatka.

. aleskaitė-Pėstininkienė, gim. 1906 04 06 Šakių Naumiestyje, 1926 m. buvo baigusi
arijampolės mokytojų se- Elena Simokaitytėminariją.
alatkienė
. Valatkienė, gim. 1907 m., turėjo Kauno „Saulės“
gimnazijos baigimo diplomą, buvo baigusi įvairius pedagogikos kursus.
B. Lieparskienė, gim. 1896, 1917 m. Petrograd baigė Pakrovskio pedagogikos
kursus, o 1928 m. Švietimo ministerijos kursus. 1940 09 01 ji išvyko į Vilniaus
apskrities itkūniškių pradžios mokyklą.
Nacių okupacijos metais veikė du komplektai. 1941–1942 m. m., nenurodant
pareigų, minimi mokytojai Salemonas Barkauskas ir Aleksandra Paškevičiūtė.
1942–1944 m. m. vedėja dirbo Uršulė Drobelienė, mokytoju – Viktoras Vidžiūnas.
Antrojo pasaulinio karo metu, kaip ir visoje Lietuvoje, ne visi
uniškių
apylinkės vaikai lankė mokyklą, tad pokariu susirinko gana margo amžiaus kontingentas šalia mažiukų buvo galima pamatyti ir paauglius. Dėl šios priežasties
pirmaisiais pokario metais daug vaikų likdavo kartoti kurso. Pavyzdžiui, 1945–
1946 m. m. iš 112 vaikų 25 buvo antramečiai. Vedėjas buvo Alfonsas Šidiškis.
1946–1947 m. m. mokėsi tik 34 vaikai, būta vieno komplekto, kuriam vadovavo uzė Stankūnavičiūtė.
1949 m. mokykla pradėjo virsti septynmete, 1952 m. išleista pirmoji jos
laida. 1959 m. perkelta į Sitk nus, sujungta su vietos pradine mokykla ir perėmė
jos pavadinimą23.

Naujatriobių pradinė mokykla
Vilkij s rajono 1950 m. švietimo įstaigų tituliniame sąraše minima Vosiškių
apylinkės Nauj triobių pradinė mokykla. oje mokėsi 46 vaikai, dirbo 1 mokytojas24.

Pagynės pradinė mokykla
1975 m. Pag nės tarybinis ūkis centrinėje gyvenvietėje pastatė mokyklą. oje
nuo atidarymo beveik iki uždarymo dirbo mokytojų šeima – Virginija Nutautienė
ir Vytautas Nutautas.
okyklos istoriją, trukusią 35-erius
23
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 183, l. 59; ap. 6, b. 182,
metus, pasakojo buv s direktorius Vyl. 380; b. 237, l. 58; b. 304, l. 25; b. 470, l. 21–22;
tautas Nutautas
b. 1461, l. 221; b. 1687, l. 225; f. R762, ap. 4, b. 180,
Mokyklos atidarymo ceremonija vyko
19 5 m. gruodžio 1 d. Dalyvavo Kauno

l. 151; b. 217a, l. 287; b. 800, l. 20; b. 1176, l. 49;
b. 1289, l. 165; ap. 6, b. 82, l. 74; f. R629, ap. 1,
b. 627, l. 25; b. 51, l. 36.
24
KAA, f. R600, ap. 1, b. 5, l. 63.
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rajono švietimo skyriaus vedėjas Kajetonas Švedas, Babtų apylinkės tarybos pirmininkė
anina Švilpienė, Pagynės paukštininkystės tarybinio ūkio direktorius Stasys Navasaitis,
Babtų vidurinės mokyklos direktorius uozas Saulius, mokinių tėvai, Pagynės kaimo gyventojai. Kauno rajono kilnojamosios mechanizuotos kolonos, pastačiusios mokyklą, direktorius Henrikas Staškūnas naujosios švietimo staigos šeimininkams teikė simbolin raktą.
irginija ir aš, 19 3 m. baig Šiaulių pedagogin institutą, atvykome dirbti
Kauno rajono Nore kiškių bei Tabar škių aštuonmetes mokyklas. 19 5 m. ruden buvome
perkelti Pagyn .
Atidarytoje naujojoje mokykloje mokėsi 3 vaikai iš aplinkinių Ant gynės, Antagyn lės,
Dasi nų, ugint , Pagynės, Pakapi , ilk nų, Urn žių kaimų. Mokyklą vaikai pasiekdavo
pėsti, maršrutiniais autobusais, tėvai pavėžėdavo dviračiais, žiemą
arklių tempiamomis
rogėmis. Ugdymo procesas pradžioje buvo sunkokas, nes mokiniai atėjo iš skirtingų mokyklų.
Mat pradėjus darbą Pagynės mokyklai, buvo uždarytos tarybinio ūkio teritorijoje buvusios
Antagynės dirbo mokytojai Elena ir Edvardas iūtos ir ilkėnų Kazimieras Dungoveckas pradinės mokyklos. Be to, daugelyje šeimų tuo metu buvo bendraujama lenkiškai.
Pradžioje veikė du I ir III klasių bei II ir I klasių komplektai. Mokinių skaičiui
tolydžio augant, vėliau buvo suformuoti keturi, o 1996 m. net šeši komplektai. Tuo metu
mokėsi 89 vaikai.
Tarp Kauno rajono pradinių mokyklų buvo pirmaujanti.
2005 m. Pagynės pradinė mokykla reorganizuota ir prijungta prie Babtų mokyklosdarželio, pavadinta šio darželio Pagynės skyriumi. Mokinių vis mažėjo, todėl 2010 m.
galutinai uždaryta. os pastatas stovi tuščias.

Panevėžiuko pradinė mokykla
Švietimo ministerija 1927 08 06 leido steigti dviejų komplektų mokyklą
Panevėžiuk , jei antrąjį komplektą sudarys nuo 1923 m. veikusi Vik nų mokykla. Buvo paaiškinta, kad Panevėžiuke mokyklai patalpos teberuošiamos, tad
vienas komplektas veiks Vik nuose, o kitas – Gaižuv lėje. Paskirtoji Panevėžiuko
mokyklos vedėja Viktorija Plaušinaitytė paliekama dirbti Vikūnų komplekte, o
na Vasiliauskaitė, geriau mokanti lenkiškai, skiriama Gaižuvėlės mokytoja. ia
paskubomis surastame name įsikūrusiai klasei suolus ir stalus sunešė vietos ūkininkai. Susirinko 45 vaikai. okytoja teigė, kad mokyklos butas netinkamas, nes iš
neužbaigtų lubų byra smėlis ir spaliai.
1929 m. rudenį Vikūnų komplektas įsikūrė Panevėžiuke, Sipavičių namuose.
Gaižuvėlės klasė veikė Dolės vienkiemyje, esančiame Streb ko ir Verupi ko santakoje.
1930 12 01 Panevėžiuko mokyklai perduotas Kševinos dvaro 1,5 ha sklypas,
atsidūr s Gaižuvėlės kaimo žemėse. is buvo išmainytas į Pranės Kymantienės
sklypą Panevėžiuke, kuriame 1938 m. netoli plytinės, priešais kapines, pastatyta
nauja medinė mokykla. Pirmajame aukšte buvo įrengtos klasės, o antrajame –
butai mokytojams.
„Pochodnios“ draugija, dvarininkas igmas Koreva 1934 m. siekė Gaižuvėlėje
atidaryti lenkišką mokyklą, buvo parinkta ir mokytoja – milija Liaudanskaitė.
Nagrinėjant šį klausimą prieita prie išvados, kad iniciatyvos ėmėsi ne vietos tėvai,
kad tik 7 šeimos (Skirgailos, ontvilos, Kymantai, Ugianskai ir kt.) su 14 vaikų
norėtų tokios mokyklos, tad sumanymas užgesintas.
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okytojai organizavo vaikų ekskursijas į apylinkių gamtą, buvo išvyk į Kauną, aplankė Karo muziejų.

okytojai
1927–1928 m. m. – Viktorija Plaušinaitytė (vedėja, Vikūnų kompl.),
na Vasiliauskaitė (Gaižuvėlės/Dolės kompl. mokytoja).
1928–1929 – V. Plaušinaitytė (vedėja, Panevėžiukas), na Vasiliauskaitė (Gaižuvėlė).
1929–1930 – V. Plaušinaitytė (vedėja), Veronika uknevičiūtė.
1930–1931 – V. Plaušinaitytė (vedėja), milija aldokaitė.
1931–1932 – V. Plaušinaitytė- idonienė (vedėja), . aldokaitė- emaitaitienė.
1932–1933 – V. Plaušinaitytė- idonienė, lena Kupčiūnaitė-Voverienė.
1933–1934 – V. Plaušinaitytė- idonienė (vedėja), Stefanija Audenytė.
1934–1936 – Kazys Strazdas (vedėjas), S. Audenytė.
1936–1937 – S. Audenytė (vedėja), onas ulys.
1937–1939 – . ulys (vedėjas), Liuda ulienė.
1939–1940 – . ulys (vedėjas, iki 1940 03 13), Pranas Kazla (vedėjas),
L. ulienė.
1940–1941 – P. Kazla (vedėjas).

Pranas Kazla

V. Plaušinaitytė gimė 1898 01 01 arijampolėje. 1921 m. baigė Rygiškių ono
gimnazijos 7 klases, vėliau išlaikė cenzo egzaminus. okytoja dirbo nuo 1922 m.,
jos darbas buvo labai vertinamas.
lietuvių kalbą išvertė knygel „ okytojos
pasakojimai“ (Šv. Kazimiero draugijos leidinys, Kaunas, 1933).
. aldokaitė- emaitaitienė gimė 1906 03 10 Rygoj . 1923 m. baigė Kauno
II vidurin mokyklą, 1925 m. Kėdainių mokytojų seminarijos 2 kursus. Iš Panevėžiuko buvo perkelta į V siškius, kur mokyklos vedėju dirbo jos vyras.
. ulys gimė 1905 06 24 Uten s valsčiaus Šabaldausk kaime, į Panevėžiuką
atvyko iš Kvetk (B ržų apskr.). Buvo tautininkas, šaulys. 1940 03 13 iškeltas į
nuškį (Tr kų apskr.).
P. Kazla gimė 1907 02 05 Kazl Rūd s valsčiaus Agu kiškės kaime, 1925 m.
baigė Veiveri vidurin mokyklą, 1927 – Veiverių dvimečius mokytojų kursus.
Priklausė jaunalietuvių, tautininkų ir šaulių organizacijoms. Dirbo
rės miškų
urėdijoje. Nuo 1930 m. mokytojas Trakų apskrities Ring ilių, Ari galos mokyklose.
1935 m. atkeltas į Kampų, 1939 – į Babtų mokyklą. 1941 06 14 su šeima ištremtas
į Sibirą. 1957 m. visi kartu su Sibire gimusia Liuda grįžo į Lietuvą.
Vokietmečiu dirbo du mokytojai 1941–1942 m. m. – uozas amaitis (vedėjas), na Paulauskaitė-Šniuolienė, 1942–1944 m. m. .
amaitis (vedėjas) ir
Veronika Butrimaitė.
1945–1946 m. m. mokėsi 61 vaikas,
12 palikta antriems metams. 1946–1947 25 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 306, l. 38; b. 316, l. 38;
b. 322, l. 56–57; b. 563, l. 269; b. 1439, l. 122;
m. m. dirbo Vladas Dambauskas (vedėb. 1592, l. 1–2; b. 1714, l. 186–187; b. 1776, l. 4;
jas) ir Stasys Šaltys. Bibliotekoje turėta
ap. 6, b. 182, l. 491; b. 237, l. 58; b. 304, l. 25;
b. 470, l. 21–22, 25; f. 1248, ap. 20, b. 399, l. 16;
100 knygų. 1948–1949 m. m. vedėjavo
f. 1250, ap. 2, b. 299; f. R762; ap. 2, b. 685, l. 497;
Aleksandra Daukšienė. Kitais metais
ap. 4, b. 217a; ap. 6, b. 60, l. 151; b. 180, l. 152;
b. 389, l. 11; LYA, f. 2785, ap. 2785, l. 24.
mokykla pradėjo septynmetės istoriją25.
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Paparčių pradinė mokykla
okykla atidaryta 1945 m. rudenį. Tais mokslo metais čia mokėsi 58 vaikai,
mokinių bibliotekoje buvo 247 knygos. Net 16 vaikų buvo palikti kartoti kurso.
Šeštajame amžiaus dešimtmetyje mokinių pradėjo mažėti 1952 m. mokėsi 15,
1953 – 12, 1955 – 11, 1956 – 10 vaikų.
1950–1952 m. m. ir vėliau mokytoja dirbo lžbieta Venytė.
Dėl mokinių stygiaus mokykla uždaryta pasibaigus 1958–1959 mokslo metams.
Apie mokyklą pasakojo jos auklėtinė, pedagogė Aleksandra Ignatavičienė,
gyvenanti Sitkūnuose
Prieš Antrąj pasaulin karą Papa čių kaimo vaikai eidavo
idriškių kaimo mokyklą.
isas 3 km kelias plytėjo miško linija, vadinta duktu. Klasė buvo ūkininko Bachovo,
vėliau
Urbonavičiaus namuose. Nacmečiu mokyklos nebuvo, vaikai nesimokė. Pokaryje
vėl veikė idriškių mokykla, nauja sikūrė ir Paparčių kaime, ūkininko ono olkavičiaus
name. Kadangi kaimas buvo tarp miškų, metas neramus, mokytojai neužsibūdavo. iskas
pasikeitė atvykus Angelei Marčiulionytei. Mokytoja prikalbėjo tėvus leisti mokyklą visus
net 14 16 metų vaikus, paauglius. Iš ryto ji dirbdavo Paparčiuose, o po pietų eidavo
idriškes. Dalis idriškių kaimo vaikų ateidavo Paparčių mokyklą.
Paskutinė pamoka paprastai būdavo diktantas, kur diktuodavo aiškiausiai skaitantis
mokinys, rašinėlis ar aritmetikos kontrolinis. Mokytoja pasakydavo, per kiek laiko turime
atlikti užduotis, padėdavo ant stalo laikrod žadintuvą ir išeidavo
idriškes. Pasibaigus
pamokai, sutvarkydavome klas , rašinius palikdavome po mokytojos kambarėlio durimis
kad jai nereikėtų eiti tamsią klas ir eidavome namo.
Mokytoja domiai pasakodavo apie Lietuvą, jos grož , istoriją, apie anksčiau veikusius jaunųjų ūkininkų ratelius.
Kur laiką kaimas mokytoją maitino
paeiliui jai nešė pavilgą.
siminė kuro žiemai ruošimas. Kartu su mokytoja visi miške rinkome sausuolius,
kuriuos vėliau koks nors ūkininkas atveždavo prie mokyklos.
ėliau A. Marčiulionyt iškėlė Kauno rajono lgakiemio pradin mokyklą, kur ji
buvo nužudyta. Po jos Paparčiuose dirbo mokytojai Liudas Malevičius, Antanas Burneckis.
Pradin baig Paparčių kaimo vaikai toliau mokėsi Muniškių septynmetėje mokykloje26.

Draugijos „Pochodnia“ lenkiška
pradinė mokykla
1924–1940 m. Lietuvoje veikusi lenkų švietimo ir kultūros draugija „Pochodnia“
(„Deglas“) turėjo savo lėšomis išlaikomų 146 mokyklų tinklą. Draugijos prašymu
1926 m. lapkričio 18 d. buvo leista veikti vieno komplekto lenkiškai pradinei mokyklai Babtų miestelyje. oje dirbo šie mokytojai 1926 11 18–1927 04 15 – Adelė
Briginaitė, 1927 05–1927 06 – uozas Gebertas, 1927–1928 m. m. – lena dgešmanaitė, 1928 09 01–1930 02 06 – Liudvika Koliškaitė, 1930 02–1930 07 01 – Stefanija
Šimkevičiūtė, 1930–1931 m. m. – lena Volkaitė, 1931–1932 m. m. – Stasys Imbrasas, 1933–1935 m. m. – Kazimieras
Sollohubas, 1935–1936 m. m. – advyga 26
LCVA, f. R762, ap. 6, b. 60, l. 150; b. 180, l. 158;
alachauskienė, nuo 1936 m. – Regina
b. 770, l. 27; b. 1176, l. 86; b. 1289, l. 204; KAA,
f. R44, ap. 1, b. 6; KAA, f. R44, ap. 1, b. 60, l. 2.
ajančkauskaitė.
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Šios mokyklos atsiradimo ir veiklos istorija tokia.
1919 m. lapkričio 3 d. valsčiaus savivaldybės raštinėje
susirink miestelio gyventojų atstovai susitarė, kad steigiamoje pradinėje mokykloje bus dėstoma lietuvių kalba, o lenkų
kalba – kaip atskiras dalykas. okyklų inspektoriaus A. Vokietaičio liudijimu, pamokos vyko normaliai, 1922 m. mokėsi
122 vaikai. Vėliau dirb keli menkos kvalifikacijos mokytojai
pradėjo ignoruoti lenkų kalbą, konfliktavo su ja kalbančiais
tėvais. Pastarieji teigė esą lietuviai, bet lenkų kalboje gim , tad
prašė, kad I ir II skyriuose jų vaikams būtų dėstoma lenkiškai. Šis noras 1924–1925 m. m. buvo patenkintas. Tačiau Regina
1926–1927 m. m. pradžioje kai kurie vietos dvarponiai ir Kauno
ajančkauskaitė
agitatoriai ėmė reikalauti atskiros lenkiškos mokyklos. Taigi
iniciatyva kilo ne iš apačios, o iš šalies. Buvo sudarytas net 79 vaikų sąrašas, vadovaujantis principu jeigu vaikas moka keletą frazių lenkiškai, jis yra lenkas. Iš
tikrųjų į atidarytą „Pochodnios“ mokyklą atėjo 36 vaikai.
Pirmąja mokytoja patvirtinta Adelė Briginaitė su sąlyga, kad iki kitų mokslo
metų įgis mokytojo cenzą. 1928–1930 m. m. dirbo Liudvika Koliškaitė, bet 1930
01 01 atleista dėl netinkamumo pedagoginiam darbui. okslo metus baigė Stefanija
Šimkevičiūtė, tačiau liepos mėnesį buvo atleista ir ji.
Dėl Vilniaus krašto okupacijos buv įtempti Lietuvos–Lenkijos santykiai
atsispindėjo ir babtiečių, visų pirma tautininkų, šaulių organizacijų atstovų, pavasarininkų požiūryje į šį švietimo židinį. okykla buvo kaltinama tautinės nesantaikos, neapykantos Lietuvai kurstymu. santi ne švietimo įstaiga, o V ršuvos
agentų pliacuvka (lenk. plac wka – sargyba, židinys).
1927 m. vasario 6 d. susirinkusi katalikiškosios organizacijos „Pavasaris“
Babtų kuopa pasiuntė protestą Švietimo ministerijai, kuriame teigė, kad lenkiškos
mokyklos mokiniai . Basanavičiaus 75-ųjų gimimo metinių minėjimo metu užpuolė
lietuvių mokyklos mokinius, juos apmušė, nuplėšė tautiškus ženklus nuo krūtinių.
Gatvėje jie įžeidinėja valstybinės mokyklos mokytojus. okyklai vadovauja cenzo
neturinti ir lietuviškai nemokanti mokytoja. Mes, tautiškas lietuvių jaunimas, matydami darant lietuvių tautai žalą, nuolankiai prašome . E. p. Minister atkreipti tai
dėmes
panaikinti minėtą mokyklą.
Reaguojant į šį protestą, balandžio 15 d. A. Briginaitė buvo atleista. Tačiau
pavasarininkai nenurimo. ų kuopos pirmininkė uzana Gudelytė Švietimo ministerijai parašė naują skundą, kad atleistoji mokytoja toliau t sia darbą, o jai padeda
lenkišką agitaciją varąs Antanas Bagdonavičius.
okslo metus šioje mokykloje
užbaigti ministerija paskyrė uozą Gebertą.
1930 05 18 lenkų kariškiai šiškių valsčiaus Dimitr (Dmitr ukos) kaime
žiauriai susidorojo su jaunimo vakarėlio dalyviais buvo šaudoma, mesta granata,
vienas vaikinas nuo žaizdų mirė, kiti buvo sumušti. Ryšium su tuo Lietuvoje
vyko protesto akcijos. Neatsiliko ir babtiškiai gegužės 25 d. jie pareikalavo uždaryti visas lenkų mokyklas Lietuvoje, o pirmoje vietoje Babtų „Pochodnios“ mokyklą.
Ryšium su gautais skundais 1930 m. gruodį buvo atlikta kvota. lietuvišką
mokyklą perėj mokiniai papasakojo, kad mokytojos L. Koliškaitė ir S. Šimke671
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vičiūtė įtikinėjusios, jog jie esą lenkai, jų tėvynė Lenkija, draudė iš lietuviškos
knygos persirašyti Lietuvos himną (S. Šimkevičiūtė visa tai neigė). A. Bagdonavičius vietos gyventojus ragin s visada pabrėžti, kad jie esą lenkai. Už lenkišką
propagandą karo komendantas mokytoją nubaudė 500 litų. Pabaudą sumokėjo
„Pochodnios“ draugija.
Siekiant sumažinti mokyklos įtaką, buvo nutarta, kad tėvai, kurių pasuose
įrašyta lietuvių tautybė, privalo savo vaikus leisti į Babtų lietuvišką mokyklą.
Dalis tėvų taip ir padarė, o kai kurių atžalos lankė „slaptas“ lenkiškas pamokas.
Vizituojant mokyklą 1932 04 13, I skyriuje mokėsi 10, II – 17, III – 9 vaikai.
Klasė buvo papuošta karaliaus Stepono Batoro ir karalienės advygos portretais.
okytojo S. Imbraso darbą inspektorius įvertino kaip silpną. Tais metais karo
komendantas mokytoją už lenkišką veiklą baudė du kartus, kalėjime jis atsėdėjo
2 mėnesius.
1933–1934 m. mokykla glaudėsi 1905 m. statyto namo 36 m2 dydžio klasėje.
okytojas K. Sollohubas mokė 28 vaikus27.
1935 m. balandžio 10 d. mokyklą vizitav s inspektorius pastebėjo, kad
vaikai silpnai paruošti, nemoka Lietuvos himno, nė vieno lietuviško eilėraščio,
klasėje nėra Lietuvos herbo, Prezidento portreto. Dėl kažko įsižeid s mokytojas
K. Sollohubas demonstratyviai paliko klas .
1935–1936 m. m. mokytojavo . Kalendaitė- alachauskienė.
1937 m. pavasarį mokytoja R. ajančkauskaitė buvo užregistravusi 19 vaikų, nors birželio 22 d. apsilank s inspektorius rado tik vieną. 1939–1940 m. m.
mokykla dar veikė28.

Sitkūnų pradinė mokykla
okyklos istorijoje esama painiavos. Kadangi uniškių mokykla ne kartą
keitė adresą, vokietmečiu buvo įsikūrusi Sitkūnų radijo stoties pastate, todėl neaišku, ar ši mokykla buvo naujai įkurta po Antrojo pasaulinio karo, ar ji perėmė
muniškiškės pavadinimą.
Pokaryje sovietų valdžia toliau t sė Lietuvos pradėtą Sitkūnų radijo stoties
statybą, tad iš jos administracinio pastato uniškių pradinė mokykla buvo iškelta.
Prie radijo stoties netrukus susiformavo darbininkų ir tarnautojų gyvenvietė. Tikėtina, kad čia įsikūrė sava, Sitkūnų, dviejų komplektų pradinė mokykla. Iš pradžių
ji glaudėsi buvusios ligoninės barake,
vėliau persikėlė į buvusią sukarintos
sargybos būstin . 1946–1947 m. m. 27 Kazimieras Sollohubas (1910 03 01 Krekenav s vls.
Kurg lų dv.–1999 06 14 D bre i stas, lštyno palankė 91 mokinys, 1952–1953 – 56.
vietas, Lenkija), pedagogas, Lietuvos lenkų veikėjas,
1951–1952 m. m. buvo vienakomplektė.
iš dvarininkų. Baigė Panevėžio lenkų gimnaziją ir
mokytojų seminariją. Dirbo „Pochodnios“ draugijos
1958–1959 m. m. mokykloje buvo ir
mokyklose Nupronys ( nuškio vls.), Kunig škiuose
rusiška klasė, joje mokėsi 12 rusakal(Ram galos vls.), Babtuose. Priklausė Lietuvos lenkų
bių Sitkūnų radijo stoties statytojų ar 28 sąjungai. 1946 m. persikėlė į Lenkiją.
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1514, l. 9; b. 1592, l. 19–20;
tarnautojų vaikų.
b. 1671, l. 131–132; b. 1714, l. 262–263; b. 1764,
l. 1, 4, 7, 151, 152, 154, 157; b. 1765, l. 187–188,
1959 m. Sitkūnų pradinė sujungta
360–375; b. 1766, l. 12; b. 1768, l. 77, 87; b. 1769,
su čia atkelta
uniškių septynmete
l. 11; b. 1774, l. 22, 55, 57; b. 1778, l. 73; b. 2457a,
mokykla ir jai suteikė savo pavadinimą.
l. 15; b. 2561, l. 65–66; b. 2732, l. 27.
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1946–1947 m. m. dirbo na ibulskienė (vedėja), advyga Levišauskaitė.
1950–1951 – Antanas Burneckis (vedėjas), . Levišauskaitė.
1951–1952 – . Levišauskaitė (vedėja).
1952–1954 – . Levišauskaitė (vedėja), Danutė Pranskietienė29.

Urnėžių pradinė mokykla
Urn žių mokykla įkurta 1924 m. Iš šykščių duomenų galima susidaryti
nuomon , kad jos mokiniai daugiausia buvo lenkiškai kalbančių lietuvių vaikai.
1927 m. pavasarį pamokas lankė apie 40 mokinių. okymosi sąlygos buvo blogos.
Inspektorius V. Augustauskas 1934 m. vizitacijos ataskaitoje įrašė
Patalpos vos pakenčiamos, 40 vaikų, klasė 20 kv. m. ienam vaikui tenka vos 1 kub. m
erdvės. Per 2 m. nė karto nesilankė gydytojas. Bibliotekoje 21 knyga. Daug neturtingų
vaikų, neturi kuo apsirengti, valsčiaus savivaldybė nešelpia.
okytoja Bronė Bulotaitė 1936 m. liepą rašė Švietimo ministerijos Pradinių
mokyklų departamentui
Trejus metus dirbau Urnėžių pradžios mokykloje. Sulenkėj piliečiai lietuviškos mokyklos
nepakenčia, kenkia nemalonumais, santykiai su gyventojais tempti. Tai atsiliepė sveikatai.
Prašau perkelti kitur.
(Buvo perkelta į Dotnuv s vls. Daukši pradin mokyklą.)
1939–1940 m. m. dokumentuose ši mokykla nebeminima. ą lank
galėjo būti pasiųsti į Vilkėnų ar Dasi nų (Vandžiogalos vls.) mokyklas.

vaikai

okytojai
1924–1925 m. m. – arė Balzarienė.
1926–1927 – Antanas Glibauskas.
1927–1928 – Leonas isevičius.
1928–1930 – uozas Šarkiūnas.
1930–1931 – dvardas Pažėra.
1931–1932 – uzė Valinčiūtė.
1932–1936 – Bronė Bulotaitė.
1936–1937 – Bronė atusevičienė.
1937–1938 – Liuda Fabijonavičiūtė, advyga Prišgintaitė (nuo 1938 04 16)30.

Vareikonių pradinė mokykla
Gana dėsninga, kad atkūrus Lietuvos valstyb pirmosios mokyklos Babtų
valsčiuje pradėjo veikti dešiniajame Nev žio krante – Vareik niuose ir V siškiuose.
ia gyveno susiprat ir organizuoti
lietuviai, spaudos draudimo metais vei- 29
LCVA, f. R762, ap. 6, b. 60, l. 171; b. 180, l. 153;
kė knygnešiai, daraktorinės mokyklos.
b. 494, l. 8; b. 770, l. 30; b. 1060, l. 81; b. 1176,
l. 105; b. 1289, l. 211; KAA, f. R44, ap. 1, b. 6,
Pirmoji, pasidarbavus ir Babtų klebonui
l. 170, 208; b. 60, l. 1.
Gudeliui, atidaryta Vareikonių pradinė 30 LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1671, l. 127–128; b. 2521,
l. 84; ap. 6, b. 237, l. 58.
mokykla. 1918 m. rugsėjo 17 d. kai673
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zerinė valdžia mokytoju į ją paskyrė Saliamoną Paltanavičių (būsimo kompozitoriaus Vytauto Paltanavičiaus tėvą), baigusį „Saulės“ mokytojų kursus, išlaikiusį
kvalifikacinius egzaminus Ilūkšt s (Ilūkste, Latvija) mokytojų seminarijoje. Vienais
duomenimis mokykla pradėjo veikti 1918 m. spalio 1 d., kitais – 15 d. 4,5 × 3,3 ×
2,7 m matmenų klasėje. okėsi 15 berniukų ir 21 mergaitė.
1919–1920 m. m. mokykla pradėjo rugsėjo 22 d. su 16 vaikų. Spalį prisijungė
dar 15, lapkritį 4, gruodį – 1 vaikas. Klasės plotas padidėjo iki 36 m2, joje 10
suolų, rašomoji lenta, 5 žemėlapiai, 13 paveikslų, 4 knygos. Naudoti vadovėliai
„Kelias į šviesą“, „ iburėlis“, „ ūsų dirva“. Atlyginimą mokytojai uzanai Gudelytei mokėjo mokinių tėvai, valsčiaus parama buvo simbolinė.
1933 m. pavasarį mokykla turėjo 252 knygas, mokiniai tėvams surengė
velykinį vakarą su vaidinimais „Vilniui vargstant“, „Gėlių pramoga“, dainomis,
loterija ir šokiais.
Pagal įstatymą vienas mokytojas privalėjo mokyti 30–60 vaikų. Vareikoniuose
jų skaičius peraugo 100. 1933 10 15 susirink mokinių tėvai nutarė prašyti antrojo
komplekto. Protokole, kurį patvirtino mokytoja Doma Ramonienė, nurodyta mokinių geografija 35 iš Vareikonių, 26 iš Piep lių, 12 iš lgupio ir 11 iš ac šiaus
dvaro. Dar paminėta 18 užslėptų vaikų, t. y. nelankančių mokyklos. 1934 02 10
Babtų valsčiaus taryba tėvų prašymui pritarė, antrasis komplektas buvo įsteigtas
tų pat metų rugsėjo 1 d.
Šios mokyklos tėvų komitetas buvo veiklus rūpinosi vaikų žaidimo aikštele,
kuru žiemai, kad vaikams būtų patogiau, per Šve tupį nutiesė gražų lieptą.

okytojai
1918–1919 m. m. – Saliamonas Paltanavičius.
1919–1922 – uzana Gudelytė.
1922–1923 – Agnė ylaitė.
1923–1925 – Antanas argaitis.
1925–1928 – nerasta duomenų.
1928–1929 – advyga Andriuškevičiūtė.
1929–1930 – Andrius Galinis (iki 1929 12 31),
arija RudauskaitėGalinienė.
1930–1931 – . Galinienė.
1931–1934 – Doma indžiūtė-Ramonienė.
1934–1938 – D. Ramonienė (vedėja), Leokadija Stoškienė.
1938–1939 – D. Ramonienė (vedėja), milija Bagdonienė.
1939–1940 – D. Ramonienė (vedėja), Petras Lileika (vedėjas nuo 1940
02 01), Petrė Kurlianskaitė.

Doma Ramonienė gimė 1905 03 22 Veliuon s valsčiuje
K lvių kaime. Buvo baigusi mokytojų seminarijos 2 kursus
ir 2 metų mokytojų kursus
arij mpolėje. Priklausė vietos
šaulių būriui.
Petras Lileika gimė 1911 05 06 žvilko valsčiuje Naujini kų kaime, 1935 m. baigė Taurag s mokytojų seminariją.
Prieš tai dirbo Turž nuose.

Doma

indžiūtė-

amonienė

Leokadija Stoškienė
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Petronėlė Kurlianskaitė- ankonienė gimė 1914 10 20
Šeduvoj . 1941 m. rudenį iškelta į Kauną.
Vokietmečiu mokytojavo
1941–1942 m. m. – Bronius Grajėnas (vedėjas), Sofija Grajėnienė.
1942–1943 – S. Grajėnienė (vedėja), na Velminskaitė.
1943–1944 – S. Grajėnienė (vedėja), na Velminskaitė ( ).

Pirmaisiais pokario (1944–1947) mokslo metais vedėja
buvo na Unikaitė31, mokytojas – uozas egelskis. 1945–
1946 m. m. mokėsi 76 vaikai, mokslo metų pabaigoje liko 63, Petronėlė Mankonienė
52 perkelti į aukštesnes klases.
1953–1956 m. m. šioje mokykloje mokėsi tik 38–40 vaikų, mokytoja dirbo
A. Narkevičienė. 1961–1962 m. m. mokyklai vadovavo Adelė Sabašinskienė.
Vareikonių pradinė – ilgiausiai Babtų istoriniame valsčiuje išsilaikiusi mokykla. i uždaryta tik 2004 metais32.

Vikūnų pradinė mokykla
okykla įsikūrė 1923 m. ono Talvosevičiaus (Telvoševičiaus) name. oje
beveik iki uždarymo dirbo mokytoja advyga Andriuškevičiūtė. Švietimo ministerija 1927 08 06 leido steigti dviejų komplektų mokyklą Panevėžiuke, jei antrąjį
komplektą sudarys Vik nų mokykla.
1927–1928 m. m. ji, vadovaujama Vik- 31 . Unikaitė, gim. 1923 03 02 Panevėžio apskr.
Naujamiesčio vls. ilainių k., 1941 m. baigė Kauno
torijos Plaušinaitytės, dar veikė kaip
1-ąją gimnaziją, pedagoginius kursus. 1944 m. Pane33
Panevėžiuko mokyklos padalinys .

Vilkėnų pradinė
mokykla
1919 m. spalio 22 d. Vilk nų
kaimo gyventojai kreipėsi į Švietimo
ministeriją, kad vėl pradėtų veikti jų
mokykla, kurios darbas kaizerinės okupacijos metais buvo nutrauktas34. ją
vaikus siųstų ir ugint kaimo bei
Panevėži ko dvaro gyventojai. Spalio
20 d. atvyk s mokyklų inspektorius Antanas Vokietaitis nustatė, kad 1912 m.
carinės valdžios lėšomis vietos žmonių
pastatyta mokykla išliko sveika, tik
dingo inventorius, išskyrus 4 suolus.
os matmenys – 17,30 × 8 × 3,70 m, 6
kambariai. Klasė erdvi, 8 × 8 m. ra
mokytojo kambariai ir virtuvė. Paskirta 1 dešimtinė žemės, kurios trečdalį
užėmė sodas, likusią – pieva. Prie

vėžiuko prad. m. vedėja, 1945–1948 m. Vareikonių
prad. m. vedėja. 1948 m. išrinkta Piepalių apyl.
tarybos deputate. Dėl to gavusi partizanų įspėjimą,
persikėlė į Babtus. 1948 m. Vilkėnų prad. m. vedėja.
1948–1949 m. Babtų vls. VK švietimo skyriaus vedėja
ir Babtų prad. mokyklos vedėja. Už organizuotą
progimnazijos mokinių individualų vakarą, kuris
neatitiko sovietų valdžios standartų, buvo paskelbta
politiškai ir morališkai neatsparia, atleista iš švietimo
vedėjos pareigų ir paskirta Vilkijos apskr. liaudies
švietimo skyriaus prad. mokyklų inspektore. L A,
f. 3289, ap. 3289, b. 57, l. 166; b. 176, l. 199.
32
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 183, l. 58; b. 1554, l. 31,
89; b. 1288, l. 65; b. 2256, l. 46; b. 2277, l. 94;
b. 2352, l. 47; ap. 6, b. 304, l. 25; b. 470, l. 21–22;
f. 561, ap. 2, b. 1632, l. 493; f. R629, ap. 1, b. 51,
l. 193, 211; b. 729, l. 12; b. 1082, l. 135; f. R754,
ap. 5, b. 119, l. 8; f. R762, ap. 2, b. 676, l. 369;
b. 690, l. 148; b. 693, l. 304; ap. 6, b. 23, l. 106;
b. 60, l. 195; b. 180, l. 148; b. 1060, l. 83; b. 1173,
l. 90; KAA, f. R44, ap. 1, b. 122, l. 4; L A, f. 3289,
ap. 3289, b. 57, l. 166; b. 176, l. 199.
33
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 563, l. 269; b. 1450, l. 120–122.
34
Vilkėnų kaimiškoji dvimetė mokykla pradėjo veikti 1902 m. 1905 m. joje mokėsi 30 berniukų ir 8
mergaitės. okytoju iki 1910 m. dirbo Panevėžio
mokytojų seminarijos auklėtinis Danijilas Skripka
( ан
кр ко), 1911–1914 m. – Simonas Vaznelis.
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Apleistas

ilkėnų

mokyklos pastatas.
2011 m.
D. Šniuko nuotr.

mokyklos – daržinė ir tualetas. Vilkėnuose lietuviškai kalba 154, lenkiškai 215
žmonių. ugintuos atitinkamai 42 ir 35. Panevėžiuko dvaro savininkė A. Koreva
(lenkė) teigusi, kad 75 proc. dvaro gyventojų gimtoji kalba yra lenkų, o 25 proc.
kalba lietuviškai ir lenkiškai. Todėl mokykloje, esą, turėtų būti dėstoma lenkiškai,
o lietuvių kalbos būtų mokomasi kaip atskiro dalyko. Nors visi A. Vokietaičio
kalbinti žmonės kalbėjo lietuviškai, bet paaiškėjo, kad iš 40 šeimynų su 56 vaikais
10-ies šeimų „namų kalba“ yra lietuvių, 23 – lenkų, 7 – abi. 8 šeimos griežtai
reikalavo, kad vaikai mokytųsi lietuviškai, 24 – lenkiškai ir lietuviškai.
Po savaitės – spalio 26 d. susirink Vilkėnų, ugintų ir Panevėžiuko vaikų
tėvai nutarė surinkti lėšų mokyklos remontui, ją švariai užlaikyti, kas mėnesį tam
reikalui skirti po 60 auksinų, o vasaromis paremontuoti. okytojui pažadėta kasmet
skirti po 3,5 erdm malkų (visas jas atvežti ir suskaldyti rugsėjį), 60 svarų žibalo ar
jam pinigų, kasmet 4 kartus duoti arklius nuvažiuoti į Kauną. Sutarta, kad būtų
dėstoma lietuvių ir lenkų kalbomis. Nutarimą pasirašė Vilkėnų šaltyšius A. izerevičius, ugintų šaltyšius onas Stankūnas, Panevėžiuko dvaro savininkė A. Koreva.
1919–1920 m. m. mokėsi 33 berniukai ir 17 mergaičių, iš jų 27 kalbėjo lietuviškai,
23 lenkiškai, 10 – abiem kalbomis. Nors mokytojas onas Naujalis buvo paskirtas
gruodžio 1 d., mokymas prasidėjo tik 1920 m. sausio 2 d., labai trūko vadovėlių ir
kitų mokymo priemonių. I ir II skyriuose lenkų kalba buvo dėstomoji, o III ir IV –
dalykas. 1927 m. rudenį dėl mokytojos ligos mokslo metai prasidėjo tik lapkričio
1 d. 1936 m. vizitacijos metu iš 34 vaikų 26 buvo užsiraš lietuviais, 8 – rusais.
Populiarūs buvo mokyklos rengiami vakarėliai, į kuriuos susirinkdavo iki
200 žmonių. okiniai klas nuolat puošė spalvoto popieriaus girliandomis, Raudonojo Kryžiaus jaunimo draugijos dovanotais paveikslais, savais piešiniais. 1927 m.,
mokytojos padedami, vaikai šapirografu leido laikraštėlį.
Iki 1940 m. įstaiga vadinta Vilčiat vo pradine mokykla.

okytojai
1919–1921 m. m. – onas Naujalis.
1921–1926 – Viktė Spūdaitė.
1926–1928 – uzefa Nebrigienė-Šikšnienė.
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1929–1939 – Bronius Petrulis.
1939–1940 – Alfonsas Viliūnas (Valiukas ).
1940–1944 – lena Rožickienė.

1945 m. rugsėjį susirinko 65 vaikai, mokslo metų gale jų liko 50, 9 palikti
kartoti kurso. Biblioteka turėjo 240 knygų. Kurį laiką veikė du komplektai.
Bent iki 1954 m. vedėja dirbo . Rožickienė, ją pakeitė Tichanavičius. K. Budrevičius, . Grincevičiūtė ir Buinovskienė prieš jį parašė skundą LKP Kauno apskrities komitetui. Teigė, kad Tichanavičius vėluoja į pamokas, vaikus verčia dirbti
savo ūkyje, juos muša, varo antitarybin propagandą, susij s su buožiniu elementu,
stojo Stalino konstitucijos pažeidimo kelią. Nors sovietų valdžia, ypač komunistų
partija, labai mėgo skundus, šį kartą apskrities prokuratūra skundėjams atsakė,
kad Tichanavičiaus veikloje nusižengimų nerasta.
Vėliau mokytojais dirbo . Andželis, . Andželienė, . Dungveckas.
1975 m. pastačius mokyklą Pagynėje, Vilkėnų pradinė nustojo gyvavusi35.

Vosiškių pradinė mokykla
okykla pradėjo veikti 1918 m. lapkričio 17 d. Kazimiero Liukomo namo
seklyčioje, kurios vienoje pusėje buvo klasė (6 × 4 m), o kitoje – mokytojo gyvenamasis kambarys. Pamokas lankė 23 bernaičiai ir 14 mergaičių, visi lietuviai.
Pirmaisiais mokslo metais neturėjo mokyklinių suolų, gaublio, žemėlapių, bibliotekėlės. Vadovėlius ir sąsiuvinius mokiniai pirkosi. okytojas onas ačiulis, gim s
1892 m., 1912 m. buvo baig s Veiveri mokytojų seminariją ir 1917 m. kaizerinių
okupantų kursus. Su juo dar gyveno žmona, dvi seserys ir brolis. Pirmaisiais
mokslo metais mokyklą išlaikė vokiečių valdžia. Tėvai privalėjo už vaiką mokėti
po 1 mark , tačiau pinigai praktiškai nebuvo surenkami.
1918–1919 m. m. minimas mokytojas Stasys Dvaranauskas.
1919 m. dėl užsit susio remonto mokymas prasidėjo spalio 20 d., susirinko vos 14 vaikų, 32 dar ganė gyvulius, dirbo kitus ūkio darbus. Nuomojamoje
klasėje buvo 9 suolai, rašomoji lenta. aždaug trečdalį mokyklos išlaikymo lėšų
skyrė valsčiaus savivaldybė, likusias – Švietimo ministerija. okytojas – 23 metų
Vincas Stašelis. Buvo baig s 3 klases miesto mokyklos, dvejus vokiečių kursus ir
1919 m. vasaros kursus.
Vosiškiečiai ėmėsi iniciatyvos patys pasistatyti mokyklą, kreipėsi į valdžios
institucijas. 1925 m. birželį šiam tikslui buvo perduotas išparceliuoto Babt no (Babcinos) dvaro gana naujas sienojų su lubomis ir grindiniu tvartas, įkainotas 2 000 Lt.
Tačiau į šį tvartą pretendavo ir naujasis Babtyno dvaro centro savininkas
generolas Vladas Nagevičius. V siškių
gyventojai nepasidavė. emės ūkio ministrui jie rašė, kad mokykla glaudžiasi 35 LC A, f. 391, ap. 3, b. 183, l. 59; b. 188, l. 148;
b. 545, l. 42–46; b. 1410, l. 38; b. 1450, l. 43;
ankštame bute, kaimas laukia naujos
b. 2277, l. 100; b. 2352, l. 47; ap. 6, b. 60, l. 197;
mokyklos.
b. 237, l. 58; b. 304, l. 25; b. 470, l. 21–22; f. R762,
aštu pasižadėjome juodu darbu prisidėti
prie perstatymo. Tam tikslui pasižadėjome

ap. 4, b. 217a, l. 301; ap. 6, b. 180, l. 156; b. 1060,
l. 81; b. 1176, l. 102; b. 1289, l. 220; LYA, f. 2785,
ap. 2785, b. 144, l. 30; KAA, f. R44, ap. 1, b. 60,
l. 2.
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osiškių mokyklos
pastatas. 2011 m.
D. Šniuko nuotr.

duoti tiek, kiek tik bus reikalinga, pastotes juodiems darbams, darbininkus ir t. t., tačiau dabar sustabdė arklidės griovimą, ją nori atiduoti generolui Nagevičiui. Mes tokiu
darbu esame baisiai pasipiktin ir griežčiausiai protestuojame,
1925 09 27 skundėsi
vosiškiečiai.
V. Nagevičius dėstė savo argumentus
Turėdamas valdišką arkliams kergimo punktą, privalau brangiausią Lietuvoje valdišką
15 000 litų kainuojant drigantą tinkamai užlaikyti, lygiai kaip ir brangią švedišką kumel ,
kurios sigijimui gavau valdiškos pašalpos. Kalbamieji gyvuliai, lygiai kaip ir valdiškas
bulius, laikomi iki šiolei šiame trobesy, o j atėmus turėtų būti perkelti paprastą seną
neišgr stą tvartą.
tvartą dar pretendavo jo statytojas, buv s dvaro nuomininkas Karolis
achimavičius.
Pagaliau buvo rasta išeitis 1925 m. lapkričio 11 d. sprendimu gen. V. Nagevičiui buvo paliktas tvartas, bet iš jo Vosiškių mokyklos statybai paimtas 45 ×
14 × 2,8 m apvalių rąstų su ąžuoliniu apatiniu vainiku klojimas. Nustatyta
2 800 Lt jo vertė. 1928-ųjų rudenį mokslo metai prasidėjo tik spalio mėnesį, tačiau vaikų, tėvų ir švietimo darbuotojų nuotaika buvo pakili – visi jie susirinko
į naujutėlait mokyklą.
Taigi Vosiškių bendruomenė savo iniciatyva ir pilietiškumu parodė pavyzdį visam valsčiui. Gražių proporcijų, liaudiško stiliaus mokyklos pastatas, deja,
prarad s pirmykšt paskirtį, tebestovi ir šiandien.
1926 m. iš minėto Babtyno dvaro mokyklai buvo skirtas 2,85 ha sklypas.
okykla buvo aplinkinių kaimų švietimo ir kultūros židinys, joje vykusius
renginius lankė vaikų tėvai, jaunimas. Pavyzdžiui, 1933 m. vaikai pastatė P. Vaičiūno 2 veiksmų pasaką „Laimės gėlė“, kurią žiūrėjo 250 žmonių, į 1935 m.
kalėdinį vaidinimą „ iško kertelė“ atsilankė 170 tėvų ir jaunuolių.
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okytojai
1918–1919 m. m. – onas ačiulis.
1919–1920 – Vincas Stašelis.
1920–1925 – onas Andriuškevičius.
1928–1929 – onas Kažemėkaitis, Bronius
Gustaitis.
1929–1930 – Antanas Labašauskas.
1931–1932 – urgis emaitaitis (vedėjas),
lena Kupčiūnaitė-Voverienė.
1932–1940 – . emaitaitis (vedėjas), milija
emaitaitienė.
1940–1941 – . emaitaitis (vedėjas iki 1940
12 31), Antanas asėnas (vedėjas nuo 1941
01 01), . emaitaitienė (iki 1940 12 20),
Teodora Dumčienė (nuo 1940 12 21).
1941–1942 – lena Trumpaitė.

urgis ir milija emaitaičiai šioje
mokykloje dirbo ištisą dešimtmetį, aplinkiniuose kaimuose jie buvo laukiami
ir gerbiami žmonės. Gyveno mokyklos pastate. . emaitaitis, gim s 1901
08 25 Veiverių valsčiaus G rininkų I
kaime, 1924 m. baigė Lietuvos mokytojų
profsąjungos suaugusiųjų gimnazijos 5
klases, o 1925 m. S. Daukanto mokyincas Stašelis su žmona. Apie 1922 m.
tojų seminarijos 2 kursus.
okytojų BKM nuotr.
seminarijos du kursus buvo baigusi ir
1906 m. gimusi . emaitaitienė. 1940 m. gruodį mokytojų šeima iškelta į Kauną.
A. Keruckaitė-Ignatavičienė, kuri apie 1935 m. lankė Vosiškių mokyklą,
prisimena
emaitaitienė mokė I ir II skyriaus vaikus, o vasarą I grup ruošė mokyklai. emaitaitis
vakarais eidavo pasivaikščioti osiškių kaimo keliu. Aukštas, lieknas, visada su kostiumu
ar paltu, skrybėle. Švytruodavo lazdele ir kažką pusbalsiu kalbėdavo. Prieš šventes vienam ar kitam mokiniui ką nors padovanodavo. vidų neužeidavo, dovaną palikdavo prie
lauko durų. Aš kartą prieš elykas radau medžiagą suknelei, nusėtą skaidriai mėlynomis
žibutėmis. Tai buvo pati gražiausia suknelė mano gyvenime. Mokytojai samdė tarnait .
Mokykloje veikė jaunųjų ūkininkų ratelis, šios organizacijos ženklel
baltą su
žaliu dobilo lapu ir užrašu
vaikai nešiodavo su pasididžiavimu. uos parūpindavo
mokytojai. Aktyvūs buvo angelaičiai. Kartą prieš Kalėdas jie suruošė vakarą-vaidinimą,
buvo šventė visame kaime. Mamos kalbėjo, kad jų dukros kaip tikri angeliukai
su
ilgomis baltomis suknelėmis ir dideliais sparneliais.
Vokietmečiu mokykloje dirbo A. asėnas (vedėjas) ir

lena Patalauskienė.
679

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

1944 m. rudenį įstaigai pradėjo vadovauti ir bent iki 1954 m. vadovavo
arcelė Sakauskienė. okytoja kurį laiką dirbo lena Antanavičiūtė. Bibliotekoje
būta per 300 knygų.
okinių tolydžio mažėjo 1946–1947 m. m. jų buvo 62, o
1951–1952 m. m. tik 31. Nuo 1949 m. rudens tapo vieno komplekto.
1955 m. rugsėjį mokyklai vadovauti pradėjo
arcelė
iliūnaitė. 1962 m.
minima ir antra mokytoja – Antanina Sviderskaitė- aliauskienė36.
1970 m. mokykla uždaryta.

ydų mokykla Babtuose
1928 m. Babtų žydai kreipėsi į Švietimo ministeriją, prašydami miestelyje
įsteigti žydišką mokyklą. Šiuo klausimu referav s Kauno pradinių mokyklų 2-ojo
rajono inspektorius A. Vokietaitis 1929 m. sausio 7 d. pažymėjo, jog miestelyje
nėra 500 žydų, tad pagal galiojančią praktiką mokykla negali būti steigiama. Tačiau atsižvelgiant į aplinkybes, kad 1) yra 32 mokyklinio amžiaus vaikai, 2) Babtų
pradinėje mokykloje pirmais ir antrais mokymo metais dėstoma ir lenkų kalba,
kas žydams visiškai nereikalinga, 3) žydai apsiima mokyklai duoti patalpas, kurą,
šviesą, aprūpinti baldais, skirti lėšų švarai palaikyti, – galima būtų steigti prie
pradinės mokyklos atskirą žydišką komplektą. Naujo mokytojo nereikėtų, nes jis
galėtų atvykti iš Vandžiogalos žydų mokyklos.
Inspektoriaus raštas valdininkus įtikino ir jau sausio 10 d. mokyklą buvo
leista steigti pažymint, kad Švietimo ministerija mokytojui algos nemokės.
Apie šios mokyklos veikimą žinių nerasta. Tai leidžia daryti prielaidą, kad
miestelio žydai, nors ir sulauk leidimo, pagailėjo samdyti mokytoją, tad idėjos
atsisakė. Šiaip ar taip dalis miestelio žydukų mokėsi lietuviškoje Babtų valstybinėje mokykloje. Pavyzdžiui, 1932 m. ją vizitav s inspektorius čia rado 20 žydų
vaikų, o 1940 m. – 1237.

LCVA, f. 391, ap. 3, b. 183, l. 103; b. 1554, l. 33;
b. 1671, l. 43–44; b. 2248, l. 14; b. 2256, l. 27;
b. 2277; b. 2352, l. 47; ap. 6, b. 182, l. 352, 458;
b. 237, l. 58; b. 304, l. 25; b. 470, l. 21–22; f. R762,
ap. 4, b. 217a, l. 25, 30, 31, 45; ap. 6, b. 60, l. 196;
b. 180, l. 149; ap. 8, b. 119, l. 8; b. 1173, l. 87;
f. R629, ap. 1, b. 729, l. 13; f. 1247, ap. 20, b. 392,
l. 6, 9, 33, 37; KAA, f. R44, ap. 1, b. 122, l. 4.
37
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 49, l. 250–251; b. 1514, l. 109.
36
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Švietimas Babtuose nuo parapinės
mokyklos iki gimnazijos
Sigutė Buividienė

rganizuoto švietimo užuomazgų istoriniame B btų valsčiuje reikėtų ieškoti
nuo 1744 m., kai čia buvo įkurta parapija. ėzuitų ordinas, kuris tuomet Lietuvoje rūpinosi liaudies švietimu, stengėsi, kad prie bažnyčių veiktų mokyklos, jas
lankytų smulkiųjų bajorų ir valstiečių vaikai. 1773 m. panaikinus ėzuitų ordiną,
švietimu rūpinosi dukacinė komisija.

Babtų parapinė mokykla
dukacinės komisijos duomenimis, 1777 m. B btuose veikė tėvų išlaikoma
parapinė mokykla, kurioje mokėsi 43 vaikai1. Šis skaičius gali būti kiek išpūstas,
nes nė vienas vėlesnis dokumentas iki pat I a. pabaigos tokio gausaus besimokančiųjų būrio nenurodo. Pavyzdžiui, 1782 m. bažnyčios inventoriuje teigiama
Parapinė mokykla pastatyta nedidelė, turi kambar su kamara ir priemene dengta šiaudais joje žiemą būna vos pora mokinukų, o vasarą
nė vieno, nes kiekvienas turi kuo
užsiimti ganykloje2. I a. pradžioje kasmet mokėsi po 15–20 vaikų3.
1830 m. sudegė Babtų bažnyčia. os atstatymas t sėsi ilgai ir sunkiai. Dėl to
kentėjo parapijos labdara ir švietimas. Šio laikotarpio vizitacijos aktuose mokykla
arba neminima, arba pažymima, kad jos nėra. Pavyzdžiui, 1850 m. dokumentuose
rašoma: Mokyklos nėra, mokyklos ir elgetyno nėra4. 1853 m. liepos 15 d. Babtuose
apsilank s emaičių vyskupas otiejus Valančius mokyklos taip pat nerado (parapinės mokyklos ir špitolės nėra)5. eigu būtų kalbama tik apie mokyklos pastatą,
paprastai būtų pažymima, kur ji prisiglaudusi ir kiek mokinių lanko. Taigi galima
teigti, kad I a. viduryje kelerius metus B btai parapinės mokyklos neturėjo.

Babtų rusiška pradinė liaudies mokykla
Po 1863 m. sukilimo prasidėjo aktyvi Lietuv s rusifikacija. Vilniaus generalgubernatoriaus ichailo uravjovo-Koriko įsakymu uždrausta lietuviška spauda
lotyniškais rašmenimis, uždarytos parapinės mokyklos. Vietoj įsteigtos rusiškos
pradinės liaudies mokyklos. 1865 m. valsčiaus valdybos pastato viename gale tokia
buvo atidaryta ir Babtuose. oje visi
dalykai, išskyrus tikybą, buvo dėstomi 1 i e rz b o ws k i T . Szko y parafjalne w Polsce i na
Litwie za czas w komisji edukacji narodowej 1 3 1 94,
rusų kalba.
šią mokyklą, priešindamiesi rusifikacijai, babtiečiai vaikus 2 Krakow, 1921, s. 242.
Babtų parapinės bažnyčios inventorius, surašytas o
leido nenoriai, o mergaičių apskritai
alonybės Kauno kunigo dekano 1782 m. yskupo
Ignoto
okūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija
neleido. Pavyzdžiui, 1873 m. mokėsi
1 82 m., sud. V. ogėla, Vilnius, 2001, t. 6, p. 531.
31 berniukas, 1884 m. – 39 berniukai. 3 Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų enciklopedija, Kaunas, 1994, p. 48.
1878 m. šalia 33 berniukų jau atsira4
L IA, f. 669, ap. 2, b. 275, l. 3. Išrašus iš LVIA,
do 11 mergaičių, tačiau vėliau jos vėl
L VA ir L A archyvų pateikė D. Šniukas.
išnyko iki
a. pradžios. Rusiškoje 5 Ten pat, b. 321, l. 77.
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mokykloje dirbo šie mokytojai egoras Krašenka (1888–1891), Stepanas Viktorovskis (1891–1897), ichailas Šavyra (1897–1900), Ivanas Dorogokupecas (1900–1907),
Grigorijus uraška (1907–1911), otiejus ažeika ( atvejus ožeiko, 1911–1914),
okūbas Paulauskas ( akov Pavlovskij, 1914–1915)6. Užtat spaudos draudimo metais
Babtų apylinkėse veikė slaptos, iš kaimo į kaimą keliaujančių, daraktorių mokyklos. okymo lygis ir metodika jose priklausė nuo daraktoriaus išsilavinimo.
Gaila, kad žmonių atmintyje išliko tik daraktorių Antano Ramucko ir Antano
Ramanausko vardai. Slaptas mokyklas lietuviškomis knygomis aprūpindavo vietos
knygnešiai – urgis Keruckas, Kazimieras Liukomas, Kazimieras onaitis. Rusų
valdžia šias mokyklas persekiojo, nes jose buvo diegiama tautinė sąmonė7.

Kaizerinė okupacija – be mokyklos
Per Pirmąjį pasaulinį karą daug rusiškų liaudies mokyklų buvo evakuota,
uždarytos ir visos Babtų valsčiaus mokyklos. Kaizeriniai okupantai prie Vyriausiojo Rytų štabo Kaune sudarė savąją švietimo valdybą, o apskričių (kreisų)
viršininkai kartu su inspektoriais – vietos mokyklų valdybas. 1915 m. pabaigoje
buvo paskelbtos „Pagrindinės gairės mokyklų reikalams gaivinti“. ose nurodyta,
kad mokyklų tikslas yra
Ugdyti jaunimą religine dvasia, pratinti paklusti statymams, gerbti vokiečių vyriausyb ir
jos karin galią, lenkti mokinius drausmei ir tvarkai, skiepyti jiems darbštumo, teisingumo ir
skaistumo nusiteikimus, pagarbą tėvams, rūpintis diegti doro būdo ir geros valios pradus.
Pradinė mokykla buvo numatyta trejų metų, gimtąja dėstymo kalba. Kadangi
dauguma mokytojų, beje, rusų, buvo pasitrauk į Rusiją, atsirado didelis mokytojų poreikis. Vokiečiai organizavo įvairius mokytojų kursus, kuriuose nepamiršo
priminti savo vyriausybės ir karinės galios. Lietuviškų mokyklų teises gynė prie
Lietuvių tarybos veikusi Švietimo komisija8.
Šiomis vokiečių reglamentuotomis galimybėmis Babtų valsčius, deja, nepasinaudojo. ia tik 1918 m. pabaigoje pradėjo veikti Vareik nių ir
un škių
mokyklos, 1919 m. – V siškių ir Vilk nų, o miestelyje – net 1920 m. Tam įtakos,
matyt, turėjo valsčiaus kalbinis susiskaidymas – daugelyje šeimų šnekėta lenkiškai.
Reikia manyti, kad vaikai kai kur mokyti namuose.

Babtų pradinė mokykla
Lietuviška pradinė mokykla Babtuose pradėjo veikti 1920 m. rudenį. Iš pradžių buvo mokoma trejus metus, buvo dvi klasės, t. y. du komplektai. Pirmieji
pedagogai – Leonija Radžiukynaitė (vedėja) ir A. Varankaitė.
okykla glaudėsi
1860 m. statytame valsčiaus savivaldybės pastate Kauno gatvėje. Nors kartkartėmis
remontuojamos, patalpos buvo ankštos, tamsios. 1935 m. pastatyta nauja
dviaukštė medinė mokykla. Sovietų 6 Памятная книжка Ковенской губернии, . . 1873–
1878. Spėtina, kad
ažeika ir Paulauskas galėjo
okupacijos išvakarėse čia dirbo keturi
būti lietuviai.
mokytojai, mokymas t sėsi 6 metus, iš 7 Babtų vidurinė mokykla 220 metų, Kaunas, 1997, p. 3.
8
LE, Bostonas, 1968, t. 15, p. 764–767.
jų 4 buvo privalomi.
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Babtų pradžios mokyklos mokiniai su mokytojais. 1925 m.

Mokslo metų pabaiga sovietų tankams žvangant. 1940 m.

Dirbti mokykloje iš pradžių buvo sudėtinga, nes ją lankė lietuviškai, lenkiškai
ir žydiškai kalbantys vaikai. Kurį laiką pirmuosiuose dviejuose skyriuose dėstyta
ir lenkiškai. 1927 m. įsikūrusi lenkų draugijos „Pochodnia“ mokykla leido Babtų
pradinei visiškai pereiti prie lietuvių kalbos. Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje net
lenkuoją tėvai vaikus vedė į lietuvišką mokyklą, nes mokymo kokybė joje buvo
nepalyginti geresnė.
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Pirmuosius keturis skyrius lankė Babtų miestelio vaikai, dalis iš Šaši ir
ema tkiemio kaimų, o į penktą ir šeštą skyrius ateidavo mokiniai iš viso Babtų
valsčiaus, nes kitose mokyklose tų skyrių nebuvo. Tikybą dėstė klebonas kun. uozas
Sirtautas. okykloje veikė aunųjų ūkininkų ratelis, kuriam vadovavo mokyklos
vedėjas, o konsultuodavo agronomas Antanas Bradauskas, gyven s un škiuose.
okykla ne vienerius metus organizavo suaugusiųjų kursus.
Tarp dviejų pasaulinių karų Babtuose pasikeitė per 30 mokytojų. Visi jie
paliko gražų pėdsaką šviesdami valsčiaus visuomen , diegdami lietuvių kalbą. Iš
jų reikėtų išskirti mokyklos vedėjus Vincą Špakauską (1929–1937) ir oną Virbicką
(1937–1940). Abu jie sovietų okupantų buvo represuoti ir žuvo S bire.
Nacių okupacijos metais nuo 1941 m. rugsėjo 1 d. penktame ir šeštame skyriuose
pradėta mokyti vokiečių kalbos. okslo metų išvakarėse Babtų šile kartu su tėvais
buvo sušaudyti mokiniai žydai. 1944 m. vasarą per čia vykusius atkaklius Antrojo
pasaulinio karo mūšius sudegė gražioji Babtų pradinė mokykla su visu inventoriumi.
1944–1945 mokslo metai prasidėjo vėl grįžus sovietų valdžiai. Pamokos vyko
dviem pamainomis išnuomotose patalpose Prieplaukos, Kauno ir Kėdainių gatvėse.
kūrus Babtų progimnaziją, pradinė mokykla kurį laiką veikė atskirai, vėliau tapo
jos žemutine grandimi. i buvo įsikūrusi Kauno gatvėje Nr. 10, nacionalizuotame
Katkevičių name.

Babtų progimnazija
1944 m. vėl okupavusi Lietuvą, sovietų valdžia valsčių centruose atidarė
progimnazijas. Babtų progimnazijos direktoriumi paskirtas Povilas Gustas. 1945 m.
rudenį mokyklai atiduotas nacionalizuotas enriko ichelkevičiaus namas (Turgaus
aikštėje prie pat bažnyčios). 1 lentelėje pateikiami pirmųjų mokslo metų mokytojai, jų amžius, kvalifikacija ir dėstyti dalykai. Trijose klasėse mokėsi 94 vaikai.
1 lentelė
44
4

ks

et

a t

r gi na i s

k t ai9

il.
Nr.

Vardas ir pavardė

Amžius
(m.)

Išsilavinimas

Dėstomi dalykai

1.

Povilas Gustas, direktorius

22

Istorija

2.

20

3.

Vytautas Dragūnas,
direkt. pavad.
Vitalijus Tarvydas

Ukmergės mokyt.
seminarija
arijampolės I gimnazija

4.
5.

Stasys Vasaitis
Vladas Valiušaitis

26
26

6.

Kazys akubavičius

41

7.

lena Kisieliūtė

19

30

8.

Petronėlė Šlepavičiūtė

34

9.

ugenija Sedlerienė

45

Kauno aukštesn. technikos
mokykla
Kauno suaug. gimnazija
Gimnazija
Kėdainių progimn.,
vargonininkas
urbarko gimn. ir mokyt.
cenzo kursai
Tauragės mokytojų
seminarija
Tbilisio gimnazija

9

Lietuvių k.
Fizika, matematika
Karinis parengimas
Gamta, fizinis
lavinimas
uzika, choras
Prancūzų kalba
Fiz. lavinimas, rankų
darbai
Rusų k.

LC A, f. R762, ap. 6, b. 23, l. 17.
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1946–1947 m. m. direktoriumi dirbo Antanas Račinskas,
1947–1949 m. m. – Petras Lazarevičius, 1949–1950 – Vytautas
Plioplys. Tuo metu mokytojams gyventi ir dirbti teko itin
sunkiomis materialinėmis ir politinių represijų sąlygomis. Iki
1947 m. pinigų reformos iš gaunamų labai mažų atlyginimų
nuvertėjusiais červoncais ir rubliais jie negalėjo prasimaitinti.
okinių tėvai juos šelpdavo maisto produktais. Direktorius
kurį laiką gyveno mokyklos raštinėje, nes jam skirto buto
neužleido valsčiaus saugumo skyriaus viršininkas10. Neaplenkė
švietimo darbuotojų ir KGB represijos į S birą ištremti mokytojai Stasys Vasaitis, Birutė Štuikytė, Antanas Karpavičius. Antanas ačinskas
Vis dėlto mokykloje dar ruseno nepriklausomos Lietuv s metų dvasia, įmanomais būdais priešintasi komunistų
partijos, komjaunimo, pionierių organizacijų steigimui. 1946 m.
čia dar nebuvo nė vieno komjaunuolio. Valsčiaus enkavėdistus siutino mokinių ir mokytojų saitai su bažnyčia, vietos
klebonu. Prancūzų kalbą dar dėstė vienuolė lena Kisieliūtė,
muziką – vargonininkas Kazys akubavičius, karinį parengimą (iki tremties) – Lietuvos kariuomenės puskarininkis Stasys Vasaitis. Darbštumo ir pasiaukojimo pavyzdys kolegoms
buvo lituanistė Albina Kalpokaitė, rusų kalbos mokytoja lzė
Dvareckaitė, matematikas K stutis Laukaitis, sporto šventes
išradingai rengė arija okubauskaitė. Greitai sustiprėjo įkurti Petras Lazarevičius
literatų, gamtininkų, istorikų, matematikų būreliai, tautinių
šokių ratelis.
Nuo 1949 m. rudens Lietuvos švietimo sistema buvo
pertvarkyta pagal SSRS modelį. Progimnazijos pavadintos
septynmetėmis, o gimnazijos – vidurinėmis vienuolikametėmis mokyklomis. vestas visuotinis privalomas septynmetis
mokymas.
Kadangi 1947 m. pavasarį turėjo būti išleista pirmoji progimnazijos laida, mokinių tėvai jau 1946 m. pradėjo
rūpintis, kad mokykla būtų pertvarkyta į gimnaziją.
otyvuota, kad Ka no ir Kėd inių gimnazijos toli, tad 25–30
ytautas Plioplys
vaikų nebeturės galimybių įgyti vidurinį mokslą. Švietimo
ministerijai nereaguojant, tėvai ir mokyklos direkcija prašymus
siuntė ir 1947 m. Babtiečių apmaudui, Vandži galoje leista atidaryti 5-ąją klas ,
o jiems – ne11. Pagaliau, pertvarkant švietimo sistemą, 1949–1950 m. m. septynmetė paskelbta priaugančia vidurine. 2 lentelėje matome duomenis apie tų metų
mokyklos pedagogus.

10
11

L A, f. 2785, ap. 2785, b. 41, l. 8.
LC A, f. R762, ap. 6, b. 324, l. 128, 130, 184, 237.
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Progimnazijos pirmoji laida su mokytojais. Pirmoje eilėje mokytojai Elena Kisieliūtė,
Bronė Dirvonskienė, direktorius Antanas

ačinskas, K stutis Laukaitis, Marija Kereševičiūtė

ir Birutė Štuikytė. 1946 m.
Pokario vaikų apranga ir šukuosenos mokytoja Albina Kalpokaitė su auklėtiniais . 1948 m.
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Antrosios klasės mokiniai su auklėtoja Anele Lazarevičiene. 1948 m.

1948 m. mokytojai Anelė Lazarevičienė,

eronika Kindurytė, svečias,

Elena Kisieliūtė, Petras Lazarevičius, Marija okubauskaitė, Marija
Kereševičiūtė,

ytautas Plioplys
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2 lentelė
a t
riauganči s vi urinės
4
ks
etais12

k k s

k t ai

Vardas ir pavardė

Amžius
(m.)

Išsilavinimas

Aleksas Abromavičius

21

Vilkijos gimn.

Kazimieras Akelis

46

29

Antanas Barvainis

28

Gimn. 6 kl., mokyt.
kursai
Kauno muz. m-klos 2
kursai
KKI 1 kursas
Klaipėdos mokyt. in-tas
Ped. in-to 2 kursai
Ped. in-to 3 kursai
Kauno mok. sem.,
Ped. in-to studentė
VDU 1 kursas

1
5
4
19

arija okubauskaitė

23

Barbora akužytė
Albina Kalpokaitė
arija Kereševičiūtė
Veronika Kindurytė

24
32
23
39

Vytautas Plioplys, direkt.

22

onas Vaišnys
Apolonija Volungevičiūtė

48
21
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VDU 8 semestr.
erkinės gimn.,
Ped. in-to 1 kursas

Stažas
(m.)
1

2
1

1
9
3

Dėstomas dalykas
Geometrija,
konstitucija
Rusų k.
uzika
Fizika ir
fiz. lavinimas
Gamta, geografija
Lietuvių k., gamta
Istorija
atematika
hemija, fizika,
lotynų k.
Lietuvių k.
atematika

Babtų vidurinė mokykla
1950–1957 m. m. mokyklai vadovavo Lelija Bartkienė. Šį metą galėtume
pavadinti vidurinės mokyklos brendimo laikotarpiu išleistos pirmosios abiturientų
laidos (pirmoji, 13 abiturientų, auklėtojas Kasparas Bartkus – 1951 m.), formavosi
tradicijos, gerėjo mokytojų kvalifikacija.
Direktorė L. Bartkienė buvo patyrusi, reikli sau ir kitiems, o kartu ir jautri
pedagogė. i jau buvo vadovavusi La kuvos gimnazijai, Riet vo rajono švietimo
skyriui. Rūpinosi ne tik mokymo kokybe, bet ir mokyklos materialine baze, kuri
buvo nepavydėtina – pamokos vyko penkiuose nepritaikytuose pastatuose. Direktorė pradėjo rūpintis naujos mokyklos statyba, nacionalizuotoje klebonijoje įkūrė
bendrabutį, kuriame galėjo apsigyventi iki 30 toliau nuo mokyklos gyvenusių
mokinių. Tuo metu mokėsi 303 mokiniai, dirbo 20 mokytojų.
L. Bartkienei išėjus į kitą darbą, mokyklos direktoriaus pareigas 1957 m.
kovo 1 d. perėmė jos vyras Kasparas Bartkus. Lituanistas, kraštotyrininkas, aukštos
dvasinės kultūros žmogus stengėsi, kad br stantys jaunuoliai neprarastų tautinės
tapatybės, gerbtų protėvių sukurtą paveldą, jį saugotų. Direktoriaus rūpesčiu
1958 m. sausį mokykloje įkurtas kraštotyros kampelis, iš kurio ilgainiui išaugo
Babtų kraštotyros muziejus.
1959 m. įvestas visuotinis aštuonmetis mokymas.
Pašlijus sveikatai, K. Bartkus direktoriaus pareigų atsisakė. Laikinai mokyklai vadovavo ykolas usevičius, o 1960–1962 m. – Pranas Dovydaitis. Tuo
metu miestelio pakraštyje, netoli ema čių plento, iš silikatinių plytų pagaliau
pradėta statyti ilgai laukta, meto poreikius atitinkanti mokykla. Statybininkams
aktyviai talkininkavo mokiniai ir mo12
kytojai.
Ten pat, b. 494, l. 10.
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Lelija Bartkienė
Kasparas Bartkus
Mykolas usevičius
Pranas Dovydaitis
uozas Saulius
Salomėja Panfilienė
onas Panfila

1962 m. spalio 23 d. 520 vietų trijų aukštų pastatas buvo iškilmingai atidarytas.
Vėliau įrengti fizikos, chemijos kabinetai, sporto salė, valgykla, stadionas, gamtininkų
bandymų sklypas. Teritorijoje pasodinta daug medelių, dekoratyvinių krūmų ir gėlių,
įveistas sodas. Sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties eksperimentinis ūkis
skyrė mokyklai transporto priemones, parūpino vaismedžių, dekoratyvinių medelių.
Naują gyvenimo tarpsnį pradėjusiai mokyklai vadovauti ėmė uozas Saulius.
Direktoriumi jis dirbo iki 2001 m., t. y. keturis dešimtmečius. Tai buvo sudėtingas
ir permainingas laikotarpis, apėm s N. hruščiovo politinio atodrėkio pabaigą,
L. Brežnevo stagnacinio valdymo įsigalėjimą ir bankrotą,
. Gorbačiovo perestroiką, audringus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio metus, 1990 m. kovo 11-osios
pergal ir pirmąjį laisvą, bet sudėtingą nepriklausomybės dešimtmetį.
okyklai
teko išbandyti visus sovietų valdžios švietimo politikos eksperimentus – darbinį
auklėjimą, profesinį orientavimą, socialistinį lenktyniavimą, akmenų rinkimą, bulvių
ir cukrinių runkelių kasimą „Nevėžio“ kolūkyje ar Pag nės tarybiniame ūkyje.
Pedagogų bendruomenė iš valdžios reikalavimų stengėsi paimti racionalų grūdą,
kuo labiau mažinti ideologijos klišes, propagandinį triukšmą, ugdyti vaikų meil
ir pagarbą Lietuvos istorijai, kalbai, kultūrai.
1965 m. mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Šiauli pedagoginiu
institutu ir Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu.
Direktorius . Saulius kasmet rengė psichologijos ir pedagogikos seminarus. uose ne kartą dalyvavo profesoriai onas Laužikas, Vladas Rajeckas, Sigitas
Kregždė ir kiti pedagogikos mokslo žinovai. Išsakytos mintys buvo skelbiamos
spaudoje, jomis naudotasi mokykloje.
1971–1972 m. m. įvestas pradinis karinis rengimas – I klasių mokiniams. Dėstė
vyresn. leitenantas mokytojas Gintautas Tamulaitis. Ši disciplina panaikinta 1989 m.
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Salomėjos Garbaravičiūtės-Panfilienės Marijampolės mokytojų
seminarijos diplomas ir nacių okupacijos metų darbo
pažymėjimas

1974 m. mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema, 1991 m. jos atsisakyta
ir vėl grįžta 2007 m., pastačius mokyklos priestatą.
1979–1980 m. m. mokėsi daugiausia mokinių – 614, buvo net trys baigiamosios klasės. Brandos atestatus gavo 81 abiturientas. 1980 m. milijai arkauskaitei
įteiktas 1000-asis brandos atestatas.
Aktyvi buvo užklasinė veikla. aunieji gamtininkai žiemą globojo žvėrelius
ir paukštelius, kiekvieną pavasarį rengė Paukštelių švent , o rudenį – rudens
gėrybių parodas. Literatai sėkmingai suvaidino Kazio Binkio „Atžalyną“, kurį
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Iki 1962 m. mokykla
glaudėsi šiuose pastatuose
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1961 m. rugsėjo
1-oji. Kalba
mokyklos direktorius
P. Dovydaitis
Statant mokyklą
talkininkavo ir
mokiniai. 1961 m.
1962 m. pastatyta
mokykla
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Mokiniai kasmet buvo siunčiami darbams
kolūkius. Nuotraukoje
„Nevėžio

daržovių tr šimas

kolūkyje. 1952 m.

Spektaklis „Petras Kurmelis“ pagal

emait

mokyklos scenoje. 1963 m.
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Mokyklos
skudutininkai
espublikinėje
moksleivių dainų
šventėje

ilniuje.

1964 m.

Mokyklos svečiai
aktorius Laimonas
Noreika ir poetas
ustinas
Marcinkevičius
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Mokyklos pionierių
krepšinio komanda
19 2 m. Lietuvos
čempionai
su vadovu mokytoju
M. usevičiumi

Aštuntokai
po turistinio žygio
su fizinio lavinimo
mokytoju
M. usevičiumi.
1961 m.

Mokyklos
kartingistai
19 8 m. Kauno
rajono 2 vietos
laimėtojai
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režisavo . Saulius. Turiningi ir malonūs buvo susitikimai su rašytojais ir poetais
Vytautu Bubniu, uozu Baltušiu, onu Lapašinsku, Albinu Bernotu, Anzelmu atučiu13. aunieji literatai, matematikai, chemikai, rusistai, sodininkai ir daržininkai
ne kartą yra laimėj prizines vietas įvairiuose Lietuvos konkursuose, olimpiadose.
Varžyboms juos rengdavo mokytojai Algirdas Antanaitis, ofija Binkienė, Robertas
anušauskas, Genė Laurinaitienė, Irena Ragažinskienė, . Saulius, Albinas Šeškevičius. Beveik kasmet keli mokiniai baigdavo aunųjų matematikų ir „Fotono“
(fizikų) neakivaizdines mokyklas, kurias organizavo Vilniaus universitetas ir Šiaulių
pedagoginis institutas.
okytojas onas Dauguvietis sumaniai vadovavo mokyklos pučiamųjų orkestrui, o jo parengtas mišrus choras dalyvaudavo respublikinėse moksleivių dainų
ir šokių šventėse. Berniukų ansamblis (vadovė mokytoja Gertrūda Baleliūnienė)
1974 m. dainavo „Dainų dainelės“ respublikiniame konkurse ir laureatų koncerte.
Ši pedagogė mokyklos mišrų chorą parengė 1977 m. Respublikinei moksleivių
dainų šventei. 1985 m. tautinių šokių kolektyvui (vadovas dmundas
eškys)
pripažinta trečioji vieta respublikoje.
okykloje organizuoti teminiai vakarai, kraštotyros vakaronės. pač mokiniai
pamėgo naujametinius karnavalus.
Tuo metu privaloma tvarka veikė spaliukų, pionierių ir komjaunimo organizacijos. Nors per jas įkyriai buvo brukama komunistinė ideologija, ateizmas,
nuolankumas didžiajai rusų tautai, kita vertus, jos ugdė vaikų saviraiškos gebėjimus, plėtė akiratį. rganizacijų nariai dalyvavo turistų sąskrydžiuose, stovyklose.
1976 m. mokinė Ilona Palavinskaitė buvo išvykusi į SSRS garsiąją tarptautin
pionierių stovyklą „Artek“.
1989 m. mokyklos literatai, vadovaujami Daliutės asaitienės, pradėjo rengti
kasmetin literatūrin „Poezijos rudens“ švent . Nuo 1989 m. tradicija tapo mokyklos dainų šventės.
1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , prasidėjo naujas vidurinės
mokyklos gyvenimo etapas. Iš jos pašalinta visa, ką buvo primet s okupacinis
režimas komunistų, komjaunimo, pionierių, spaliukų organizacijos ir komunistinės bei vyresniojo brolio (rusų) didžiavalstybinės ideologijos prisisunk vadovėliai.
okykla atidžiai sekė švietimo reformos, kurios pagrindas – tautinė mokykla,
žingsnius, buvo imli laiko pokyčiams ir iššūkiams. Pradėti dėstyti nauji dalykai –
dorinis ugdymas (etika, tikyba), informacinės technologijos, ekonomika. 11–12
klasių mokiniai galėjo pasirinkti realinį ar humanitarinį profilius. vesti dviejų
tipų – mokyklinis ir valstybinis – brandos egzaminai. okytojai stropiai analizavo nepriklausomos Lietuvos mokyklos patirtį, domėjosi pedagogikos naujovėmis
užsienyje ir tai, kas geriausia, stengėsi pritaikyti. A. Antanaičiui, I. Ragažinskienei, Viktorui Stoniui ir R. anušauskui 1993 m. pirmiesiems pripažinti mokytojų
metodininkų vardai.
Lietuvos Atgimimo metais (1989–1991) aktyvus buvo ir kultūrinis mokyklos
gyvenimas. vairiuose renginiuose, manifestacijose dažnai teko dalyvauti mišriam
ir jaunučių chorams, merginų ir vaikinų
ansambliams, pučiamųjų orkestrui. Vi- 13 arkauskienė . Babtai istorijos vingiuose, Vilnius, 1994, p. 65.
sus juos organizavo muzikos mokytojas
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Arūnas Pilipauskas. Nuo 1992 m. mokykloje veikė Garliav s muzikos mokyklos
filialas (fortepijono ir akordeono grupės).
Populiarus tuo metu Lietuvoje buvo „Šauniausio moksleivio“ konkursas.
Pirmieji jo laureatai Kauno rajone buvo babtiečiai Kristina Svetulevičiūtė ir K stutis Pužaitis. Konkursui juos parengė lietuvių kalbos mokytoja D. asaitienė.
1997 m. mokykla minėjo švietimo židinio Babtuose 220 metų jubiliejų. Plačiai apžvelgti vidurinės mokyklos laikotarpio laimėjimai, išleista brošiūra „Babtų
vidurinė mokykla 220 metų“ su . Sauliaus įžanginiu straipsniu.
Nuo 1997 m. mokytojo Albino Ramančiucko iniciatyva mokykloje rengiamos
mokinių mokslinės konferencijos. ų metu mokiniai skaito pranešimus globalinėmis
ir vietinėmis temomis. Biologai tyrinėja Babtų seniūnijos gyvūniją ir augmeniją, istorikų darbuose atsispindi ne tik Babtų miestelio istorija, bet ir įvykiai, svarbūs Lietuvai. okiniams talkina mokytojai Nijolė Bučiuvienė, Sigutė Buividienė, indaugas
Dulskis, Rita Kščianavičienė, Loreta Leušinienė, Dalia Lukminienė, Daliutė asaitienė, Snieguolė Navickienė, Vilma Pupkienė, Irena Ragažinskienė, Gražina Stonienė,
Viktoras Stonys, Kazimiera muidzinavičienė. Konferencijose svečiavosi žinomi ir
gerbiami mokslo, meno, politikos, sporto žmonės. Pranešimus skaitė Kovo 11-osios
akto signataras Liudas Simutis, ŠPU profesorius matematikas Bronius Balčytis, VDU
profesorius fizikas Gintautas Kamuntavičius. Kazys Algimantas Stasiūnas papasakojo
apie Lietuvos vardo 1000-mečiui skirtą kelion aplink pasaulį jachta „Ambersail“,
mokyklos auklėtinis tolimojo plaukiojimo kapitonas ir Klaipėdos aukštosios jūreivystės
mokyklos dėstytojas Ričardas Lučka – apie sunkią, bet romantišką jūreivio profesiją.
1999 m. pavasarį į steigiamą Lietuvos mokinių parlamentą išrinktas vienuoliktokas arius Tavoras.
2001–2002 m. m. mokykloje įvyko daug permainų. Rugsėjį ilgametį direktorių . Saulių pakeitė Vidas ikalauskas. Nuo mokyklos atskirtos ir prie Babtų
darželio prijungtos pradedamosios klasės. statyti nauji langai, uždengtas stogas,
modernizuota katilinė. Atostogų metu nespėta šių darbų atlikti, tad mokytojams
reikėjo daug kantrybės, ištvermės ir sumanumo, kad, net sutrumpinus pamokas,
nenukentėtų mokinių žinios, nebūtų atsilikta nuo suplanuoto grafiko.
Babtų seniūnijos ūkininkų ir mokyklos lėšomis įrengta bibliotekos skaitykla. Parapijos klebono yginto Veselkos ir Kauno arkivyskupo metropolito Sigito
Tamkevičiaus pastangomis (paaukojo 3 000 Lt) įkurtas estetiškas tikybos kabinetas
(architektas A.
atulevičius). Babtų bažnyčioje aukotos šv.
išios, pašventinta
mokyklos vėliava. Pirmą kartą mokykloje šv stos Kūčios.
kurtas „Šimto dešimtukų klubas“, kurio pirmąja nare tapo 8 klasės mokinė
G. Bičkauskaitė. Klubo nariais tampa tie, kurie per mokslo metus surenka 100 ir
daugiau dešimtukų. Daugiausia – apie 200 – dešimtukų 2008 m. yra surinkusi
šeštokė Rasa Tamulaitytė. Vidutiniškai per mokslo metus klubo nariais tampa
arba naryst patvirtina apie 30 mokinių. Klubą globoja ugdymo skyriaus vedėjas
A. Ramančiuckas, mokslo pirmūnams organizuojamos pažintinės ekskursijas po
istorines Lietuvos vietas. Keliones remia Babtų ūkininkai ir Lietuvos sodininkystės
ir daržininkystės institutas.
2003–2004 m. m. mokykla siekė tapti edukaciniu centru, kuris šalia kokybiško bendrojo vidurinio išsilavinimo organizuotų ir t stinį suaugusiųjų mokymą.
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okykloje vyko tradicinės vakaronės kartu su Babtų miestelio bendruomene. Gyventojai gausiai lankė informacinių technologijų ir anglų kalbos kursus, kuriems
vadovavo mokytojos Daiva Alaburdienė, S. Navickienė ir N. Bučiuvienė.
Dalyvaudama įvairiuose projektuose mokykla pagerino savo mokymo priemonių baz – laimėjo kompiuterių klas , kompiuterinį grafoprojektorių. Buvo
sukurta mokyklos internetinė svetainė.
Pavasarį abiturientui
indaugui Levišauskui įteiktas 2000-asis mokyklos
brandos atestatas.
Tais mokslo metais Babtų miestelio švietimo židinys užbaigė dar vieną – vidurinės mokyklos – raidos etapą. Rudenį jis mokinius pasitiko jau gimnazijos statusu.
Per gerą pusšimtį metų (1950–2004) vidurin baigė 2 009 mokiniai, tarp jų 10
aukso ir 12 sidabro medalininkų, 35 su pagyrimu. Dauguma auklėtinių sėkmingai
įsitvirtino gamybos, verslo, krašto apsaugos, mokslo, meno srityse, yra šiandienos
Lietuvos kūrėjai, mokykla jais teisėtai didžiuojasi. Tai biomedicinos mokslų daktarai
Viktoras Pavalkis, ulija Šidlauskaitė- ankauskienė, K stutis Armolaitis, Arvydas
Burneckis, Darius Kviklys, hum. m. dr. Aldona Grigaitytė, technolog. m. dr. K stutis Šidlauskas, biologas Antanas Kontautas, matematikas Arvydas Kudrevičius,
inžinieriai Vytautas Kazėnas, dvardas Leškevičius, uozas Staliūnas, gydytojai
igmas Kšivickas, Aldona Gudelevičiūtė, ūratė Staliūnaitė, Gintaras Tamulaitis,
architektas manuelis
arkauskas, dailininkė alina Počiuipaitė, tolimojo plaukiojimo kapitonai Alfredas Lučka ir Ričardas Lučka, žurnalistės Dalia uočerytė,
Virginija Barštytė, Laima Skridlaitė, sportininkai Skaistė Pacauskaitė, Algimantas
erkevičius ir daugelis kitų.

Babtų gimnazija
2004 m. rugsėjo 1-oji – Babtų gimnazijos istorijos pradžia. ą pradėjo 488
mokiniai ir 44 mokytojai. Buvo suformuota savivalda – gimnazijos, mokytojų,
mokinių tarybos, mokinių tėvų klasių komitetai.
okykla pasipuošė sava atributika. imną „ okykla prie Nevėžio“ sukūrė
poetė Alma Karosaitė ir kompozitorius S. ankus, o vėliavą ir herbą – mokyklos
auklėtinė dailininkė alina Počiuipaitė-Grigaitienė.
okiniai kasdien pradėjo vilkėti uniformą, kurią sudaro rudas švarkas ir
juodos kelnės ar juodas sijonas. Uniformos idėją pasiūlė mokytoja G. Stonienė. i
įgyvendinta pritarus tėvams ir mokinių komitetui.
Net keturi gimnazijos pirmosios laidos abiturientai –
dgaras Dulskis, Karolina Gelvonauskytė, Andrius ikalauskas ir Rugilė Stanytė – už valstybinius egzaminus gavo po
100 balų.
2006 m. kovo mėnesį UAB „Avona“ pradėjo reikšmingą
gimnazijos rekonstrukciją. Sporto salė perdaryta į aktų sal su
šokių studija ir grimo kambariu, o daug didesnė sporto salė
įsikūrė naujame priestate. Projekto vertė – 6,8 mln. Lt. Tai
buvo didžiausia investicija Kauno rajone per dvejus metus.
erginų ansamblis dalyvavo šalies konkurse „Dainų
idas Mikalauskas
dainelė“ ir tapo laureatu.
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Gimnazijos priestato atidarymo iškilmės 200
L

Prezidentas

dešinėje

AS

m. rugsėjo 1-ąją

aldas Adamkus kerpa atidarymo juostel ,

Kauno rajono meras

alerijus Makūnas

Bendras iškilmių vaizdas naujai suformuotame mokyklos kieme
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Plačiai paminėtos Kristijono Donelaičio 400-osios gimimo metinės. Aktorė
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irginija Kochanskytė

ir jos suburta moksleivių trupė atliko literatūrin -muzikin kompoziciją lietuvių grožinės
literatūros pradininko garbei. Centre

. Kochanskytė. 2014 m.

Gimnazijos dūdų orkestras. Pirmoje eilėje iš kairės
ustas Strankauskas, Nedas Talalas, Eitvidas ocius,
Danauskas antroje eilėje

Martynas Simokaitis, Arnas Leušinas,
iktorija Konstantinavičiūtė, Simas

Tomas Trepkevičius, Gustas Kuskevičius, ustinas Straukas

vadovas , onas Maliauskas, Almantas Gaižauskas. 2015 m. Ingridos Stankuvienės nuotr.
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Maironiečiai su vadove mokytoja Gražina Stoniene išvykoje

AS

adviliškio

rajone. 2005 m. Indrės Buividaitės nuotr.
Sporto šventė. Iš miestelio centro
su mokytoja Irena

mokyklą bėga 2a klasės mokiniai

aluntiene
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Babtų ūkininkai Vytautas muidzinavičius, Romas
ajauskas ir enrikas
ažeckas dešimtims seniūnijos mokinių mokslo metų pabaigos proga padovanojo
įdomias ir įsimintinas ekskursijas. Apie 60 aktyviausių gimnazijos mokinių lankėsi
Tr kuose ir Kernavėj .
Paskutinio skambučio šventė vyko naujoje Babtų gimnazijos aktų salėje.
Birželio 1-ąją, Vaikų gynimo dieną, į statomo priestato sieną įmūryta kapsulė su
laišku ateities kartoms. Šventėje dalyvavo LR Seimo narė Birutė Vėsaitė, Kauno
rajono meras Valerijus akūnas.
2006 ir 2009 m. rudenį gimnazijai skirti du geltoni autobusai toliau gyvenantiems vaikams į pamokas vežioti. ie naudojami ir mokomosioms ar pažintinėms
ekskursijoms.
2007 m. rugsėjo 1-ąją mokinius pasitiko naujas erdvus ir modernus priestatas. o perdavimo gimnazijai iškilmėse dalyvavo LR Seimo pirmininkas Viktoras
untianas, Kauno rajono savivaldybės meras V. akūnas, rangovo UAB „Avona“
generalinis direktorius eslovas abarauskas. okyklos bendruomen pasveikino
LR Prezidentas Valdas Adamkus, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Naujajame gimnazijos priestate įrengta moderni sporto salė, valgykla, trys
kompiuterių klasės, keturi technologijų kabinetai, septyni dalykų kabinetai, biblioteka ir skaitykla, socialinės, psichologinės, medicinos pagalbos kabinetai, mokinių
poilsio patalpos, liftas neįgaliesiems, atnaujinta elektros pastotė. Babtų gimnazijos
sporto salė tapo viena moderniausių Kauno rajone. Papildomiems darbams, priestato vidaus įrangai, baldams įsigyti savivaldybė skyrė 1,1 mln. litų.
2007–2008 m. m. gimnazijos bendruomenė dalyvavo
okyklos struktūros
tobulinimo projekte, buvo aprūpinta naujausiomis technologijomis. Kabinetai turi
kompiuterius, internetą, projektorius.
Gimnazijoje šiuo metu yra 52 kompiuterių darbo vietos. os įrengtos administracijos, mokymo kabinetuose. Trijose specializuotose kompiuterių klasėse vienu
metu gali dirbti 35 mokiniai.
diegta elektroninė mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema –
elektroninis dienynas, elektroninė pažymių knygelė.
Daugyb ugdymo ir neformaliojo švietimo problemų padeda spr sti biblioteka-informacinis centras galima pagilinti žinias, susirasti naujausios informacijos,
turiningai praleisti laisvalaikį. Biblioteką sudaro abonementas, tylioji skaitykla (35
darbo vietos), kompiuterinė skaitykla (7 darbo vietos), vadovėlių saugykla. Teikiamos spausdinimo, skenavimo bei kopijavimo paslaugos. okytojai ir mokiniai turi
galimyb naudotis bibliotekoje esančiu televizoriumi, vaizdo ir garso aparatūra,
projektoriumi, filmavimo ir fotografavimo įranga.
Fonduose sukaupta 16 673 knygos, 10 239 vadovėliai. Gimnazijos bendruomenė
naudojasi 253 garsiniais regimaisiais dokumentais vaizdajuostėmis, garsajuostėmis,
kompaktinėmis plokštelėmis, mokomosiomis kompiuterinėmis programomis. Bibliotekoje paslaugiai tvarkosi Vida ikalauskienė ir Ingrida Stankuvienė.
Plečiasi gimnazijos užsienio ryšiai. Tarptautiniuose projektuose dalyvavo
neformaliojo ugdymo vedėja S. Navickienė su mokiniais. ie apsilankė l ndijoje,
Norv gijoje, It lijoje. Gimnazijoje svečiavosi mokiniai iš Norvegijos ir landijos. 2010 m. spalio 14–17 d. dalyvauta seminare e šingo ( errsching) mieste
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Gimnazijos mokytojai 2014 2015 m. m. Pirmoje eilėje iš kairės
Bučiuvienė,

eda Mogilevec,

amona Švelginaitė, Nijolė

idas Mikalauskas, Edita Simonaitienė, Albinas

amančiuckas,

Kristina Stašaitienė antroje eilėje Loreta Praškevičienė, Loreta Leušinienė, Irena
Sigutė Buividienė, Ieva

ilma Pupkienė, Loreta unčienė, Alma Talalienė,

audonienė trečioje eilėje Asta Lingienė,

Lina Šiukštienė,

aluntienė,

ypienė, Ingrida Stankuvienė, Danutė Marija Dulskienė, Daliutė

Masaitienė, Skaidrutė Svetulevičienė,
Dainora

AS

ytis Gricius,

ida Mikalauskienė, Danutė Šakalienė,

ita Svetulevičienė, Asta Mongirdienė, Kazimiera

muidzinavičienė, Audronė Leonavičienė ketvirtoje eilėje
Mindaugas Dulskis, Antanas Talalas,

omas Naidzinavičius,

iktoras Stonys

Vokiet joje. Užmegzta partnerystė su Ši urės A rijos, Vokiet jos, Šv dijos, K pro,
Ãustrijos mokyklomis.
okinius iš Ant gynės, Dasi nų, ugint , Kar lgirio, Kik nių, Kriv nų,
Lauč nės, Padaugupio, Selver vos, Stabaun čiaus, Šaši , Vilk nų kaimų du geltonieji autobusai atveža į mokyklą ir parveža namo. 1–8 klasių mokiniai veltui
naudojasi ir keleivinio transporto paslaugomis.
Veikia moderniais įrengimais aprūpinta valgykla.
Babtų gimnazija jau užvertė savo istorijos pirmojo dešimtmečio puslapį.
is visais atžvilgiais buvo sėkmingas rekonstruotas pastatas, įdiegtos modernios
mokymo technologijos, suburtas aukštos kvalifikacijos ir pedagogo pašaukimui
atsidav s mokytojų būrys. Visa tai leidžia ne tik siekti brandžių mokymo rodiklių,
bet ir garsinti mokyklą olimpiadų, konkursų, meno ir sporto laimėjimais.
2005–2015 m. Babtų gimnaziją baigė 791 mokinys, 20 iš jų su pagyrimu.
Respublikos konkursuose, olimpiadose dalyvavo 60 mokinių, tapo prizininkais –
33, I laipsnio diplomais buvo apdovanoti 14 mokinių.
Gimnazijos mokytojų vizitinė kortelė pristatoma 3 lentelėje.
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3 lentelė
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k t ai

4

ks

Lietuvos valsčiai

etais

il.
Nr.

Pavardė, vardas

gytas išsilavinimas
ir specialybė

okomasis
dalykas/
kvalifikacinė
kategorija

1.

Aniulienė Dovilė

Aukštasis. Tapyba

Dailė.

2.

Bučiuvienė Nijolė

Aukštasis. Romanų
ir germanų kalbos
ir literatūra

Anglų kalba.
okytoja
metodininkė

Ia kl.
auklėtoja

3.

Buividienė

Aukštasis. Istorija,
pradinio mokymo
pedagogika, rusų
kalba ir literatūra

Istorija.
Vyr. mokytoja

5a kl.
29
auklėtoja;
Socialinių
mokslų ir
dorinio ugdymo
metodinės
grupės
pirmininkė

4.

Butkuvienė Greta

Aukštasis. Socialinė
pedagogika

Socialinė pedagogė.
etodininkė

19
24

Sigutė

Pareigos

okytoja

Stažas
m.

8
34

5.

esnavičienė Dalia

Aukštasis. hemija
ir taikomieji darbai

hemija. okytoja
metodininkė

6.

ypienė Ieva

Aukštasis. Pradinio
ugdymo pedagogika
ir dailė

Pradinės klasės.
Vyr. mokytoja

7.

Dagys Saulius

Aukštasis.
atematika

atematika,
informacinės
technologijos.
okytojas

8.

Dulskienė Danutė
arija

Aukštasis.
atematika

atematika.
okytoja
metodininkė

IVb kl.
auklėtoja

33

9.

Dulskis

Aukštasis. Istorija
ir pedagogika

Istorija. okytojas
metodininkas

IVa kl.
auklėtojas

33

10.

Gricius Rytis

Aukštasis. Kūno
kultūra

Kūno kultūra.
okytojas
metodininkas

IIa kl.
auklėtojas

17

11.

akienė Rita

Aukštasis

Rusų k. okytoja
metodininkė

12.

ankauskaitė

13.

unčienė Loreta

indaugas

aneta
Aukštasis

2b kl.
mokytoja

10

4

24

Neformalusis ugd.
Neatestuota

aunųjų šaulių
būrelio vadovė

Pradinės klasės.
Vyr. mokytoja

1a kl.
mokytoja

1
17
6

14.

Kulikauskienė
Nomeda

Aukštasis. okyklinė Psichologija
psichologija. Aukštasis
koleginis. Verslo
administravimas

15.

Laurutienė

Aukštasis. Braižyba,
dailė, darbai

Technologijos.
Vyr. mokytoja

enų,
technologijų ir
kūno kultūros
metodinės
grupės
pirmininkė

25

16.

Leonavičienė
Audronė

Aukštasis koleginis.
Verslo vadyba, anglų
kalba

Anglų k.
Vyr. mokytoja

IIb kl.
auklėtoja

19

Vilija
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AS

t sinys
il.
Nr.

Pavardė, vardas

gytas išsilavinimas
ir specialybė

okomasis
dalykas/
kvalifikacinė
kategorija

Pareigos

Stažas
m.

17.

Leušinienė Loreta

Aukštasis. Lietuvių
kalba ir literatūra

Lietuvių k.
okytoja
metodininkė

8a kl.
auklėtoja.
Gimnazijos
tarybos
pirmininkė

19

18.

Lingienė Asta

Aukštasis. Biologija

Pradinės klasės.
Vyr. mokytoja.
Biologija, chemija.
okytoja

3b kl.
mokytoja

22

Lietuvių k.
okytoja
metodininkė

6 kl.
auklėtoja

39

Bibliotekininkė

27
31
(vadovo)
38
(pedag.)

19.

asaitienė Daliutė

Aukštasis. Lietuvių
kalba ir literatūra

20.

ikalauskienė Vida

Aukštasis. Lietuvių
kalba ir literatūra

21.

ikalauskas Vidas

Aukštasis.
atematika, švietimo
vadyba

atematika.
okytojas
metodininkas

Direktorius.
II vad.
kategorija

22.

ogilevec Reda

Aukštasis. Istorija ir
pedagogika

Istorija.
Vyr. mokytoja.
Pilietinio ugdymo
pagr. Vyr. mokyt.

9
Neformaliojo
19
ugdymo ir
(pedag.)
pagalbos
skyriaus
vedėja. III vad.
kategorija

23.

ongirdienė Asta

Aukštasis. monės
finansų valdymas.
Aukštasis. Geografija

Geografija.
Neatestuota.
Gamta ir žmogus.
Neatestuota

5b kl. auklėtoja

3

24.

Naidzinavičius
Romas

Aukštasis. Pradinio
mokymo pedagogika
ir metodika

Technologijos.
Vyr. mokytojas

25.

Nutautas Vytautas

Aukštasis

Pradinės klasės.
okytojas
metodininkas

26.

Praškevičienė Loreta

Aukštasis.
Defektologija
(oligofrenopedagogika
ir logopedija)

Spec. pedagogė,
logopedė. Pagalbos
mokiniui
vyr. specialistė

27

27.

Pupkienė Vilma

Aukštasis. Biologija

Biologija, mogaus
sauga, Gamta ir
žmogus. okytoja
metodininkė

7a kl. auklėtoja 14

28.

Ramančiuckas
Albinas

Aukštasis. Fizika

Fizika. okytojas
metodininkas

Ugdymo
skyriaus
vedėjas.
II vad.
kategorija

29.

Randis

Aukštasis. Katalikų
teologija,
pedagoginiųpsichologinių žinių
kursas

Tikyba.
Vyr. mokytojas

antvydas

30

Ugdymo
skyriaus
vedėjas

40

27
(32
pedag.)

5
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t sinys
il.
Nr.

Pavardė, vardas

gytas išsilavinimas
ir specialybė

30.

Randis

31.

Raudonienė Dainora

32.

Stankuvienė Ingrida

33.

Simonaitienė

34.

Stašaitienė Kristina

Aukštesnysis. Anglų
kalba

Anglų k.
Vyr. mokytoja

11

35.

Stonienė Ingrida

Aukštasis.
Referavimas ir
vertimas iš vokiečių
ir rusų kalbų;
edukologija

Vokiečių k.
Vyr. mokytoja

15

36.

Stonys Viktoras

Aukštasis. Lietuvių
kalba ir literatūra

Lietuvių k.
okytojas
metodininkas

37.

Strankauskienė
Giedrė

Aukštasis. Fizika

Informacinės
technologijos.
okytoja

38.

Straukas ustinas

Aukštasis.
Instrumentinės
muzikos
pedagogika,
pučiamieji ir
mušamieji
instrumentai, trimitas

Neformalusis ugd.
okytojas
metodininkas

39.

Svetulevičienė
Skaidrutė

Aukštasis. Lietuvių
kalba ir literatūra.
Aukštesnysis.
Katalikų religijos
mokytoja

Lietuvių k.
Vyr. mokytoja

40.

Svetulevičienė

Aukštasis. Informatika

atematika ir
informacinės
technologijos.
Vyr. mokytoja

41.

Svirskienė Vanda

Aukštasis. Fizika

Fizika. okytoja
metodininkė

42.

Šakalienė Danutė

Aukštasis.

uzika

uzika. okytoja
metodininkė

8b kl.
auklėtoja

43.

Šiukštienė Lina

Aukštasis.

atematika

atematika.
okytoja
metodininkė

27
Tiksliųjų ir
gamtos mokslų
metodinės
grupės
pirmininkė

gidijus

okomasis
dalykas/
kvalifikacinė
kategorija

Pareigos

Tikyba.
Vyr. mokytojas
Pradinės klasės.
okytoja
metodininkė

Aukštasis.
atematika

ita

22
4 kl. mokytoja. 22
Pradinių klasių
metodinės
grupės
pirmininkė
Bibliotekininkė

dita

Pradinės klasės.
okytoja
metodininkė

Stažas
m.

10

3a kl. mokytoja. 18
Atestacijos
komisijos
pirmininkė

Gimnazijos
tarybos narys

38

7

Pučiamųjų
instrumentų
orkestro
vadovas

13

29

III kl.
auklėtoja

43

29
35
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AS

t sinys
il.
Nr.

Pavardė, vardas

gytas išsilavinimas
ir specialybė

okomasis
dalykas/
kvalifikacinė
kategorija

Pareigos

Stažas
m.

44.

Švelginaitė Ramona

Aukštasis. hemijos
inžinerija, aplinkos
inžinerija, anglų
filologija, švietimo
vadyba

Anglų k.

Lietuvių ir
užsienio kalbų
metodinės
grupės
pirmininkė

12

45.

Talalas Antanas

Aukštasis. Kūno
kultūra

Kūno kultūra.
Vyr. mokytojas

Ib kl. auklėtoja 22

46.

Talalienė Alma

Pradinės klasės.
Vyr. mokytoja

1a kl.
mokytoja.
Gimnazijos
tarybos narė

47.

Valuntienė Irena

Pradinės klasės.
okytoja
metodininkė

2a kl. mokytoja 31

Aukštasis koleginis.
Anglų ir vokiečių
kalbų pedagogika.
Aukštasis. Anglų
filologija

Anglų k.
Vyr. mokytoja

7b kl. auklėtoja

Aukštasis. Rusų
kalba ir literatūra,
etika

Rusų k.
Vyr. mokytoja.
Dorinis ugdymas
(etika). Vyr. mokytoja

48.

49.

danavičienė Aušra

muidzinavičienė
Kazimiera

okytoja

24

5

37

Babtų gimnazijos atributika
imnas
okykla prie Nevėžio
Almos Karosaitės žodžiai, Sauliaus onkaus muzika
ia mokykla labai sena,

isi, kas mokėsi gerai,

Bet jai skirta nauja daina

Dabar jau mokslo daktarai.

Apie mokyklinius metus,

O kas bendrauja su menu,

Apie gražius gimtus Babtus.

Ilgėsis vis jaunų dienų.

Gynios, Nevėžio kaimynystėj

Peizažas Babtuose gražus

Prabėgs vaikystė ir jaunystė.

Obels šaka, daina šile.

Kad mokslai su svajom sutaptų

Darbščių žmonių vaikai geri.

Kad niekas neapviltų Babtų

Tad šviesk jiems, mokslo žibury

ia formulių kalba tiksli.
Gyvenimo prasmė gili.
Kalbos gimtosios pamoka
Erdvi kaip paupio lanka.
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Mokyklos herbas
Mokyklos vėliava.
Str. nuotraukos

iš Babtų

kraštotyros muziejaus

erbas ir vėliava
Gimnazijos herbą ir vėliavą sukūrė Babtų vidurinės mokyklos auklėtinė
dailininkė alina Počiuipaitė-Grigaitienė.
a t

vi urin

k k

Vardas ir pavardė
Bogdanas arnauskas
alina Počiuipaitė
Arvydas Kudrevičius
Virginija Gedvilaitė
manuelis arkauskas
Audronė Beišytė
Gintarė agėlaitė
ūratė Staliūnaitė
Asta Binkytė
Asta Grigaitytė
Asta Kemežytė
glė Kutkevičiūtė
Daiva Ališauskaitė
Loreta Simokaitė
Daiva Pačiuipaitė
Ingrida Liugailaitė
Šarūnas Petronis
Asta Pačiuipaitė
velina Uknevičiūtė
Virginija Alaburdaitė

aig

e a ininkai
etai
1961
1964
1971
1973
1974
1981
1984
1986
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1988
1988
1989
1989
1993
1993

edalio laipsnis
Sidabro
Sidabro
Sidabro
Aukso
Aukso
Aukso
Aukso
Aukso
Aukso
Aukso
Sidabro
Sidabro
Sidabro
Sidabro
Sidabro
Sidabro
Sidabro
Sidabro
Aukso
Sidabro
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a t
etai
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

vi urin

k k

ir gi na i

su

ag ri u

aig

AS

a iturientai

Vardas ir pavardė
Tomas Stonys
Laima Abromaitytė, Inga Banevičiūtė, ligijus ozūraitis, Agnė Šeputytė, onika ulonaitė
Vytis Arlauskas, Vilma agėlaitė, Aušra Leonavičiūtė, Tadas Liutkus, Aurelijus Stanislovaitis,
ūratė Štilpaitė, Rimantas Viedrynaitis
Lina Abromaitytė, glė Arčikauskaitė, oana ironkaitė, glė Uselytė
Ilona Bulotaitė, ivilė Štilpaitė, udita Vaitiekūnaitė, glė agsaitė
arius Baltrėnas, glė arkevičiūtė, Kristina eškerevičiūtė
Vaida Dulskytė ir Goda Uknevičiūtė
Dovilė Drusytė, Sigita Drusytė, ita Šikšnianaitė ir Agnė alatauskaitė
Saulė Barkauskaitė, Laurynas Gelvonauskas, Gintarė Stankutė, Arnas Stonys, Inga Vaščilaitė,
Vaida Urbonaitė
Agnė Krajevaitė, indaugas Levišauskas
dgaras Dulskis, Karolina Gelvonauskytė, ilda urkevičiūtė, Dalia lkštinaitė, Rugilė
Stanytė, ma Vaišnoraitė
dita Gervinaitė, Aušra Kočkinaitė, Tadas Lingė, Agnė atažinskaitė
Raimonda iapaitė
Saulė Bartkutė, Irma Lingytė, glė Tamulaitytė
ulius Šikšnianas ir Indrė Valuntaitė
Ugnė Butkutė, Gintarė erkauskaitė
Gailė Valuntaitė ir Karolina Gureckaitė

Gimnazijoje minimos ir organizuojamos
šventės
okyklos bendruomenė kasmet iškilmingai ir išradingai mini valstybines
šventes ar atmintinas dienas Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją, Sausio
13-ąją, profesin
okytojo dieną ir kitas aktualias, pilietiškumą, pagarbą Tėvynei
ugdančias datas. Nuotaikingai organizuojamos Lietuvos mokyklose tradicinėmis
tapusios šimtadienio, paskutinio skambučio, brandos atestato dienos ar šventės.
Per savo istoriją mokykla yra sukūrusi ir nemažai originalių, taip pat jau tradicinėmis tapusių švenčių.

Poezijos ruduo
Nuo 1989 m. kiekvieną rudenį mokyklos literatai, vadovaujami D. asaitienės, rengia literatūrin „Poezijos rudens“ švent . Pirmojoje dalyvavo ir savo eiles
skaitė tuometinis parapijos klebonas poetas Ričardas ikutavičius, jaunieji poetai
Aušra ociūtė, Rita Gvergždytė, Aurelijus Stanislovaitis, udita Vaitiekūnaitė, Giedrė Brazaitytė. 1990 m. šventė skirta Pauliaus Širvio gimimo 70-mečiui. Dalyvavo
aktoriai eslovas Stonys, Saulius Sipaitis, Vytautas Taukinaitis, Pranas aremba.
1991 m. į renginį atvyko poetas ustinas
arcinkevičius ir aktorius Laimonas
Noreika. Kitose šventėse eiles skaitė ir su jaunaisiais literatais bendravo poetai
Gasparas Aleksa, Algimantas Baltakis, Daiva epkauskaitė, Gintautas Dabrišius,
Aleksas Dabulskis, dmundas anušaitis, Alma Karosaitė, Robertas Keturakis, olanta etlovaitė, K stutis Navakas, Aldona Ruseckaitė, Ramutė Skučaitė, Violeta
Šoblinskaitė, Dalia Teišerskytė, aktorė Rūta Staliliūnaitė, satyrikas urgis Gimberis,
du poezijos rinkinius išleidusi mokyklos auklėtinė Gintarė Stankutė ir kiti. Pagal
šventės viešnios, poetės, literatūros kritikės rikos Drungytės kūrybą mokyklos
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literatai parengė literatūrin muzikin kompoziciją „Ruduo skulptūrų parke“. Literatūrin kompoziciją pagal Vytauto ačernio eiles moksleiviams perskaitė aktoriai
Inga
ikutavičiūtė, Gabrielė Aničaitė, Neringa Nekrašiūtė, Aleksandras Kleinas,
Saulius iučelis, Artūras Sužiedėlis, antas egelskas.

Kalėdiniai karnavalai
Kažkada vyk ir nunyk mokyklos karnavalai atnaujinti 2009 m. uos koordinuoja neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Reda
ogilevec, organizuoja ir
veda mokinių komiteto nariai. Paprastai pasirenkama vakaro tema, pagal ją vyksta
vaidinimai, įvairūs žaidimai.

Senelių šventė
Nuo 1992 m. kiekvieną pavasarį į Senelių švent kviesti pradinukų seneliai
ir močiutės. Kurį laiką mokykloje pradinių klasių nebuvo, tad ir tradicija nutrūko.
Stengiamasi ją atgaivinti.

Paskutinio skambučio šventė
ą abiturientams organizuoja vienuoliktų klasių mokiniai. Abiturientus pasveikinti atvyksta buv pradinių klasių mokytojai.

Abiturientų išleistuvės
Iškilminga ir džiugi viso miestelio šventė. Abiturientai iškilminga eisena iš
mokyklos patraukia į Sodininkystės ir daržininkystės institutą. isenos priekyje
vienuoliktokai neša gimnazijos vėliavą, groja mokyklos dūdų orkestras, jam talkina šokėjos. Dalyvaujant tėvams, švietimo ir visuomeninių organizacijų atstovams,
instituto salėje abiturientams įteikiami brandos atestatai.

okslo pirmūnų dienos
Šią tradiciją įvedė mokyklos direktorius . Saulius. šventes buvo kviečiami mokslininkai, įžymūs pedagogai, tėvai. Buvo apdovanojami mokslo pirmūnai,
rajonų ir respublikos olimpiadų, konkursų dalyviai, jų pavardės įrašomos į mokyklos garbės knygą.

Būreliai ir draugijų skyriai
Dramos būrelis
Šis būrelis veikė nuo progimnazijos laikų. okytojos D. asaitienės iniciatyva būrelis buvo atkurtas 2013 m., parengė menin kompoziciją Vasario 16-ajai
paminėti. Nuo 2014 m. būreliui vadovauja lietuvių kalbos mokytoja L. Leušinienė.
otinos dienos proga jis pristatė menin kompoziciją pagal K. Donelaičio „ etus“.

aironiečių draugijos skyrius
Lietuvių kalbos mokytojos G. Stonienės iniciatyva Lietuvos maironiečių draugijos Babtų vidurinės mokyklos skyrius įkurtas 1997 m. Nuo pirmųjų veiklos metų
jis aktyviai dalyvavo respublikiniuose renginiuose ( urginių, Baltų vienybės dienų
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sąskrydžiuose, mokslinėse konferencijose, dainuojamosios poezijos konkursuose,
krepšinio varžybose), moksleiviai ne vieną kartą tapo tų renginių prizininkais.
Visa tai suteikė galimyb geriau pažinti Lietuvą, jos istoriją, kultūrą, lavino ir
ugdė draugiškumo, kūrybiškumo jausmus, skatino pažinimo troškulį.
aironiečiai aktyvūs mokyklos, miestelio bendruomenės ir Kauno rajono
gyvenime. Kasmet minimi rašytojų jubiliejai. Kelerius metus iš eilės laimėtas
projektas „Tobulėk pažindamas“ literatams suteikė finansin galimyb pakeliauti
po Lietuvą, sukurti savo atributiką – Babtų gimnazijos maironiečio ženklelį. Nepamirštami liko trijų dienų žygis dviračiais po Dzūk ją, kelionės į Ve tės R gą,
B ržų kraštą, Dr skininkus, Kla pėdą.
aironiečiai taip pat keliavo po L tviją,
L nkiją, Karali učiaus (R sija) sritį. Babtiečiai bendravo su rajone veikiančiomis
kitomis maironiečių ir borutiečių organizacijomis. Apie savo veiklą maironiečiai
supažindino rajono gyventojus laikraščiuose „Tėviškės žinios“, „Sandrava“. Nuo
pat pirmųjų įsikūrimo metų maironiečių gretos buvo gausios – 20–30 moksleivių.
Nuo 2012 m. draugijos skyriui vadovauja istorijos mokytoja Sigutė Buividienė. Kaip ir anksčiau, mokiniai dalyvauja Baltų vienybės dienos sambūriuose,
urginių šventėse, maironiečių lyderių vasaros stovyklose e nragėje. Babtų gimnazijos mokslinėse konferencijose skaityti pranešimai „ aironis Kaune“, „ enas
K. Donelaičio epochoje“. 2013 m. lankytasi lietuviškame Punsko krašte (Lenkija).
2015 m. dalyvauta poeto ustino arcinkevičiaus 85-ųjų gimimo metinių minėjime
jo gimtajame Važ tkiemio kaime Pr enų rajone.

išrus choras ir kiti muzikos kolektyvai
išrus choras veikė nuo pirmųjų Babtų progimnazijos metų, dalyvavo
respublikinėse moksleivių dainų šventėse. Ilgą laiką dainininkams vadovavo Gertrūda Baleliūnienė, o nuo 1985 m. – Arūnas Pilipauskas. Dabar chore dainuoja
tik žemesniųjų klasių mokiniai.
Nuo 1993 m. gimnazijos muzikos kolektyvams vadovauja Danutė Šakalienė.
Aktyvūs yra merginų ir vaikinų vokaliniai ansambliai, nuolat dalyvaują „Dainų
dainelės“ konkurse. erginos tapo 2000 m. festivalio „Dainuoju tėviškei“ nugalėtojomis ir laimėjo Didįjį prizą, 2006 m. tapo LRT konkurso „Dainų dainelė“ laureatėmis. os daugkartinės Kauno miesto ir rajono „Giesmių giesmelės“ konkurso
laureatės ir prizininkės. Pirmojo laipsnio diplomu įvertintas merginų pasirodymas
2015 m. Kauno apskrities mokyklų anglų kalbos dainų konkurse „Kalbos melodija“.
Vaikinų ansamblis buvo visų geriausias 2015 m. respublikiniame tarptautiniame patriotinės dainos konkurse „Dainuoju Lietuvai“.

Pučiamųjų orkestras „Baritonas“
Gimnazijos orkestras „Baritonas“, kuriam vadovauja ustinas Straukas, jau daugelį
metų sėkmingai ugdo jaunąją muzikantų kartą. repeticijas ateina vaikai iš įvairių
šeimų, kiekvienas su savita socialine patirtimi. ie mokomi ne tik pažinti natas, atlikti
muzikinius kūrinius. Puoselėjami jų bendravimo įgūdžiai, tolerancija, atsakomybė,
nusiteikimas atstovauti gimnazijai ir miestelio bendruomenei. Grodami įvairiuose
renginiuose, vaikai nejučiomis įsilieja į Babtų kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą,
tampa jo dalimi, jaučiasi svarbūs, reikalingi ir visaverčiai, auga jų estetinė patirtis.
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„Baritonas“ neapsiriboja renginiais Babtų seniūnijoje, bet dalyvauja ir
įvairiuose festivaliuose, konkursuose Kauno rajone ir už jo. aunieji muzikantai
ne kartą grojo B rštono festivalyje „ uzikuokime drauge“, žiūrovus džiugino
linksmomis melodijomis bei žaisminga nuotaika, sulaukė gražių atsiliepimų. Susivienij su Babtų pučiamųjų orkestru „Algupys“, mokiniai dalyvavo Lietuvos
dainų šventėse („Amžių sutartinė“, 2010 m., „ ia – mano namai“, 2014 m.),
P nevėžio pučiamųjų orkestrų čempionate (2009 ir 2015 m. antroji vieta, 2012 m. –
„Didysis prizas“).
Kai kurie orkestrantai lanko Garliavos meno mokyklos Babtų filialą, tad
tobulindami muzikinius įgūdžius su instrumentu kasdien praleidžia ne vieną
valandą. Toks atsidavimas muzikai atneša gražių vaisių – respublikiniame uozo
Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurse iškovota po dvi antrąsias ir trečiąsias vietas.

Krikščioniškosios muzikos grupė „Šienas“
Nuo 2007 m. veikiančiam kolektyvui vadovauja tikybos mokytojas antvydas
Randis. okiniai krikščioniškąja muzika paįvairina gimnazijos ir Babtų bendruomenės renginius. 2012–2014 m.
. Randis organizavo gatvės muzikos šventes
miestelio bendruomenei. am talkino „Baritono“ pučiamųjų orkestras, vaikinų ir
merginų ansambliai, Dalios urnienės vadovaujami šokių kolektyvai.

Sporto būreliai
Gimnazijos mokiniai ne tik aktyvūs kūno kultūros pamokų, vidaus varžybų
metu, bet ir sėkmingai pasirodo Kauno rajono, šalies, net tarptautiniuose startuose.
2009 m. tarptautinio festivalio „ mes – vaikai, o mes – pasaulis“ krepšinio turnyre mergaičių komanda laimėjo pirmąją vietą. Kauno rajono krepšinio
varžybose mergaitės ir vaikinai ne kartą tapo prizininkais. Krepšininkų vadovas
nuo 2008 m. – kūno kultūros mokytojas Irmantas Šumskas.
Futbolininkų būrelis aktyviai veikia nuo 2007 m. am vadovauja mokytojas
Rytis Gricius. Babtų gimnazistai laimėjo 2010 m. Kauno rajono berniukų salės
futbolo ir 2014 m. tarpzonines varžybas. Antrosios vietos iškovotos Aleksandro
Špoko atminimo taurės turnyre (Kėdainiai, 2015 m.), Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio kaimo vietovių mokyklų finalinėse varžybose (Gargžda , 2014 m.) ir kt.
Tarp geriausių žaidėjų minimi Almantas Gaižauskas, Deividas Arlauskas, rnestas
Uknevičius. Gimnazijos auklėtiniai Aleksas Samuščenka ir Laimonas urevičius jau
žaidžia profesionalų komandose.
Nuo 1994 m. kūno kultūros mokytoju dirba ir įvairiems sporto kolektyvams
vadovauja Antanas Talalas. o vadovaujami vaikai kiekvienais metais dalyvauja
lengvosios atletikos, tinklinio, svarsčių kilnojimo, rudens bei pavasario kroso varžybose ir pelno prizines vietas.
Gimnazijoje prisimenamas praeityje dirbusių kūno kultūros mokytojų Antano
Šlapiko, Salomėjos Kazlauskienės indėlis.
Gimnaziją garsina dziudo sporto atstovai.
artynas Straukas – 2008 m.
Lietuvos jaunimo čempionas, tarptautinio turnyro „Pasaulio taurė“ prizininkas,
Audrius Dunauskas – 2012 m. jaunučių turnyro Lenkijoje nugalėtojas, 2015 m.
Lietuvos čempionato sidabro medalio laimėtojas. juos lygiuojasi olita Barišaus712
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kaitė, Kernius Dunauskas, Arnoldas Gotautas, arius Kajata, Šarūnas Narbutas,
Benas Podeckis, Algirdas Viedrynaitis, ustina Viedrynaitytė.
Gimnazija didžiuojasi Samueliu Šorochovu, kuris įvairiose Lietuvos vaikinų
sportinės gimnastikos jaunių varžybose užima prizines vietas.

Raudonojo kryžiaus skyrius
Didelės pagarbos nusipelnė mokyklos donorai, išgelbėj ne vieno žmogaus
gyvyb . Šią kilnią pareigą atlikti kviesdavo gydytoja stomatologė Genovaitė
muidzinavičienė ir mokytoja na Barštienė, daug metų sėkmingai vadovavusios
mokyklos Raudonojo kryžiaus organizacijai. Vėliau apie 20 metų šią organizaciją
globojo mokytoja Irena Tamulaitienė ir felčerė ūratė Uknevičienė.
Skyrius veikė maždaug iki 1985 m.
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Panevėžiuko pagrindinė mokykla
Audronė

elkienė
Panevėžiuko mokyklos
pastatas 1938 1986
metais. 1954 m.

Nors Panevėži kas nuo VIII a. vidurio buvo bažnytkaimis, iki 1927 m. jis
neturėjo nei parapinės, nei valdiškos mokyklos.
Panevėži ko mokyklos pirmtakė buvo 1923 m. pradėjusi veikti Vik nų
pradinė mokykla. 1927 m. Švietimo ministerija leido steigti dviejų komplektų
mokyklą Panevėžiuk . Kadangi jame nerasta tinkamų patalpų, vienas komplektas
liko Vik nuose, o kitas pradėjo darbą Gaižuv lėje. Pirmoji mokyklos vedėja buvo
Viktorija Plaušinaitytė.
1929 m. rudenį Vikūnų komplektas persikėlė į Sipavičių namą Panevėžiuke,
o Gaižuv lės klasė prisiglaudė Dolės vienkiemyje. 1938 m. netoli plytinės, priešais
kapines, pastatyta dviejų aukštų medinė mokykla. Kaip pradinė ji veikė iki 1951 m.
Penktokai po pamokų
eina namo. 1939 m.
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1949 m. sovietų valdžia įvedė visuotinį privalomą
7 metų mokymą. Progimnazijos buvo pertvarkytos į
septynmetes, o gimnazijos – į vidurines mokyklas,
daug pradinių tapo priaugančiomis septynmetėmis.
1951 m. septynmetės statusą įgijo ir 88 mokinius
turėjusi Panevėžiuko pradinė.
Pirmasis direktorius buvo onas Pavėsis, ved s
rusų kalbos ir istorijos pamokas. Dirbo mokytojai Bronius Gailiūnas, arija Gailiūnienė, Antanas Barvainis,
na Lebedienė, S. ernekauskaitė.
Garbė išleisti pirmąją septintokų laidą 1954 m.
teko naujai mokyklos direktorei milijai Šeškutei. Baigimo pažymėjimai įteikti 19 mokinių. Po pamokų vaikai lavinosi dainų ir šokių kolektyvuose, „Raudonojo
kryžiaus“, mičiurininkų, turistų, sporto būreliuose.
Pastarasis 1956 m. rajono moksleivių lengvosios atletikos olimpiadoje tapo nugalėtoju. Po dvejų metų šį
pasiekimą pakartojo mokyklos turistai.
1956 m. dirbo vėl nauja direktorė – Danutė
Batūraitė. Buvo įsteigtas knygynėlis, kurį sėkmingai
tvarkė A. Vieraitytė.
Dažną vadovų kaitą nutraukė Algirdas Rinkevičius. is mokyklos, 1959 m. tapusios aštuonmete,
direktoriumi dirbo 1958–1966 m. 1961–1965 m. aštuonmetės patalpose veikė Panevėžiuko vakarinė jaunimo
mokykla.
Išaugo mokytojų korpusas. 1962 m. dirbo A. Rinkevičius (direktorius), A. Barvainis, Danutė BatūraitėKalinienė, na Beišienė, Irena Beniulienė (mokymo
dalies vedėja), P. Bukaveckaitė, anina inčikaitė, Liucija Gaigalaitienė,
. Gailiūnienė, A. Gudelevičius,
Regina Liutvinaitė, V. izgaitytė, Aldona Patupienė,
Veronika Urniežienė.
Ryškų pėdsaką mokyklos istorijoje paliko I. Beniulienė, dirbusi direktore net 17 metų (1966–1983).
Pradėjo veikti mokytojų metodinis būrelis, kuriam
vadovavo G. Balčiūnienė. vesta kabinetinė mokymo
sistema – įrengti matematikos ir fizikos, biologijos
ir chemijos, lietuvių kalbos ir literatūros kabinetai.
1971–1972 m. m. suremontuota mokykla. Susibūrė
pajėgūs skudutininkų ansamblis ir dūdų orkestras,
kuriems vadovavo mokytojas dvardas Plačiakis.
1983–1986 m. m. mokyklai vadovavo Nijolė
ilėnienė. Tuo metu įstaigą ištiko didelė nelaimė –
1986 m. dėl netvarkingų dūmtraukių joje kilo gaisras.

AS

Direktorė Irena Beniulienė

Direktorius Paulius Lacitis

Muzikos mokytojas Edvardas
Plačiakis
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Mokytoja Ona Beišienė
su 8-ąja klase. 19 4 m.

Mokytoja E. Ambrozevičienė
su savo auklėtiniais. 1988 m.
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2014 2015 m. m. mokytojų „orkestras“. Sėdi
Dagys, Audronė Navickaitė, Kristina

ilma Morkevičienė, Aušra

AS

danavičienė, Saulius

ukauskienė stovi Iremina Lincevičienė, Lina Gudynienė,

Kristina Antanavičienė, urgita Kuskevičienė, Audronė

elkienė, Irena Aleksandravičiūtė, Angelė

Gabinaitienė, Dileta agelavičiūtė, Edmundas akas, ovita Girniuvienė,

irginija

ičiulienė.

Str. nuotraukos iš mokyklos archyvo

Pastatas smarkiai apdegė, jame buvo nebeįmanoma dirbti.
okykla persikėlė į
buvusio Panevėžiuko dvaro rūmus. Dėl šio įvykio pakeista jos vadovybė.
1986–1987 m. m. įvyko paskutinė sovietmečiu švietimo reforma Lietuvoje
pereita prie privalomo 12 metų mokymo, jį pradedant nuo šešerių metų. Veikė
pradinės (I–IV kl.), devynmetės (I–I kl.) ir vidurinės (I– II kl.) mokyklos.
Panevėžiuko devynmetės mokyklos direktoriumi tais mokslo metais paskirtas
Paulius Lacitis. Šiam vadovui teko dvi garbingos misijos rūpintis naujo mokyklos
pastato statyba ir mokymo įstaigos pertvarka Lietuvai atkūrus nepriklausomyb .
Dėl pasikeitusių ekonominių sąlygų mokyklos statyba užsit sė, ji iškilmingai atidaryta 1991 m. rudenį.
Trumpai apibūdinant Panevėžiuko mokyklos sovietinį periodą, galima tvirtinti,
kad jos mokytojai, nepaisydami brukamos komunistinės ideologijos, įvairių švietimo eksperimentų, atliko didelį apylinkės vaikų ir jaunimo mokymo ir auklėjimo
darbą, išugdė šimtus Kauno rajonui ir Lietuvai nusipelniusių žmonių.
1993–1996 m. m. mokyklos direktorė buvo Vilma
aročkienė, o nuo
1996 m. – Audronė elkienė. 1999 m. mokykloje pradėjo veikti dešimtoji klasė,
oficialiai ji tapo Panevėžiuko pagrindine mokykla.
Šiuo metu mokykloje dirba 23 mokytojai, visi aukštojo išsilavinimo, 18-kai
suteikta vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija (žr. lentel ).
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anevė iuk
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k t us

Vardas ir pavardė

Kvalifikacija, pareigos

Audronė

Vyr. biologijos mokyt.,
direktorė, III vad.
kategorija (III)

Biologija, chemija,
gamta ir žmogus

Audronė Navickaitė

Vyr. muzikos mokytoja,
direkt. pavad., III

uzika; ikimokyklinis
ugdymas

Irena Aleksandravičiūtė

Vyr. socialinė pedagogė

Kristina Antanavičienė

Vyr. pradinio ugdymo
mokytoja

Pradinis ugdymas

„Lutučiukų“ būrelis
(1–4 kl.)

Irena Butkevičienė

Istorijos metodininkė

Istorija

Kraštotyros būrelis
(5–9 kl.)

Saulius Dagys

Vyr. informacinių
technologijų mokytojas

Informacinės
technologijos

Angelė Gabinaitienė

Vyr. pradinio ugdymo
mokytoja

Pradinis ugdymas

elkienė

ovita Girniuvienė

hemijos mokytoja

okomasis dalykas

Neformalus ugdymas

tnokultūros būrelis
(1–4 kl.)

hemija

Lina Gudynienė

Vyr. specialioji
pedagogė ir logopedė

Dileta agelavičiūtė

Vyr. muzikos mokytoja;
meninio ugdymo
vadovė

uzika; ikimokyklinis
ir priešmokyklinis
meninis ugdymas

Vokalinis ansamblis
(1–4 kl.)

Vyr. kūno kultūros
mokytojas

Kūno kultūra

Sporto būrelis
(1–4 kl.), fizinis
pasirengimas
(5–6 kl.), krepšinio
būrelis (5–8 kl.),
tinklinio būrelis
(5–8 kl.)

Aldona uškienė

Ikimokyklinės grupės
auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Kristina KunčinaitėRubinskienė

Technologijų mokytoja

dmundas akas

urgita Kuskevičienė

Būrelis „Kraičio
skrynia (5–9 kl.)

Pradinio ugdymo
metodininkė

Pradinis ugdymas

Būreliai „ es –
jaunieji europiečiai“
(1–4 kl.), „Spalvų
pasaulis“ (1–4 kl.)

Iremina Lincevičienė

atematikos
metodininkė

atematika mogaus
sauga konomika

Būrelis „Sveikuoliai“
(1–4 kl.), Sveikuolių
klubas (5–9 kl.)

Danutė

anarkienė

Vyr. fizikos mokytoja

Fizika

Vilma

orkevičienė

Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalba

Vyr. dailės mokytoja

Dailė

Ikimokyklinės ir
priešmokyklinės grupės
auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas
Priešmokyklinis
ugdymas

glė Petraitytė-Talalienė
Kristina Pilitauskienė

ūratė Sabaitienė

Vyr. biologijos mokytoja Biologija
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t sinys
Vardas ir pavardė

Kvalifikacija, pareigos

Irena Straukienė

Vyr. geografijos
mokytoja

Geografija

Neringa Trepkutė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Vaida Vėlienė

Vyr. tikybos mokytoja

Tikyba

Virginija Vičiulienė

Vyr. pradinio ugdymo
mokytoja Anglų k.
mokytoja

Pradinis ugdymas

Aušra

Vyr. anglų k. mokytoja

Anglų k.

Rusų k. mokytoja
Priešmokyklinės grupės
pedagogė

Rusų k.;
priešmokyklinis
ugdymas

Kristina

danavičienė
ukauskienė

okomasis dalykas

Neformalus ugdymas

Būrelis „Anglų kalbos mokytis – smagu “ (2–4 kl.)

aunųjų teisininkų
būrelis (5–9 kl.)

okykla turi šiuolaikiškus chemijos ir fizikos, biologijos ir geografijos, matematikos ir informatikos, muzikos, istorijos, užsienio kalbų, buities darbų kabinetus,
medžio ir metalo dirbtuves, sporto sal ir stadioną, valgyklą. Bibliotekoje yra per
5 tūkst. knygų, kompiuteriai, internetas.
okyklos tikslas – padėti moksleiviams kuo geriau išskleisti savas kūrybos
galias, gebėjimus tenkinant įgimtas reikmes. oje vyksta tradicinės Kalėdų eglutės, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, emės dienos, amyčių, Abėcėlės, Rugsėjo
1-osios, Paskutinio skambučio šventės. oksleiviai yra aktyvūs Panevėžiuko apylinkių istorinio paveldo saugotojai, tvarko knygnešio artyno
Ramanausko, 1863 m. sukilėlių, rašytojo Kazio Puidos kapus. Panevėžiuko
okykloje veikia muziejus. Vaikai gali ugdyti muzikinius, pagrindinė mokykla
meninius gebėjimus, sportuoti, dalyvauti dalykiniuose būreliuo- iš paukščio skrydžio.
se. Šiuo metu veikia šie būreliai jaunųjų europiečių (vadovė 200 m.
mokyt. . Kuskevičienė), jaunųjų amatininkų (I. Aleksandra- A. atkelio nuotr.
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vičiūtė), namų ūkio (R. akienė), anglų kalbos (V. Vičiulienė), etnokultūros (A. Gabinaitienė), dailės ( . Kuskevičienė),
„Lutučiukų“ (gamtos, K. Antanavičienė), Lietuvių liaudies
dainuojamosios tautosakos (A. Navickaitė), sporto, fizinio
parengimo, krepšinio, tinklinio (visų – . akas), vokalinis
ansamblis (D. agelavičiūtė), sveikuolių klubas (R. akienė).
Viena mokyklos tradicijų – išvykos. Aplankyta Panem nės
pilis, Vilnius, Ka nas, Tr kai, Anykšči kraštas, B ltijos pajūris,
P nevėžio kariūnai, būta Latvijos Rundalės pilyje, Lenkijos
sostinėje V ršuvoje. Ne vieną kartą per metus lankomasi Vilniaus operos ir baleto, Kauno dramos ir uzikiniame teatruose.
Tiek trumpai apie Panevėžiuko mokyklą. Daug dalykų lieka
už faktų ir nuotraukų. Tai visų joje dirbančių, buvusių ir
dabartinių mokinių triūsas, pasiaukojimas, svajonės ir viltys.
ie kuria mokyklos istoriją ir tiki prasminga ateitimi.

Lietuvos valsčiai

Mokyklos herbas.
Autorė

mokyklos

auklėtinė ustina
Mačiukėnaitė

okyklos himnas
Mokyt. D. Manarkienės žodžiai, mokyt. D. agelavičiūtės muzika
Kai atbėga rugsėjis palaukėm
Ir nusvyra jurginų žiedai...
Mokykla mus visus tada šaukia,
Kad sugr žtumėm vėlei čionai.
Priedainis
Mūs mokykla
Tai saulėta Nevėžio pakrantė,
ia Lietuva
Iki Baltijos mėlyno kranto.
Beria grūdą

dirvą artojas,

su meile palydi žvilgsniu.
od „mama“ kartoja pirmokas,
Tai pradžia, kuriai nėra ribų.
Priedainis
Kai ateina pavasariai šviesūs
Ir Nevėžis išplukdo ledus,
Mes išeinam gyveniman tiesūs
Parašydami žod

MOGUS.

Priedainis.
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Permaininga ir neilga
Sitkūnų mokyklos istorija
Marius Tavoras
Nuo 1962 m.
Sitkūnų mokykla
buvo sikūrusi
šiame pastate

Sitk nų mokyklos, kuriai teko patirti pradinės, septynmetės ir devynmetės
stadijas, atsiradimas, suklestėjimas bei išnykimas glaudžiai susij s su Sitkūnų radijo
stoties likimu. Stoties statyba ir veikla stimuliavo gyvenvietės augimą, mokinių
kontingentą, stoties nykimas – gyvenvietės stagnaciją, tuščias klases.
Iki sovietų invazijos 1940 m. veikė un škių pradžios mokykla. i turėjo du
komplektus – un škiuose ir uod niuose. 1940–1941 m. m. joje dirbo mokytojai
lena Valatkienė (vedėja) ir Andrius Salatka. 1940 m. rudenį uod nių komplektas
perkeltas į Sitk nus, A. Salatka mokė 20 vaikų.
itlerinės Vokietijos okupacijos metais visa uniškių pradinė mokykla perkelta
į Lietuvos valdžios pradėtos statyti Sitkūnų radijo stoties administracijos pastatą.
Grįžus sovietų valdžiai ir vėl ėmus statyti radijo stotį,
mokykla iš administracijos pastato grąžinta į uniški s.
Augant radijo stoties statybininkų gyvenvietei, Sitk nuose įsikūrė sava pradinė mokykla. 1948 m. joje įsikūrė ir
biblioteka.
uniškių pradinė mokykla palaipsniui peraugo
į septynmet , pirmoji laida ją baigė 1952 m. Iki 1957 m.
mokyklai vadovavo Salomėja aciulevičienė, vėliau šias pareigas net iki 2001 m. ėjo Bronius Strazdas. Nebeišsitenkanti
ankštose ir mokymui nepritaikytose patalpose, septynmetė
1959 m. perkelta į Sitkūnus, prie jos prijungta čia buvusi
pradinė. 1962 m. ji pertvarkyta į Sitkūnų aštuonmet , įsikūrė radijo stoties sukarintos sargybos apleistose erdviose Sitkūnų pagrindinės
mūrinėse patalpose.
mokyklos herbas
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Pirmoji Sitkūnų septynmetės mokyklos laida su mokytojais. Pirmoje eilėje iš kairės
Irena uknevičiūtė, Kauno rajono švietimo skyriaus inspektorius

mokytoja

idonis, klasės auklėtoja

ofija

ibinskaitė, direktorė Salomėja Maciulevičienė, mokytojos Bogumila Bražytė, Liucija Kosminaitė
ir Aleksandra Skraskadamskytė. 1952 m. Iš A. Ignatavičienės albumo

B. Strazdo vadovaujamoje mokykloje mokinių skaičius per dešimtmetį išaugo iki 160, juos mokė ir auklėjo 11 mokytojų. 1967 m. čia veikė šokių, meninio
skaitymo, turizmo, matematikų, technikų būreliai, instrumentinis ansamblis. okyklos auklėtiniai tapdavo įvairių konkursų laureatais. Tais pačiais metais mokykla
užmezgė ryšius su Latvijos moksleiviais, aplankė R gą, o svečius supažindino
su Kaun , jo apylinkėmis. Nors buvo susirašinėjama su Bak (Azerbaidž nas)
moksleiviais, tačiau dėl lėšų stygiaus artimiau susipažinti su
azerbaidžaniečiais nepavyko. 1977–1978 m. mokykloje veikė
Raudonojo kryžiaus draugija (vadovė . Kudrevičienė), raiškiojo skaitymo (L. Strazdienė), gamtininkų (Irma
atelytė),
kraštotyrininkų (Aleksandra Ignatavičienė) būreliai ir privalomas pionierių būrys.
Raudonojo kryžiaus draugijos nariai sveikatos klausimais
ne tik švietė jaunesnius draugus, bet ir padėdavo Sitkūnų
medicinos punkto darbuotojams.
1979 m., minint Petro virkos gimimo 70-metį, raiškiojo
skaitymo būrelio nariai organizavo ekskursiją į jo gimtin
Klangi s ( rbarko r.), aplankė Vi kiją, kur susitiko su prozi- Ilgametis direktorius
ninko seserimi Aniceta ikelkevičiene. Kauno rajono raiškiojo Bronius Strazdas
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skaitymo konkurse būrelio narė A. Valaitytė užėmė trečiąją vietą. Tais pačiais
metais įspūdingai paminėtos ono Biliūno gimimo 100-osios metinės.
Gamtininkų būreliui vadovavusi mokytoja Irma
atelytė kartu su mokiniais organizuodavo tradicines šventes-konkursus, kurių metu buvo renkamos
gražiausios lesyklėlės, ėdžios, inkilai, vaikai buvo skatinami globoti paukštelius
ir žvėrelius.
Kraštotyrininkams vadovavusi mokytoja Aleksandra Ignatavičienė ėmėsi ne
tik darbų, kurių reikėjo tuometinei valdžiai (rinkti medžiagą apie karo veteranus,
pokario „aktyvistus“, „liaudies gynėjus“), bet ir išreikalavo, kad būtų aptvertos
uodonių kapinės. ose tuo metu ganėsi karvės. Kraštotyrininkai rinko iš vietos
žmonių padavimus, legendas, dainas, mįsles, valgių ir gėrimų receptus. Per visą
būrelio gyvavimo laikotarpį (iki A. Ignatavičienės išėjimo į pensiją) mokykloje,
deja, neatsirado vietos atskiram kraštotyros kampeliui. Daugelis eksponatų atiduoti
B btų kraštotyros muziejui (pvz., Rusijos caro įsakas, tarpukario Lietuvos vekseliai,
kvitai, pasas, akmeninis kirvukas ir kita).
1987–1988 m. m. mokykla reorganizuota į devynmet , joje mokėsi 86 mokiniai, 6 baigė 9-ąją klas .
1 lentelė
8
88

ks

etais

okytojo vardas, pavardė
Bronius Strazdas
Angelė Ščiukauskienė
Laima Strazdienė
elena Balachnina
Aldona Astrovienė
ūratė Pinkuvienė
Viktorija Vitkauskaitė
Aleksandra Ignatavičienė
Lima Koženkova
Stefa Kazakevičienė
ita Pavilionienė
Nijolė Bučiuvienė
eilutė Paulauskaitė
Ilona Stepavičiūtė

k k

e

ir

k t ai

Pareigos
Direktorius
Direktoriaus pavaduotoja
Lietuvių k. mokytoja
Rusų k. mokytoja
Prancūzų k. mokytoja
atematikos mokytoja
Geografijos mokytoja
Istorijos mokytoja
Fizinio lavinimo mokytoja
Dailės mokytoja
uzikos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pionierių vadovė

1987–1990 metų Persitvarkymo sąjūdžio idėjos paveikė ir Sitkūnų mokyklos
bendruomen . Išlikusiuose metraščiuose keliama būtinybė permąstyti sovietų valdžios 70-metį, diskutuoti apie Lietuvos valstybingumo atkūrimą, naujas mokymo
programas. Su džiaugsmu sutiktas 1990 m. Kovo 11-osios akto paskelbimas.
Vos prasidėjus 1991 m. sausio 13-ajai, sitkūniečius pažadino radijo stoties
sirenų gausmas. okytojai kartu su radijo stoties darbuotojais skubėjo prie techninio pastato. Iš jo į pasaulį skrido žinia, kad Sovietų Sąjunga nori užgniaužti
Lietuvos nepriklausomyb . okykla tapo stoties gynėjų štabo būstine, klasės buvo
paruoštos priimti sužeistiesiems. Išaušus rytui, gynėjai iš čia galėjo paskambinti į
namus, čia galėjo sušilti, atsigerti arbatos. Sitkūniečiai mokytojai kartu su Babtų,
Vandži galos, Vaišvyd vos kolegomis maitino žmones, padėjo štabo nariams,
vyresnieji mokiniai dirbo ryšininkais.
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Sitkūnų pagrindinės mokyklos mokytojai. Sėdi Loreta Gudeliūnienė direktorė , Sondra
Matažinskienė, Marytė Šadzevičienė stovi Lina
Diana

agaitė,

ita Bacevičienė, urga Totilienė,

aičiūnienė, Audronė Leonavičienė, anina Gaidelienė,

epelionienė, olita Kukanskienė,

aida

amona Švelginaitė. 2006 m. Iš

. Bacevičienės albumo

ilmonytė,

ida Pečiukaitienė, urgita

ilma Pupkienė, Danutė Manarkienė,

Po šios Lietuvai pergalingos nakties Sitkūnų mokiniai kurį laiką mokėsi
Kauno priemiestyje Linkuvoj . Vėliau viskas grįžo į vėžes, nors mokykloje dar
ilgai tvyrojo vaistų, tvarsčių, cigarečių kvapas. 1992 m. sausio 17 d. stoties gynimo metinių proga mokykloje surengta „Vilties pamoka , kurioje dalyvavo ne tik
šeimininkai, bet ir gausūs svečiai.
1994 m. mokykloje įsikūrė kudirkaičių organizacija. i prižiūrėjo Papa čių
kaime pastatytą kryžių žuvusiems partizanams, dalyvavo sueigose, organizavo
stovyklas. 2006–2008 m., organizacijai vadovaujant
ariui Tavorui, įgyvendinti
projektai „1991 metų įvykiai Sitkūnų radijo stoties gynėjų akimis“ ir „Sitkūnų
vardo legenda“. Sukurti trumpametražiai filmai dar ir šiandien dažnai rodomi
pilietinio ugdymo, istorijos pamokose Lietuvos mokyklose.
1998–2001 m. mokykla dalyvavo tarptautiniame B ltijos jūros projekte, kurio
tikslas – ekologinis ugdymas. Už aplinkosaugos projektą „Kaip žmogus uniškių
kaime ūkininkavimo raidoje keičia aplinką per 50 metų“ 1998 m. respublikoje laimėta antra vieta. okytoja Audronė Leonavičienė ir dvi mokinės buvo pakviestos
į tarptautinį Baltijos jūros projekto dalyvių sąskrydį D nijoje.
1999 m. rudenį Sitkūnų devynmetė reorganizuota į pagrindin mokyklą. Iš
pradžių ji turėjo 10, 2001 m. 8, o nuo 2002 m. – 9 klases. 2001 m. švietimo įstaigai
pradėjo vadovauti Sondra atažinskienė. gyvendinta mokyklos ir Sitkūnų biblio724
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tekos optimizacija – sujungti bibliotekų fondai, įrengta kompiuterių klasė-skaitykla.
Biblioteka tapo mokyklos ir kaimo bendruomenės informaciniu centru. Nuo antros
klasės moksleivius pradėta mokyti kompiuterinio raštingumo. Bibliotekoje nuolat
veikia teminės, rašytojų jubiliejams skirtos parodos, organizuojami naujų knygų
pristatymai, kūrybiniai užsiėmimai vaikams piešimo, eilėraščių, pasakų popietės.
2006 m. mokyklos vairą perėmė Loreta Gudeliūnienė, tačiau ją greitai pakirto
liga. Iki mokyklos uždarymo direktore dirbo enita Galicinienė.
2 lentelė
6

et

k t ai

okytojo vardas ir pavardė

ėst ti

a kai kva i ika i a

Dėstomi dalykai

Kvalifikacija

Loreta Gudeliūnienė
Rita Bacevičienė
gidijus Bružas
enita Galicinienė

Rusų k.
Dailė, technologijos
Kūno kultūra
Tikyba, etika

arija Gudienė
olita Kukanskienė
Audronė Leonavičienė
Aistė Liubertaitė
Danutė anarkienė
Vida Pečiukaitienė
Vilma Pupkienė
arytė Šadzevičienė
Ramona Švelginaitė
arius Tavoras
urga Totilienė
Diana Vaičiūnienė

Logopedė
Lietuvių k.
Anglų k.
atematika, ekonomika
Fizika, geografija
Pradinis ugdymas
Biologija
Pradinis ugdymas
hemija, IT, gamta ir žmogus
Istorija, pilietinis ugdymas
uzika

Direktorė, vyr. mokytoja
Vyr. mokytoja
okytojas
Direkt. pav. ugdymui,
vyr. mokytoja
okytoja
okytoja
okytoja
Vyr. mokytoja
Vyr. mokytoja
Vyr. mokytoja
Vyr. mokytoja
okytoja
okytoja
Socialinė pedagogė

2007 m. rugsėjo 3–28 d. mokykloje vyko projektas „Pagyvenusių žmonių
diena“. Susirink seneliai pasakojo jaunystės prisiminimus. uos skubėjo užrašyti
5–10 klasių mokiniai. emesniųjų klasių vaikai kūrė eilėraščius, rašė rašinėlius
apie mylimus senelius, piešė jų portretus. okyklą puošė stendas „Pedagogų ir
mokinių seneliai“. okyklos choras dainavo dainas apie močiutes, senelius, tėvus,
Tėvyn , šokėjai šoko liaudies šokius. Prisijung senoliai kartu sušoko „Klausė
žvirblis čiulbuonėlis“.
Šventėje dalyvavo ne tik mokinių seneliai, bet ir Sitkūnų,
uniškių, Nauj jų
un škių, Sa sinės bendruomenės pagyven žmonės.
okytoja urga Totilienė įkūrė vaikų folkloro ansamblį „Lakštingalėlis“,
kuris atstovaudavo Kauno rajonui Respublikinėse dainų šventėse. Ansamblio
solistas Andrius Girnius 2005 m. respublikinėje vaikų kūrybos folkloro šventėje
„Tramtatulis“ laimėjo pirmą vietą 11–14 metų moksleivių grupėje. Ir uždarius
mokyklą vadovė t sė šio ansamblio veiklą Babtų kultūros centre. Staigi urgos
Totilienės mirtis nutraukė gražius darbus ir ateities planus. aunuolių, kurie užaugo ir subrendo lankydami folkloro ansamblį „Lakštingalėlis“, širdyse liko gražūs
prisiminimai apie vadov .
Tuo metu mokykloje, be jau minėtos kudirkaičių organizacijos, veikė vaizduojamojo meno, literatų, anglų kalbos, kompiuterininkų, sporto, krepšinio būreliai,
choras, folkloro ansamblis, kiti interesais pagrįsti susibūrimai.
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Deja, tai buvo paskutiniai mokyklos kūrybiniai blyksniai. 2008 m. rugsėjo
1 d. Kauno rajono savivaldybė Sitkūnų pagrindin mokyklą pertvarkė į mokyklądarželį, o 2012 m. ją uždarė.
okyklos patalpose įsikūrė biblioteka, greitosios
medicinos pagalbos papunktis.
Sitkūnų mokykla išugdė daug savo kraštui ir Tėvynei nusipelniusių piliečių.
Dalis buvusių auklėtinių pasirinko mokytojo profesiją. Vien Sitkūnų mokykloje
dirbo keturi iš jų Aleksandra Ignatavičienė, anina Gaidelienė, Rita Bacevičienė,
Sondra atažinskienė.
Kai kurie mokyklos auklėtiniai dabar užima svarbias pareigas Arvydas
Kudrevičius yra Slov nijos bankų programų direktorius, Arvydas Burneckis –
Nacionalinio vėžio instituto nkologinės radioterapijos skyriaus vadovas, Antanas Kontautas – Kla pėdos universiteto lektorius, ichtiologas. Vidas Grigoraitis
1998–2010 m. vadovavo LR Archyvų departamentui.
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Babtų ikimokyklinio ugdymo įstaigos
egina

ubinskienė

Pirmasis valdiškas vaikų darželis, kraštotyrininkės arijos
arkauskienės duomenimis, B btuose įkurtas 1938 m.
is glaudėsi Kėdainių g. 9-ajame name, kuris stovi iki šių
dienų. Darželiui priklausė du kambariai – 16 ir 24 m2. Pastatą
rekonstravus, čia dabar gyvena lena Bakienė.
Pirmąja vedėja dirbo Bronė Baukaitė (gim. 1906 04 03),
atvykusi iš nacių okupuoto Kla pėdos krašto. 1939 10 18 čia apsilank s mokyklų inspektorius rado tik 12 vaikų iš registruotų 36.
Kitų nebuvo dėl spuogų išbėrimo ir peršalimo. Darželinukai žaidė
egina ubinskienė
„Važiuojam į Vilnių“ (sostinė ką tik buvo grąžinta Lietuvai).
Antrąja vadove dirbo Adelė Dūdaitė, gimusi 1911 m.
Dauj nų valsčiaus iest liškių kaime, 1929 m. baigusi Riet vo žemės ūkio mokyklą.
Dirbo Ka no, Ukmerg s, Vandži galos vaikų darželiuose. 1939 m. rugpjūčio 1 d.
paskirta B btų vaikų darželio vedėjos pavaduotoja, o lygiai po metų – vedėja.
Tapusi vadove, virėja pasikvietė savo vyresniąją seserį Veroniką Dūdait (gim.
1900 m.)1. Darželis veikė per pirmąjį sovietmetį ir nacių okupacijos metais.
1944 m., grįžus sovietų valdžiai, darželis buvo perkeltas į miestelio centre
esančio namo (Kėdainių g. 8) patalpas. is teikė tik ugdymo paslaugas, vaikai
maistą atsinešdavo iš namų. Vedėja dirbo Gražina ackevičiūtė. 1945 m. kovo mėn.
darželio, priklausiusio Švietimo ministerijai, vaikams buvo paskirtas maitinimas,
pradėta gaminti karštus pietus2.
1945 m. pabaigoje vadovavimą
perėmė arija Drabužinskaitė. i buvo
baigusi mokytojų seminariją, ikimokyklinio auklėjimo kursus, turėjo 11 metų
darbo stažą. Auklėtojomis dirbo Viktorija
artišauskaitė, Vanda Vaitkaitytė,
virėja Teklė Karlavičiūtė3. Veikė viena
vaikų grupė.
. Drabužinskaitė buvo
vienuolė, neaišku, ar valdžiai tai buvo
žinoma, ar ne. 1949 m. buvo uždaryti
Lietuvos vienuolynai, vienuoliai perėjo į Antroji darželio vedėja Adelė Dūdaitė. 1939 m.
nelegalią veiklą. Šiuo metu buvo atleista
ar pati išvyko ir . Drabužinskaitė. Po Darželio virėja eronika Dūdaitė. 1940 m.
jos įstaigos vadove trumpai dirbo Vanda LC A nuotraukos
Vaitkaitytė, ilgiau – Daukšienė. Darželis
pakliuvo į sovietinio saugumo akiratį. 1
LCVA, f. 391, ap. 3, b. 1740, l. 156–157, 254–255;
GB Babtų skyriaus viršininkas eščef. R762, ap. 25, b. 673, l. 197, 201.
riakovas 1949 m. gruodį kritikavo vals- 2 Babtų vaikų darželio vedėjos G. ackevičiūtės
laiškas Babtų centrinės pradinės mokyklos vedėjui
čiaus vykdomąjį komitetą, kad nekovoja
Randžiui, 1945 04 21.
su buržuazine ideologija švietimo įstai- 3 LCVA, f. R762, ap. 6, b. 63, l. 63.
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Darželio vaikai. 1938 m.
BKM nuotr.

Darželio pastatas.
2012 m. D. Šniuko nuotr.
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gose. Darželio vedėja vaikus auklėjanti senoviškai, jie vedami Sporto aikštelės
į bažnyčią, barsto gėles po kunigo kojomis procesijų metu, kai atidarymas. 2013 m.
kurios auklėtojos gyvena klebonijoje, yra vienuolės. Aš manau, kad Lopšelio-darželio
mums pakaks jėgų šiuos trūkumus veikti, – grasino saugumietis4. archyvo nuotr.
Vis daugiau jaunų miestelio šeimų pageidavo savo vaikus
ugdyti darželyje. Turimos patalpos buvo per ankštos, todėl, 1950 m. panaikinus valsčius, darželis perkeltas į buvusią Babtų valsčiaus vykdomojo komiteto būstin –
Kauno g. 28 (vėliau čia veikė kraštotyros muziejus). ediniame name įrengti žaidimų
kambarys, virtuvė, miegamasis. Vaikai naudojosi lauko tualetu. Darželio vaikų amžius buvo įvairus, todėl vyresnieji išmokdavo rūpintis jaunesniaisiais savo draugais.
Nuo 1954 m. darželio vedėja – na Litvinaitė, auklėtoja – anina NemeikšytėLiutvinienė. Pastarajai 1959 m. išvykus, vienerius metus auklėtoja dirbo ofija Kasparavičienė, o nuo 1960 m. – Stasė Poniškaitytė. Ši moteris netrukus paskirta vedėja ir vadovavo darželiui iki 1971 m. Tuo metu darželį lankė
edėja
apie 20 vaikų, dirbo 5 darbuotojai. Babtuose įsikūrus Vyt nų
sodininkystės ir daržininkystės bandymo stočiai ir jos eksperi- Anelė Miklovienė
mentiniam ūkiui, miestelyje sparčiai gausėjo gyventojų, kartu
ir vaikų. Darželyje netilpo visi norintys, todėl Vytėnų eksperimentinis ūkis Prieplaukos gatvėje (Nr. 6) pastatė tipinį 90
vietų darželio pastatą. Iškilminga jo atidarymo ceremonija įvyko
1970 m. lapkričio 7 d. kurtos viena lopšelio ir trys ikimokyklinio amžiaus grupės. Šiame pastate darželis veikia ir dabar.
1971–1987 m. lopšeliui-darželiui vadovavo Anelė Prankaitė- iklovienė. o darbo trukmė buvo 12 val., veikė 4 grupės,
tai sudarė geras galimybes tėvams ramiai dirb ti. Vaikams
skirtas karštas maistas (4 kartus per
4
LYA, f. 3289, ap. 3289, b. 14, l. 65.
dieną), jie guldyti popiečio miego.
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Pilies statyba smėlio dėžėje.
19 5 m.

Auklėtoja Marija Arčikauskaitė
su savo grupės vaikais. 19 1 m.
BKM nuotraukos
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Plečiantis įstaigai, kito ir pareigybių sąrašai bei krūvis. Dirbo 6 auklėtojos Roma Baliukonytė-Uskienė (1971–2011 m.), Stefa Rudzinskienė (1970–1973),
Irena
ockutė (1970–1973),
arija Arčikauskaitė (1971–1975), anina Auškalnytė
(1971–1973), Genė Valukonienė (1972–1976),
onika Simonaitienė (1972–2001);
ūkvedė-sandėlininkė Genė Leonavičienė (1970–1972), Antanina Aniulytė (1972–1977);
lopšelio sanitarė Nijolė atulevičienė (1969–1971); auklės-valytojos – Bronė Ugenskienė (1971–1973), Stasė aleckienė (1970–1971), na Toliušienė (1971–1972), Vlada
Ambrazevičienė (1971–1973), Verutė Aleknavičienė (1971–1991); 3 virėjos – advyga
Bartkienė (1970–1979), Irena ebatarauskienė (1971–1975), Petrutė Rubinskienė
(1969–1983); pastatų priežiūros darbininkas Antanas Trumpiškis (1970–1971). staigoje veikė skalbykla – skalbta vaikų patalynė, rankšluosčiai.
Vadovaujamas energingos vedėjos A. Prankaitės- iklovienės, lopšelis-darželis
ne kartą apdovanotas Švietimo skyriaus padėkos raštais, pripažintas nugalėtoju
tarp Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų. aunas pedagogų kolektyvas, turintis
ikimokyklinėms įstaigoms reikiamą išsilavinimą, išsiskyrė geru metodiniu darbu.
Ugdomoji veikla turėjo pamokų pobūdį trys pamokėlės iš ryto ir viena po pietų.
Buvo privaloma mokyti ir rusų kalbos. Pedagogų metodinė literatūra dažniausiai
buvo pateikiama rusų kalba, vaikams organizuotos sovietų istoriją atspindinčios
šventės (Didžiosios Spalio revoliucijos metinės, Lenino gimimo diena ir kt.). Auklėtojos Danutė Stankevičienė (1974–1987), Regina Katauskaitė-Rubinskienė (1974–1988),
ina Kaminskienė (1974–1975), Aldona Karlikauskaitė (1975–1978), Alina Paškevičiūtė (1975–1978), Irena arkevičienė (1975–1987), Danutė orkūnienė (1976–1979),
Irena Smelčienė-Augonienė (1978–1980), Vitalija Dubinskienė (1978–1980), na
Skirienė-Repkina (1979–1983), ūratė Dobrovolskytė (1979–1983), Aušra Sabutytė
(1979–1980), ūratė uzėnienė (1979–1980), Džuljeta araitytė (1980–1982), Nijolė
Bučiuvienė (1981–1983), Regina Blažaitytė (1981–1982), ugenija ociūtė (1984–1993)
stengėsi, kad vaikams čia būtų gera, kad jie daug išmoktų, pamatytų. Dažni
pasivaikščiojimai prie Nev žio, Babtų šile padėjo vaikams augti sveikiems, buvo
skiepijama meilė savo kraštui, gamtai.
staigos gerov , gražią aplinką sukurti, pastatą išlaikyti padėjo Vytėnų bandymų stotis, jos eksperimentinis ūkis, 1987 m. įkurtas Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės institutas. Institutas nemokamai tiekdavo daržovių ir vaisių vaikams
maitinti. Atsidėkodami už tai, darželio darbuotojai ateidavo į derliaus nuėmimo talkas.
Nuo 1987 m. darželiui vadovavo Lolita Liugailienė, kuri po motinystės
atostogų 1988 m. buvo paskirta dirbti Pag nės pradinėje mokykloje.
Nuo 1988 m. darželiui vadovauja Regina Rubinskienė, šioje įstaigoje dirbusi
auklėtoja nuo 1974 m. Vaikų skaičius kito vienais mokslo metais grupėse būdavo po 20 vaikų, kitais – net iki 28. Vietoj planuojamų 90 darželį lankė net 110
mažųjų babtiečių. pač daug vaikų į darželį nepateko 1978–1990 m.
Tuometinio steigėjo Kauno rajono valdybos sprendimu 1990 m. prie Babtų
lopšelio-darželio buvo pradėtas statyti priestatas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb ,
dėl sutrikusio šalies ūkio statyba liko nebaigta. Be to, buvo priimti palankūs šeimai įstatymai, leid tėvams vaikus auginti namuose iki 7 m., neprarandant darbo
vietos. Visa tai lėmė, kad vaikų skaičius darželyje sumažėjo iki 50, 1992–1994 m.
veikė tik dvi 10.30 val. trukmės grupės ir viena 4 val. trukmės grupė.
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Darželio darbuotojai, nusifotografav vedėjos
iš kairės

.

ubinskienės 50-mečio proga. Pirmoje eilėje

mokytojos Edita Simonaitienė, Dainora

direktorės pavaduotoja pradiniam ugdymui

audonienė, dietistė Daiva Garbaliauskienė,

egina Prelgauskienė, direktorė

direktorės pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

asiliauskienė, valytoja

eilėje valytoja

alentinas

ita Trepkevičienė, sargas

ima Stankienė, auklėtojos

padėjėja Dalia Kumetienė, auklėtojos

ida Andriuškevičienė antroje

aitaitis, sandėlininkė

ida Paškevičienė,

ima Benevičienė, Anelė Miklovienė, Audra Trumpiškienė,

bibliotekininkė Sigita Chmieliauskienė, auklėtojos padėjėja
ūkvedė

ubinskienė,

omutė Uskienė, Birutė Kiselienė, auklėtojos

virėja Ona Degutienė, pastatų priežiūros darbininkas Marius
auklėtoja

egina

asa Sasnauskienė, mokytojos Loreta unčienė ir

Laimutė Špakauskienė, vyr. virėja anina
auklėtojos padėjėja
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ita Bosaitienė, mokytojos Irena

aitaitis, mokytoja Alma Talalienė,

irginija Lekečinskienė trečioje eilėje

aluntienė, Kristina Antanavičienė, urgita Kuskevičienė,

ida Mezginienė. 2002 m. Lopšelio-darželio archyvo nuotr.

Lietuvai atgavus laisv , įstaigos aplinkoje ugdant vaikus buvo akcentuojama
lietuvybė. Darželio kolektyvas pasirinko liaudies papročių, tradicijų puoselėjimo
kryptį. 1997 m. įvyko darželio krikštynos Babtų klebonas onas Stankevičius pakrikštijo darželį – tėvų sprendimu jam buvo suteiktas ,,Šilelio“ pavadinimas. Vardas
pasirinktas neatsitiktinai, nes prie Babtų augantis šilas buvo vaikų mėgstama vieta.
Grupės pavadintos šilo gyventojų, pasakų personažų vardais ,,Paukšteliai“, ,,Kiškiai“,
,,Nykštukai“, „Grybai“. Pastatų priežiūros darbuotojo Valentino Vaitaičio, tėvelių
dėka įstaigoje atsirado liaudiškų ornamentų, karpinių, staliaus, keramikos dirbinių.
staiga įsigijo tautinius kostiumus vaikams, žaidžiami liaudies žaidimai, dainuojamos
lietuvių liaudies dainos, sekamos pasakos, švenčiamos tradicinės šventės – „Vaikų
Velykėlės“, „Kalėdos pas mus“, „Adventiniai vakarai“, „ oninės“, „Kaziuko mugės“,
„Užgavėnės“. Ne kartą šventiniuose renginiuose dainavo ir grojo Babtų kultūros
centro folkloro ansamblis „Vėrupė“, vaikus rankdarbių mokė tautodailininkė Rima
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ikalauskienė. Tai buvo didelis muzikos vadovės Rasos Sasnauskienės bei auklėtojų
Romutės Uskienės, Rimos Benevičienės, Danguolės Barkauskienės, onikos Simonaitienės, Audros Trumpiškienės indėlis. 2004 m. darželio pedagogai ema tkiemio
dvare organizavo t stinį Kauno rajono ikimokyklinių įstaigų meninį istorinį renginį
„Nors esi maža, bet esi didi“. ia susirink rajono vaikai, jų tėveliai ir pedagogai
ne tik šoko, žaidė, dainavo, bet ir susipažino su Babtų krašto istorija, tradicijomis,
vaizdingu Piep lių piliakalnio ir Nevėžio upės kraštovaizdžiu.
Vaikų darželio bendruomenė puoselėjo savas tradicijas. Darbuotojai kartu su
vaikais, jų tėvais vaidino ir rodė spektaklius ne tik savo įstaigoje, bet ir miestelio
šventėse. eninio ugdymo pedagogės R. Sasnauskienės režisuoti spektakliai „Grybų
karas“, „ uikių mokykla“, „Pepė Ilgakojinė“, „Uodo vestuvės“, „Trys paršiukai“,
„ eškos trobelė“, „Ropė“, „Daktaras Aiskauda“ – buvo sutikti dėmesingai. Darželio darbuotojai laisvalaikiu keliavo po Lietuvą, šventė Naujųjų metų palydas,
sveikino garbingų jubiliejų sulaukusius kolegas.
2001 m. įrengus priestatą, iš Babtų vidurinės mokyklos į darželį buvo atkeltos
pradinės klasės. staiga tapo Babtų darželiu-mokykla. Tais mokslo metais veikė 8
pradinių klasių ir 4 ikimokyklinių grupių komplektai, mokėsi 132 pradinių klasių
mokiniai, ugdyti 75 darželinukai. Ketvirtokai mokėsi popietinėje pamainoje, nes
trūko patalpų. Pavaduotoja pradiniam ugdymui dirbo Regina Prelgauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui R. Sasnauskienė, 8 pradinių klasių mokytojos
Laima Špakauskienė, Kristina Antanavičienė, Irena Valuntienė, Alma Talalienė,
Dainora Raudonienė, urgita Kuskevičienė, dita Simonaitienė, Loreta unčienė, 7
ikimokyklinio ugdymo auklėtojos R. Uskienė, R. Benevičienė, A. Trumpiškienė,
Birutė Kiselienė, Anelė iklovienė, Sonata Vaitaitienė, Rita Bosaitienė. Turintiems
kalbos sutrikimų vaikams pagalbą teikė logopedė Diana Kuzmienė. Tikėjimo tiesų
mokė mokytojai ligijus Alikauskas (2001–2002), enita Galicinienė (2002–2013),
Virginijus Štilpa (2010–2012). Nuo antros klasės įvestas ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, dirbo anglų kalbos mokytojos Nijolė Bučiuvienė, urgita Klimaitė,
Kristina Kalvaitytė, Virginija Vičiulienė.
Darželiui tapus ir mokykla, atsirado naujų tradicijų, šv sta okytojo diena.
os metu mokytojams darytos įvairios staigmenos, o vaikams pamokas vedė jų
tėvai. Vėliau pamokos mokytojams prat stos ema tkiemio dvare, Babtų girininko Artūro Drumsto miško sodyboje, gėlininkės nutės Bartkaitės, ono egersko
sodybose ir kitur. ia jų laukė įvairios užduotys, pavyzdžiui, ant senos namo
sienos nupiešti piešinį „ ano mokykla“, sukurti kompoziciją iš gamtinės medžiagos, improvizuoti duota tema, dalyvauti kuriamoje operoje ir pan. Darbuotojams
organizuotos advento vakaronės. ose skambėdavo profesionalių meno kolektyvų
kūriniai, darbuotojai buvo apdovanojami už geriausius metų darbus.
Pertvarkant Kauno rajono švietimo įstaigas, 2004 m. prie Babtų darželiomokyklos prijungta Vareik nių pradinė mokykla, kuri tais pačiais metais baigė
savo veiklą kaip juridinis asmuo, 2005 m. – Pagynės pradinė mokykla, likusi
veikti savo vietoje.
staiga tapo mokykla-darželiu. oje dirbo 24 aukštas kvalifikacines kategorijas
turintys pedagogai (6 metodininkai, 9 vyr. mokytojai ar auklėtojai, 6 mokytojai ar
auklėtojai), 18 aptarnaujančių žmonių. Veikė 10 pradinių klasių komplektų (149
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Pradinių klasių mokytoja
Edita Simonaitienė su auklėtiniais.
2008 m.
Darželinukų išleistuvių
mokyklą šventė. 2009 m.
Lopšelio-darželio archyvo nuotraukos
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mokiniai), 5 ikimokyklinio amžiaus grupės (84 darželinukai). Sumažėjus mokinių,
2010 m. Pagynės skyrius uždarytas, mokiniai perkelti į Babtų mokyklą-darželį.
2001–2010 m. m. direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui dirbo ilgamet
patirtį turinti pedagogė R. Prelgauskienė. os iniciatyva surengta pirmoji 4-ųjų klasių
mokinių konferencija „Babtų seniūnijos kaimai“, kuri vėliau išaugo į kasmetinį renginį.
okytoja D. Raudonienė leido įstaigos laikraštėlį „Lašelis“ (2004–2013).
okiniai patys rinko medžiagą, darė interviu su įdomiais žmonėmis, straipsnius
įvairino savo piešiniais.
2004 m. įstaiga prisijungė prie Kauno rajono sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo veiklos. Sveikatos stiprinimo komandai vadovavo R. Prelgauskienė, vėliau
D. Raudonienė. Skaitytos paskaitos, organizuoti sporto ir sveikatingumo renginiai,
laimėti projektai. Vaikai ir tėvai mokyti sveikai gyventi, įsigyta naujų sveikatinimo priemonių, inventoriaus. 2012 m. įstaigos darbą gerai įvertino Kauno rajono
švietimo centras, Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras ir jai įteikta sveikatą
stiprinančios mokyklos vėliava.
Kūrybingi, gilių metodinių žinių turintys pedagogai pastebėti ir Kauno rajono
mastu. okytojos I. Valuntienės vadovaujamas mokyklos-darželio dramos būrelis
ne kartą rajone laimėjo prizines vietas. i pakviesta vadovauti rajono pradinių
klasių metodiniam būreliui. Rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinio
ratelio veikloje dalyvavo R. Benevičienė. Ikimokyklinio ugdymo metodinėje taryboje, o šiuo metu rajono meninio ugdymo pedagogų metodinėje taryboje aktyviai
dalyvauja R. Sasnauskienė.
okyklos-darželio bendruomenė siekė, kad vaikai turėtų geras mokymosi ir
ugdymosi sąlygas. Dalyvaudama Kauno rajono savivaldybės projektuose, įstaiga
įsigijo vaikų sveikatą gerinančių priemonių, už 118 tūkst. litų sporto aikštel , kuria
dabar naudojasi ne tik vaikai, bet ir sportuojanti Babtų bendruomenė.
2010–2013 m. Babtų mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoju dirbo buv s
Pagynės skyriaus mokytojas Vytautas Nutautas. is t sė pradėtus darbus, vedė
mokyklos renginius, aktyviai mokė vaikus sportuoti.
2012 m. prie Babtų mokyklos-darželio prijungtas Sitk nų skyrius – 18 ikimokyklinukų.
Babtų mokykla-darželis sėkmingai bendradarbiauja su Babtų gimnazija, seniūnija, kultūros centru, kraštotyros muziejumi, biblioteka, Sodininkystės ir daržininkystės institutu, Babtų seniūnijos ūkininkais, un škių senelių globos namais,
Kauno rajono ir miesto švietimo įstaigomis.
2006 m. prasidėjo mokyklos-darželio bendravimas su Norv gijos Notteroy
savivaldybė mokykla. 2008 m. pirmą kartą jos mokytojai su mokiniais atvyko į
Babt s ir darželyje atliko pedagogin praktiką, kartu su vaikais žaidė, keliavo. Tais
pačiais metais direktorė R. Rubinskienė ir pavaduotoja ugdymui R. Sasnauskienė
buvo pakviestos į Norv giją susipažinti su šios šalies švietimo sistema, dar vėliau
ten lankėsi auklėtojos R. Benevičienė, R. Penkinienė, A. Trumpiškienė. Abipusiškai
naudingas bendradarbiavimas išaugo į draugyst . Vaikai kiekvienais metais laukia
svečių iš už B ltijos, naujų įspūdžių.
Sumažėjus mokinių bei komplektų Babtų gimnazijoje ir mokykloje-darželyje,
2013 m. pradinės klasės iškeltos į gimnazijos patalpas. Atlaisvintose patalpose
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Lopšelio-darželio darbuotojai 2014 2015 mokslo metais. Sėdi iš kairės
Penkinienė, Daiva Garbaliauskienė, direktorė

egina

Sigita Chmieliauskienė pirmoje eilėje stovi auklėtojos
auklėtojos padėjėja
Paulauskienė, ūkvedė

ita Bosaitienė, vyr. virėja anina

auklėtojos

ubinskienė, auklėtoja

direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir meninio ugdymo pedagogė
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asa

ima Benevičienė,

asa Sasnauskienė, auklėtoja

italija Blaževičienė, Audra Trumpiškienė,
asiliauskienė, sekretorė-archyvarė

ida Mezginienė, logopedė Diana Kuzmienė, auklėtojos padėjėja

Stankienė. Antroje eilėje stovi auklėtojos padėjėja Eglė Gavrilčikienė, auklėtoja Sonata

ita

ima
aitaitienė,

auklėtojos padėjėja Dalia Kumetienė, auklėtoja Lina Paulauskaitė. Lopšelio-darželio archyvo nuotr.

įrengta nauja ikimokyklinio ugdymo grupė. Ryšium su tuo 2013 m. rugsėjo 1 d.
įstaiga vėl pakeitė pavadinimą. Dabar ji – Kauno rajono Babtų lopšelis-darželis.
Veikia 6 grupės (5 Babtuose, 1 Sitkūnuose), jas lanko 117 ikimokyklinio amžiaus
vaikučių (96 Babtuose, 21 Sitk nuose).
2015 m. įstaigoje dirbo 13 pedagogų direktorė R. Rubinskienė, direktorės
pavaduotoja ikimokykliniam ir meno ugdymui R. Sasnauskienė, auklėtojos Rima
Benevičienė, Vitalija Blaževičienė, Sigita hmieliauskienė, anina Gaidelienė, Daiva
Garbaliauskienė, Lina Paulauskaitė, Rasa Penkinienė, Audra Trumpiškienė, Diana
Vaičiūnienė, Sonata Vaitaitienė, logopedė Diana Kuzmienė.
Lopšelio-darželio ūkvedė – Vida
ezginienė, vyresnioji virėja – anina
Vasiliauskienė, auklėtojų padėjėjos – Dalia ebatarauskaitė-Kumetienė ir glė
Radavičiūtė-Gavrilčikienė, sekretorė-archyvarė – Vita Paulauskienė.
2013 m. pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos projektą įstaigos
pastatas buvo atnaujintas ir apšiltintas. Dabar lopšelis-darželis ir gražiai sutvarkyta
aplinka džiugina miestelio bendruomenės ir svečių žvilgsnį.
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Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės
instituto ištakos ir naujos bazės kūrimas
Babtuose
Stasys Švirinas

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas B btuose yra didžiausia
ir svarbiausia šios srities mokslinio tyrimo įstaiga ne tik Lietuvoje, bet ir visose
Baltijos šalyse. o ištakos siekia 1937 metus. Iki tol Lietuvos sodininkystės plėtotojai,
kurie augino sodus, platino veisles, rašė knygas, teikė patarimus, steigė draugijas
ir pan., buvo pavieniai asmenys uozas Strumila (1774–1847), Simonas Daukantas (1793–1864), Laurynas Ivinskis (1810–1881), dvardas enčevskis (1846–1918),
Vincas ontvila (1846–1903), Adomas rebnickis (1858–1941), Peliksas artišius
(1879–1956), Tadas Ivanauskas (1882–1970) ir kiti.
1926 m. buvo įkurti emės ūkio rūmai, kurie formavo šalies žemės ūkio
gamybos kryptis, teikė joms teorin , praktin ir materialin pagalbą. emės ūkio
mokslui kurti 1927 m. įsteigtas atskiras padalinys – emės ūkio tyrimo įstaiga, jai
vadovauti paskirtas urgis Krikščiūnas (1894–1947), mok sis Peterb rgo universitete ir agronomijos mokslus baig s
lės universitete, Vokietijoje. staigos vadovo
pavaduotoju ir inspektoriumi 1931–1940 m., o nuo 1940–1941 m. ir jos vadovu
dirbo Vytautas Vazalinskas (1910–1984).
Pirmosios žemės ūkio bandymų stotys (iš pradžių vadintos lauko bandymų
ūkiais) įkurtos 1927 m. onišk lyje ir Rumokuos , 1928 m. Dotnuvoj , 1929 m.
Alytuj , 1932 m. Varėnoj , 1935 m. Sam liškėje, 1937 m. Radv liškyje.
1937 m. balandžio 12 d. aptartas sodininkystės ir daržininkystės tiriamasis
darbas, numatyti vadovai ir jų stažuotės1, o 1938 m. gegužės 2 d. emės ūkio
ministerijos įsakymu įkuriama sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotis.
ai skirtas Dotnuv s dvaro Valin vos palivarkas ir dalis emės ūkio akademijos
mokomojo ūkio – 46,25 ha žemės ir keli trobesiai. Vedėju paskirtas Kazimieras
Bučiūnas, kuris tų pat metų spalį dėl, jo manymu, bandymams netinkamos bazės atsistatydino. Po jo vedėjo pareigas ėjo Dotnuvos bandymų stoties vedėjas
P. Kadziauskas, o nuo 1938 m. gruodžio 1 d. iš stažuotės Danijoje grįž s onas
Paršeliūnas2. Pastarojo nuomone, žemės stočiai pakako, bet labai trūko patalpų ir
gana sunku realizuoti kaimo vietovėje išaugintas daržoves3.
Pirmosios sovietų okupacijos metais, nusavinus gyventojų žemes, stotis buvo perkelta arčiau Kauno. 1940 m. lapkričio 10 d. emės ūkio komisariatas jai paskyrė pavyzdinį Leono Račiūno ūkį Vyt nuose ir dar tris ūkius su 450 ha žemės (žemės plotai ir priklausomybė kelis kartus keitėsi). Stoties vedėju iki 1941 m. spalio
1 d. buvo . Paršeliūnas, po jo – Vokietijoje stažav sis onas Galinis. Nuo 1
emės ūkis, 1937, Nr. 7, p. 304; 1938, Nr. 3, p. 232;
1943 m. vadovavimą stočiai perėmė
Nr. 4, p. 252 (visur – kronikos skyriuje).
2
pat, 1939, Nr. 1, p. 133 (kronika).
onas Proškevičius, jau vadintas direk- 3 Ten
Paršeliūnas ., Galinis . Sodininkystės-daržitoriumi. 1944 m. balandį vokiečių okuninkystės bandymų stotis ir jos paskirtis, ten pat,
1940, Nr. 1, p. 44–56; Paršeliūnas . Didelė vaisių
pacinė valdžia Vytėnus grąžino savininir daržovių tvirtovė šalia Kauno, Naujoji sodyba,
1942, Nr. 1, p. 142–144.
kui. Poskiepiai, kiti augalai ir invento-
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Bandymų stoties
administracijos
pastatas

alinavoje.

1938 m.

rius buvo perkelti į D tnuvą. edelyną L. ačiūno namas, kur perėmė sodininkystės ir
prižiūrėti buvo paliktas asistentas Pet- daržininkystės bandymų stotis. 1954 m.
ras Balčikonis. Grįžus sovietams ir Vytėnus grąžinus stočiai, jis ėjo direktoriaus pareigas, kol 1945 m. buvo represuotas.
Nuo 1945 m. vasario 1 d. stoties direktorius vėl . Proškevičius, jo pavaduotojas Antanas Laukaitis. ie Vytėnuose atkūrė karo sugriautą ūkį, įruošė vaismedžių
veislių tyrimo, vaismedžių tr šimo, sodinimo atstumų, daržovių agrotechnikos ir
kitus bandymus, pirmieji spaudoje skelbė tyrimų duomenis.
1948 m. daržovių sėklininkystės tyrimus pradėjo arija Rasimaitė-Baranauskienė. 1951 m. vaismedžių selekciją, pradėtą savo sodyboje, stotyje t sė Ipolitas
Štaras. 1952 m. lauko ir šiltadaržių daržovių auginimo bandymus pradėjo Albinas
Šidlauskas. 1953 m. vaismedžių veislių tyrimą perėmė Vytautas Tuinyla.
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ytėnų bandymų stoties teritorijos planas 1
iš

administracinis pastatas, 2

3

1942 1943 m. statytas šiltnamis, 4

6

vaiskrūmių kolekcija ir veislių tyrimas,

9

1946 m. apsodinti veislių tyrimo kvartalai, 10

11

sodo dirvos naudojimo bandymai, 12

13

obelų sodinimo atstumų bandymai, 14

kolekcija, 16

sodyba, 1

šiltnamis,

alinavos persodintų vaisių sodas, 5
vegetatyvinių poskiepių sklypas, 8
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medelynas,
lazdynai,

m. sodintų obelų tr šimo bandymai,

vėliau apsodinti vaismedžių veislių tyrimo kvartalai,
daržininkystės bandymai, 15

selekciniai uogynai, 18

sėklinių poskiepių

selekciniai sodai. Sudarė S. Švirinas,

braižė E. Markauskas

1950 m. birželio 1 d. bandymų stotis iš emės ūkio ministerijos pavaldumo
perėjo Lietuvos mokslų akademijos žinion, o 1956 m. tapo Lietuvos žemdirbystės
instituto padaliniu.
1953 m. stočiai vadovauti grįžo pirmasis jos vadovas Valin voje K. Bučiūnas,
darbai Vytėnuose plėtėsi. 1955 m. sukurta biochemijos laboratorija (vykdytoja Stasė
Bičkauskienė). 1956 m. atnaujintas vaismedžių poskiepių tyrimas (Stasys Švirinas),
iš Dotnuvos perkeltas daržovių selekcijos skyrius ( urgis ačys). 1957 m. išplėsta
uoginių selekcija (Aldona
isevičiūtė) ir kaulavaisinių tyrimai bei jų selekcija
(Genovaitė Švirinienė, nuo 1963 m. Algirdas Lukoševičius). 1960 m. imtasi dekoratyvinių augalų ( ulija Samsonaitė), augalų apsaugos (Deoliozija Vitkauskaitė)
tyrimų, išplėsti lauko ir uždaro grunto daržovių bei prieskoninių augalų tyrimai.
1957–1959 m. čia moksliniu bendradarbiu dirbo iš įkalinimo ir tremties Rusijoje
grįž s buv s Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.
Vytėnuose bandymų sodai buvo aptverti aukšta vielos tinklo tvora. Derlių
sargai saugodavo tik iš lauko pusės, eidami palei tvorą su šunimi. Niekam nekildavo mintis neštis iš sodo krepšelį vaisių. Priežiūros darbus sode atlikdavo patyr
ir sąžiningi mechanizatoriai bei darbininkai. Taip pat rūpestingai buvo prižiūrimi
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Daržovių bandymų
derliaus apskaita.
Prie svarstyklių
D.

itkauskaitė.

1955 m.

Purškiami sodai.
1958 m.

daržų bandymai, sodyba ir visa stoties teritorija. Tai pastebėdavo ir įvertindavo
net ekskursantai, ypač iš panašių SSRS įstaigų. Vytėnų stotis pagal bandymų
tikslumą ir gautų duomenų matematinį apdorojimą buvo laikoma viena geriausių
Sovietų Sąjungoje, čia atvykdavo kitų mokslo įstaigų atstovai pasimokyti patirties.
Baigiantis darbo dienai darbininkai ir moksliniai bendradarbiai galėjo įsigyti
vaisių už simbolin kainą po 5 kapeikas už kg. Prie sodo vartų juos pardavinėdavo paskirtas darbininkas. Ribojamas buvo tik vaisių kiekis. Daugiau, jau už
kitą kainą, galėjai pirkti sandėlyje.

Kūrimasis Babtuose
Stoties bazė tenkino tuo metu bandymams keliamus reikalavimus, o arti
esantis Kaunas buvo gera rinka vaisiams ir daržovėms realizuoti, tačiau valdžios
politika vertė ieškoti stočiai naujos vietos trečią kartą.
N. hruščiovo valdymo laikais (1953–1964 m.) buvo stambinami ūkiai, o
valdymo bei mokslo įstaigos artinamos prie gamybos ir keliamos toliau nuo miestų.
Lietuvos žemės ūkio ministerija iš Vilniaus buvo kraustoma į Dotnuvą. Vytėnų
bandymų stotis kliuvo todėl, kad buvo arti Kauno, o ūkin baz būtinai reikėjo
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išplėsti iki 2 000–3 000 ha. Patogiausia būtų buv prijungti gretimą „Naujo gyvenimo“ (Dome kavoje) kolūkį. Kiti variantai buvo agrada (ūkis šalia Garliav s)
arba „Salomėjos Nėries“ (prie Karm lavos) kolūkis. Pasiūlymai buvo atmesti – per
arti Kaunas. Valdžios žvilgsniai krypo ir į Ukmerg s, P nevėžio, Kėd inių rajonus.
Tada pasiūliau Babt s, su kuriais buvau susipažin s 1952 m., kai ten tyriau dirvas.
Pasiūlymui pritarė mokslinis bendradarbis dvardas Armolaitis, su kuriuo
dar kartą apžiūrėjome B btų žemes ir pateikėme raštiškus motyvus vietovė prie
gerų kelių, čia yra pakankamai tipingų dirvų bandymams. Susirašinėjimai ir
derinimai vyko 1960 m. liepos–lapkričio mėn. Kadangi Kauno rajono vadovybei,
matyti, rūpėjo bandymų stotį išlaikyti savo teritorijoje, bandymų stočiai buvo
atiduotas „Nevėžio“ kolūkis (B btai).
kio priklausomybei pakeisti reikėjo kolūkiečių sutikimo. monės pasiūlymą
išklausė susidomėj , pilni ir geresnio gyvenimo vilčių. Sutikimas buvo gautas, o
mane, kaip vieną teritorijos paieškos iniciatorių, kartu su moksliniu bendradarbiu
onu Bandaravičiumi stoties vadovybė išsiuntė į Babtus stebėti „Nevėžio“ ūkinės
veiklos. 1960 m. gruodžio 22 d. Kauno rajono vadovybės sprendimu Nr. 632
„Nevėžio“ kolūkis buvo perduotas Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės bandymų stočiai, tapo jos eksperimentiniu ūkiu.
Gruodį emdirbystės instituto direktorius Petras Vasinauskas mane pasikvietė
į Dotnuvą. Pirmiausia paklausė, ar moku išgerti. Pagalvojau, kodėl neklausia, ar
išgeriu Po to paaiškino šiais laikais vadovui tenka vaišinti „reikalingus“ žmones,
negerai, kai bevaišindamas pats pasigeria. Paskui kalbėjo apie naująją baz . Paprašė
ją perimti ir laikinai eiti eksperimentinio ūkio direktoriaus pareigas. Paaiškino,
kad buvusio kolūkio specialistus taip pat reikia laikinai priimti į eksperimentinį
ūkį. Sukakus 2 mėn. ir vienai dienai, laikinai priimtieji liks nuolatiniai.
Taip ir pasielgiau brigadininkai Polikarpas Petkevičius, uozas Velička,
Petras Gruodis, zootechnikas Borisevičius, dirbtuvių vedėjas uozas Kopustinskas,
sandėlininkas Petras izarevičius ir kai kurie kiti liko dirbti naujame ūkyje.
Buv s kolūkio pirmininkas Aleksandras Pachnikas pasiprašė atleidžiamas,
kurį laiką dirbo Babtų apylinkės pirmininku. Vytėniškiai Vytautas Kazlas buvo
Mokslo darbuotojai
iš kairės
A. Kviklys,
L. Kulikauskas,
. Tuinyla ir
E. Armolaitis sode
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paskirtas vyr. buhalteriu, ustinas Liaugaudas – vyr. agronomu, onas Vaičiulėnas – vyr. inžinieriumi.
Perimtos žemės kartu su Vyt nais sudarė 2 816 ha. Iš jų ariamos 1 540 ha,
pievų 346, ganyklų 78, daugiamečių sodinių 95 (iš jų sodų 74), miškų 271, sodybų
140, tvenkinių ir kitos nenaudojamos 346 ha.
Reikėjo spr sti, kaip ūkiui vadovauti. Tuo laiku buvo siūloma stambinti
brigadas ar įvesti šakinį ūkio valdymą. Vėl teko vykti į Dotnuvą konsultuotis su
P. Vasinausku. Išklaus s paaiškinimo apie buvusią ūkio struktūrą, pareiškė, kad
reikėtų suformuoti bent 5 gamybinius skyrius. eigu pasielgtume kitaip, būtume
didžiausi nemokšos. Taip ir padarėme. Liko tos pačios 3 kolūkio brigados, pavadintos skyriais 1 – Babtų, 2 – Dirvinių, 3 – Šaši . Ketvirtuoju skyriumi tapo iš
Pag nės tarybinio ūkio perimti Gaili šiai. Prie jo dar prijungtos Papart nės vaikų
pagalbinio ūkio žemės. Senoji bazė Vyt nai tapo 5 skyriumi.
kio centrą dar kolūkis buvo pradėj s kurti Babtų skyriuje. Šiam reikalui čia
nudrenuota 36 ha žemės. echaninės dirbtuvės buvo Kauno gatvėje, karo metu
sudegintos mokyklos vietoje.
ediniame pastate buvo kalvė, tekinimo staklės,
metalo virinimo įranga, darbavosi patyr s vietinis meistras Ričardas ankūnas.
Dabar čia miestelio centrinio šildymo katilinė.
Stabaun čiuje, prieplaukoje, buvo praeityje ema tkiemio dvarui priklaus s
senovinis mūrinis pastatas laivais gabenamoms prekėms sandėliuoti. ia buvo išlik garo mašina sukamas malūnas ir lentpjūvė. inėtinas senovinis buvusio Šašių
dvaro tvartas, kurio stogą teko taisyti ir jame laikyti karves bei prieauglį. Šis ilgas
kelių durų medinis statinys vėliau nugriautas. Pirmajame skyriuje, prie Ant gynės
kelio, veikė sovietų kariuomenės lokacinis įrenginys, stovėjo medinės kareivinės.
Kolūkio raštinė buvo miestelio centre, žydų gyventame mediniame name
(dabar čia mūrinis 2 aukštų prekybos pastatas). Dirbti buvo maža vietos, tad
raštin perkėlėme į Sibiran ištremto uozo
arcinkevičiaus sodybą miestelio
pietinėje dalyje. Ant šios sodybos veršidės pamatų dabar stovi kultūros namai.
Perėm ūkį, pirmiausia siekėme parinkti bandymams tinkamus plotus.
P. Vasinauskas patarė jų ieškoti kuo
arčiau būsimo bandymų stoties admi- Agronomas selekcininkas urgis Mačys.
nistracinio centro. is buvo numatytas Apie 19 0 m. SDI archyvo nuotraukos
Babtuose, kur dabar miestelio aikštė ir
jo 600 metų paminklas.
Daržininkystės bandymams geriausiai tiko pirmojo skyriaus plotai į
šiaurės vakarus nuo miestelio. iems
užuovėją sudarė Babtų ąžuolynas. emės čia gana lygios ir ne per sunkios.
Plotų pakraščiu tekanti Gyni – geras
vandens telkinys. Rezervu laikyta teritorija nuo miestelio į rytus.
Sodininkystės bandymams pagrindinis plotas parinktas į pietus nuo
Babtų, tarp kelio į Raud ndvarį ir e-
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maičių plento, ir Gaili šiuose. Pastaruosius agrotechnikos bandymams parinko
. Armolaitis.
1961 m. pradžioje emės ūkio ministerija paskyrė 1,5 mln. rublių šiltnamių
ir dviejų aštuonbučių namų statybai. Teko skubiai parinkti namų projektus ir juos
pritaikyti vietos sąlygoms. Šiltnamių statybą delsėme, nes juos norėta pastatyti
kuo geresnius, o tinkamų projektų neradome. Šalia šiltnamiams numatytos vietos,
arti ąžuolyno, pagal Dotnuvos selekcijos stoties projektą buvo pastatyta medinė
sėklojų saugykla. ia kurį laiką buvo atliekami daržovių ir jų sėklojų auginimo
bandymai, o saugykla naudojama pagal paskirtį.
Nestatydami šiltnamių, negalėjome panaudoti jiems skirtų lėšų. Gailiušių
skyriuje, buvusios Papartynės žemės ganyklose, savavališkai pradėjome statyti tvartą
ir vieno buto namą, o Dirvinių skyriuje – 8 butų gyvenamąjį namą. inisterijoje
teko aiškintis, mūsų argumentus priėmė.
Netrukus sužinojome, kad mūsų parinktame daržininkystės bandymų plote
numatyta statyti vidurin mokyklą. Reikėjo ūkio sutikimo, vyko svarstymai. Vienoje
iš komisijų dalyvav s P. Vasinauskas mums patarė nusileisti, nes mokyklai ši vieta
tikrai tinkama kelių kryžkelėje, iš visų pusių patogu atvykti mokiniams. Taip ir
buvo padaryta, tačiau labai sumažėjo daržininkystės bandymams tinkami plotai.
Direktoriumi tapus Klemensui Palaimai, šiltnamių statybos vieta ir daržininkystės
bandymų plotai buvo perkelti į rytin miestelio pus .
Statybos vyko sklandžiai Vasarai įpusėjus du 8 butų namai jau buvo baigiami statyti (dabar Kauno g. 16 ir 18), tačiau apsižiūrėta, kad nėra katilinės ir
nebus kaip šiuos pastatus šildyti. Skubiai buvo surastas 12 butų namo su katiline
(dabar Kauno g. 12) projektas ir iki vėlyvo rudens baigti visi trys namai. Tą pačią
vasarą Babtų skyriuje buvo pastatytas 1 buto gyvenamasis namas skyriaus vedėjui.
ksperimentinio ūkio raštinė iš Vytėnų į Babtus perkelta 1961 m. balandį.
Nuo tada ūkio tarnautojai, taip pat moksliniai bendradarbiai, kurie naujoje vietoje
darė bandymus, buvo kasdien čia vežiojami dengtu UA sunkvežimiu. Naujieji
ūkio tarnautojai kėlėsi į ką tik įrengtus aštuonbučius namus. Pirmieji moksliniai
bendradarbiai Nijolė ir Algimantas Kvikliai Babtuose apsigyveno 1963 m., persikėl
iš Vilniaus. Netrukus įsikūrė Genovaitė ir Stasys Švirinai, onė ir dvardas Armolaičiai, Aušra ir Romas Vosyliai, Anastasija Karpovaitė.
okslinių bendradarbių
kabinetai buvo įrengti naujajame 12 butų name.
inėtinas vienas skaudus įvykis. Buvo įprasta parsivežti žvyro iš jau uždrausto eksploatuoti žvyryno Babtų šile. Prie stataus karjero šlaito pristūmus
sunkvežimį ir kastuvais pajudinus žvyrą, jis pats byrėdavo į kėbulą. Vienas toks
nelegalus reisas baigėsi skaudžia nelaime. Pajudintas žvyras kaip kalnas užgriuvo
sunkvežimį ir žvyro kasėjus. Kasėjas onas Ratkevičius, gim. 1927 m., žuvo.
Direktoriaus pareigos man trukdė t sti tiriamąjį darbą. Be to, buvau nepartinis (tuo metu bandymų stotyje partijos narių dar nebuvo). Kai rajone vykdavo
ūkių vadovų pasitarimai, po dalykinių užsiėmimų paprastai sakydavo nepartiniai
laisvi, o partijos nariai pasilieka tolesnių instrukcijų. Aš turėdavau išeiti iš salės.
Rajono vadovybei tai nepatiko.
1961 m. pavasarį į bandymų stotį buvo paskirti du jauni emės ūkio akademiją baig specialistai dmundas Šmatavičius ir Vytautas Knašys. Pirmasis

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

buvo paskirtas eksperimentinio ūkio agronomu sodininku, o antrasis jaunesniuoju
moksliniu bendradarbiu. 1961 m. rugpjūčio 25 d. V. Knašys iš man s perėmė
eksperimentinio ūkio direktoriaus pareigas, aš vėl tapau moksliniu bendradarbiu.
. Šmatavičius greitai buvo paskirtas vyriausiuoju agronomu. Gerai sutardami
abu vadovai ėmė ryžtingai tvarkyti ūkį. Pastatyti pagrindiniai gamybiniai pastatai,
nudrenuota didžioji dalis žemių, sustiprinta ūkio ekonomika, pakviesti geri specialistai ir vadovai mechanizacijos inžinierius onas Krapikas, veterinarijos gydytojas
Vytautas muidzinavičius, vyr. zootechnikas
eslovas Didžiulis, Babtų skyriaus
vedėjas Vytautas Brazinskas, vėliau tap s vyr. agronomu, ir kiti. Bandymų stoties,
kaip mokslo instituto, balsas, deja, buvo stelbiamas, nes rajono ir ūkio valdžiai
pirmiausia rūpėjo ne bandymų rezultatai, o išmilžiai, gyvulių priesvoriai, gamyba
100 ha naudmenų ir pan. Visos gamybos priemonės priklausė eksperimentiniam
ūkiui, atskiros buvo tik stoties ir ūkio buhalterijos, sąskaitos, balansai. Stoties
vadovybė ūkį laikė savo padaliniu, o ūkio vadovai teigė, kad ūkis yra bandymų
stoties bazė ir jis viršesnis. Tarp vadovų nesutarimų kildavo ir kitose bandymų
stotyse. uos kartais glaistydavo emdirbystės instituto direktorius P. Vasinauskas.
Apie tai jis rašė jeigu du direktoriai gerai sutaria, ir mokslo, ir ūkio reikalai geri,
jei sutarimo nėra – blogi. „ is tiek turbūt geriau, kai viename kieme vienas gaidys“.4
Naujieji ūkio vadovai, nors tvarkė nelengvus ūkio kūrimo reikalus, noriai
teikė paramą ir Babtų bazėje rengiamiems bandymams.
Pirmasis iš Vytėnų į Babtus persikėlė edelyno skyrius. am vieta parinkta
ties B btais, rytinėje emaičių plento pusėje, pastatyta ledainė. ia savus bandymus
perkėlė S. Švirinas, pradėjo A. Kviklys. Reikėjo skubiai sodinti poskiepių tyrimo
sodą, nes jau buvo išauginti trimečiai skiepai. is pasodintas Dirvinių skyriuje,
vakarinėje emaičių plento pusėje, dar nedrenuotame 32 ha plote. 1962 m. drenuojant dirvą specialiu (pagal A. S. Šileiką) sodų drenažu, daug medelių apgadinta,
tad 1963 m. jie atsodinti.
1962 m. pavasarį sklype nuo ūkio raštinės į Raud ndvario pus pradėtas
sodinti kaulavaisių kolekcijų ir veislių tyrimo sodas (vykdytoja Genovaitė Švirinienė). Nuo šio sodo į pietus buvo kolūkio užsodintas sodas (maždaug 8 ha).
is buvo panaudotas naujai gautoms bei iš Vytėnų keliamoms obelų veislėms
skiepyti. Dabar čia gyvenvietė.
. Armolaičio iniciatyva Gailiušių skyriuje buvo suplanuota sodų teritorija.
Pasodintos tujų bei kitų medžių apsauginės juostos, įrengti sodų konstrukcijų ir
genėjimo bandymai. R. Vosylius čia rengė serbentų bei kitų uoginių augalų, o
. Bandaravičius – obelų veislių tyrimo bandymus.
Daržovių sėklininkystės ir kai kurių daržovių agrotechnikos bandymai buvo
atliekami šiaurės vakarinėje Babtų pusėje.
1963 m. liepos 25 d. K. Bučiūnas bandymų stoties direktoriaus pareigas
perdavė buvusiam savo mokiniui, Kauno rajono „Pergalės“ kolūkio pirmininkui
Klemensui Palaimai, likdamas vyresniuoju moksliniu bendradarbiu ir sodo agrotechnikos skyriaus vedėju. 1965–1967 m. K. Bučiūnas Gailiušių skyriuje pasodino
obelų tr šimo ir tarpueilių naudojimo,
jų priežiūros bei apsaugos nuo ligų ir 4 Vasinauskas P. Lietuvos žemės ūkio mokslų raida,
Vilnius, 1986, p. 105.
kenkėjų bandymų sodus.

ISTORI A

MOKSLAS

1964 m. iš ūkio pasitraukė . Šmatavičius, 1966 m. V. Knašys. Po jų
1965–1969 m. eksperimentinio ūkio direktorius buvo Liudas Rimkevičius. Nuo
1969 m. stoties ir ūkio direktoriumi eksperimento teise tapo K. Palaima. is turėjo
du pavaduotojus – mokslo ir ūkio reikalams.
Vaikščiodamas stoties eksperimentinio ūkio laukais ir dirvų tyrėjo akimis
žvelgdamas į žem , radau du akmeninius kirvukus 1961 m. dabartinių šiltnamių teritorijoje ir 1970 m. sodinant parką prie instituto administracinio pastato.
1957 m. vieną buvau rad s ir Vytėnų laukuose. Šie protėvių buities ir kovų įrankiai, kurių dar ne vienas slepiasi žemėje, mane nuteikia pamąstyti kiek amžių
turėjo praeiti, kol Babtų krašto žmonės iš medžiotojų ir žvejų tapo žemdirbiais
ir sodų puoselėtojais.
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Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės
bandymų stotis Babtuose
Klemensas Palaima

1963 m. liepos 25 d. buvau paskirtas Vyt nų sodininkystės ir daržininkystės
bandymų stoties (VSDBS, SDBS, BS) direktoriumi. Stotis nuo 1960 m. kėlėsi iš
pakaunės ir kūrėsi naujoje vietoje – B btuose. ia jau veikė jai priskirtas didelis
eksperimentinis ūkis. Atsisveikinant su Vytėnų darboviete buvo surengtas stoties
25 darbo metų paminėjimas, kuriame dalyvavo žemės ūkio ministras Vytautas
Vazalinskas, emdirbystės instituto direktorius prof. Petras Vasinauskas, prof.
Tadas Ivanauskas, kiti garbingi svečiai.
Per stoties veiklos metus Vyt nuose buvo suburtas aukštos kvalifikacijos
mokslininkų kolektyvas, kurio patirtis, atlikti darbai leido be didelio vargo ar
praradimų įsitvirtinti prie Nev žio.
Persikėlimas vyko palaipsniui. Sodų selekcijos ir veislių tyrimo darbai buvo
t siami Vytėnuose, o nauji sodininkystės ir daržininkystės bandymai pradedami
jau naujoje bazėje. Tačiau tradiciniai gamybiniai skyriai ne visada galėjo užtikrinti geras darbo sąlygas naujiems bandymams atlikti. Teko dar kartą apsvarstyti
žemėvaldos klausimus ir parengti naujus sodų sodinimo, medelyno ir lauko
bandymų projektus. Reikėjo atskirti du mišrios gamybos padalinius į atskirus
Sodininkystės ir Daržininkystės skyrius. Vytėnuose liko sodininkystės padalinys
ir vaisių perdirbimo cechas.
ksperimentiniame ūkyje pirmiausia buvo nudrenuoti bandymų plotai. elioracijos metu buvo griaunami vienkiemiai, žmonės perkeliami į gyvenvietes.
Vietinės reikšmės keliais buvo sujungti visi ūkio padaliniai. Pagal sudarytą naujų
sodų įveisimo projektą pasodintos užuovėjinės medžių juostos, o pakelės apsodintos medžiais.
ksperimentiniame ūkyje buvo įrengtos trys laistymo sistemos kultūrinių
ganyklų, bandomųjų sodų ir lauko daržovių bandymų plotų. Visuose gamybiniuose ir bandymų padaliniuose pastatyti ir įrengti pastatai pagal specializacijos
ir bandymų paskirtį.
Sodininkystės padalinyje pastatytos ir įrengtos dvi vaisių saugyklos (1 400 t),
stojo rikiuotėn šiltnamis ir laboratorija virusais neužkrėstiems braškių daigams
auginti. ia kasmet buvo išauginama ir pateikiama specializuotiems ūkiams apie
milijoną braškių daigų.
Daržininkystės padalinyje buvo pastatytas 5 000 m2 hidroponinis šiltnamis,
įrengta daržovių sėklojų džiovykla ir sandėlis-selekcijos laboratorija.
Kartu su gamybiniais ir bandymų objektais vyko ir administracinio-laboratorinio pastato statyba. Aplinkai sutvarkyti buvo parengtas parko užsodinimo
projektas. Rangos būdu kasmet pastatyta po vieną daugiabutį namą. ksperimentiniame ūkyje įkūrus statybos padalinį, kasmet buvo atliekama statybos ir remonto
darbų už 0,5 milijono rublių.
Per 8 metus sukurta materialinė bazė ir sukultūrinta žemė bandymams
sudarė sąlygas 1969 m. bandymų stočiai visiškai persikelti į Babtus.
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Administracinio-laboratorinio korpuso projektas buvo sudarytas dalyvaujant
Respublikinio žemės ūkio statybos projektavimo instituto (architektas A. atulionis)
ir bandymų stoties (dr. . Kontrimas ir dr. K. Palaima) atstovams. Projektavimo
užduotyje numatytos 6 laboratorijos, 60 darbo kabinetų, aktų salė, valgykla, biblioteka-skaitykla ir kitos patalpos. Kuriant interjerą pasidarbavo dailininkai na
ir onas Naruševičiai, tautodailininkas A. uzėnas, baldus – architektas dmundas
Kondratas.
Rūmus pastatė Kauno tarpkolūkinis statybos baras (viršininkas enrikas
Stačiūnas). Aplink juos esanti žemė buvo užsodinta medžiais, dekoratyviniais
krūmais, įrengtas parkas (architektai A. atulionis, Viktorija Gusarovienė, agronomas Alfonsas Kiškis). Priešais pastatą, kitoje gatvės pusėje, buvo aptvertas gėlių
kolekcijos darželis. ia sukaupta svogūninių gėlių, flioksų, bijūnų ir kitų gėlių
kolekcija (vyr. moksl. bendr. ulija Samsonaitė). Sodinamąją medžiagą įsigyti ir
pristatyti rūpinosi kelių meistras uozas arkauskas, . Samsonaitė ir Stasys ukas.
ksperimentinio ūkio lėšomis pastatytas kultūros centras ir pramogų namai
(vykdytojai onas agerskas ir Vytautas otiejūnas).
Bandymų stoties, išaugusios į Sodininkystės ir daržininkystės institutą, 50-mečio proga parke buvo pastatytos medžio skulptūros, kurias sukūrė tautodailininkai
Valdas Berūkštis ir Ginutis Dudaitis.

okslo plėtra
Naujoje bazėje jau buvo įsikūr s Sodų agrotechnikos skyrius (vedėjas K. Bučiūnas), pasodinti pirmieji sodų bandymai (Stasys Švirinas, dvardas Armolaitis, Romas
Vosylius, Kazimieras Bučiūnas), pradėti medelyno formavimo darbai (S. Švirinas).
Persikėlus į naują administracinį-laboratorinį pastatą džiugino ir stebino erdvūs
darbo kabinetai, laboratorijos, biblioteka, aktų salė, valgykla bei žiemos sodas. Visa
tai gerai nuteikė mokslo darbuotojus tolimesniam darbui, naujiems ieškojimams.
Išaugo mokslo darbuotojų (iki 42) ir techninių darbuotojų (iki 25) skaičius.
Sėkmingam organizaciniam darbui buvo sukurta bandymų stoties valdymo
struktūra 1) Sodo kultūrų selekcijos skyrius (vedėja Aldona isevičiūtė), 2) Sodų
agrotechnikos skyrius (ved. K. Bučiūnas), 3) Daržovių selekcijos skyrius (ved.
urgis
ačys), 4) Lauko daržovių agrotechnikos skyrius (ved.
arija Baranauskienė), 5) Šiltadaržių agrotechnikos skyrius (ved. Laimutė Petkevičienė), 6) Agrochemijos laboratorija (ved. Stanislovas Gegužis), 7) Augalų apsaugos laboratorija
(ved. Antanas imavičius), 8) Biochemijos-technologijos laboratorija (ved. ustinas
Kontrimas), 9) mokslinė biblioteka (ved. anina Danauskienė).
Prie bandymų stoties pradėjo veikti Biometodo laboratorija (ved. Albinas
Šeškevičius). Technologiniams bandymams prie Lietuvos mechanizacijos-elektrifikacijos instituto buvo suburta inžinierių grupė, kuri kartu su Vytėnų bandymų
stoties mokslo darbuotojais atliko kompleksinius tyrimus. Bandymų stočiai taip
pat priklausė D kšto atraminis punktas, įkurtas žymaus pomologo prof. Adomo
rebnickio sode (Rojuje). Šiame punkte dirbo du jauni sodininkystės entuziastai –
Antanas Ryliškis ir valdas Lapinskas.
kūrus Vaisių ir daržovių ūkio ministeriją, buvo specializuoti 22 sodininkystės
ir 20 daržininkystės ūkių. Todėl naujoje bazėje reikėjo išplėsti tyrimus aktualio-
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mis temomis. Buvo pradėti žemaūgių vaismedžių technologiniai tyrimai, ištirta
mūsų klimato sąlygomis auginamų apie 40 poskiepių rūšių (Algimantas Kviklys).
Vaismedžių poskiepių išauginimui pagreitinti panaudoti polietileniniai šiltnamiai
(Alfonsas Šumskis). Buvo atliekami slyvų formavimo ir sodinimo atstumų bandymai ( dvardas Armolaitis), pomedžių priežiūros darbai naudojant herbicidus
(Liudas Kulikauskas) ir kiti bandymai.
Buvo sukurtos naujos juodųjų serbentų (A.
isevičiūtė), kriaušių, slyvų,
vyšnių bei trešnių (Algirdas Lukoševičius) veislės. Išplėsti bandymai daržininkystėje
surinkta gausi (apie 400 rūšių) rečiau paplitusių ir prieskoninių augalų kolekcija
( . Baranauskienė), atlikti daržovių priešsėlių ir herbicidų panaudojimo tyrimai
( tonas Visockis, Antanina Bulotienė, Pranas Baleliūnas), pateiktos rekomendacijos
gamybininkams dėl nitratų kaupimosi daržovių pasėliuose (Gediminas Staugaitis,
ulija akubynaitė).
Daržovių selekcininkai sukūrė daug derlingų pomidorų, morkų, burokėlių
veislių ( . ačys, Genovaitė Visockienė, na Gaučienė, onė Armolaitienė). Atlikti
tuo metu aktualūs hidroponikos naudojimo žieminiuose šiltnamiuose bandymai
( ulija akubynaitė, S. Gegužis, ita Gegužienė). Augalų apsaugos tyrimus sėkmingai
vykdė Antanas imavičius, Albina Rašinskienė, D. Vitkauskaitė. Biochemijos-technologijos laboratorijoje ( ustinas Kontrimas, Stasė Bičkauskienė, Algirdas Karalius)
buvo atliekami tyrimai įvertinant perspektyvias vaisių ir daržovių veisles.
Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institutas (vadovai Petras Vasinauskas,
Antanas Būdvytis) metodiškai padėjo plėtoti mokslą ir rėmė įstaigos iniciatyvas.
okslo darbuotojai sukauptą tyrimų medžiagą apibendrindavo ir pateikdavo
specializuotų ūkių specialistams ir vadovams. ie dažnai būdavo kviečiami į televizijos laidas arba patarimus pateikdavo radijo laidose. Gausi sodininkų mėgėjų
organizacija (LSD) žinių semdavosi susipažindama su bandymais, atliekamais
Babtuose. Daug patarimų mokslininkai pateikdavo populiariame žurnale „ ūsų
sodai“ bei periodinėje spaudoje.

Ryšiai su giminingomis mokslo
institucijomis
VSDBS ir pavieniai mokslo darbuotojai palaikė dalykinius ryšius su svarbiomis Sovietų Sąjungos organizacijomis. pač glaudžiai bendradarbiauta su
Leningr do žemės ūkio institutu. Šio instituto mokslininkas prof. Valentinas
Bryzgalovas buvo nuolatinis bandymų stoties lankytojas ir aspirantų vadovas.
Sąjunginis Leningrado augalininkystės institutas mums tiekdavo naujausias augalų
veisles. Daržovių selekcininkai bendravo su Grybovo daržovių selekcijos institutu
( dinc vas,
askvos sr.), Daržininkystės mokslinių tyrimų institutu
askvoje,
Baltarusijos bulvininkystės, sodininkystės ir daržininkystės bei iči rinsko sodininkystės mokslinių tyrimų institutais.
Nors BS mokslininkai sekė savo srities pasaulio mokslo laimėjimus, jų
tiesioginiai ryšiai su užsienio mokslo įstaigomis ir kolegomis, deja, buvo minimalūs. ia monopoliją turėjo sąjunginės įstaigos, bet kokius asmeninius ryšius
akylai sekė KGB akis. Šiek tiek lengviau buvo bendrauti su socialistinio režimo
šalių įstaigomis.
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VSDBS darbuotojų delegacija
isasąjunginės žemės ūkio akademijos akarų
lankėsi Lenkijos sodininkystės moksli- skyriaus darbuotojai susipaž sta su sodininkystės
nių tyrimų institute bei Daržininkystės bandymais. 1980 m.
mokslinių tyrimų institute Skernev cėse.
Bandymų stotis ir pati yra organizavusi tarptautines konferencijas, kuriose dalyvavo delegatai iš buvusios Tarybų Sąjungos giminingų organizacijų bei užsienio
svečiai. Bandymų stočiai buvo patikėta koordinuoti sodininkystės ir daržininkystės mokslinius tyrimus TSRS žemės ūkio mokslų akademijos Vakarų skyriuje
(Baltarusija, Lietuva, Latvija ir stija).
okslo tarybai vadovauti buvo išrinktas
Klemensas Palaima.
okslininkams teko dalyvauti kai kuriuose tarptautiniuose renginiuose.
1973 m. į pasaulinį sodininkų ir daržininkų kongresą Lenkijoje vyko . Baranauskienė ir . Armolaitienė. 1977 m. tarptautiniame daržovių selekcijos simpoziume
dalyvavo ir pranešimą skaitė .
ačys, o 1982 m. pasauliniame sodininkystės
kongrese
mburge dalyvavo K. Palaima.
VSDBS moksliniais darbais, jų apimtimis, valdymo struktūra prilygo bet
kuriam giminingam mokslinio tyrimo institutui Tarybų Sąjungoje. Tačiau net keli
bandymai per TSRS mokslo ir technikos komitetą pasiekti, kad Vytėnų BS būtų
suteiktas filialo arba instituto statusas, nepavyko. Tiktai 1987 m. Lietuvos vyriausybė suteikė Lietuvos vaisių ir daržovių ūkio mokslinio tyrimo instituto statusą.
Vėliau pavadinimas keitėsi į Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės mokslinio
tyrimo institutą (LSDI). Tai buvo sėkmė ir pripažinimas, kurio kolektyvas siekė
daugelį metų.
1988 m. minint instituto 50 metų sukaktį, iškilmingai buvo pagerbti buv
ir esami mokslo darbuotojai, buv vadovai, specialistai, eksperimentinio ūkio
darbininkai. Sukakties minėjime dalyvavo pirmieji bandymų stoties vadovai Pe-
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Petras Balčikonis, Klemensas Palaima

ir onas Proškevičius, pasodin ąžuoliuką stoties 50-mečio proga. 1988 m.
SDI archyvo nuotraukos

tras Balčikonis ir onas Proškevičius, taip pat daug Lietuvos bei užsienio mokslo
įstaigų svečių. ubiliejaus proga parke pasodinti atminimo ąžuoliukai ir pastatytos
kelios medžio skulptūros.
Direktoriaus pranešime buvo paminėtos pagrindinės veiklos kryptys ir laimėjimai. Tuo metu institute dirbo 74 mokslo darbuotojai, iš jų 37 mokslų kandidatai
(daktarai), 62 techniniai darbuotojai, laborantai. Keturiems mokslo darbuotojams
suteikti nusipelniusio agronomo vardai. Iš viso bendruomenėje dirbo 140 darbuotojų. Per įstaigos gyvavimo metus parašytos 234 mokslinės ataskaitos, išleista 41
knyga ir 31 brošiūra sodininkystės ir daržininkystės klausimais.
ksperimentiniame ūkyje per metus buvo surenkama apie 1,4 tonos vaisių ir
uogų, išauginama apie milijoną virusų neturinčių braškių daigų, apie 0,5 milijono
vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukų, apie 25 tonas daržovių sėklų.

Šviečiamoji veikla
okslo darbuotojai aktyviai dalyvaudavo Lietuvos sodininkų draugijos renginiuose, aktyviai prisidėjo propaguodami sodininkyst ir daržininkyst , šviesdami
visuomen . Didelį švietimo darbą Babtų miestelio bendruomenėje atliko įvairios
visuomeninės organizacijos „ inijos“ draugijos skyrius (vadovas . Kontrimas),
Knygos bičiulių draugijos skyrius (vadovas . Lapinskas), klubas „Sodžius“ (vadovas A. Šeškevičius). Šių organizacijų pastangomis kiekvieną mėnesį buvo organizuojami susitikimai su žinomais Lietuvos žmonėmis. Renginiuose yra dalyvav
poetai ustinas arcinkevičius, udita Vaičiūnaitė, onas ačiukevičius, rašytojai
uozas Baltušis, Kazys Saja, Vytautas Petkevičius, Vytautas
artinkus, uozas
Požėra, Vytautas Sirijos Gira, Aleksas Dabulskis. Institute lankėsi aktoriai Rūta
Staliliūnaitė, Antanas Gabrėnas, Antanina
ackevičiūtė, Regina Varnaitė ir kt.
Studentų darbo ir poilsio stovyklą aplankė Lietuvos mokslų akademijos prezidentas
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.
atulis. Knygos bičiulių draugijos skyrius nuolatos domėjosi išleidžiamomis
knygomis, turėjo respublikinių ir žymiausių sąjunginių leidyklų katalogus, iš kurių
instituto darbuotojai galėjo išsirinkti, užsisakyti ir įsigyti naujausią grožin bei
profesin literatūrą. Per metus draugija išplatindavo iki 800 egz. knygų. Skyrius
organizuodavo literatūrinius vakarus, kuriuose dalyvaudavo Babtų bendruomenė,
rengdavo ekskursijas ir lankydavo rašytojų ir mokslininkų gyvenamąsias vietas.
Draugija „Sodžius“ turėjo surinkusi daug informacijos apie Lietuvos istorinius
ir kultūrinius objektus, žymių visuomenės veikėjų – Simono Daukanto, Dionizo
Poškos,
otiejaus Valančiaus bei kitų – biografijas ir kultūrin veiklą. A. Šeškevičius parašė ir išleido brošiūrą apie vyskupą . Valančių „ j s prieš vėją“.
okslo darbuotojai, specialistai noriai naudojosi mokslinės bibliotekos paslaugomis. Bibliotekoje buvo kaupiama visa reikalinga literatūra (knygos ir žurnalai)
sodininkystės, daržininkystės, augalininkystės, augalų apsaugos ir kitais klausimais.
Aktyviai veikė tarpbibliotekinis ryšys. Per tarptautinį bibliotekinį abonementą
mokslo darbuotojus pasiekdavo naujausia ir reikalinga literatūra iš visos Tarybų
Sąjungos institutų.
Didel įtaką Babtų visuomenės saviraiškai turėjo Babtų vidurinės mokyklos
mokytojai (direktorius uozas Saulius), Babtų kraštotyros muziejus (vadovė mokytoja
arija
arkauskienė).
Babtų parapiją atvykus kunigui Ričardui
ikutavičiui,
daug daugiau žmonių ėmė lankytis bažnyčioje. Liturginės apeigos ir ypač pamokslai pritraukė tikinčiųjų ir iš gretimų apylinkių bei Kauno miesto. Kultūrinių
renginių pagausėdavo vasarą, kai Babtuose stovyklaudavo moksleiviai ir studentai.
Kad Vytėnuose esamas pastatas būtų išsaugotas kaip istorinis palikimas,
nutarta jame įsteigti sodininkystės ir daržininkystės muziejų. Šiuose anksčiau Leonui Račiūnui priklausiusiuose namuose brolio kompozitoriaus Antano kvietimu
yra lank si operos solistai Kipras Petrauskas ir garsus Rusijos bosas Fiodoras
Šaliapinas. uziejaus įkūrimui vadovavo Vytautas Tuinyla, kuris ir toliau rūpinosi
muziejumi, jo ekspozicija. okslo darbuotojai sukaupė apie 1 000 sodininkystės,
daržininkystės ir bitininkystės eksponatų. 1978 m. administracijos įsakymu buvo
paskelbta muziejaus veiklos pradžia. Atsirado svarbus švietimo židinys, kurį per
metus aplankydavo apie 600 ekskursijų ir pavienių asmenų.

VSDBS pakeitė Babtų miestelį
VSDBS perkėlimas į Babtus turėjo didel įtaką miestelio plėtrai, žmonių
gyvenimo kokybei, aplinkos tvarkai. Iš pradžių iškilo daug spr stinų problemų
pačiai bandymų stočiai. Reikėjo sukurti normalias buitines sąlygas mokslo ir kitiems
darbuotojams, tad prasidėjo gyvenamųjų namų statyba. Tuo pačiu metu vyko eksperimentinio ūkio plėtra ir bandymų kultūros formavimas. Pirmiausia sutvarkyta
aplinka prie administracinio-laboratorinio pastato, apsėtos vejos, suformuoti gėlynai ir pasodintos gėlės. Darbuotojų pastangomis per 3 metus prie administracinio
pastato užsodintas 14 ha įvairių dekoratyvinių medžių ir krūmų parkas.
Senieji Babtų pastatai buvo mediniai su čerpių stogais, per daugelį metų
nuo čerpių svorio sukryp ir susidėvėj . iestelio centre stovėjo apleisti, kadaise
žydams priklaus trobesiai, kuriuose veikė maisto parduotuvė. Kultūros namams
buvo pritaikyta žydų sinagoga.
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Didžiulė problema buvo pastatyti naujus daugiabučius ir iškeldinti gyventojus iš senųjų namų. Prasidėjo ir individualių namų statybos, nes, atliekant
melioracijos darbus, gyventojai net iš tolimų kaimų kėlėsi į gyvenviet . Senoji
miestelio dalis greitai buvo užstatyta. Sujungus bandymų stoties ir eksperimentinio
ūkio valdymą, atsirado galimybė pastarojo ekonominį potencialą panaudoti Babtų
gyvenvietei plėsti, aplinkai tvarkyti. Buvo suprojektuotos naujos gatvės – Sodų,
Trešnių, Pavasario, algirio, Ateities, Aguonų, Rytų, Algupio, Topolių, Geležupio,
Parko, Kranto – tolimesnei standartinių skydinių namų statybai. Vėliau gyvenviet
teko išplėsti statant ir individualius namus.
Padidėjus gyventojų skaičiui, sustiprėjo darbuotojų pagalbinis ūkis. Tam
prireikė pastatyti tris kompleksinius tvartus nuosaviems gyvuliams laikyti. Kiekvienam daugiabučiui buvo pastatyti ir individualūs sandėliukai.
okslo įstaigos ir miestelio poreikiams buvo plečiama aptarnavimo infrastruktūra pastatytas prekybos centras, duris atvėrė kavinė „Papartis“, ambulatorija,
vaikų darželis. Iškilo naujas vidurinės mokyklos (dabar gimnazija), apylinkės tarybos
(dabar seniūnija) pastatai. ksperimentinio ūkio jėgomis pastatyti bendrabučiai (300
vietų), viešbutėlis (20 vietų), kultūros bei poilsio namai ir kiti statiniai.
VSDBS darbuotojai prie gaunamo atlyginimo nemenką dalį pajamų prisidurdavo iš pagalbinio ūkio, pardav išaugintus gyvulius ir pieną, kurį centralizuotai
iš gyventojų supirkdavo pieninės. Iš esmės pasikeitė žmonių buitinės sąlygos.
Namuose atsirado šaldytuvų, televizorių, automobilių ir kitokios buitinės technikos. Darbuotojai lengvatinėmis sąlygomis galėjo gauti kelialapių į poilsio namus
ir kitas gydymo įstaigas.
Dideli pokyčiai vyko ir eksperimentiniame ūkyje suformuoti gamybiniai
padaliniai, išasfaltuoti jų centrai ir privažiavimo keliai, nudrenuoti laukai, įvestos sėjomainos, įrengtos kultūrinės ganyklos. Dėl to pagerėjo gyvulininkystės ir
laukininkystės rezultatai.
Instituto ir eksperimentinio ūkio žmonės, gražiai sugyvendami su miestelio visuomene, organizuodavo išvykas į žymesnes Lietuvos vietas. kskursijoms
buvo skirtas autobusas „Ikarus“. Prie instituto veikė senjorų klubas „Sidabrinė
gija“, kuris, padedant instituto administracijai, du kartus per metus rinkdavosi į
veteranų susitikimus. Ši tradicija išliko iki šių dienų.
Apibendrinant laikotarpį nuo VSDBS persikėlimo į Babtus iki jos pertvarkymo
į Sodininkystės ir daržininkystės institutą (SDI), galima drąsiai teigti, kad tuo metu
susikūrė didelio mokslinio potencialo įstaiga su turtinga materialine baze, išplėtota
socialine infrastruktūra, kartu smarkiai išaugo Babtai, jo intelektualinis, kultūrinis
lygis. Visos Lietuvos sodininkai dabar žinojo, kur yra Babtai ir kuo jie žymūs.
LSDI 70 metų sukakties minėjimas vyko jau Nepriklausomoje Lietuvoje.
Permainos reikalavo persvarstyti prioritetines tiriamojo darbo kryptis. Instituto
administracija tikslingai panaudojo uropos Sąjungos paramos lėšas, toliau stiprino
esamą ir sukūrė naują bazes mokslo tiriamajam darbui.
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Sodininkystės ir daržininkystės institutas
1987–2013 metais
eslovas Bobinas

Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (dabar Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LA
) filialas Sodininkystės ir daržininkystės
institutas, LSDI, SDI), kaip mokslo įstaiga, nuėjo ilgą ir turiningą veiklos kelią.
1938 m. gegužės 1 d. prie Dotnuv s, Valin vos kaime, įkurta bandymų stotis
buvo planingo sodininkystės ir daržininkystės mokslinio tiriamojo darbo Lietuvoje
pradžia. Keitėsi bandymų stoties vieta (Vyt nai, B btai), pavadinimas, tačiau nesikeitė svarbiausi uždaviniai – kartu su kitomis Lietuvos mokslo įstaigomis spr sti
pačius aktualiausius sodininkystės ir daržininkystės klausimus.
1987 m. stotyje jau dirbo 63 mokslo darbuotojai, jos statusas nebeatitiko
išaugusios mokslo įstaigos poreikių. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo tarybai
ir direktoriui Antanui Būdvyčiui pritarus, Vaisių ir daržovių ūkio ministerijai
(ministras Vytautas inoris), vėliau ir emės ūkio ministerijai palaikant, kreiptasi į SSRS mokslo ir technikos komitetą dėl bandymų stoties reorganizavimo
į institutą. LSSR inistrų Tarybos 1987 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 46 bandymų stotis reorganizuota į Lietuvos vaisių ir daržovių ūkio mokslinio tyrimo
institutą. 1990 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
įsakymu Nr. 146 patikslintas instituto pavadinimas – Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės institutas.

Persitvarkymas nepriklausomybės
ir rinkos ekonomikos sąlygomis
Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , LSDI buvo vienas iš jauniausių institutų
šalyje. am iškilo svarbūs uždaviniai peržiūrėti ir pakeisti sodininkystės ir daržininkystės šakų strategiją, remiantis ja numatyti tolesnes mokslinio tiriamojo darbo
kryptis, ruošti naujus mokslinius kadrus, plėtoti materialin -technin mokslo baz .
Labai svarbus ir reikšmingas buvo 1991 m. Lietuvos mokslo tarybos parengtas
ir LR Seimo priimtas okslo ir studijų įstatymas, pagal kurį mokslo institucijos
galėjo būti valstybiniais ar žinybiniais mokslo institutais ir mokslo įstaigomis. Kartu
su kitais žemės ūkio institutais LSDI pateikė paraišką-pagrindimą ir LR Vyriausybės 1992 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 59 įgavo valstybinio instituto statusą.
Iš emės ūkio ministerijos pavaldumo jis perėjo Švietimo ir mokslo ministerijos
žinion. Šie pokyčiai institutui garantavo valstybės paramą, subsidijas, socialines
garantijas mokslininkams, gana didel savivaldą, galimyb rengti aukščiausiosios
studijų pakopos specialistus – doktorantus. Vyriausybės nutarimu Nr. 739 institutui kartu su Lietuvos žemės ūkio (dabar Aleksandro Stulginskio) universitetu
nuo 1992 m. spalio 7 d. suteikta teisė steigti agrarinių mokslų srities agronomijos
krypties doktorantūrą.
1993 m. kovo 1 d. buvo priimti pirmieji šeši doktorantai. 1996 m. balandžio
14 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 457 prat sta biomedicinos mokslo srities agronomijos krypties, augalininkystės, sodininkystės, augalų apsaugos, fitopatologijos
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šakų (kodas B390) doktorantūros teisė (su L U), o Vyriausybės 1998 m. liepos
20 d. nutarimu Nr. 900 LSDI ir L U suteikta teisė teikti habilituoto daktaro
mokslo laipsnį (biomedicinos mokslų srities agronomijos kryptis).
1993 m. instituto mokslininkai visuotiniame susirinkime, vadovaudamiesi
okslo ir studijų įstatymu, pirmą kartą išrinko instituto tarybą – aukščiausiąjį
savivaldos organą. Tarybos pirmininku buvo išrinktas dr. Algimantas Kviklys,
sekretoriumi – dr. Stasys Švirinas. Naujajai tarybai pirmiausia reikėjo įteisinti
savivaldą ir parengti svarbiausius veiklą reglamentuojančius dokumentus. Buvo
parengti tarybos veiklos nuostatai, vidaus darbo taisyklės, konkursų rengimo
tvarka ir reglamentas, patvirtinta nauja instituto struktūra, pertvarkytas valdymas.
Tarybai teko spr sti ir gana sudėtingą eksperimentinės bazės likimą. Lietuvoje tuo metu vyko spartus žemės ūkio privatizavimas, buvo būtina apsispr sti,
koks žemės plotas ir turtas turėtų likti mokslui. Tai padaryti buvo nelengva
dėl mokslininkų nuomonių skirtumo ir išorinio spaudimo palikti kuo mažesn
neprivatizuoto turto dalį mokslui. Po ilgų derybų pavyko pasilikti eksperimentinei
bazei 412 ha žemės ir jai proporcingą turto dalį. Institutui atiteko visi sodai, medelynas, lauko bandymų plotai, centrinė bazė B btuose, polietileniniai šiltnamiai,
saugyklos, bet buvo prarastos mechaninės dirbtuvės, grūdų sandėlis, fermos ir
patys naujausi, specialiai mokslo tikslams pastatyti žieminiai šiltnamiai bei katilinė.
Taigi eksperimentin baz teko kurti iš naujo. Buvo pastatytas technikos angaras,
išplėstos sodininkystės padalinio mechaninės dirbtuvės, įrengta nauja kuro bazė,
rekonstruotos saugyklos.
Buvo aišku, kad laisvos rinkos sąlygomis, atsivėrus kaimyninės Lenkijos ir
uropos Sąjungos sienoms, sovietmečiu pažangia laikyta Lietuvos sodininkystė ir
daržininkystė neatlaikys konkurencijos. Teko persvarstyti šių šakų plėtros strategiją.
Viena iš pirmųjų emės ūkio ministerijos kolegijoje buvo aprobuota sodininkystės
plėtros strategija. Instituto mokslininkai nutarė veisti intensyvius žemaūgius sodus,
kad jie galėtų sėkmingai konkuruoti su landijos, Vokietijos ir Lenkijos sodais.
Šiam tikslui valstybė skyrė paramą. Instituto iniciatyva intensyvi europinio tipo
sodininkystė Lietuvoje sėkmingai plėtojama.
Sudėtingoje padėtyje atsidūrė Lietuvos šiltnamių ūkis. Netobulos šiltnamių
konstrukcijos, pasenusios auginimo technologijos ir nuolat augančios kuro kainos kėlė ir iki šiol tebekelia daug rūpesčių ne tik šiltnamių savininkams, bet ir
valstybei, kuri iki įstojimo į uropos Sąjungą rėmė šią šaką. Institutas, pritariant
ir remiant emės ūkio ministerijai, į Lietuvą parvežė naujo tipo polietileninius
šiltnamius su dviguba plėvele, kuriuos galima eksploatuoti ištisus metus kaip ir
žieminius. Šie šiltnamiai dvigubai pigesni, sutaupoma 30–40 proc. energijos, pagal
naujausias auginimo technologijas juose galima gauti tokius pačius derlius kaip
stikliniuose. Tokie šiltnamiai lengvai ir greitai pastatomi, yra įvairių konstrukcijų,
juos galima statyti tiek nedideliuose ūkiuose, tiek stambiuose šiltnamių kombinatuose. Instituto darbuotojų parengtos naujos daržovių auginimo technologijos
sudarė sąlygas šiems šiltnamiams paplisti Lietuvoje.
Ne mažiau svarbi buvo kartu su emės ūkio agrarinės ekonomikos institutu
parengta daržininkystės strategija, kuri, kaip ir sodininkystės strategija, įtvirtino
Lietuvos bendroje žemės ūkio politikoje nuostatą, kad šios žemės ūkio šakos yra
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Instituto žemėvaldos schema
1

administracinio pastato teritorija 2

sodo augalų ir gėlių

kolekcija 3

mokslinė gamybinė bazė 4

plotai 5, 6

sodo augalų selekciniai plotai

genofondas 8, 9
11, 12, 13

daržininkystės bandymų
sodo augalų

bandyminiai parodomieji sodai 10

bandyminiai sėjomainų plotai. Sudarė

medelynas
. Bobinas,

braižė E. Markauskas

prioritetinės po mėsos ir pieno gamybos. Nors po privatizavimo neliko nė vieno
sovietų laikais buvusio specializuoto daržininkystės ūkio, o daržoves pradėjo auginti smulkūs vadinamieji trihektariai ūkiai, ši šaka labai sparčiai vystėsi. Techninė
ir technologinė pažanga, aukštos daržovių supirkimo kainos lėmė, kad Lietuvos
ūkininkai pradėjo gauti ne tik ne mažesnius derlius negu landijos ar Lenkijos
augintojai, bet jų užauginta produkcija nenusileido ir kokybe.
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SDI sukurtos
pneumatinė daržovių
sėjamoji ir vagų
formavimo mašinos.
2005 m.
SDI archyvo nuotr.

Prie sparčios sodininkystės ir daržininkystės verslo pažangos mūsų šalyje
daug prisidėjo instituto mokslininkai. Pirmąjį gyvavimo dešimtmetį institutas
labai daug dėmesio skyrė tiesioginei pagalbai verslui – besikuriantiems ūkininkams, išlikusioms žemės ūkio bendrovėms (vėliau tapusiomis akcinėmis). Pagalba
neapsiribojo paprastomis konsultacijomis. Užmezg s ryšius su uropos Sąjungos
mokslinėmis institucijomis, institutas jų padedamas organizavo išvykas-seminarus
į didel patirtį sodininkystėje ir daržininkystėje turinčias šalis – landiją, Švediją,
Norvegiją, Belgiją, Prancūziją ir kitas. Instituto iniciatyva Lietuvos sodų ir daržų
verslininkai jungėsi į asociacijas, o į jų vadovyb įėjo ir instituto atstovai. Tai
sudarė sąlygas mokslininkams greičiau suvokti, kokios problemos verslininkams
aktualiausios, kaip būtų galima padėti jas išspr sti. Institutas taip pat atliko didžiulį darbą rengdamas įstatymus, normatyvinius aktus, reglamentus, kurie buvo
svarbūs sodininkystės ir daržininkystės šakai tiek kūrimosi laikotarpiu, tiek vėliau,
įstojus Lietuvai į uropos Sąjungą. Glaudus dalykinis bendradarbiavimas su šalies
sodininkais ir daržininkais t siasi iki šių dienų.

Veiklos strategijos suformavimas ir mokslo
materialinės-techninės bazės modernizavimas
Kartu su pirmuoju instituto statutu buvo suformuotos ir Vyriausybės patvirtintos pagrindinės mokslinio tiriamojo darbo kryptys sodo ir daržo augalų
selekcijos, genetikos ir biotechnologijos pagrindų tyrimas; dauginimo ir auginimo
technologijų kūrimas; naujų sodo ir daržo augalų veislių kūrimas ir tyrimas; šalies
sodo ir daržo augalų genofondo kaupimas ir gausinimas. Atsižvelgdamas į tas
kryptis, institutas formavo tyrimų programas, temas, rinkosi kadrus, stiprino mokslo materialin -technin baz . Smulkios tyrimų temos buvo stambinamos, tiriamos
kompleksiškai. Formuojant mokslinius kadrus, pirmenybė skirta naujoms mokslo
kryptims – genetikai, biotechnologijai, augalų fiziologijai. Plėsti fundamentinius
šių krypčių tyrimus buvo svarbu, nes jie atspindėjo instituto mokslo lygį, kurio
labai reikėjo siekiant tarptautinio bendradarbiavimo ir pripažinimo.
Svarbus ir reikšmingas įvykis buvo pirmoji instituto veiklos ekspertizė,
kurią atliko Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija iš žymiausių Lie-
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tuvos mokslininkų, atstovaujančių
okslo tarybai,
okslų akademijai, Švietimo
ir mokslo bei emės ūkio ministerijoms. Komisija teigiamai įvertino mokslininkų
veiklą. Vėliau ekspertiz atliko tarptautinė komisija – mokslininkai iš Norvegijos.
ų išvados irgi buvo geros.
Instituto taryba ir administracija daug dėmesio skyrė materialinei-techninei
bazei stiprinti. Privatizavimo metu reorganizuojant eksperimentinį ūkį, institutui
atiteko naujas žieminiams šiltnamiams pastatytas administracinis pastatas. ame
įkurtos Augalų biotechnologijos ir Augalų fiziologijos laboratorijos. Daug sumanumo pritaikant šią baz fundamentiniams tyrimams parodė Augalų fiziologijos
laboratorijos vedėjas prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis ir Sodo augalų selekcijos
skyriaus vedėjas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys. P. Duchovskis ne tik pats
suprojektavo originalų fitotroninį kompleksą, bet ir vadovavo statybos darbams.
Greitai iškilo fitotronas su aštuoniomis klimato kameromis ir šiltnamiai su pagalbinėmis patalpomis.
Šalies sodininkystei pasukus intensyvinimo keliu, institute išplėsti šios srities
tyrimai. Pirmiesiems bandymams, skirtiems veislių ir poskiepių deriniams bei tr šimo
klausimams spr sti, sodinamoji medžiaga buvo užauginta Lenkijos medelynuose.
Šalia uropoje paplitusių veislių buvo įskiepytos ir Lietuvoje augintos. Naujuose
soduose buvo įrengtas drėkinimas, o vėliau ir rūko sistema apsaugai nuo šalnų.
Kartu su naujais žemaūgiais sodais įveisti ir elitinių poskiepių plotai. Pirkti
poskiepius ir techniką Lietuvai iš uropos medelynų bei įmonių buvo pavesta LSDI.
Sodinamajai medžiagai laikyti per žiemą pastatytas specialus angaras – sandėlis.
Šiltnamių daržininkystės problemoms spr sti 1996 m. pastatyti pirmieji Lietuvoje „Rovero“ firmos ( landija) polietileniniai šiltnamiai su dvigubu polietileno
plėvelės sluoksniu. Konstrukcijų tipams palyginti vėliau sumontuoti analogiški
„Richel“ firmos (Prancūzija) šiltnamiai. Dalyvaujant FA ( T aisto ir žemės ūkio
organizacijos) inicijuotame projekte „Pažangios auginimo technologijos šiltnamiuose“,
gauta sudėtinga mikroklimato reguliavimo įranga bei automatinis tr šimo mazgas.
Visa tai sudarė sąlygas integruotoms šiltnamių daržovių auginimo technologijoms,
pritaikant mikroklimato valdymo galimybes, kurti ir tobulinti.
Vietoj nebaigtos statyti Augalų imuniteto laboratorijos Vytauto alatoriaus
iniciatyva įrengtas echanizacijos eksperimentinis cechas, kuriame buvo pagamintos pirmosios mašinos daržovėms auginti pagal naują technologiją – profiliuotoje
dirvoje. Ši technologija padarė didžiulį perversmą Lietuvos daržininkystėje. Vėliau,
bendradarbiaujant su kitomis šalies žemės ūkio techniką gaminančiomis įmonėmis,
buvo kuriamos ne tik vagų ir lysvių formavimo, bet ir sėjos, pasėlių priežiūros,
net prekinio produkcijos paruošimo mašinos.
Antrąjį dešimtmetį, panaudojus Lietuvos, o vėliau ir S struktūrinės paramos
lėšas, sustiprinta instituto mokslinė-techninė bazė, atnaujintas mokslininkų kolektyvas. Pasinaudojus investiciniais projektais ir S struktūrinės paramos fondais,
modernizuotos Augalų biotechnologijos ir Augalų fiziologijos laboratorijos. Taip
sukurtas vienas iš geriausių Lietuvoje techniškai aprūpintas mokslinis kompleksas
augalų biotechnologiniams ir fiziologiniams tyrimams. 2002 m. renovuotas instituto
centrinis administracinis pastatas bei Augalų biotechnologijos ir Augalų fiziologijos
laboratorijos korpusas.
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Valstybės investicinių ir S struktūrinės paramos fondų programų dalyviui
institutui buvo patikėta koordinuoti BPD -1,5 projektą „Augalų biotechnologijos
tyrimo tinklo sukūrimas Lietuvoje“. Šiame projekte kaip partneriai dalyvavo
emdirbystės,
iškų ir Biotechnologijos institutai. gyvendinus projektą, Augalų biotechnologijos laboratorija įsigijo patį naujausią ir moderniausią įrenginių
kompleksą genetiniams ir biotechnologiniams tyrimams. Brangia analitine įranga
praturtėjo ir Augalų fiziologijos laboratorija.
2008 m. vietoj senųjų šiltnamių pastatytas modernus 780 kv. m fitotroninis
šiltnamis su automatine mikroklimato valdymo įranga. ame atliekami genetiniai,
biotechnologiniai ir fiziologiniai tyrimai. Vienas šiltnamis skirtas specialiai fotofiziologiniams tyrimams, kur kuriamos aukštosios technologijos panaudojant naujausios kartos puslaidininkinius šviestuvus. Aukštosioms technologijoms išbandyti ir
demonstruoti šiltnamiuose įrengta speciali žalumyninių daržovių auginimo linija.
Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius, dalyvaudamas S struktūrinės
paramos projektuose, turi galimyb tiesiogiai naudotis sudėtinga proteominiams
tyrimams skirta įranga, kuri yra Biochemijos institute, Vilniuje. emės ūkio ministerijai patvirtinus sveikos sodinamosios medžiagos dauginimo sistemą Lietuvoje,
prie šio mokslinio komplekso pradėjo funkcionuoti Sodo augalų sodinamosios
medžiagos dauginimo centras su visa tam reikalinga infrastruktūra. ia sukaupta
ir saugoma didelė devirusuotų sodo augalų kolekcija. Kiekvienais metais devirusuojama po kelias naujas lietuviškas arba iš užsienio įvežtas veisles ar poskiepius.
Šis centras aprūpina sveika sodinamąja medžiaga visus šalies medelynus.
Instituto medelynas, skirtas tiek verslinei, tiek mėgėjiškai sodininkystei,
yra įsikūr s prie automagistralės Vilnius–Klaipėda, 24-ajame kilometre nuo Kauno. Sodinukams saugoti pastatytas angarinis sandėlis, nutiestas privažiavimas
nuo autostrados, įrengta prekybos aikštelė. Šį medelyną labai mėgsta sodininkai
mėgėjai, nes randa didžiausią lietuviškų veislių pasirinkimą, gauna kvalifikuotų
mokslininkų patarimų.
Augalų apsaugos laboratorija kartu su kitomis panašaus profilio šalies
laboratorijomis sėkmingai dalyvavo tarptautinėje atestacijoje ir gavo „Geros eksperimentinės praktikos“ sertifikatą bei teis dirbti su naujais sukurtais pesticidais.
Pastaraisiais metais atnaujinta ir modernizuota Augalų apsaugos laboratorija. Laboratorijos mokslininkų iniciatyva Lietuvoje sukurta ir sėkmingai funkcionuoja ligų
ir kenkėjų prognozavimo sistema. vairiose šalies zonose įrengtos meteorologinės
stotys su ligų prognozavimo įranga. Gauti duomenys kaupiami ir apdorojami
Augalų apsaugos laboratorijoje. ų pagrindu teikiamos rekomendacijos ūkininkams.
Ši prognozavimo sistema ateityje bus įtraukta į bendrą Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos kuriamą informacin žemės ūkio sistemą.
Besikeičiančio klimato sąlygomis mūsų šalyje būtina laistyti daržoves. Drėgmės parametrams tirti ir laistymo režimui modeliuoti bei kitiems agrotechniniams
tyrimams bandymų lauke įrengta daržovių laistymo sistema.
Pagal BPD (Bendrąjį programavimo dokumentą),
Instituto mokslininkų buvo papatvirtintą LR Vyriausybės ir uropos Komisijos,
rengta ir pristatyta aprobuoti Vyriausy2004–2006 m. Lietuvai buvo teikiama S struktūrinių
bei Biochemijos ir technologijos laborafondų parama.
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torijos modernizavimo programa. ą rėmė Švietimo ir mokslo, emės ūkio ir kio
ministerijos. 2005 m. projektas buvo baigtas. Renovuotas laboratorijos pastatas,
įkurtas modernus Vaisių ir daržovių perdirbimo eksperimentinis modulis, kuris
naudojamas ne tik mokslo reikmėms, bet yra ir parodomasis cechas ūkininkams.
Renovavimo pagrindimą parengė laboratorijos vedėjas prof. dr. Pranas Viškelis.
Gražias tradicijas turinčio instituto ir Kauno technologijos universiteto mokslininkų,
maisto perdirbimo technologų, bendradarbiavimo padarinys – įgyvendinant BPD1,5 projektą Lietuvoje įkurtas aisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras.
Valstybė, siekdama racionaliai panaudoti S paramos lėšas, sukoncentravo jas į penkis slėnius „Gamtos“, „Fizikos“, „Santakos“, „ ūros“ ir „Nemuno“.
emės ūkiui buvo skirtas „Nemuno“ slėnis, kurį kuriant dalyvavo emės ūkio
universitetas, Veterinarijos akademija ir septyni mokslo institutai, tarp jų LSDI.
gyvendinant jungtin programą,
aisto mokslo ir technologijų kompetencijos
centras gavo labai modernią laboratorin įrangą. Vėliau buvo gauta lėšų Babtuose
kurti atviros prieigos Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo
laboratoriją. Tai pirmas „Nemuno“ slėnio Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros kūrimo etapas. Laboratoriją, rekonstravus buvusią
selekcin saugyklą, 2013 m. pastatė UAB „Avona“.
Kitas labai svarbus įgyvendinamas projektas – etabolomikos ir Kriobiologijos
laboratorijų statyba prie Augalų biotechnologijos laboratorijos. Pastaroji yra pirmoji
tokio tipo laboratorija ne tik Lietuvoje, bet ir Pabaltijo regione, ji skirta augalų
fiziologiniams tyrimams žemoje temperatūroje. i padės spr sti ir vegetatyviniu
būdu besidauginančių augalų genofondo išsaugojimo klausimus. „Nemuno“ slėnio
programos dėka Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos ir Augalų fiziologijos
laboratorijos vėl gavo labai svarbios naujausios laboratorinės įrangos. Institutui
buvo patikėta Nore kiškėse, ungtinių tyrimų centre, įkurti dar vieną – Biologinių
žymeklių – laboratoriją.

Instituto darbuotojai
Kartu su techninės bazės modernizavimu nuolatos buvo atjauninamas personalas. Baig doktorantūrą, į mokslin veiklą aktyviai įsitraukė nauji mokslininkai
Augalų biotechnologijos laboratorijoje sėkmingai darbuojasi Dalia Gelvonauskienė,
Audrius Sasnauskas, Rytis Rugienius, Vidmantas Bendokas, ūratė Bronė Šikšnianienė; Augalų fiziologijos laboratorijoje – Aušra Brazaitytė, Giedrė Samuolienė, Akvilė
Viršilė, Sandra Sakalauskienė ir urga Sakalauskaitė; Biochemijos ir technologijos
laboratorijoje – dita Dambrauskienė,
arina Rubinskienė, Ramunė Bobinaitė;
Augalų apsaugos laboratorijoje – lena Survilienė, Alma Valiuškaitė, Laimutis
Raudonis, Laisvūnė Duchovskienė; Sodininkystės technologijų skyriuje – Darius
Kviklys, Loreta Buskienė, Nomeda Kviklienė, uozas Lanauskas; Daržininkystės
skyriuje – Rasa Karklelienė, Danguolė uškevičienė, Danguolė Kavaliauskaitė, Algis
ižauskas, Audrius Radzevičius.
Vykstant Lietuvos mokslo institutų reformai, įvertinus LSDI mokslo laimėjimus ir perspektyvas, 2003 m. jam kartu su emdirbystės bei iškų mokslinio
tyrimo institutais paliktas valstybinio instituto statusas. Kiti žemės ūkio institutai
tapo universitetiniais.
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2010 m. visi trys minėti valstybiniai institutai buvo sujungti į Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centrą, kurio administracija įsikūrė Dotnuvoje. entro
direktoriaus pavaduotoju, kartu ir Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktoriumi paskirtas doc. dr. eslovas Bobinas.
Instituto mokslininkų darbai pastebėti mūsų šalyje. Už darbą „Sodų augalų
selekciniai tyrimai“ 1998 m. Lietuvos mokslo premijos laureatais tapo prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, dr. Algirdas Lukoševičius, dr. Aldona
isevičiūtė,
dr. Tadeušas Šikšnianas, dr. Bronislovas Gelvonauskis. 2013 m. ši premija paskirta
Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjui prof. dr. Pranui Viškeliui kartu
su Vilniaus universiteto prof. dr. ivile Lukšiene už darbą „Vaisių ir daržovių
kokybės bei saugos tyrimai inovatyvių technologijų kūrimas“.
Už laimėjimus sodininkystės ir daržininkystės mokslo srityje institutas
ne kartą buvo apdovanotas emės ūkio ministerijos garbės raštais, daug kartų
tapo respublikinių žemės ūkio parodų „Ką pasėsi...“, „Agropanorama“ laureatu.
V. Staniui 2007 m. už nuopelnus Lietuvai įteiktas Riterio kryžius. Už sėkmingai
įgyvendintus mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektus medicinos ir gamtos
mokslų srityse 2008 m. pirmą kartą įteikti „Gyvybės medžio“ apdovanojimai. Šio
L A, kio ministerijos ir Pramonininkų konfederacijos organizuoto konkurso
laureatu tapo LSDI. Už inovacijas gamyboje emės ūkio ministerijos kasmetinio
konkurso „Kaimo spindulys“ laureato diplomas ir „ edinio angelo“ statulėlė
2008 m. buvo įteikti instituto direktoriui . Bobinui. Lenkijos Varmijos ir ozūrijos
universitetas 2010 m. jam suteikė garbės profesoriaus vardą. V. Stanys, o 2012 m.
ir P. Duchovskis buvo išrinkti Lietuvos mokslų akademijos tikraisiais nariais. Už
nuopelnus Kauno rajonui, jo garsinimą V. Stanys ir . Bobinas buvo apdovanoti
Kauno rajono garbės ženklais. Instituto mokslininkams patikėtos svarbios pareigos
tarptautinėje mokslo organizacijoje uropos vaisių tyrimų mokslinių institutų tinkle.
Nuo 2010 m. Audrius Sasnauskas koordinuoja uropos uoginių augalų veislių, o
D. Kviklys – sodo augalų poskiepių tyrimus uropoje.
Šiuo metu institute dirba 44 mokslo darbuotojai, iš jų 3 profesoriai, 2 L A
nariai, 1 docentas, 36 daktarai. Kasmet studijuoja po 10–12 doktorantų. okslinis
darbas organizuojamas trijuose skyriuose Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos, kuriam priklauso Augalų biotechnologijos laboratorija (vedėjas – prof. habil. dr. V. Stanys), Sodininkystės technologijų (vedėjas – dr. Nobertas Uselis),
Daržininkystės (vedėjas – doc. dr. . Bobinas), dviejuose sektoriuose – Daržo augalų
selekcijos (vedėja – dr. R. Karklelienė) ir Daržininkystės technologijų (vedėjas –
Vytautas alatorius) bei trijose savarankiškose laboratorijose Augalų apsaugos
(vedėja – dr. A. Valiuškaitė), Augalų fiziologijos (vedėjas – prof. habil. dr. P. Duchovskis) ir Biochemijos ir technologijos (vedėjas – prof. Pranas Viškelis).
Iki 1989 m. institutui vadovavo ilgalaikis bandymo stoties direktorius dr. Klemensas Palaima. Vėliau pirmus demokratinius instituto direktoriaus rinkimus laimėjo
kai kurių instituto kolektyvo narių pakviestas didel gamybin patirtį turintis Šiaulių
rajono Naisi kolūkio pirmininkas dr. eslovas Karbauskis. 1992 m. direktoriumi
buvo išrinktas dr. . Bobinas, iki tol dirb s direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. 1993–2004 m. direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams sėkmingai dirbo
dr. na Bartkaitė. Nuo 2004 m. direktoriaus pavaduotojas mokslui – dr. A. Sas-
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nauskas, direktoriaus pavaduotojas administravimui – onas lkštinas. okslinės
sekretorės pareigas ėjo 1987–1988 m. anina Kabelienė- eplinskienė, 1988–1991 m.
Liudas Kulikauskas, 1991–1993 m. Albina Balčiūnienė, 1988, 1993–1995 m. Vida
Sabaliauskienė, 2004–2006 m. Vilma Bandzevičiūtė-Bulavienė, 2007–2010 m. urga
Sakalauskaitė.
Direktoriaus pavaduotoju eksperimentinei bazei 1991–1994 m. dirbo V. alatorius, jis vadovavo instituto eksperimentinės bazės ir turto paskirstymo komisijai.
1994–2010 m. šias pareigas ėjo onas Autukevičius. Vyriausiąja buhaltere nuo instituto įsikūrimo iki 1993 m. dirbo Bronė ilienė, 1993–1994 m. – lena ozūraitienė, 1994–2008 m. inaida Kerbelienė, o nuo 2008 m. dirba Giedra Izenbekienė.
Institutas turi 392 ha eksperimentin baz su bandymų lauku, eksperimentiniais parodomaisiais sodais, medelynu, šiltnamiais ir kita moksliniams tyrimams
bei eksperimentinei plėtrai reikalinga infrastruktūra. Bazės padaliniams vadovauja
didel patirtį turintys specialistai sodams ir uogynams – Danutė urkevičienė,
lauko bandymų daržams – Regina eškerevičienė, šiltnamiams – Genė Rukienė,
medelynui – eslovas Paulauskas. Vyr. specialistais dirba didel gamybin patirtį
turintys inžinierius Arvydas Šiukšta, energetikas Alvydas Naruševičius. Daugelį metų
šiltnamių ūkiui vadovavo anina Užkuraitienė, uogynams – Teresė inkevičienė,
mechanizacijos padaliniui – Raimondas adlauskas, ilgai vyriausiuoju agronomu
dirbo Benediktas
asaitis. Bandymus atlikti padėjo mechanizatoriai Kazimieras
akas, eslovas Kazlauskas, Bronius Kamandulis, Stasys Kleveckas. Daug metų
vairuotoju dirba Ignas Simanavičius, iki 2007 m. juo dirbo Petras Nėnius. Visi
šie specialistai ir darbuotojai kvalifikuotu ir sąžiningu darbu labai prisidėjo prie
instituto mokslo laimėjimų.
Labai svarbus instituto padalinys – specializuota mokslinė biblioteka, Lietuvoje vienintelė kaupianti literatūrą sodininkystės ir daržininkystės klausimais.
Iki 1994 m. jai vadovavo anina Danauskienė, o vėliau ir iki šiol – Birutė lkštinienė. Biblioteka priklausė instituto Informacinei grupei, vėliau Inovacijų ir
informacijos skyriui.
Šis skyrius, pradėj s darbą nuo perforuotų kortų, išsiplėtė. is organizuoja
parodas, seminarus, konferencijas, leidžia mokslo darbus ir kitus mokslo leidinius,
aptarnauja platų kompiuterinį tinklą institute bei atlieka kitus darbus. Skyriui
vadovauja . lkštinas. Skyriaus pastangomis 2008 m. įkurta sodininkystės ir
daržininkystės istorinė ekspozicija, kurioje pateikiama medžiaga apie svarbiausius
mokslo institucijos gyvavimo etapus, joje dirbusius žmones ir jų laimėjimus. kspoziciją parengė ir nuolat ją atnaujina B. lkštinienė. Prie įėjimo į ekspozicijos
sal 2011 m. atidengta memorialinė lenta Lietuvos Respublikos Prezidentui Aleksandrui Stulginskiui. Bandymų stotyje grįž s iš tremties Prezidentas dirbo mokslo
darbuotoju 1957–1959 m.

Ilgalaikės kompleksinės programos
Instituto mokslinės veiklos kryptis reglamentuoja steigėjas – Vyriausybė. os
tokios plėtoti sodo ir daržo augalų selekcijos, genetikos, biotechnologijos mokslinius pagrindus, kurti naujas sodo ir daržo augalų veisles, kaupti, saugoti ir tirti
Lietuvos Respublikos augalų genofondą, tirti sodo ir daržo augalų biologinius
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dėsningumus, modeliuoti kokyb ir produktyvumą lemiančias agrobiologines sistemas; modeliuoti ir optimizuoti vaisių, uogų ir daržovių perdirbimo procesus ir
laikymo būdus, tirti sodo ir daržo augalų biologiškai aktyvias medžiagas natūralioje ir perdirbtoje produkcijoje.
Iki 2011 m. visos institute sprendžiamos mokslinės problemos buvo sujungtos
į šešias kompleksines programas
- tirti sodo augalų požymių ir savybių genetin prigimtį, optimizuoti selekcijos procesą ir sukurti intensyvios sodininkystės reikalavimus atitinkančias veisles
(vadovas – prof. habil. dr. Vidmantas Stanys);
- tirti sodo augalų biologiją bei optimizuoti vaismedžių ir vaiskrūmių auginimo agrobiologinius parametrus, kurti ir tobulinti moksliškai pagrįstas aukštąsias
sodų ir uogynų veisimo ir priežiūros technologijas, garantuojančias ekonomiškai
pagristą kokybiškų vaisių ir uogų derlių vidaus rinkai ir eksportui (vadovas –
dr. Nobertas Uselis);
- plėtoti augalų augimo, vystymosi, morfogenezės ir žydėjimo iniciacijos
teoriją (vadovas – prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis);
- tirti daržo augalų požymių bei savybių genetin prigimtį, optimizuoti
selekcijos procesus siekiant sukurti rinkos reikalavimus atitinkančias veisles ir
hibridus (vadovai – dr. Rasa Karklelienė ir doc. dr. eslovas Bobinas);
- plėtoti daržininkystės mokslo pagrindus, kurti ir tobulinti integruotas ir
ekologines daržovių auginimo technologijas (vadovas – doc. dr. . Bobinas);
- tirti ir tobulinti vaisių, uogų, daržovių ir prieskoninių augalų ruošimo,
laikymo bei perdirbimo technologinius procesus (vadovas – dr. Pranas Viškelis).
2011 m. Švietimo ir mokslo ministerija pavedė mokslo institucijoms sukurti
ilgalaikes kompleksines programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto. Atsisakius anksčiau kiekvienos institucijos turėtų smulkių programų, buvo sukurtos
šešios stambios ilgalaikės kompleksinės programos, kurios subūrė visus tris centro
institutus šiuolaikinėms žemės ūkio problemoms spr sti. SDI pavesta vadovauti
specializuotai sodininkystės ir daržininkystės šakos programai „Sodininkystė ir
daržininkystė agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“. Programai vadovauti
paskirtas P. Duchovskis. Institutas dalyvauja ir kitose LA
vykdomose ilgalaikėse kompleksinėse programose.

Instituto padaliniai
oksliniai skyriai ir laboratorijos – labai svarbūs instituto struktūriniai padaliniai. Tradiciškai jiems suteiktas didelis savarankiškumas ir atsakomybė formuojant
tyrimų tematiką, kadrus, rengiant vienos ar kitos mokslo krypties strategiją. Nuo
jų veiklos daug priklauso instituto mokslo laimėjimai ir veiklos rodikliai. Instituto moksliniai padaliniai skiriasi dydžiu, veiklos specifika, gyvavimo istorija, bet
visi jie labai svarbūs sodininkystės ir daržininkystės mokslo raidai Lietuvoje. ų
atlikti ir šiuo metu vykdomi tyrimai ir laimėjimai atspindi mokslo lygį Lietuvoje
sodininkystės ir daržininkystės srityje.
inink stės te n gi sk rius Vienas seniausių skyrių – Sodo agrotechnikos. Sodų agrotechnikos tyrimai pradėti 1947 m., po karo atnaujinus Vytėnų
sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties darbą. Sodo agrotechnikos skyrius
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Sodininkystės technologijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
Darius Kviklys ir mokslo darbuotoja Nomeda Kviklienė obelų sode.
2008 m. . Olkštino nuotr.

įkurtas 1963 m. o įkūrėjas ir pirmasis vedėjas buvo Kazimieras Bučiūnas. Nuo
1971 m. skyriui vadovo dr. Algimantas Kviklys, skyrius išaugo iki 12 mokslo darbuotojų. Buvo plėtojami sodo, uoginių augalų veisimo ir priežiūros, gėlininkystės
tyrimai. A. Kviklys kartu su kitais mokslininkais ne tik išvystė stoties mokslin
veiklą, bet ir išgarsino ją tuometinėje SSRS. Tai buvo rimtas argumentas reorganizuojant bandymų stotį į institutą.
Nuo 1992 m. Sodų agrotechnikos, vėliau reorganizuotam Sodininkystės technologijų skyriui vadovauja dr. ( P) Nobertas Uselis. Pagrindinė skyriaus veiklos
kryptis – sodo augalų biologijos tyrimas bei vaismedžių ir uogakrūmių auginimo
agrobiologinių parametrų optimizavimas, kuriant, tobulinant ir ekonomiškai pagrindžiant sodų ir uogynų veisimo ir priežiūros technologijas.
Skyriuje tiriamos vaismedžių poskiepių ir įskiepių derinių biologinės ir
ūkinės savybės, atrenkami deriniai moderniems versliniams sodams Lietuvos
agroklimato sąlygomis; optimizuojama sodo augalų augimo ir generatyvinės raidos
pusiausvyra, garantuojanti kasmetinį labai geros kokybės vaisių derlių; kuriamos
ekonomiškai pagrįstos intensyvių žemaūgių ir pusiau žemaūgių sodų veisimo ir
priežiūros technologijos naujai veisiamiems ir rekonstruojamiems sodams; kuriamos
uoginių augalų auginimo technologijos, užtikrinančios ekonomiškai pagrįstus geros
kokybės žaliavinių bei desertinių uogų derlius tiek tradiciniu, tiek ir ne sezono
metu; tiriamos sodo augalų veislių biologinės ir ūkinės savybės; modeliuojama
agrobiologinių priemonių sistema geros kokybės vaisiams išauginti; kuriamos ekologiškų bei išskirtinės kokybės vaisių ir uogų auginimo technologijos, tinkančios
Lietuvos agroklimato sąlygomis; modernizuojamos sodo augalų dauginimo technologijos, skirtos šiuolaikinės sodininkystės reikalavimus atitinkančiai sodinamajai
medžiagai išauginti.
Sodininkystės technologijų skyriaus mokslininkai tiksliuosius bandymus su
pagrindiniais sodo augalais atlieka instituto eksperimentinės bazės soduose bei
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uogynuose. Parodomieji bandymai atliekami tiek instituto eksperimentinėje bazėje, tiek ir specializuotų sodininkystės bendrovių ar ūkininkų soduose. Remiantis
ilgalaikių kompleksinių tyrimų duomenimis, optimizuojama obelų augimo ir generatyvinės raidos pusiausvyra (N. Uselis, Audronė Lokcikaitė, A. Kviklys, Nomeda
Kviklienė kartu su Augalų fiziologijos laboratorijos kolektyvu). Užbaigti obelų
ir kriaušių sėklinių poskiepių bei atsparių šalčiui kamienų tyrimai sode (Stasys
Švirinas, Petras Petryla), sėklinių poskiepių tyrimai sode (S. Švirinas). Atliekant
obelų vegetatyvinių poskiepių tyrimus, daug dėmesio skirta poskiepių savybėms,
kurios leistų vaismedžiams augti be atramų (A. Kviklys). Pradėti platūs naujų,
šiuolaikinius intensyvios sodininkystės reikalavimus atitinkančių poskiepių bei
poskiepių veislių derinių tyrimai (Darius Kviklys; N. Uselis). Atsižvelgiant į atliktų
tyrimų duomenis, Lietuvoje rajonuoti šeši nauji obelų poskiepiai, su kuriais per
pastaruosius 10–15 metų įveista per 90 proc. intensyvių šiuolaikinių verslinių sodų
(D. Kviklys, Virgilijus ika, N. Uselis). Sukurti ir rajonuoti trys atsparūs šalčiui
ir produktyvūs kriaušių poskiepiai (K.11, K.16, K.19, A. Kviklys, D. Kviklys).
Užbaigti Alfonso Šumskio vyšnių ir trešnių poskiepių tyrimai, t siami trešnių ir
slyvų poskiepių tyrimai ( uozas Lanauskas).
Iš esmės keičiantis obelų auginimo technologijoms ištirtos ir rekomenduotos
versliniam auginimui veislės, jomis užsodinta dauguma naujausių šiuolaikinių
verslinių sodų (N. Uselis). Kompleksiškai tiriant veislių ir poskiepių derinius,
obelų vainikų formas bei sodo konstrukcijas nustatyta, kad ir Lietuvos agroklimato sąlygomis auginant 2 500–3 300 vaism./ha jau trečiaisiais–penktaisiais metais
gaunamas vidutinis 30 su viršum tonų kokybiškų obuolių derlius iš ha (N. Uselis). Taikant rekomenduojamas technologijas, panašūs rezultatai jau gaunami ir
pažangiuose versliniuose soduose.
Remiantis S. Švirino ir . Lanausko atliktais gentinio dirvos nualinimo tyrimais, sukurta pakartotinio sodo veisimo toje pačioje vietoje technologija ( . Lanauskas). Atlikti piktžolių kontrolės bei sodų ir uogynų dirvos priežiūros tyrimai
leido patobulinti sodo augalų auginimo technologijas (Liudas Kulikauskas, Loreta
Buskienė, N. Uselis).
Siekiant užtikrinti vaisių ir uogų kokyb bei išsilaikymą optimizuojama
augalų mityba (Stanislovas Švagždys, . Lanauskas, L. Buskienė, N. Kviklienė,
N. Uselis). vertinta fertigacijos įtaka sodo augalų produktyvumui (Pranas Petronis,
. Lanauskas, S. Švagždys, N. Uselis). Taip pat nustatyta, kad kiekvienos veislės
vaisių kokyb ir jų išsilaikymą iš esmės pagerina tinkamas, tyrimais pagrįstas
vaisių skynimo laikas ir optimalus užuomazgų išretinimas (N. Kviklienė).
Atlikus plačius ir sistemingus tyrimus, atrinktos ir pasiūlytos versliniam
auginimui desertinių ir perdirbimui skirtų braškių (N. Uselis), aviečių (L. Buskienė)
ir šaltalankių ( . Lanauskas) veislės. Sukurtos naujos japoninio svarainio veislės
(D. Kviklys). Atliekami šaltalankių derliaus dorojimo tyrimai. Baigti nesezoninių
braškių auginimo būdų, veislių ir daigų kokybės tyrimai nešildomame šiltnamyje,
veisiant braškes šaldytuve laikytais daigais ir gaunant per metus rudeninį ir pavasarinį derlių. Sukurta desertinių braškių auginimo žemose plėvele mulčiuotose
ir lašeliniu būdu laistomose lysvėse technologija, leidžianti po vasarinio sodinimo
kitais metais gauti per 20–25 t/ha puikios kokybės uogų derlių (N. Uselis). Beveik
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visi šiuolaikiniai versliniai serbentynai (per 3 000 ha) įveisti remiantis Stanislovo
Kutkevičiaus apgintos disertacijos rekomendacijomis. Skyriuje buvo atliekami ir
gėlininkystės tyrimai ( ulija Samsonaitė, Paulius iplijauskas, Aušra Valuntaitė,
Vida anušauskaitė, Rūta Antanaitienė). . Samsonaitė surinko ir ištyrė svogūninių,
gumbasvogūnių ir įvairių daugiamečių gėlių kolekciją, atliko tulpių auginimo agrotechnikos tyrimus. os prie instituto įrengta gėlių kolekcija ir šiandieną džiugina
ne tik babtiškius, bet ir visus instituto svečius.
Kuriant sveikos sodinamosios medžiagos dauginimo sistemą, ištirtos agropriemonės, leidžiančios išauginti šiuolaikinius šakotus, intensyvios sodininkystės
reikalavimus atitinkančius sodinukus (D. Kviklys). Atliekami labai aktualūs ekologiškų vaisių auginimo technologiniai tyrimai ( . Lanauskas). Nuolat gilinamasi
ir į ekonominius verslinės sodininkystės plėtros klausimus (Leonida Bražukienė,
A. Kviklys, N. Uselis, D. Kviklys).
Per dvidešimt penkerius metus skyriaus darbuotojai N. Uselis, S. Kutkevičius,
N. Kviklienė, D. Kviklys, . Lanauskas, L. Buskienė apgynė daktaro disertacijas.
1994 m. . Armolaičiui suteiktas habilituoto daktaro laipsnis už habilitacinį darbą
„ belų ir slyvų auginimo būdų tyrimai“. 2008 m. N. Uselis perėjo habilitacijos
procedūrą institute tema „Intensyviai auginamų obelų sodų ir braškynų veisimo
ir priežiūros mokslinis pagrindimas“. Skyriaus mokslininkai tobulino mokslin
kvalifikaciją svarbiausiose užsienio šalių sodininkystės mokslo įstaigose A. Kviklys
Vokietijoje, V. ika ir L. Buskienė Lenkijoje, . Lanauskas Norvegijoje, D. Kviklys
Švedijoje, AV.
Per šį laikotarpį Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose paskelbta
per 250 mokslinių straipsnių, išleista per 20 knygų, brošiūrų bei metodinių priemonių. Svarbiausios iš jų „Intensyvus obelų sodas“ (sudaryt. A. Kviklys, 1988),
„ aunajam sodininkui“ (S. Švirinas, 1990), „Vaismedžių genėjimas ir perskiepijimas“ (A. Armolaitis, 1993), „Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos“
(sudaryt. N. Uselis, 2002), „Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos“
(sudaryt. N. Uselis, 2005) ir kt. Nuolat skelbiami straipsniai ir pranešimų tezės
įvairiais sodininkystės klausimais populiariuose mūsų šalies žurnaluose.
Skyriaus mokslininkai parengė Lietuvos sodininkystės verslo plėtros strategiją ir kartu su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu numatė priemones jai
įgyvendinti (N. Uselis, D. Kviklys, . Bobinas). Pastaraisiais metais, remiantis
institute atliktais tiksliaisiais tyrimais ir gamybine patirtimi, skyriaus mokslininkai
kartu su Daržininkystės technologijų sektoriumi, Augalų apsaugos laboratorija bei
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu parengė biologinį, technologinį ir ekonominį Išskirtinės kokybės desertinių vaisių auginimo pagrindimą, taikant aplinką
tausojančią vaisių ir daržovių auginimo sistemą (N. Uselis, . Lanauskas, A. Valiuškaitė, L. Raudonis ir kt.). Ši sistema jau pradėta sėkmingai taikyti Lietuvos
versliniuose soduose bei daržininkystės ūkiuose, o vaisių ir daržovių sektoriaus
produkcijos, pažymėtos ženkleliu „Kokybė“, paklausa šalies rinkoje vis didėja.
Skyriaus mokslininkai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose bei nacionaliniuose
projektuose, kuria įstatymus ir teisinius aktus, rengia technologinės plėtros rekomendacijas, įvairius seminarus ir kursus. Skyrius glaudžiai bendradarbiauja tiek su
verslinės sodininkystės bei uogininkystės atstovais, sodininkystės dėstytojais, tiek
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ir su sodininkais mėgėjais skaitydami paskaitas, rengdami radijo bei televizijos
laidas, atlikdami ekspertizes ir konsultuodami.
Prie sėkmingo Sodininkystės technologijų skyriaus mokslinių tyrimų daug
prisidėjo ilgai dirb bandymų technikai Lilija Vaivadienė, ugenija Penkinienė,
arytė Lukšaitė, Laima Simėnaitė, Ilona Sipavičienė, Angelė Pabrėžaitė, Dalia
Levišauskienė, ina Vaitiekūnienė, Aleksandra Kaupaitė, ūratė Vyšniauskienė,
Laima Vyšniauskaitė, Danutė urkevičienė, Loreta Gulbinienė, Rasa akaitė, Lina
Valaitienė, Audronė ikienė, Vita Paulauskienė, Gileta ančenkovienė, Teresė
Bartkuvienė, Diana Brusokienė, ydrūna Paspirgėlienė ir ūratė
arkelevičienė,
ksperimentinės bazės specialistai Danutė urkevičienė, Arvydas Šiukšta, Teresė
inkevičienė, Sigitas Smigaitis, Viktoras Trečiokas, eslovas Paulauskas.
auga genetik s ir i te n gi s sk rius Bandymų stotis, įkurta
Valin voje, savo veiklą pradėjo įkurdama pomologijos sodą. Tai davė pradžią sodo
augalų introdukcijai, veislių tyrimui, o vėliau ir selekcijai. Sodo augalų selekcija
pradėta 1951 m. os pradininkas Ipolitas Štaras Sodo augalų selekcijos skyriui
vadovavo iki 1966 m. Iki 1986 m. skyriaus vadove buvo Aldona isevičiūtė, nuo
1986 m. vadovavo V. Stanys. Išsiplėtus pagrindinių tyrimų kryptims, 2003 m. Sodo
augalų selekcijos skyrius pavadintas Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos
skyriumi. Pagrindinės tyrimų kryptys sodo augalų (obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, trešnių, braškių, žemuogių, serbentų, svarainių) biologijos, genetinių išteklių
ir vertingiausių požymių paveldėjimo tyrimas; selekcinės medžiagos genetinės
struktūros kryptingas keitimas, taikant moderniausius genetikos ir biotechnologijos
metodus, ir kokybiškai naujų, konkurencingų augalų veislių kūrimas.
Atliekant sodo augalų biologijos ir vertingiausių požymių paveldėjimo tyrimus, nustatyti obelų, braškių, juodųjų serbentų, svarainių kiekybinių požymių
paveldėjimo dėsningumai. Parengtos B. Gelvonauskio, V. Keparučio, A. Sasnausko,
D. Kviklio, V. Bendoko daktaro disertacijos.
Daugiausia dėmesio kreipiama į selekcinės medžiagos genetinės struktūros
kryptingo keitimo tyrimus. Taikomi moderniausi genetikos ir biotechnologijos metodai. Siekiant sukurti pradin selekcin medžiagą vėlai žydinčioms, atsparioms lapų
ligoms, serbentinei erkutei ir žiedų pilnavidurei serbentų veislėms kurti, atliekama
serbentų rūšių tolimoji hibridizacija. Pirmą kartą parengti serbentų izoliuotų gemalų
auginimo metodai tarprūšiniams hibridams auginti. Parengti serbentų poliploidizavimo in vitro metodai hibridų fertilumui atkurti bei autotetraploidinių juodųjų
serbentų populiacijai sukurti (V. Stanys, G. Stanienė, T. Šikšnianas). Atliekama
braškių tarprūšinė hibridizacija (R. Rugienius).
Aštuoniolikos metų darbo rezultatus ląstelių kultūrų tyrimo srityje V. Stanys
apibendrino habilituoto daktaro disertacijoje „In vitro kultūra augalų selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas“ (1996) ir jos pagrindu parengtoje monografijoje.
Daktaro disertacijas apgynė D. Gelvonauskienė, R. Rugienius, I. Kemežienė ir
D. uškevičienė.
Inicijuotas pirmasis Lietuvoje augalų biotechnologijos projektas „Augalų
adaptyvumo didinimas biotechnologinėmis priemonėmis“. Sukūrus skyriuje pirmuosius transgeninius sodo ir daržo augalus, Aplinkos ministerija užsakė tyrimą
„Genetiškai modifikuotų organizmų (augalų) rizikos aplinkai ir žmonių sveikatai
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vertinimo darbai, metodika ir išvados“ (2006–2011). Augalų biotechnologijos laboratorija pirmoji Lietuvoje akredituota dirbti su genetiškai modifikuotais augalais
(2003). Atliekama vertingų genų molekulinių žymenų paieška ir transgeninių augalų tyrimai. 2007–2009 m. skyriaus darbuotojai vadovavo ir dalyvavo Lietuvos
valstybinio studijų ir mokslo fondo finansuojamuose pramoninės biotechnologijos
programos projektuose „Vaisiniai augalai natūralių antocianinų producentai“, „Viroidų ir fitoplazmų detekcija ir pašalinimas iš biotechnologijos pramonei vertingų
augalų“, „Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis“.
riginali obelų atsparumo rauplėms tyrimo ir atrankos technologija naudojant
izoliuotas obelų sėklaskiltes paskatino atsparumo mechanizmo, kaip programuotos
ląstelių mirties (apoptozės), būdingos gyvūnų pasaulyje, analogo augalų pasaulyje
tyrimus. Danui Baniuliui vadovaujant nuo 2011 m. instituto mokslininkų grupė
įgyvendina projektą „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai
reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“, kurį finansuoja uropos socialinis fondas. Tai pirmasis Lietuvoje tokio pobūdžio projektas agrarinių
mokslų srityje.
Skyriaus mokslininkai ir doktorantai vadovauja ir dalyvauja nacionalinės
mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ dviejuose projektuose, programos
„ uropos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programos mokslo ir technologijos
srityje“ ( ST) trijuose projektuose, tarptautiniuose Sodo augalų genetinių išteklių
saugojimo ir tyrimo programos AGRI G N R S 870/2004 projektuose „Ribesco“ ir
„Genberry“. 1998–2001 m. skyriaus darbuotojai kartu su Ispanijos, Švedijos, Suomijos,
Prancūzijos ir Latvijos tyrėjais dalyvavo S finansuojamame mokslinio tyrimo projekte „ aponinis svarainis (Chaenomekles japonica) – naujas uropoje vaisinis augalas
sulčių, aromatinių medžiagų ir pektinų gamybai“. ie vykdo keletą Lietuvos mokslo
ir studijų fondo, Lietuvos mokslo tarybos ir ūkio subjektų finansuojamų projektų.
Parengtas pirmasis Lietuvoje „ emės ūkio augalų biotechnologijos“ vadovėlis
studentams (A. Sliesaravičius, V. Stanys, 2005), „ emės ūkio augalų selekcijos
ir sėklininkystės terminų žodynas“ (A. Sliesaravičius, . Lazauskas, V. Stanys,
S. Keinys, G. Klimovienė, 2010), monografijos „Vaisiniai, prieskoniniai ir vaistiniai
oranžerijų augalai“ (G. Stanienė, V. Stanys, 2000), „ wocodajne drzewa i krzewy
chlodniejszych stref klimatycznych (Anna Bieniek, dzislaw Kawecki, Romuald
Lojko, V. Stanys, 2005).
Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius saugo, kaupia ir atnaujina
vieną iš didžiausių Vakarų uropoje sodo augalų kolekciją. ia saugomos 1 934
sodo augalų veislės (790 obelų, 336 kriaušių, 268 trešnių, 163 slyvų, 184 serbentų
ir aviečių, 113 braškių, 8 šaltalankių ir kt.). Apie 300 gėlių rūšių (bijūnų – 100,
vienadienių – 40 veislių ir kt.) auginama gėlių kolekcijoje. Skyriui pavesta išsaugoti visą Lietuvos vegetatyviškai besidauginančių augalų genofondą, tam sukurta
speciali bazė. Šį darbą koordinuoja ir lėšas skiria Lietuvos genofondo taryba.
Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriuje sukurta 14 obelų, 10
kriaušių, 10 slyvų, 3 vyšnių, 15 trešnių, 25 juodųjų serbentų, 6 agrastų, 7 braškių,
4 žemuogių veislės. Iš jų 51 veislė įrašyta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą,
o obelų veislė Auksis , braškių Venta ir juodųjų serbentų veislės oniniai ir
Almiai – į analogiškus kaimyninių valstybių sąrašus.
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Už darbą „Sodo augalų genetiniai-selekciniai tyrimai“ 1998 m. skyriaus
darbuotojams – V. Staniui, A.
isevičiūtei, A. Lukoševičiui, T. Šikšnianui ir
B. Gelvonauskiui – skirta Lietuvos mokslo premija.
Skyriaus mokslininkai dalyvavo įvairiose mokslinėse stažuotėse Austrijoje,
AV, Lenkijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Suomijoje, Švedijoje ir kitur.
Skyriaus bazėje bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus bei mokomąją
praktiką atlieka Lietuvos universitetų studentai.
ar inink stės sk rius 2000 m. Daržo augalų selekcijos ir Daržovių agrotechnikos skyriai reorganizuoti ir sujungti į bendrą Daržininkystės skyrių, o ankstesnieji skyriai pavadinti sektoriais. Šiuo metu Daržininkystės skyriuje (vedėjas –
. Bobinas) yra Daržovių selekcijos (vedėja – R. Karklelienė) ir Daržininkystės
technologijų (vedėjas – V. alatorius) sektoriai.
Daržo augalų selekcijos sektorius. Labai senas ir gražias tradicijas turi daržovių
selekcija Lietuvoje. ą pradėjo prof. Stasys Nacevičius mokomajame darže Dotnuvoje. Vėliau pomidorų, agurkų, burokėlių, morkų, kopūstų, paprikų, svogūnų,
pupų ir prieskoninių bei retųjų daržovių selekcija buvo t siama bandymų stotyje.
Daržovių selekcijos rezultatas – naujos veislės ir hibridai. Veislėms ir hibridams
kurti taikomi selekcijos procesą spartinantys metodai, poliploidizacija, hibridizacija,
mutagenezė, įvairūs atrankos būdai.
Bandymų stoties, vėliau instituto Selekcijos skyriuje dirbo mokslo darbuotojai
urgis ačys, Vincas žalas, arija Baranauskienė, onė Armolaitienė, Anastasija
Karpovaitė, Nijolė Kviklienė, Genovaitė Visockienė, na Gaučienė, na Bartkaitė, ugenijus Dambrauskas, na Danutė Petronienė, eslovas Bobinas,
arytė
Bobinienė, Nijolė
aročkienė, Rasa Karklelienė, Danguolė uškevičienė, Audrius
Radzevičius, bandymų technikai Larisa Astapenko, Genė Rukienė, lena ebrauskienė, Larisa Kazlauskienė, olita Nėniūtė, Rima Petkevičienė, Teresė Virginija
Strankauskienė, Angelė Ramanauskienė. kūrus institutą, Daržovių selekcijos ir
sėklininkystės skyriui vadovavo . Bartkaitė (1983–1993), . Gaučienė (1993–2000),
nuo 2004 m. – R. Karklelienė.
Lauko pomidorų selekciją 1973 m. pradėjo G. Visockienė. i viena ir su
bendraautoriais sukūrė 10 pomidorų veislių. Pomidorų heterozinius hibridus pradėjo kurti .
ačys, o 1985–2004 m. tą darbą t sė . Bartkaitė. Naujųjų veislių
pomidorai Neris , Vytėnų didieji , Ryčiai , Aušriai , Viltis 2 , Laukiai , Dručiai ,
Svara , Balčiai , Skariai , Slapukai ,
ilžinai , Rutuliai turi vertingų biologinių
ir ūkinių savybių. Taikant heterozės efektą, sukurti pirmosios kartos (F1) pomidorų
hibridai ( . Bartkaitė). Tai atsparūs ligoms ir žemai temperatūrai pomidorų hibridai
Pirmutis , Sveikutis bei Vaisa . Nuo 2006 m. pomidorų selekcijos srityje pradėjo
dirbti A. Radzevičius, 2011 m. apgyn s daktaro disertaciją. 1984–2005 m. agurkų
selekcinį darbą atliko . Dambrauskas ir sukūrė heterozinius mažai besišakojančius
baltaspyglius hibridinius agurkus alsviai , Daugiai , Krukiai , Pūkiai , Troliai ,
Ulonai , Artai bei Gintai .
Nuo 1961 m. iki 1999 m. . ačio pradėtą morkų ir burokėlių selekciją t sė
. Armolaitienė. Tarpveislinės hibridizacijos metodu buvo sukurtos morkų veislės
Garduolės 2 ir Šatrija , o individualios ir masinės atrankos metodais – Vytėnų
nanto ir Gausės . . Armolaitienė yra morkų veislės Vaiguva autorė ir viena
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iš raudonųjų burokėlių veislių Kamuoliai 2 , Ainiai , Nevėžis , Vytėnų bordo
ir oniai autorių.
burokėlių selekcinį darbą 1993–2005 m. buvo įsitraukusi
. D. Petronienė. Siekta išvesti stabilaus vienasėkliškumo ir dvisėkliškumo veisles
ir hibridus, tinkamus vartoti šviežius, ilgai laikyti ir perdirbti. Pastaruoju metu
taikomi tarpveislinio kryžminimo, individualios ir grupinės atrankos metodai, tirtos
burokėlių haploidizavimo galimybės (V. Stanys, G. Stanienė). Darbui paspartinti tyrimai atlikti šiltnamyje ir žemos temperatūros kamerose ( . Duchovskienė,
. D. Petronienė).
Nuoseklų darbą morkų heterozės srityje 1976 m. pradėjo . Gaučienė,
kuri institute dirbo iki 2000 m. Panaudojus kryžminimuose citoplazminį vyriškąjį
sterilumą, sukurtos daug karotino turinčios hibridinės morkos Svalia ir Skalsa
( . Gaučienė). Išleista . Gaučienės monografija „ orkos“ (2001). Nuo 1996 m.
morkų selekcijos darbus dirba R. Karklelienė.
Ridikėlių veislių tyrimą bei atranką pradėjo žymus selekcininkas prof. S. Nacevičius, vėliau darbą t sė . ačys ( ara ) ir . Baranauskienė ( Kretingos pagerinti ).
Svogūninių daržovių selekcijos pradininkas Lietuvoje taip pat yra prof. S. Nacevičius. Šį darbą t sė . Baranauskienė, V. žalas, vėliau prisidėjo Nijolė Kviklienė
(iki 2000 m.). Dabar tyrimus su svogūninėmis ir česnakinėmis daržovėmis atlieka
D. uškevičienė. Taikant biotechnologinius metodus, gautos svogūnų homozigotinės
linijos (V. Stanys, D. uškevičienė), apginta daktaro disertacija (D. uškevičienė, 2006).
Baltųjų gūžinių kopūstų selekciją vykdė prof. S. Nacevičius, V. žalas, A. Karpovaitė, o nuo 1991 m. iki 2004 m. – . Bobinienė. Išvesti kopūstai Dotnuvos
baltarusiškieji , vėliau atrankos būdu – Gūžiai , o 2009 m. – Bagočiai . iedinių
kopūstų selekcijos rezultatas – Pirmuoliai , Gulbinai , Vytėnų 2 .
ažai paplitusių daržovių ir prieskoninių augalų pradininkė buvo . Baranauskienė, nuo 1994 m. tą darbą t sė N. aročkienė. Šiuo metu mažai paplitusių
daržovių, vaistinių ir prieskoninių augalų kolekcijoje auginama ir tiriama per 60
rūšių ir 300 veislių augalų.
Daržovių selekcinio skyriaus darbo rezultatus atspindi veislių ir hibridų išskirtinumų, vienodumo ir stabilumo tyrimai (IVS), atliekami tarptautiniuose centruose,
kurių rezultatais remiantis naujos veislės ir hibridai įrašomi į uropos Sąjungos
„Bendrąjį daržovių rūšių veislių katalogą“. 2003–2013 m. į katalogą įrašyta 37
naujos ar patobulintų daržovių veislės ir hibridai. Tai valgomieji svogūnai Babtų
didieji , daugiamečiai svogūnai Aliai , ridikėliai Babtų žara ir Liliai , žieminiai
česnakai
iemiai ir Vasariai , pomidorai Viltis , Balčiai , Rutuliai , Svara ,
Skariai , urgiai , Laukiai , Aušriai BS , Slapukai BS , Arvaisa F1 ir Sveikutis
F1, hibridiniai agurkai Troliai , Daugiai , Gintai , Artai , Krukiai , veislė Trakų
pagerinti , pupelės Baltija , vienametės paprikos Reda ir Alanta , raudonieji
burokėliai Kamuoliai , oniai , Ilgiai ir Rikiai , morkos Garduolės , Šatrija BS ,
Svalia BS F1, Skalsa BS F1, Gona ir Ieva F1 bei baltagūžiai kopūstai Bagočiai .
Daržovių selekcijos sektoriaus mokslo darbuotojai atlieka daržovių veislių,
hibridų, selekcinių linijų genofondo ir genetinių išteklių saugojimo tyrimus, kaupia
pagrindinių ir retesniųjų daržovių genetinius išteklius. Išleistas metodinis leidinys
aukštųjų mokyklų studentams „Daržo augalų sėklininkystė“ ( . Bobinas, 1999),
leidiniai „Agurkų auginimas“ ( . Dambrauskas, 1997), „Lietuviškos daržovių veislės“
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( . Gaučienė, 1997), „Pomidorai lauke ir pavasariniuose šiltnamiuose“ (G. Visockienė, 1998), „Burokėlių biologija ir auginimas“ (D. Petronienė, 2001), „Kopūstinės
daržovės“ ( . Bobinienė, 2002), „Pomidorai“ (G. Visockienė, 2003), „Biohumusas
ir ekologinė daržininkystė“ (R. Karklelienė, R. Deimantavičienė, 2006), „ kologinės
sėklininkystės pradžiamokslis“ (R. Karklelienė, . Survilienė ir V. urbenkienė).
Šiuo metu Daržovių selekcijos sektoriuje dirba 4 mokslo daktarai, vienas
jaunesnysis mokslo darbuotojas. Sektoriaus mokslininkai bendradarbiauja su daržovių augintojais, organizuoja seminarus, konsultuoja daržovių auginimo klausimais.
Daržininkystės technologijų sektorius. Lauko daržovių agrotechnikos tyrimai
pradėti nuo pirmųjų bandymų stoties programų sudarymo. Daug metų Daržovių
agrotechnikos skyriui vadovavo
. Baranauskienė (iki 1984 m.), vėliau N. Kviklienė (1984–1988), A. Raila (1988–1990), G. Staugaitis (1991–1994), L. Rimkevičius
(1994–1999).
1988 m. skyriuje įsteigtas
echanizacijos sektorius su eksperimentinėmis
dirbtuvėmis (vedėjas – V. alatorius). 2000 m. jis performuotas į Daržininkystės
skyriaus Daržininkystės technologijų sektorių. echanizacijos sektoriuje buvo suburtas kvalifikuotų specialistų ir technikų kolektyvas sektoriaus vedėjas V. alatorius, konstruktorius Arvydas Šiukšta ir eksperimentinių dirbtuvių vedėjas Alvydas
Kalinauskas; technikai Stasys
eškerevičius,
arijonas Paškevičius, Kazimieras
akas, Liutauras alatorius, bandymų
technikė lena alatorienė, vairuotojas
Antanas Banevičius.
Vienas iš pirmųjų sektoriaus uždavinių buvo kurti ir įdiegti į gamybą
naujas daržovių auginimo, derliaus ėmimo ir prekinio ruošimo mechanizuotas
technologijas. 1989 m. buvo sukurtos
pirmos mašinos ir agregatai daržovėms
auginti profiliuotoje dirvoje. Nauja technologija padarė perversmą Lietuvos daržininkystėje. Ši technologija garantuoja
gausų ir geros kokybės derlių net ir
sunkesnėse dirvose. Kartu su skyriaus
mokslo darbuotojais pradėtos kurti integruotos, maksimaliai mechanizuotos
lauko daržovių auginimo technologijos
pagal naują schemą (70 cm tarpueiliais)
ir naudojant naują sukurtą techniką
vagų formavimo mašiną VF -2,8, universalią pneumatin daržovių sėjamąją,
tarpueilių priežiūros kultivatorių, juostinį purkštuvą. Pirmosios naujos daržininkystės mašinos ir pažangios technolo- Daržininkystės technologijų sektoriaus mokslo
gijos įdiegtos L. Šateikos, A. orkūno, darbuotoja dr. ulė ankauskienė agurkų
V. Kuprevičiaus ir kt. ūkiuose.
bandymuose. 2008 m. . Olkštino nuotr.
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echanizacijos padalinyje sukurtos ir pagamintos 28 pavadinimų lauko, retųjų
ir prieskoninių daržovių, vaistinių augalų auginimo, derliaus ėmimo, produkcijos
prekinio ruošimo, sėklos šlifavimo mašinos bei dirvos ruošimo prieš sėją agregatai.
Vienas iš Daržininkystės skyriaus (dabar – Daržininkystės technologijų sektorius) uždavinių buvo kurti ir tobulinti daržovių auginimo technologijas. Atlikti
tyrimai, kaip nustatyti pasėlių priežiūros elementus ir jų derinių efektyvumą
lauko daržovių (kopūstų, burokėlių, morkų) sėjomainoje ( . Visockis, P. Baleliūnas, D. inikevičiūtė, 1986–1994). Siekta parengti žiedinių kopūstų ir brokolių
nepertraukiamo derliaus vasarą ir rudenį auginimo technologiją (R. Karitonas,
P. Petronis, 1994–1998). Tirta morkų auginimo vagose agrotechnika (V. alatorius,
A. Kalinauskas, . Visockis, D. inikevičiūtė), priešsėjinio dirvos paruošimo būdų
įtaka svogūnus auginant iš sėklų (A. Bulotienė, V. alatorius, A. Kalinauskas, 1994).
1994–2000 m. Daržininkystės technologijų sektoriaus darbuotojai sėkmingai
dalyvavo dvišaliuose landijos ir Lietuvos projektuose mūsų šalies daržininkystei remti. Baziniuose ūkiuose kasmet buvo organizuojama po 12–15 seminarų
ir mokymų. Paruoštos pagrindinių lauko daržovių (kopūstų, morkų, svogūnų,
burokėlių) auginimo technologinės kortelės (G. Staugaitis, R. Deimantavičienė,
. urkšaitis, 1996).
Viena svarbiausių tyrimų krypčių – integruotas daržovių auginimas. Parinktos tinkamiausios žiedinių kopūstų ir brokolių veislės nepertraukiamam derliui
vasaros–rudens laikotarpiu gauti, azoto trąšų normos žiediniams kopūstams ir
brokoliams, parinkti herbicidai ir jų deriniai kopūstams (1995). Tirta laistymo įtaka
žiedinių kopūstų derliui, kokybei ir laikymuisi (P. Petronis, R. Karitonas). Taip pat
tirtas integruotas svogūninių bei lapinių daržovių auginimas, siekta nustatyti dirvos
paruošimo būdus iš sėklų auginamiems svogūnams, parinktos svogūnų veislės,
sėjos tankumas, ištirti herbicidai ir jų deriniai. Tyrinėtos lapinių daržovių rūšys
Pekino kopūstai, endivijos, gūžinės salotos, salotinės cikorijos, lapiniai ir lapkotiniai
salierai, petražolės, špinatai, burokėliai lapams; agroplėvelės panaudojimas, azoto
trąšų normos, sėjos ir sodinimo terminai, parinktos tinkamos veislės (G. Staugaitis,
R. Starkutė, 1996–1998). Parengtos lapinių bei lauko daržovių auginimo lysvėse
mechanizuotos technologijos (V. alatorius, A. Kalinauskas).
Ieškota galimybių gauti ankstyvą svogūnų derlių. Tirti trys svogūnų rudeninės
sėjos terminai (R. Starkutė, V. alatorius). V. alatorius tyrė svogūnų, auginamų iš
sėjinukų ir iš sėklų, agrotechniką. Auginant svogūnus iš sėjinukų, nustatytos sėjos
schemos ir išsėjimo normos, išaiškinti geriausi būdai, kaip paankstinti sėjinukų
subrendimą. Auginant svogūnus iš sėklų Lietuvos sąlygomis parinkti tinkamiausi
hibridai ir veislės, nustatyta optimali sėklų norma, išaiškinta azoto trąšų normų
įtaka svogūnų derliui ir kokybei, parinktos agrotechninės priemonės svogūnų
subrendimui paankstinti, tirtas svogūnų auginimas lysvėje ir lygioje dirvoje. Tirti
svogūnų sėklų apdorojimo prieš sėją būdai ir jų įtaka dygimo energijai ( . Barkauskienė, A. ižauskas, V. alatorius, . Bobinas).
Siekiant optimizuoti burokėlių auginimo Lietuvoje agrobiologinius parametrus,
tirtas burokėlių agrobiologinis potencialas ir atliktas jų agroekonominis įvertinimas
(A. Tarvydienė). Tobulinant morkų auginimo technologijas, ieškota morkų sėjos
būdų ir normų vagotoje dirvoje (V. alatorius, 2004), nustatyti optimalūs sėjos
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ir derliaus nuėmimo terminai, jų įtaka produkcijos išsilaikymui. Tirta papildomo
juostinio tr šimo įvairiomis tirpiomis trąšomis įtaka morkų derliui, kokybei bei
išsilaikymui (V. alatorius, P. Viškelis, 2004–2005). Nustatytos optimalios daržovių – morkų, burokėlių, svogūnų – sėjos normos ir tarpueiliai.
Daržovių tr šimas – vienas svarbiausių lauko bei šiltnamių daržininkystės
mokslinių tyrimų krypčių, turinčių įtakos ne tik derliaus dydžiui, bet ir daržovių
kokybei. Daržovių sėjomainoje tirtas mineralinių bei organinių trąšų efektyvumas,
maisto medžiagų balansas ir dinamika dirvožemyje. Remiantis vokiečių, norvegų ir lietuvių tr šimo ir dirvožemių tyrimų duomenimis, 2000 m. parengtos 21
daržovių rūšies tr šimo rekomendacijos pagal penkias dirvožemio grupes, kurios
skiriasi judriojo fosforo ir kalio kiekiu.
ptimizuojant tr šimą, buvo atlikti daržovių tr šimo pagal dirvoje ir augaluose esantį azoto kiekį tyrimai (G. Staugaitis, L. iplijauskienė, L. Putelis, R. Karitonas, . Dambrauskienė). Tai padaryta morkų, burokėlių, svogūnų, vidutinio
vėlyvumo ir vėlyvųjų kopūstų, žiedinių bei Pekino kopūstų, brokolių, gūžinių
salotų ir porų pasėliuose.
Tinkamų herbicidų, jų mišinių ir derinių, normų, purškimo laiko ir kt. parinkimas – vienas svarbiausių intensyvios daržininkystės uždavinių. ia sėkmingai
dirbo D. inikevičiūtė, P. Baleliūnas, D. Kavaliauskaitė, . Bobinas. Pagrindinė
jų darbų kryptis ekologinėje daržininkystėje – šakniavaisių auginimo technologijų
modeliavimas siekiant sumažinti energetines ir darbo sąnaudas, pagerinti produkcijos kokyb , jų mitybos optimizavimas, įtaka dirvožemio derlingumui, fizinėms
ir cheminėms savybėms.
kologinio ūkininkavimo pagrindas yra organinės trąšos – gyvulių mėšlas,
kompostas, ankštiniai augalai, žaliosios trąšos dirvožemyje sukaupto humuso
balansui palaikyti ir didinti, tinkama sėjomaina ir kenkėjų, ligų, piktžolių naikinimas necheminės kontrolės metodais. 2003–2007 m. LSDI bandymų lauke atlikti
bandymai siekiant nustatyti tinkamiausius augalus žaliosioms trąšoms ir šių trąšų
įtaka ekologiškai auginamų daržovių derliui ir kokybei (R. Starkutė, V. alatorius).
kologiniuose ūkiuose uždraudus naudoti sintetines trąšas ir pesticidus, ieškoma alternatyvių natūralios kilmės trąšų ir biologinių augalų apsaugos priemonių.
2006–2008 m. tirta naujų sertifikuotų trąšų „ koplant“ įtaka morkų šakniavaisių
derlingumui ir kokybei. 2008–2009 m. tirta humistaro tr šimo normų įtaka svogūnų ropelių ir kopūstų daigų kokybei, gūžių derliui, kokybei ir išlaikymui, o
2009–2010 m. – huminių „Naturcomplet
“ trąšų normų įtaka morkų derlingumui. Nustatyta, kad visos tirtos trąšos didino daržovių derlių, neturėjo neigiamos
įtakos jų biocheminei sudėčiai bei išsilaikymui, gerino dirvožemio kokyb , todėl
jomis buvo rekomenduota tr šti ekologiškai auginamas daržoves (R. Starkutė,
. Bundinienė, V. alatorius).
Gamybai svarbūs šiltnamių daržovių agrotechnikos tyrimai. Tirtos salotų
veislės, nustatytas optimalus jų ėmimo laikas, atsparumas ligoms ir temperatūros
kaitai ( . akubėnaitė). Atlikti gūžinių salotų, saldžiųjų paprikų tr šimo tyrimai
(G. Staugaitis) bei lietuviškų pomidorų veislių agrotechnikos tyrimai (L. Petkevičienė).
Šiuo metu atliekami substratų, biopreparatų ir kitų technologinių elementų
įtakos daržovių daigų kokybei, augalų produktyvumui ir vaisių kokybei tyrimai
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dviguba polimerine plėvele dengtuose šiltnamiuose. Plėtojami šiltnamio daržovių
tyrimai fotofiziologijos bei augalų produktyvumo fiziologijos kryptimis ( . ankauskienė).
Skyriaus bei sektoriaus mokslininkai yra paraš knygas ir brošiūras „Svogūnų ir jų sėklų auginimas“ (P. Baleliūnas, A. Bulotienė, 1993), „Daržovių tr šimas“
(G. Staugaitis, . urkšaitis, 1994), „Daržovių veislės (katalogas)“ ( . urkšaitis, 1995),
„Daržininkystė“ (K. Palaima, L. Petkevičienė, P. Baleliūnas ir kt., 1995), „Statau
šiltnamį“ (sudaryt. L. Rimkevičius, 1998), „Daržininko patarėjas“ (sudaryt. . urkšaitis, P. Baleliūnas, 1999), „Kenksmingos piktžolės“ (P. Baleliūnas, 1999), „ aliosios
trąšos ir kompostai“ (P. Baleliūnas, 1999), „Svogūnų auginimas“ (P. Baleliūnas,
A. ižauskas, V. alatorius, D. inikevičiūtė, 2000), „Salotos“ ( . akubynaitė,
2001), „Daržovių auginimas šiltnamiuose“ ( . ankauskienė, . Survilienė, 2003).
Sektoriaus darbuotoja D. Kavaliauskaitė buvo bendraautorė informacinio leidinio
„Daržininkystė“ (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo taryba, 2004). V. alatorius,
. ankauskienė, . Bundinienė, D. Kavaliauskaitė buvo bendraautoriai 2006 m.
išleistos brošiūros „Intensyvios vaistinių augalų auginimo technologijos“. Skyriaus
mokslininkai yra užsienyje išleistos monografijos „ orticulture“ dalies „Influence
of fertilizers with prolongation effect on productivity of root-crop vegetables and
biochemical composition before and after storage“ bendraautoriai ( . Bundinienė,
D. Kavaliauskaitė R. Starkutė, . ankauskienė, V. alatorius, . Bobinas, 2012).
Sektoriaus mokslininkai kasmet dalyvauja parodose, konsultuoja ūkininkus
šiltnamio daržovių auginimo agrotechnikos, lauko daržovių tr šimo, herbicidų
naudojimo daržovių pasėliuose klausimais. Daržininkystės agrotechnikos skyriuje
dirbo šie mokslo darbuotojai
tonas Visockis, Pranas Baleliūnas, Danutė inikevičiūtė, Gediminas Staugaitis, Rolandas Karitonas, Liudvikas Rimkevičius, Laimutė
Petkevičienė, Ramutė Deimantavičienė, Asta Tarvydienė, Algis ižauskas, uozas
urkšaitis, ita Barkauskienė. Bandymų technikais dirbo Irena Varanauskienė, Stasė
Staniukaitienė, ūratė erkelevičienė, Dalia Levišauskienė, eksperimentinių dirbtuvių
vedėju – Alvydas Kalinauskas. Šiuo metu Daržininkystės technologijos sektoriuje
vedėju dirba Vytautas alatorius, mokslo darbuotojais – Danguolė Kavaliauskaitė,
na Bundinienė, ulė ankauskienė, Roma Starkutė, bandymų technikais – Danutė
Kalvaitienė, Albina Bulotienė, lena alatorienė, techniku-mechanizatoriumi Stasys
eškerevičius. Skyrius vaisingai bendradarbiauja su eksperimentinės bazės specialistais agronomais Regina eškerevičiene, Gene Rukiene, inžinieriumi Arvydu Šiukšta.
Skyriaus mokslininkai per pastaruosius metus parašė 189 mokslinius straipsnius.
Daržininkystės technologijų sektoriuje daktarų disertacijas parengė ir apgynė
R. Karitonas (1999), A. ižauskas (2003), . Barkauskienė (2005), A. Tarvydienė
(2005), D. Kavaliauskaitė (2006). Užsienyje stažavosi A. ižauskas, . ankauskienė,
D. Kavaliauskaitė, V. alatorius.
Augalų apsaugos laboratorija. 1961 m. Vytėnų bandymų stotyje fitopatologijos
ir entomologijos tyrimus pradėjo Deoliozija Vitkauskaitė. 1969 m. įkurta Augalų
apsaugos laboratorija, kurioje imtasi sodinukų, jaunų ir derančių vaismedžių,
uogakrūmių, lauko daržovių, sėklojų ir šiltnamio daržovių apsaugos nuo ligų
ir kenkėjų tyrimų. oje pradėjo dirbti mokslo darbuotojai Albina Rašinskienė,
Antanas imavičius, Aldona Dobrovolskienė, onas Galvydis, I. Budriūnienė ir
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imantas Tamošiūnas. 2009 m.
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Valentina Kapelioraitė. Laboratorijai vadovavo 1969–1993 m. dr. A. imavičius,
1993–2000 m. – prof. habil. dr. A. Rašinskienė, 2000–2009 m. – dr. Laimutis Raudonis, nuo 2009 m. iki šiol – dr. Alma Valiuškaitė.
Šiuo metu laboratorijos mokslininkai tiria sodo ir daržo augalų kenkėjų ir
ligų sukėlėjų įvairov , plitimą, žalingumą, biologiją ir ekologiją. Besikeičiančio klimato sąlygomis atlieka naujų ligų ir kenkėjų monitoringą, kuria integruotas augalų
apsaugos priemonių sistemas įprastai ir ekologinei gamybai. Geros eksperimento
praktikos sertifikatas leidžia tirti naujų mažai kenksmingų aplinkai augalų apsaugos produktų biologinį efektyvumą.
okslininkai taip pat tiria augalų ligų bei
kenkėjų prognozavimo modelius, koordinuoja šiuolaikinės prognozavimo sistemos
diegimą Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės sektoriuje.
Pilnas mikroskopo „Nikon clipse 80i“ komplektas, su kuriuo įmanomas
skaitmeninis mikroskopuojamo vaizdo fotografavimas, matavimas, gautų duomenų
analizė, kaupimas, archyvavimas, leidžia atlikti tikslius mikroorganizmų tyrimus,
apibūdinti jų anatomin sandarą, nustatyti trofinius ryšius, pagal kultūriniusmorfologinius požymius tiksliau atlikti mikroorganizmų izoliatų, grynųjų kultūrų,
fitopatogenų rūšių apibūdinimą ir identifikaciją. Vegetaciniams bandymams dirbtinio užkrėtimo fone atlikti naudojami binokuliarai, stereomikroskopai, auginimo
kamera – inkubatorius „Binder KB F 720“.
Lauko bandymai atliekami sodo ir daržo augalų sėjomainų laukuose bei
šiltnamių bazėje. 2007 m. Lietuvoje pradėtas diegti sodo ir daržo augalų ligų ir
kenkėjų prognozavimo tinklas, kuris apima 10 šalies ūkių skirtingose agroklimato
zonose. Instituto kuruojamuose ūkiuose naudojama pažangi sodo ir daržo augalų
ligų ir kenkėjų prognozavimo sistema „i etos sm“, sukurta Austrijoje.
1991–1994 m. natūraliame infekciniame fone ištirta ir įvertinta 29 introdukuotų obelų veislių atsparumas žalingiausioms grybinėms ligoms – rauplėms,
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filostiktozei, paprastajam vėžiui – ir jų derlingumas Lietuvos agroklimato sąlygomis
(D. Gelvonauskienė, A. Rašinskienė, 1997); nustatytas paprastojo obelų vėžio paplitimas įvairių veislių obelų intensyviame pusiau žemaūgiame sode (A. Valiuškaitė,
A. Rašinskienė, N. Uselis, L. Raudonis, 2003); ištirta juodųjų serbentų šviesmargės,
degulių, tamsiosios miltligės, viksvinių ir veimutinių rūdžių bioekologija ir obelų
atsparumas šioms ligoms. 1993–1998 m. ištirta skirtingose Lietuvos agroklimato
zonose augančių vyšnių lapų mikromicetų rūšių įvairovė. Patobulinta vyšnių saugos
nuo ligų sistema (A. Valiuškaitė, A. Rašinskienė, A. Lugauskas). 2004 m. aviečių
ir gervuogių ( ubus spp.) mikobiotoje identifikuoti 25 rūšių mikromicetai. Pirmą
kartą Lietuvoje identifikuoti fitopatogeniniai mikromicetai Leptosphaeria coniothyrium
ir Seimatosporium lichenicola ant aviečių ir gervuogių.
aisto sauga yra aktuali problema, todėl vis labiau domimasi mikromicetų
gaminamais antrinio metabolizmo produktais – mikotoksinais. 2003 m. pradėta
tirti mikotoksinų producentų įtaka obuolių, vyšnių ir serbentų kokybei bei saugai.
Nustatyta, kad obuoliams kenkia 14 genčių ir 20 rūšių mikromicetai, iš jų potencialiai toksiški yra 8 genčių ir 14 rūšių (A. Valiuškaitė ir kt., 2006; . Survilienė,
A. Valiuškaitė, 2006).
Nuo 1992 m. vykdomi integruotos sodo augalų apsaugos nuo kenkėjų tyrimai. Pirmą kartą Lietuvoje užregistruoti dviejų naujų rūšių kenkėjai rusvosios
sodinės erkutės (Aculus schlechtendali Nal) ir rožiniai tripsai (Thrips fuscipennis
Heliche). Tiriamas pesticidų toksiškumas naudingiesiems sodo vabzdžiams ir erkėms. Nustatyti patys toksiškiausi ir mažiausiai kenksmingi pesticidai grobuonims
vabzdžiams ir erkėms (Phytoseiidae spp.), kurie galėtų tikti integruotai obelų ir
braškių apsaugai nuo kenkėjų.
Nustatyti agurkų ir kopūstų pašaknio ligų sukėlėjų ekologiniai ir biologiniai
ypatumai, ištirtos efektyvios augalų apsaugos priemonės ( . Survilienė, A. Šidlauskienė). Atlikti svogūninių daržovių kenkėjų rūšių, žalingumo ir efektyvių
apsaugos priemonių tyrimai (L. Duchovskienė).
Laboratorijos mokslo darbuotojai vykdė Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų
fondo (vėliau Lietuvos mokslo tarybos) kuruojamus projektus „Braškių atsparumas
abiotiniams ir biotiniams veiksniams“, „Avietė ( ubus spp.) fitopatogenų ir kenkėjų
monitoringas“, „Fitopatogenai ir kenkėjai avietynuose identifikacija, diagnostika
ir kontrolė“, „ ikotoksinų kaupimosi maiste dėsningumai ir prevencinių saugos
priemonių sukūrimas“, „Bioagentų efektyvumo nuo kenkėjų ir entomofilų įtakos
šiltnamio augalų produktyvumui ir kokybei tyrimai“, „ belų žievės ligų monitoringas ir aktyvių apsaugos priemonių paieška“, „Biopesticidų efektyvumo nuo
kenkėjų ir ligų sodo ir daržo augaluose bei kamanių įtakos obelų produktyvumui
ir kokybei tyrimai“, „Brassica L. genties daržovių fitopatogenų rūšių įvairovė,
bioekologiniai ypatumai ir priemonės jų daromai žalai sumažinti“, „Lycopersicon
esculentum ill. fitopatogenų diagnostika, ligų monitoringas ir prevencija“ ir kt.
Remiantis Augalų apsaugos laboratorijoje atliktų tyrimų rezultatais, recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos prestižiniuose bei kituose leidiniuose parašyta
daugiau kaip 120 mokslinių straipsnių.
Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotojai yra knygų bendraautoriai
„ emės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita“, 2002 (L. Raudonis, A. Valiuš-
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kaitė, . Survilienė, A. Šidlauskienė, L. Duchovskienė, V. Bandzevičiūtė), „Geros
augalų apsaugos praktikos taisyklės“, 2004 (L. Raudonis, A. Valiuškaitė, . Survilienė, A. Šidlauskienė, L. Duchovskienė, V. Bandzevičiūtė), „Intensyvios obelų ir
kriaušių auginimo technologijos“, 2005 (L. Raudonis, A. Valiuškaitė), „Intensyvios
uoginių augalų auginimo technologijos“, 2002 (A. Valiuškaitė), „ emės ir miškų
ūkio augalų pesticidų katalogas“, 2005 (L. Duchovskienė, . Survilienė, A. Valiuškaitė), „Aviečių ligos ir kenkėjai bei apsauga nuo jų“, 2008 (L. Raudonis (sudaryt.), A. Valiuškaitė, . Staniulis); „Sodo ir daržo augalų apsaugos technologijos
2007–2008 m.“ (L. Raudonis (sudaryt.), . Survilienė, A. Valiuškaitė); „Daržo ir
sodo kenkėjai“, 2010 ( . Survilienė, A. Valiuškaitė).
Atliekami pesticidų registraciniai bandymai. Geros eksperimentinės praktikos (G P) sertifikatas suteikia teis atlikti augalų apsaugos produktų biologinio
efektyvumo tyrimus. is garantuoja aukštą bandymų kokyb ir gautų duomenų
pripažinimą uropos Sąjungos šalyse. Laboratorijos mokslininkai dalyvavo tarptautiniame projekte „Pesticidų efektyvumo tyrimų harmonizavimas Baltijos jūros
regione – 2000–2001“.
Augalų fiziologijos laboratorija – pati jauniausia institute, įkurta 1988 m.
balandžio 16 d. Laboratorija turi fitotroninį kompleksą su 10 klimato kamerų
bei eksperimentiniais šiltnamiais. i aprūpinta augalų fiziologinių procesų tyrimo
sistemomis, skysčių ir dujų chromatografais, kita analitine įranga.
Laboratorijos mokslinė tematika susiformavo ir plėtojama tokiomis kryptimis
augalų žydėjimo iniciacija bei morfogenezė, ekofiziologija, fotofiziologija, fitomonitoringas ir augalų produktyvumo fiziologija.
Svarbiausios laboratorijos temos skirtos augalų žydėjimo iniciacijos teorijos
bei morfogenezės tyrimams plėtoti. Sukurtas žiemojančių, dvimečių ir daugiamečių
augalų žydėjimo iniciacijos teorinis modelis (P. Duchovskio habilituoto daktaro
disertacija, . Duchovskienės, . B. Šikšnianienės, A. ebrauskienės, G. Samuolienės, G. Šabajevienės daktaro disertacijos ir vėlesni – 1988–2012 m. – darbai).
Galimybė pažinti ir veikti augalų augimo ir vystymosi procesus sudaro prielaidas
intensyvinti sodininkystės ir daržininkystės technologijas, spartinti augalų selekcijos
procesą, gerinti sėklininkyst .
Nuo 2003 m., kartu su Vilniaus universiteto ir Botanikos instituto mokslininkais pradėjus vykdyti Aukštųjų technologijų programos projektą „Kietakūnio
apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ („ ortiled“),
laboratorijoje daug plačiau ir intensyviau atliekami fotofiziologiniai tyrimai.
Ištyrus augalų fotosintetinės ir fotomorfogenetinės pigmentų sistemos atsaką į
įvairius šviesos parametrų derinius, bandoma valdyti augalų augimą, vystymąsi,
produktyvumą, medžiagų metabolizmo kryptingumą (P. Duchovskis, A. Brazaitytė, G. Samuolienė, A. Viršilė, A. Kurilčik, R. Sirtautas). Siekiama sukurti naujos
kartos puslaidininkines lempas augalams švitinti šiltnamiuose, in vitro kultivavimo sistemose bei fitotronuose. Tokių lempų šviesos parametrai lengvai keičiami
bei programuojami, o tai leidžia valdyti augalų fotosintezės, fotomorfogenezės,
fototropinius procesus ir veikti augalų produkcijos kokyb . Pasiekti reikšmingi
darbo rezultatai leido pritraukti privatų kapitalą jiems patentuoti ir naujam augalų
švitinimo technologijos verslui plėtoti. Sukurta atžalinė įmonė UAB „ ortiled“.
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Laboratorijoje plėtojami lauko daržovių ir kitų augalų pasėlio bei sodų fiziologijos tyrimai (P. Duchovskis, A. Brazaitytė, S. Sakalauskienė). ie leidžia laiku
pastebėti pasėlio fotosintetinių rodiklių kitimą ir veikti šiuos procesus technologinėmis priemonėmis siekiant didesnio augalų produktyvumo ir geresnės produkcijos
kokybės. Be jau paminėtų darbuotojų ir doktorantų, laboratorijoje skirtingu laiku
mokslinį darbą dirbo Audronė elkienė (1988–1994), Vytautas Švelnys (1988–1991),
Alė Laukevičienė (1988–1994), ita ocevičiūtė-Brazienė (1990–1997), ūratė Bronė
Šikšnianienė (1990–2007), Gražvyda Bandaravičienė (1992–1999), dr. Bronislava Gorbatenko-Butkutė (1993–1995), Lina Slavikaitė (1997–1998), Virginija rentienė (19972002), K stutis Baranauskis (2004–2007), Gintarė Šabajevienė (2004–2010). Inžinerinį
ir techninį darbą dirbo Algis Barniškis, Antanas Krivickas, Rimutė Bartkevičienė,
Raimondas Baltrūnas, Audronė ikienė, Vygandas eškelė, Alina Duchovska, Ramūnas Dovydaitis. Laborantėmis dirba Virginija Surkevičienė ir Ligita Šaduikienė.
Laboratorijoje paskelbta per 770 mokslinių publikacijų, iš jų 400 tarptautiniuose, Lietuvos ir užsienio recenzuojamuose leidiniuose, kurie referuojami tarptautinėse duomenų bazėse.
Biochemijos ir technologijos laboratorija. Vaisių ir daržovių perdirbimas tiriamas
biochemijos ir technologijų laboratorijose. Biochemijos laboratorija Vytėnų bandymų stotyje įkurta 1955 m. Po kurio laiko joje pradėti ir technologiniai bandymai.
1962–1964 m. imtasi pirmųjų vaisių ir daržovių laikymo bandymų. ustinas Kontrimas 1968 m. pradėjo obuolių laikymo modifikuotame ore bandymus, o nuo
1972 m. Algirdas uozas Karalius tyrė daržovių laikymąsi. Buvo tiriamas trąšų,
pesticidų ir kitų priemonių poveikis vaisių ir daržovių laikymuisi.
1988 m., sukūrus naują materialin baz , laboratorija reorganizuota į Vaisių
ir daržovių laikymo laboratoriją. Tiriamiesiems darbams vadovavo Stasė Bičkauskienė (1955–1963), . Kontrimas (1964–1984), Gediminas Staugaitis (1984–1987),
A. Karalius (1988–1991), nuo 1992 m. – P. Viškelis. 1998 m. mokslinių darbų temos
išplėstos, pradėta plačiau tirti vaisių, daržovių ir aromatinių augalų biochemin
sudėtį (eterinius aliejus, antocianinus, karotinoidus, polifenolinius junginius), greito
šaldymo bei džiovinimo būdus.
Pastaraisiais metais laboratorija tiria vaisių ir daržovių chemin sudėtį bei
biologiškai aktyvias medžiagas. Siekiama atrinkti vertingiausias veisles. Laboratorijoje atliekami tyrimai nustatant efektyvių laikymo, aklimatizacijos po laikymo
bei apdorojimo technologijų ir būdų įtaką vaisių ir daržovių cheminei sudėčiai,
tekstūrai, biologiškai aktyvių medžiagų kiekiui ir saugai. Tai leidžia efektyviau
modeliuoti ir optimizuoti sodo ir daržo produkcijos perdirbimo technologinius
procesus, kurti inovatyvių, biologiškai vertingų produktų prototipus.
Biochemijos ir technologijos laboratorija atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus ūkių užsakymu. Iš jų svarbesnieji „Šviežių vaisių ir
daržovių kokybės įvertinimas prekybos grandyje“ (UAB „Palink“), „Vaistinių augalų
auginimo technologijų tobulinimas“ (UAB „ erbitum Balticum“), „Vaisių ir daržovių
laikymo sąlygų įtaka produkcijos kokybei ir natūraliems masės nuostoliams“, „Vaisių
ir uogų sušaldymo proceso modeliavimas“ (abu UAB „Baltic aster“). Remiantis
šių tyrimų rezultatais, publikuoti moksliniai straipsniai, parengtos rekomendacijos
mokslininkams, vaisių bei daržovių augintojams, perdirbėjams ir prekybininkams.
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iškelis ir laborantė E. Penkinienė

modeliuoja daržovių perdirbimo technologijas

Iš svarbesnių vykdytų projektų pažymėtini S BP6 projektas „ aisto kokybės
ir saugos tinklas“, „ ureka“ projektas „Funkcinio maisto su natūraliu likopenu
sukūrimas“, „ ureka“ projektas „Augalinės kilmės funkciniai maisto komponentai“,
Socrates projektas „IS KI-Food2“,
ST 863 „ uroberry“, Lietuvos prioritetinių
mokslo krypčių projektas „Augalinės kilmės funkciniai ingredientai ir maisto priedai maisto saugai ir kokybei“, pramoninės biotechnologijos projektas „Vaisiniai
augalai – natūralių antocianinų producentai“. Šiuo metu vykdomi du nacionalinės
mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektai „Auginimo ir laikymo
būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“
(projekto vadovas P. Viškelis) ir „Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės
didinimas projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą (vykdytojai P. Viškelis ir
. Rubinskienė).
Laboratorijos mokslininkai savo darbus skelbia tarptautiniu mastu pripažintuose leidiniuose, referuojamuose „ISI
eb of Science“ duomenų bazėse su
citavimo indeksu („Plant Foods for uman Nutrition“, „Food hemistry“, „ ournal
of Food“, „Agriculture and nvironment“, „ ournal of Food Science“, „ ournal of
hromatographic Science“, „Food Research International“ ir kt.). ie yra tarptautiniu
mastu pripažintų mokslo leidyklų monografijų bendraautoriai („ orticulture“, ed.
A. I. L. aldonado, 2012; „Advances in applied biotechnology“, ed. . Petre, 2012).
Kai kurie jų yra mokslo darbų „Netradicinė augalininkystė (Ukraina, nuo
1997) bei mokslo žurnalo „ aisto chemija ir technologija“ (Lietuva, nuo 1998)
redakcinių kolegijų nariai, tarptautinių simpoziumų „Netradicinė augalininkystė.
kologija ir sveikata“ (Ukraina, nuo 1997) organizacinių komitetų nariai (P. Viškelis), vieno išradimo, vieno morkų hibrido, šešių juodųjų serbentų bei dviejų
agurkų veislių bendraautoriai, daugiau kaip 310 mokslinių publikacijų autoriai.
2007 m. pradėtas BPD-1.5 projektas „ aisto mokslo ir technologijų kompetencijos
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centro sukūrimas“, 2006–2008 m. laboratorijos mokslininkai (P. Viškelis) įgyvendino KTU vadovaujamą BPD 2.5 projektą „ aisto kokybės ir saugos specialistų –
magistrantų, mokslininkų ir kitų tyrėjų – kompetencijos užtikrinimas“, 2011 m.
pradėtas vykdyti projektas „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio)
„Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros
sukūrimo pirmasis etapas atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“. Biochemijos ir technologijos mokslininkai (P. Viškelis) aktyviai dalyvavo kuriant Nacionalin maisto ūkio technologin
platformą ir rengiant jos strateginius dokumentus bei Nacionalinį maisto klasterį.
Biochemijos ir technologijos laboratorija yra aisto mokslo ir technologijų
kompetencijos centro dalis (kompetencijos centras kartu su Kauno technologijos
universitetu).
Laboratorijoje dirba prof. dr. P. Viškelis (vedėjas), dr. dita Dambrauskienė,
dr. arina Rubinskienė, jaunesn. mokslo darbuotojai dr. Ramunė Bobinaitė, Dalia
Urbonavičienė, onas Viškelis, laborantės Laura Ledeniova, Virginija erneckaitė,
Aušra Lanauskienė, bandymų technikės ugenija Penkinienė, Daiva Liutkienė bei
arytė Alikauskienė.

Tarptautiniai ryšiai
Iki Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo institutas turėjo galimyb bendradarbiauti tik su tuometinėmis Sovietų Sąjungos mokslo institucijomis. Su kai kuriomis
iš jų santykiai palaikomi iki šių dienų. Po 1990 m. buvo būtina užmegzti ryšius
su Vakarų mokslo įstaigomis. Labai svarbus institutui buvo Lenkijos institutų ir
universitetų 11 profesorių delegacijos 1992 m. apsilankymas. ai vadovavo lštyno
žemės ūkio universiteto prof. dzis awas Kaweckis. Šie mokslininkai daug prisidėjo,
kad mūsų institutas taptų žinomas ne tik Lenkijoje, bet ir uropoje. Su daugeliu
Lenkijos mokslo institucijų produktyviai bendradarbiaujame ir dabar.
Pažinties tiltą su Šiaurės šalių mokslininkais pirmasis nutiesė instituto atstovas
dr. S. Švagždžys. Tarptautinėje konferencijoje jis skaitė pranešimą, ten susipažino
su Švedijos sodininkystės instituto direktoriumi prof. Viktoru Trajkovskiu. Institutas
labai dėkingas šiam pasaulyje gerai žinomam mokslininkui už pagalbą priimant
į stažuot jaunus mokslininkus, juos įtraukiant į tarptautines programas ir kartu
pristatant mūsų institutą Šiaurės šalims bei uropai. Atsidėkojant už tai, instituto
siūlymu prof. . Kaweckis ir prof. V. Trajkovskis buvo išrinkti Lietuvos mokslų
akademijos užsienio garbės nariais.
2004 m. pirmą kartą po Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo institute
vyko UFRIN ( uropos vaisių tyrimų institutų tinklas) išvažiuojamasis posėdis,
kuriame pranešimus skaitė sodininkystės institutų direktoriai iš devyniolikos šalių.
Svečių išsivežtas geras įspūdis apie institutą ir čia dirbančius žmones atvėrė kelius
mūsų mokslininkams į jų vadovaujamas įstaigas, su daugeliu iš jų produktyviai
bendradarbiaujama iki šiol.
2004 m. rugsėjo 8 d. Lietuva įstojo į Tarptautin sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizaciją (International Society for orticultural Science, IS S).
Tai pati svarbiausia šios srities mokslo organizacija pasaulyje, ji vienija 135 šalis.
Instituto direktoriui . Bobinui, direktoriaus pavaduotojui A. Sasnauskui ir emės
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ūkio ministerijos darbuotojai dr. itai Duchovskienei šioje organizacijoje pavesta
atstovauti Lietuvai.
Tais pačiais metais institute lankėsi IS S prezidentas dr. Normanas . Lunis (Norman . Looney, Kanada). is skaitė pranešimą instituto organizuotoje
tarptautinėje konferencijoje „Augalų augimas ir vystymasis. Teorinės ir praktinės
problemos“. Grįž s iš Lietuvos, N. . Lunis savo šiltus įspūdžius pasauliui pristatė
IS S organizacijos tinklalapyje. 2006 m. pasauliniame sodininkystės ir daržininkystės kongrese Seule (Pietų Korėja) N. . Lunis vėl prisiminė mūsų institutą, savo
pranešime pabrėždamas Lietuvos vaidmenį organizuojant tarptautinius susitikimus
bei konferencijas, jungiančias Rytų ir Vakarų valstybių mokslininkus.
SDI glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo institucijomis. Integruojant mokslą ir studijas su Lietuvos žemės ūkio (Aleksandro
Stulginskio), Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetais, prof. habil. dr. V. Stanys, prof. habil. dr. P. Duchovskis, prof. dr. P. Viškelis, dr. N. Uselis,
dr. . Bobinas, dr. R. Rugienius, dr. A. Sasnauskas, V. alatorius juose skaito paskaitas, vadovauja baigiamiesiems magistrų darbams ir doktorantams.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Švedijos pomologijos mokslo centru, Ulensvango ir Njos sodo augalų bandymų stotimis Norvegijoje, Grosb reno
daržininkystės ir gėlininkystės institutu Vokietijoje, Lenkijos Varmijos ir ozūrijos
Instituto mokslininkai Austrijoje iš kairės
N. Uselis,

L.

audonis, A.

aliuškaitė,

. Bobinas penktas , E. Survilienė šešta susipaž sta su

ligų ir kenkėjų prognozavimo sistema. Pirmas iš dešinės
atstovas G. Besselis, ketvirtas iš dešinės
. Gudinas. 200

m. L.

audonio nuotr.

firmos

šios firmos atstovas Lietuvoje
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žemės ūkio ir technologijos universitetu lštyne, Kr kuvos žemės ūkio universitetu, Tail ndo King onghuts technologijos universitetu, Nikitos botanikos sodu
Ukrainoje,
ordvijos N. P. gariovo valstybiniu universitetu, Latvijos valstybiniu sodininkystės institutu ir P rės sodininkystės tyrimo centru, stijos gyvybės
mokslų universitetu, Kaliningr do technologijos universitetu. Palaikomi ryšiai su
Danijos vaisių, daržovių ir maisto, Nyderlandų V geningeno augalų selekcijos ir
reprodukcijos institutais, Vokietijos B nos universitetu. Nuo seno glaudžiai bendradarbiaujama su Baltarusijos sodininkystės ir daržininkystės institutais.
Institute kasmet vyksta tarptautinės mokslinės, mokslinės-gamybinės konferencijos, seminarai, pasitarimai, priimamos ekskursijos. Baigti moksliniai tiriamieji darbai apibendrinami monografijose ir periodiniame mokslo darbų leidinyje
„Sodininkystė ir daržininkystė“.
okslo naujovės skelbiamos knygose, mokslo
darbuose, vadovėliuose, žurnaluose, brošiūrose, rekomendacijose, populiariuose
straipsniuose, skleidžiamos televizijos ir radijo laidose, įvairiose parodose ir kituose renginiuose.
Instituto mokslin produkciją sudaro naujos sukurtos sodo ir daržo augalų
veislės, naujos arba patobulintos sodo ir daržo augalų auginimo ir dauginimo
technologijos, vaisių ir daržovių perdirbimo rekomendacijos gamybai. Kasmet
parašoma 100–120 mokslinių ir 50–60 populiariųjų straipsnių, po keletą knygų,
brošiūrų, monografijų. Per instituto gyvavimo laikotarpį sukurtos 38 sodo ir 40
daržo augalų veislės. Dauguma jų įtrauktos į uropos daržo ir lauko augalų
bendruosius katalogus, plačiai auginamos Lietuvoje ir už jos ribų.
Atjaunėjusi instituto bendruomenė kuria ambicingus ateities planus. Sutelk
mokslinį potencialą ir naudodamiesi gera moksline baze, sieksime ir toliau palaikyti mokslo pažangą sodininkystės ir daržininkystės srityje. Sieksime, kad mūsų
laimėjimai duotų naudos Lietuvos ūkiui ir būtų pastebimi uropos ir pasaulinėje
mokslo erdvėje.

SDI bendruomenė po darbo valandų.
Institutas ir Babtų miestelis
SDI glaudžiai bendradarbiauja su emės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnyba, sodininkų ir daržininkų asociacijomis bei draugijomis. Dažni
instituto svečiai – anksčiau čia dirb mokslininkai, specialistai, kiti darbuotojai.
uos į senjorų klubą „Sidabrinė gija“ subūrė ilgametis bandymų stoties, vėliau ir
instituto direktorius dr. K. Palaima. Senjorų klubo narių susitikimai su instituto
kolektyvu visada būna labai šilti, – ne tik dalijamasi prisiminimais, bet ir diskutuojama įvairiais klausimais, kalbama apie instituto ateitį.
ia lankėsi žymūs mūsų šalies politikai Nepriklausomybės Akto signataras,
Atkuriamojo Seimo pirmininkas, uropos Parlamento narys Vytautas Landsbergis,
Respublikos prezidentas ir inistrų Tarybos pirmininkas Algirdas ykolas Brazauskas, žemės ūkio ministrai Vytautas inoris, eronimas Kraujelis, Kazimiera
Prunskienė, Kazimieras Starkevičius, švietimo ir mokslo ministrai Vladislavas
Domarkas, Algirdas
onkevičius, Kornelijus Platelis. Dažni svečiai – Kauno
rajono meras Valerijus
akūnas, pirmasis mero pavaduotojas Petras
ikelionis,
daug kultūros ir meno atstovų.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

SDI vienaip svarbus Lietuvai, kitaip – Babtų miesteliui. Per pusšimtį veiklos metų jis pakeitė Babtų vaizdą jį išaugino, bendruomenei įskiepijo aplinkos
tvarkymo kultūrą, išugdė dvasinius žmonių poreikius. ia dirbą ir gyveną mokslininkai buvo renkami į vietos valdymo institucijas, visuomenines organizacijas,
kuriose veikdami asmeniniu pavyzdžiu aktyvino visuomeninį gyvenimą, kultūrą,
sportą. Po instituto skliautais glaudėsi ilgai gyvav s Babtų choras, kiti saviveiklos
kolektyvai. okslininkai – meno mėgėjai yra nuolatiniai seniūnijos organizuojamų
švenčių, mugių ir kitų renginių dalyviai. Institute sukauptos sodo, daržo augalų,
gėlių kolekcijos prieinamos visiems miestelio gyventojams. Puoselėjama aplinka
prie instituto pastatų rodo gražų pavyzdį ne tik Babtų, bet ir rajono gyventojams.
Institutas yra įsteig s kasmetinį prizą geriausiam Babtų gimnazijos abiturientui.
Tradicinė abiturientų eisena per Babtus baigiasi SDI aktų salėje, kur jiems iškilmingai įteikiami brandos atestatai. Vasaros šventės metu įteikiamas instituto
prizas labiausiai pasižymėjusiam Babtų seniūnijos žmogui. Šiandien būtų sunku
įsivaizduoti Babtus be Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės
ir daržininkystės instituto – jis yra neatskiriama Babtų miestelio ir Babtų bendruomenės dalis.
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Sodininkystės ir daržininkystės instituto
mokslo ir administracijos darbuotojų
biografinis žinynas
Parengė Audrius Sasnauskas, Damijonas Šniukas

ia pateikiamas mokslinio tyrimo įstaigos, kuri įvairiu laiku vadinosi Valin vos sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotimi, Vyt nų sodininkystės ir
daržininkystės bandymų stotimi (Vytėnų SDBS, BS), Lietuvos vaisių ir daržovių
mokslinio tyrimo institutu (LVD
TI), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės
institutu (LSDI), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialu Sodininkystės ir
daržininkystės institutu (LA
SDI, SDI), mokslo ir administracijos darbuotojų
trumpas biografinis žinynas. is parengtas bendradarbiaujant su instituto vadovybe.
Biografijose nurodomos darbuotojų gyvenimo datos ir vietos, mokymosi ir mokslo
įstaigos, apgintų disertacijų pavadinimai, mokslo tyrimų rezultatai, publikacijos,
valstybinis, vyriausybinis ar visuomeninis veiklos įvertinimas. Asmenys, nors
ir dirb minėtose įstaigose, bet nesusij su B btais (čia nedirbo ar negyveno),
neminimi.
okymo ir mokslo įstaigos pateikiamos tuometiniu pavadinimu, o
vietovės – pagal tuometinį administracinį suskirstymą. Kaimai, jeigu nenurodyta
kitaip, priklausė B btų valsčiui. Pagrindiniai sutrumpinimai pateikti monografijos pabaigoje, o būdingi tik šiam žinynui yra tokie biomed. m. dr. – biomedicinos mokslų daktaras, GEP – gera eksperimentinė praktika (Good
perimental
Practice), ISI –
okslinės informacijos institutas (Information Sciences Institute),
LMT – Lietuvos mokslo taryba, L MSF – Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų
fondas, L PP – Liaudies ūkio pasiekimų paroda, m. agr. – mokslinis agronomas,
m. darbuot. – mokslo darbuotojas, m. kand. – mokslų kandidatas, N F – Šiaurės šalių
žemės ūkio mokslininkų asociacija (Nordic Association of Agricultural Scientists).
AR
LAITI N (Gvildytė) onė (1931 12 15 Bundza , Šaki vls.–
2008 12 02 Babtai), agronomė. 1951–1960 neakivaizdiniu būdu studijavo
ir baigė L A Agronomijos fak. Nuo 1957 dirbo Vytėnų SDBS bandymų
technike. 1961–1999 m. darbuot. Atliko morkų ir burokėlių selekciją.
Pati ir su bendraautoriais sukūrė 10 veislių morkų Garduolės 2 ,
Šatrija , Gausės , Vaiguva , Vytėnų nanto , burokėlių Ainiai , oniai ,
Kamuoliai 2 , Nevėžis , Vytėnų bordo . Knygos Augalų selekcija (1998)
bendraautorė. Paskelbė 68 mokslo ir populiariuosius straipsnius. Už
morkų veisl Šatrija apdovanota prof. D. Rudzinsko pirmojo laipsnio
premija bei rfurto parodos aukso medaliu.
AR
LAITIS dvardas (1922 12 22
aulia , Pagiri vls.,
Ukmerg s apskr.–1995 07 04 B btai, čia ir palaidotas), sod. agronomas, habil. biomedicinos m. dr. (1994). 1945–1950 studijavo L A
Agronomijos fak. 1957 pradėjo dirbti Vytėnų SDBS m. darbuot.
1961 apgynė ž. ū. m. kand. (daktaro) disertaciją. Tyrė intensyvių
sodų įveisimą, sodinimo atstumus, vaismedžių formavimą, genėjimą,
kontūrinio genėtuvo naudojimą derančiame sode. Surinko ir aprašė
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Lietuvos pietvakariuose auginamas vertingesnes obelų veisles, plačiai
tyrė obelų ir slyvų auginimą, parengė dvi obelų bei dvi slyvų auginimo technologijas. Parašė knygas aismedžių genėjimas (1960, 2-asis
leid. 1963), aismedžių ir vaiskrūmių genėjimas (su R. Vosyliumi, 1967),
Patarimai sodininkams mėgėjams (su bendraautoriais, 1978), Intensyvus
obelų sodas (su bendraautoriais, 1988), aismedžių genėjimas ir perskiepijimas (1993), Slyvų auginimas (1994). Paskelbė 50 mokslinių straipsnių.
BAL LI NAS Pranas (1935 ili šiškiai, Vad klių vls., P nevėžio apskr.–1999 05 26, Babtai, palaidotas iliešiškių kp.), m. agr.,
biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand. (1975). 1960 baigė L A Agronomijos
fak. 1970–1999 Vytėnų SDBS m. darbuot. Tyrė herbicidų normas ir
efektyvumą laistomuose daržovių pasėliuose. Publikacijos „ erbicidų efektyvumas laistomuose morkų ir burokėlių pasėliuose“ (1987,
straipsnis mokslo darbuose), Lauko ir daržo kultūrų piktžolėtumas (1982,
rekomendacijos žemės ūkio gamybai intensyvinti), eiksmingi herbicidai
morkų ir burokėlių pasėliuose (1986, rekomendacijos žemės ūkio gamybai intensyvinti), Daržovės ir prieskoniniai augalai (su bendraautoriais,
1993). Paskelbė apie 180 mokslinių straipsnių daržovių auginimo,
pasėlių priežiūros klausimais.
BANDARAVI IUS onas Algimantas (1936 11 22 Naruliai,
Pr enų r.), m. agr. 1955 baigė Kauno sodininkystės ir daržininkystės
technikumą, 1965 – L A Agronomijos fak. 1962–1967 Vytėnų SDBS
eksperimentinio ūkio sodininkystės agronomas, 1968–1999 – m. darbuot. Atrinko geriausias mūsų klimato sąlygoms užsienio selekcininkų
sukurtas obelų veisles. o tyrimo duomenimis į Respublikos veislių
sortimentą įrašyta 20 introdukuotų obelų veislių. belų veislės Aldas (1999) bendraautoris. Paskelbė apie 150 mokslo ir populiariųjų
straipsnių. Knygos Obelų veislės (1997) autorius, leidinių Lietuvos
pomologija (1990), Patarimai sodininkams mėgėjams (1978), Sodininko ir
daržininko žinynas (1982), Sodininko žinynas (1988), emaūgės obelys
(1997), Derlius žiemai (2004) ir katalogo Catalogue of Lithuanian Plant
Genetic esources bendraautoris.
BANIULIS Danas (1972 02 05 Kaunas), biologas, biomed. m.
dr. (2004). 1996 baigė VDU Aplinkotyros fak., įgijo molekulinės biologijos ir biotechnologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2004 ont nos
valstijos u-te ( AV) apgynė daktaro disertaciją. 2004–2005 Lietuvos
miškų instituto, 2005–2006 LSDI m. darbuot. 2006–2007 atliko podaktarin stažuot Purdue u-te ( AV). Nuo 2007 LSDI vyresn., nuo
2012 vyriaus. m. darbuot. Atlieka sodo augalų atsparumo ligoms
ir aplinkos stresui genetinius ir biotechnologinius tyrimus. Paskelbė
daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių.
BARANAUSKIENĖ arija (1918 11 21 Lik škės, Butrimoni vls.,
Alyta s apskr.–2014 03 07, palaidota Alytuje), m. agr., biomed. m. dr.
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(ž. ū. m. kand., 1963), LTSR nusipeln. agr. (1968). 1942 baigė L A
Agronomijos fakultetą, nuo 1948 Vytėnų SDBS vyr. m. darbuot. 1964
paskirta Daržininkystės skyr. ved., 1972 Lauko daržovių agrotechnikos
sektoriaus ved., 1980 Lauko daržovių agrotechnikos skyr. ved., kur
dirbo iki 1994. Tyrė daržovių sėklininkystės agrotechnikos klausimus,
sukūrė ridikėlių Kretingos pagerintieji veisl . Paprikų Reda , kalendrų
Raslė , svogūnų veislių Lietuvos didieji ir Babtų didieji bendraautorė.
Tiriamajame darbe padėjo jaunesniems m. darbuotojams, vadovavo
aspirantams. Su bendraautoriais išleido vadovėlį Daržininkystė (1957,
1961, 1969, 1983, 1986, 1995), 20 knygų bendraautorė. Spaudoje paskelbė
apie 500 mokslinių ir populiariųjų straipsnių Buvo i-to okslo tarybos
narė, Lietuvos respublikinio agroprekybinio susivienijimo „Sodai“ daržininkystės sekcijos pirmininkė, Lietuvos racionalios mitybos problemų
centro tarybos narė, Sąjunginės žemės ūkio akademijos (VAS
NIL)
Vakarų zonos, okslinės-techninės draugijos, „ inijos“ draugijos, LSD
centro valdybos, Knygos bičiulių draugijos narė, rinkta liaudies teismo tarėja. Apdovanota SSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos trimis
sidabro medaliais ir diplomu, I. ičiurino, akademiko N. Vavilovo
medaliais, prof. D. Rudzinsko pirmojo laipsnio premija ir kt.
BARTKAIT
na (1945 10 17 Bartka , Šakių r.), biofizikė,
biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1979). 1947–1955 su šeima buvo
tremtyje Krasnoj rsko krašt . 1970 VU baigė biofizikos studijas, kurį
laiką dirbo Sku do r. laki vid. m-kloje, nuo 1974 pradėjo dirbti
Vytėnų SDBS. LSDI dirbo m. darbuot., Daržovių selekcijos skyr.
ved., 1993–2003 – direktoriaus pavad. mokslui. Apginta disertacija
„Pomidorų ir rudosios lapų dėmėtligės sukėlėjo Clodosporium fulvum
Cooke tarpusavio sąveikos charakteristika“. Tyrimų sritis – pomidorų
atsparumas ligoms bei heterozė. Sukūrė pomidorų hibridus Pirmutis
F1 , Sveikutis F1 ir Vaisa . Paskelbė per 80 mokslinių straipsnių. Vadovavo baigiamiesiems magistrų darbams ir doktorantams. Aktyviai
dalyvauja instituto ir Babtų bendruomenės visuomeninėje veikloje.
B ND KAS Vidmantas (1980 08 31 Kaunas), biomed. m. dr.
(2011). 2005 baigė VDU Gamtos m. fak. magistro studijas ir pradėjo
dirbti LSDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriuje jaunesn. m. darbuot. 2006–2010 LSDI doktorantas, nuo 2012 m. darbuot.
Disertacijos tema „ bels vainiko architektūros genetinė kontrolė ir
paveldėjimas“. Paskelbė per 30 mokslinių publikacijų. 2011 L A jaunųjų
mokslininkų darbų premija. Nuo 2014 direkt. pav. administravimui.
M. Baranauskienė
BI KAUSKI N Stasė (1929 09 02 Daukli nai, onav s
vls., Kauno apskr.–2009 01 21 Kaunas), m. agr., biomed. m. dr.
(ž. ū. m. kand., 1968). 1949 baigė Kauno „Aušros“ mergaičių g-ją,
1954 L A Agronomijos fak. 1955–1964 Vytėnų SDBS laborantė,
1964–1968 L I instituto aspirantė. 1968–1996 LSDI Agronominių
analizių laboratorijos vyresn. m. darbuot. Tyrė sodo ir daržo kultū-
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rų biochemin sudėtį, sukūrė 16 nektarų receptus, kurių standartai
buvo įregistruoti Valstybiniame standartizacijos departamente (1995).
Parašė knygas aisių ir daržovių perdirbimas (su bendraautoriu, 1983),
itaminingi konservai (1991), iskas apie sultis (1991). Paskelbė apie
140 mokslo ir populiariųjų straipsnių.
B BINAIT Ramunė (1980 11 26 Babtai), technol. m. dr.
(2012). 2006 baigė KTU chemijos inžinerijos mokslo magistrantūros
studijas. Nuo 2005 LSDI Biochemijos ir technologijos laboratorijos
vyr. laborantė, nuo 2006 – jaunesn. m. darbuot., nuo 2016 – vyr. m.
darbuot. KTU apgynė daktaro disertaciją „Fitocheminis, biologinis ir
technologinis Lietuvoje auginamų aviečių veislių įvertinimas“.
B BINAS eslovas (1949 08 22 ateliškiai, Panevėžio r.), ž. ū.
m. kand. (dr., 1980), doc. (1999). 1973 baigė L A Agronomijos fak.
ir pradėjo dirbti Vytėnų SDBS jaunesn. m. darbuot. 1983 paskirtas
bandymų stoties direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. 1992
išrinktas LSDI (dabar LA
SDI) direktoriumi, šias pareigas ėjo
iki 2013. Išleido kn. Daržo augalų sėklininkystė (1999), dviejų užsienyje
išleistų monografijų, kn. Lauko sodo ir daržo kultūrų tr šimas ir rūgščių
dirvų kalkinimas (1983), Daržovės ir prieskoniniai augalai (1993) bendraautoris. Vienas arba su kitais yra paraš s 150 mokslinių straipsnių.
Kopūstų veislės Bagočiai bendraautoris. Lietuvos pramonininkų
konfederacijos nominacijos „Gyvybės medis“ laureatas (2008), emės
ūkio ministerijos konkurso „Kaimo spindulys“ tų pačių metų laureatas. Už tarptautinį bendradarbiavimą, mokslo laimėjimus, jaunųjų
kadrų rengimą Lenkijos Varmijos ir
ozūrijos universitetas 2010
suteikė garbės profesoriaus vardą. Už nuopelnus Kauno rajonui 2012
apdovanotas trečiojo laipsnio garbės ženklu.
B BINI N (Dzikevičiūtė)
arytė (1951 01 27 Bag čių k.,
Varėn s r.), m. agr. 1972 baigė Vilniaus lengvosios pramonės technikumą, nuo 1976 dirba LSDI. 1990 baigė L A agronomijos specialyb .
1991–2003 jaunesn. m. darbuot. Daržovių selekcijos skyriuje atliko
baltagūžių kopūstų selekciją. Veislės Bagočiai bendraautorė. Šiuo
metu dirba personalo inspektore.
BRA AIT T Aušra (1964 01 01 Kaunas), biologė, biomed. m.
dr. (1998). 1988 baigė VU Gamtos fak. biologijos spec. studijas. 1989
pradėjo dirbti LSDI Augalų fiziologijos laboratorijoje. 1993–1998 LSDI
doktorantė. Apgintos disertacijos tema „Pomidorų produktyvumo elementų ir aplinkos veiksnių monitoringas šiltnamiuose“. Kvalifikaciją
kėlė D nijos augalų ir dirvožemio i-te (1994), Phytech. Ltd kompanijos
fitomonitoringo kursuose Izra lyje (1999), Lenkijos sodininkystės ir
gėlininkystės i-te Skernev cuose (2007). Augalų fiziologijos laboratorijos vyriaus. m. darbuot. oksliniai interesai – augalų produktyvumo
fiziologija, fotofiziologija, streso fiziologija, ekofiziologija, daržininkystė.
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Su bendraautoriais paskelbė apie 170 mokslinių publikacijų, iš kurių
per 30 – ISI. Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto
narė (nuo 2011), N F, N F žurnalo „Acta Agriculturae Scandinavica.
Section B. Soil and Plant Science“ redaktorių kolegijos bei Lietuvos
augalų fiziologų draugijos narė. IS S narė. 2014 Lietuvos mokslo
premijos laureatė.
BULAVI N (Štaraitė) Dalė ugenija (1940 11 20 Kaunas),
m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1972), Ipolito Štaro duktė.
1962 baigė L A Agronomijos fak. 1962–1968 Vytėnų SDBS technikė,
mokslinė sekretorė, 1968–1982 m. darbuot. Darbo kryptis – obelų
selekcija ir veislių tyrimas. ibridizacijai panaudojo 110 obelų veislių
ir atliko 181 kryžminimo kombinaciją. Iš sukurto hibridinio fondo šiuo
metu pirminiame bandyme tiriami 7 hibridai. belų veislių Štaris
ir Aldas , kurios įtrauktos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, bendraautorė. Skaitė pranešimus Lietuvos ir Sovietų Sąjungos mokslinėse
konferencijose. Paskelbė keliolika straipsnių obelų selekcijos klausimais.
BUNDINI N (Aleknavičiūtė) na (1953 03 08 P piškiai, Kauno r.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1989). Baigė Kačerg nės
vid. m-klą, 1976 – L A Agronomijos fak. Nuo 1976 Lietuvos žemdirbystės instituto D kšto bandymų stoties laborantė, šio instituto
aspirantė, nuo 1980 jaunesn. m. darbuot. Apgynusi disertaciją iki 2003
Dūkšto bandymų stotyje ėjo mokslo ir vyresn. m. darbuot. pareigas.
1982 dirvožemio agrocheminių tyrimų srityje stažavosi askvos Timiriazevo žemės ūkio akademijoje, 1996 tr šimo ir energetikos srityje –
psalos žemės ūkio i-te (Švedija). Nuo 2004 dirbo LSDI. okslinio
darbo kryptys – naujų trąšų panaudojimas auginant kokybiškas
daržoves intensyvioje ir tausojančioje aplinką žemdirbystės sistemoje;
dirvožemio derlingumą gerinančių priemonių tyrimai intensyvioje ir
tausojančioje aplinką žemdirbystės sistemoje; lauko daržovių intensyvaus
ir integruoto auginimo technologijų kūrimas. Paskelbė 3 straipsnius,
turinčius citavimo indeksą „ISI
eb of Science“, 3 straipsnius referuojamuose „ISI aster List“ žurnaluose, 45 straipsnius periodiniuose
recenzuojamuose leidiniuose ir 27 – mokslinių konferencijų pranešimų
leidiniuose. onografijos, išleistos užsienyje, bendraautorė. Dalyvavo
2 S Bendrosios programos ir kituose tarptautiniuose bei 5 nacionalinių ir kitų mokslų programų projektuose, kartu su bendraautoriais
parengė 8 ūkio plėtros rekomendacijas, vykdė valstybinių institucijų
ir užsienio ūkio subjektų užsakomuosius darbus, dalyvavo ir darė
pranešimus 38 tarptautinėse ir Lietuvos mokslinėse konferencijose,
perskaitė 48 pranešimus specialistams, verslo atstovams ir visuomenei,
paskelbė per 35 straipsnius populiariuose laikraščiuose ir žurnaluose.
BUSKI N Loreta (1962 08 23 Tr kai), m. agr., biomed. m.
dr. (2002). 1969–1980 mokėsi
rbarko r. Klaus čių vid. m-kloje,
1980–1985 studijavo L A. 1985 pradėjo dirbti LSDI jaunesn. m.
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darbuot. Dabar Sodininkystės technologijų skyriaus m. darbuot. Apgintos disertacijos tema „Aviečių veislių įvertinimas ir svarbiausieji
agrotechnikos elementai auginant uogas vasaros bei rudens derliui“.
okslinių tyrimų kryptys aviečių veislių ir selekcinių numerių tyrimai, aviečių technologiniai tyrimai, uoginių augalų mityba, sodo ir
uoginių augalų piktžolių kontrolė. Dalyvauja mokslinėse konferencijose
ir seminaruose, skaito paskaitas besidomintiesiems uogininkyste, rašo
populiarioje spaudoje. Publikacijos „Avietės“ (Lietuvos pomologija,
1996, t. 2), Uogakrūmiai serbentai, agrastai, avietės (su A. Sasnausku,
1997), Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos avietės, braškės,
serbentai (bendraautorė, 2002).
IPLI AUSKAS Paulius (1947 01 20 Kaunas), agronomas gėlininkas. 1964 baigė Anykšči . Biliūno vid. m-klą, 1970 L A. Dirbo
Ka tinėnų (Šil lės r.), Rumok (Vilkav škio r.) bandymų stotyse, 1981
perkeltas SDBS vyr. m. darbuotoju dirbti gėlių selekcijoje. Kartu atsivežė
surinktą kardelių kolekciją, kurią nupirko BS eksperimentinis ūkis. Iki
1993 dirbo LSDI Sodininkystės skyriuje, vėliau kartu su žmona įkūrė
savarankišką ūkį. 16 išvestų kardelių veislių ištirtos Kaišiadori veislių
tyrimo punkte ir keleriems metams įtrauktos į Lietuvos tinkamiausių
veislių registrą. Pelnyti du Sąjunginės liaudies ūkio pasiekimų parodos
(SSRS) bronzos medaliai už kardelių sėjinukus, AV Pensilvanijos valst.
parodos absoliutaus čempiono titulas (už kardelių veisl Paparčio
žiedas ), daugybė diplomų įvairiose Lietuvos ir užsienio parodose,
aukštos vietos AV, Kanados, Rusijos kardelių apklausose pagal spalvų grupes. Surinktos gausios kardelių, tulpių, krokų, lelijų, bijūnų,
jurginų, daugiamečių ir kitokių gėlių veislių kolekcijos.
IPLI AUSKI N (Sipavičiūtė) Lionė (1947 02 25 Bit itis,
Viešint vls.), agronomė gėlininkė, biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand.,
1979). 1971 VPI įgijo chemijos mokytojo kvalifikaciją, 1971–1973
Babtų vid. m-klos mokytoja, 1973–1976 L I Vytėnų SDBS aspirantė.
1976–1990 LSDI m. darbuot. Nuo 1990 kartu su vyru kolekcionuoja
ir selekcionuoja gėles.
DA BRAUSKAS ugenijus (1958 12 12 Kėd iniai), biomed.
m. dr. (1989). 1984 VPI įgijo biologijos ir žemės ūkio pagrindų
specialyb . 1984–2005 Vytėnų SDBS-LSDI m. darbuot. Apgynė disertaciją tema „Vakarų uropos genofondo panaudojimas agurkų
selekcijai Lietuvos sąlygomis“. 1996–2000 stažavosi askvos, S nkt
Peterb rgo ir Ukrainos mokslo institucijose. ra 3 agurkų hibridų
( Krukiai , Daugiai , alsviai ) bei veislės Kauniai autorius. Kartu
su bendraautoriais sukūrė agurkų hibridus Pūkiai , Troliai , Ulonai ,
Artai , Gintai .
DA BRAUSKI N (Alaburdaitė) dita (1964 10 27 Kani kai),
m. agr., biomed. m. dr. (1998). 1988 baigė L A Agronomijos fak.
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ir nuo tų metų dirba LSDI vyresn. m. darbuot. Apgynė disertaciją
tema „ vairaus ankstyvumo porų veislių auginimo galimybės Lietuvoje“. okslinių tyrimų kryptis – vaisių, uogų, daržovių, aromatinių ir
vaistinių augalų kokybė, laikymas, žaliavos paruošimo ir perdirbimo
technologijos. 1997 stažavosi lštyno žemės ūkio ir technikos akademijoje (Lenkija). Viena ir su bendraautoriais parengė ir publikavo per
130 mokslinių, per 50 populiariųjų straipsnių, yra mokslo populiarinimo
knygų aistažolių verslas (2007) ir Intensyvios vaistinių augalų auginimo
technologijos (2006) bendraautorė. Agurkų hibridų Troliai , Ulonai ,
Pūkiai , Gintai , Artai bendraautorė. Daugelio valstyb. institucijų
ir ūkio subjektų užsakomųjų darbų vadovė bei vykdytoja, aktyviai
dalyvauja rengiant ir darant pranešimus mokslinėse konferencijose,
gamybiniuose seminaruose, mokymuose.
D BR V LSKI N Aldona (1932 01 01 ablat škiai, Leli nų
vls., Uten s apskr.), biol. m. kand. (1970). 1951 baigė Utenos vid.
m-klą, 1961 neakivaizdiniu būdu L
A Agronomijos fakultetą.
1964–1968 L A aspirantė. 1972–1992 LSDI m. darbuot. Tyrė daržovių
sėklojų ligas ir kenkėjus, priemones kryžmažiedžių šeimos daržovių
sėklojams saugoti nuo ligų ir kenkėjų; žalingiausias kopūstų ligas ir
saugos priemones; burokėlių sėklojų ligas ir kenkėjus. Tyrimų darbai
paskelbti mokslo darbuose (1983, 1986). okslo populiarinimo knygų
Lauko daržovių auginimas (1978), Augalų apsauga daržininkystėje (1985)
bendraautorė.
DU
VSKI N (Dabužinskaitė) ita (1962 11 30 Uten ),
biomed. m. dr. (2000). 1981 baigė Utenos I vid. m-klą, 1986 VU įgijo
biologės specialyb . 1986–1991 LSDI Augalų apsaugos laboratorijos
jaunesn. m. darbuot., 1991–1997 asistentė. 1997–2000 i-to doktorantė.
Apgintos disertacijos tema ,,Kopūstų, kaliaropių ir raudonųjų burokėlių žydėjimo iniciacija ir generatyvinis vystymasis“. Viena arba su
bendraautoriais paskelbė 18 mokslinių straipsnių, dalyvavo moksl.
konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, stijoje ir Norvegijoje. Nuo 2001
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento okslo ir mokymo skyriaus vyr. specialistė, atstovavo Lietuvos
ž. ū. mokslui uropos Komisijos institucijose. Nuo 2010 ministerijos konomikos ir programų vertinimo departamento Strateginio
planavimo ir mokslo skyr. ved. Liaudies kultūros puoselėtoja VU
folkloro ansamblio ,,Ratilio“ dalyvė, Dotnuvoje kartu su kitais įkūrė
folkloro grup , 1989–2001 vadovavo Babtų kultūros namų folkloro
kolektyvui ,,Vėrupė“, kartu su KN direktore anina Danauskiene
rengė krašto liaudies meistrų parodas B btuose, Kaune, Pr enuose.
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės folkloro
ansamblio ,,Vilnelė“ narė.
DU
VSKI N (Paulauskytė) Laisvūnė (1968 01 07 G nkiai,
Radv liškio r.), m. agr., biomed. m. dr. (2003). 1987 m. baigė T rulių
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vid. m-klą, 1989 – Kauno I.
ičiurino technikumą, 1996 – L A
Agronomijos fak. magistrantūrą. 1996–1997 LSDI Augalų apsaugos
laboratorijos asistentė, 1997–2003 doktorantė. Apgintos disertacijos
tema – „Svogūninių daržovių kenkėjai ir apsaugos priemonės nuo
jų“. 2003–2010 LSDI Augalų apsaugos laboratorijos m. darbuot. oksliniai interesai daržovių kenkėjai, jų bioekologija ir epidemiologija,
kenkėjų žalingumas skirtingose daržininkystės sistemose, biologinių
ir cheminių produktų efektyvumo (G P) tyrimai. Nuo 2009 m. N F
narė. Paskelbė 49 mokslines publikacijas, iš jų 3 ISI su citavimo
indeksu, 6 ISI sąraše ir 40 kitose duomenų bazėse.
P. Duchovskis
DU
VSKIS Pavelas (1951 06 28, Tarn nai, Vilniaus r.),
m. agr., biologas, habil. dr. (1996), prof. (2000), L A tikrasis narys
(2012). 1977 baigė L A Agronomijos fak. 1979–1983 L I aspirantas.
1983 askvos . Lomonosovo u-te apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją (1993 nostrifikuota į dr.). lštyno ž. ū. ir technikos
akademija (Lenkija) suteikė ž. ū. habil. dr. laipsnį (L T nostrifikuotas 1997), L U senatas – profesoriaus moksl. pedag. vardą. 2010
ir 2015 LR Seimas paskyrė L T nariu. Stažavosi 1982
askvos
u-te, 1988 Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės i-te Skernevicuose,
1995 m. – lštyno ž. ū. ir technikos akademijoje, 2004 –
ordvijos u-te (Rusija), 2009 Varmijos ir
ozūrijos u-te (Lenkija). 1977
pradėjo dirbti L I Augalų biochemijos ir fiziologijos laboratorijoje,
1978 jos vyresn. m. darbuot., 1988–2016 – vedėjas. 1985–1988 L I
Augalų fiziologijos ir dirbtinio klimato skyr. ved. Nuo 1988 LSDI
Augalų fiziologijos laboratorijos vyriaus. m. darbuot., 1988–2016
vedėjas. Nuo 1994 eina antraeiles pareigas ASU, nuo 2005 emės
ūkio ir maisto mokslo instituto prof. oksliniai interesai – augalų
produktyvumo fiziologija, fotofiziologija, streso fiziologija, ekofiziologija, daržininkystė ir sodininkystė. Vadovavo ir dalyvavo LV SF
bei L T finansuojamuose projektuose. Parengė 10 mokslo daktarų.
Nuo 2011 Agronomijos bei kologijos ir aplinkotyros mokslo krypčių
doktorantūros komitetų narys. Paskelbė 750 mokslinių publikacijų, iš
kurių per 70 – „ISI eb of Knowledge“ ar jos aplinkos leidiniuose.
4 patentų bendraautoris. Knygos ar jų dalys „Indukcja kwitnienia
wybranych ro lin pastewnych (Traw i koniczyny bia ej)“, Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis (509), Agricultura, 61, (1995);
Augalų morfogenezė in vitro ir jos reguliavimas (2006); Пра ти ум о
о е и оло и ес о фи иоло ии растени ( аранск, 2007, su kitais);
Augalų produktyvumas, vadovėlis (su V. Šlapakausku, 2008); „Interaction Between Flowering Initiation and Photosynthesis“, Applied
Photosynthesis, ed. ohammad ahdi Najafpour (su G. Samuoliene,
2012). urnalų „Folia orticulturae“, „ emės ūkio mokslai“, „Sodininkystė ir daržininkystė“, „VDU botanikos sodo mokslo darbai“
redaktorių kolegijų narys, Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.
2014 Lietuvos mokslo premijos laureatas.
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GALV DIS onas (1937 10 14 Baj riškės, Da gailių vls., Utenos apskr.), m. agr., habil. soc. m. dr. (1995). 1957 baigė Vilniaus
ž. ū. technikumą, 1964 – L A Agronomijos fak. 1973–1975 Vytėnų
SDBS vyresn. m. darbuot. 1975–1982 i kliškio (Švenčioni r.) ž. ū.
technikumo direkt. 1974 apgynė kand. disertaciją „Paprastojo vaismedžių vėžio sukėlėjo (Nectria galligena Bres.) bioekologijos tyrimai
Lietuvoje“. 1982–2001 VPI (VPU) vyr. dėst., doc., m. darbuot. abil.
darbo tema „Agronomijos lavinimo turinys“. Tyrė obuolių puvinių
sukėlėjų bioekologiją ir priemones jų žalingumui sandėliuose sumažinti.
Svarb. veikalai Sodininkystės praktika (1990), ei jūs tapote sodininku
(1990), Daržovių sėklos ir veislės (1994), Daržininkystės praktika (1996,
su I. Gutauskiene), Sodininko patarėjas (1999). Publikavo 61 mokslinį
ar metodinį darbą.
GAU I N (Kupčiūnaitė) na (1938 05 14 Dirv nai, P mpėnų
vls.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1975). 1970 baigė L A,
apgynė disertaciją „ vairių NPK trąšų normų įtaka cukrinių runkelių
auginimui, vystymuisi, derliui ir jo kokybei“. 1976–2000 LSDI vyresn.
m. darbuot. morkų selekcijos heterozės klausimais. Nuo 1993 skyr.
ved. Sukūrė lietuviškų morkų veislių VS analogus, daugiau kaip
30 naujų morkų selekcinių numerių. Dviejų morkų hibridų Svalia
ir Skalsa autorė bei veislės Gona bendraautorė. Individualios atrankos būdu išvedė naują ridikėlių veisl Babtų žara .
okslinėje
ir periodinėje spaudoje bei mokslo darbuose paskelbė daugiau kaip
78 straipsnius. Parengė ir išleido katalogą Lietuviškos daržovių veislės
(1997) ir monografiją Morkos (2001). Vadovavo baigiamiesiems magistrų darbams ir doktorantams. Aktyviai dalyvavo instituto ir Babtų
bendruomenės visuomeninėje veikloje.
G GU I N
ita (1935 06 20 Liekniai, Telši vls.), m. agr.,
biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1973). 1956 baigė Riet vo ž. ū.
technikumą, 1966 – L
A Agronomijos fak. 1966–1979 Vytėnų
SDBS m. darbuot. Tyrė maitinamuosius tirpalus agurkams auginti
hidroponiniu būdu, ištraukų ir pavyzdžių ėmimo būdus maisto medžiagoms nustatyti šiltnamio žemėje. Parašė 2 mokslines ataskaitas
(1974, 1978), pateikė rekomendacijų šiltnamių specialistams. Paskelbė
apie 20 straipsnių Lietuvos ir SSRS spaudoje.
G GU IS Stanislovas (1939 02 27 Gerv nai, Seir jų vls.), m. agr.,
biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1972). 1966 baigė L A Agronomijos
fak. 1966–1969 Vytėnų SDBS m. darbuot. 1969–1972 L I aspirantas.
Tyrė agurkų ir pomidorų auginimo technologijas bei įvairius maitinamuosius tirpalus agurkams ir pomidorams auginti hidroponiniuose
šiltnamiuose. SDBS dirbo iki 1979. Publikacijos Agrocheminės analizės
ir tr šimas šiltnamiuose (1976), Agurkų ir pomidorų auginimas žieminiuose
gruntiniuose hidroponiniuose šiltnamiuose žiemos pavasario periodais (1978),
Daržovių ir gėlių tr šimo organizavimas šiltnamiuose (1979), Daržovių
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auginimo šiltnamiuose technologijos (1979, 1981), Intensyvus daržovių
auginimas šiltnamiuose (1991). Parašė knygą Prieskoniniai vaistiniai ir
medingieji augalai tai turėtų žinoti visi (2007). Paskelbė apie 350 mokslo
ir populiariųjų straipsnių.
G LV NAUSKI N (Stasiulionytė) Dalia (1957 02 20 Vover nė,
R kiškio r.), biomed. m. dr. (2003). 1975 baigė Panemun lio vid.
m-klą, 1980 VU Gamtos fak. 1980–1984 Gamtos fak. Biochemijos ir
biofizikos katedros vyr. laborantė. 1984–1992 Vytėnų SDBS jaunesn.
m. darbuot., 1992–1997 asistentė, 1997–2007 m. darbuot., doktorantė,
nuo 2007 – vyresn. m. darbuot. Disertacijos tema – „ belų atsparumo
rauplėms embrioniniame vystymosi periode tyrimas in vitro“. Su prof.
V. Staniu sukūrė rauplėms atsparių obelų atrankos technologiją in
vitro, naudojant izoliuotas sėklaskiltes. okslinių tyrimų sritys – sodo
augalų selekcija, genetika, imunologija ir biotechnologija. Lietuvos
biotechnologų asociacijos narė. Per 130 mokslinių straipsnių autorė ir
bendraautorė. Nacionalinių, S, kitų mokslo programų bei valstybinių
institucijų užsakomųjų darbų dalyvė ir vadovė. Išleido mokomąją
medžiagą mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijai kelti žemės ir miškų
ūkio augalų biotechnologijos srityje Sodo augalų atsparumo grybinėms
ligoms genetinė kontrolė ir atsparių augalų atranka in vitro sistemoje
(2007). belų veislių Skaistis ir Rudenis bendraautorė. Babtų šv.
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choro narė.
G LV NAUSKIS Bronislovas (1957 12 01 V žaičiai, Kla pėdos r.),
biomed. m. dr. (1993), doc. (2000). 1976 baigė Gargžd I vid. m-klą,
1984 – VU Gamtos fak., įgydamas biologo, biologijos ir chemijos
dėstytojo specialyb . 1984–1991 Vytėnų SDBS jaunesn. m. darbuot.,
1991–1994 m. darbuot., 1994–2004 vyresn. m. darbuotojas. VU apgynė disertaciją „ bels atsparumo grybinėms ligoms morfofiziologinių
požymių paveldėjimas ir kombinacinė galia juvenaliniame periode“.
okslinių tyrimų sritys sodo augalų selekcija, genetika (obelys,
kriaušės), augalų genetiniai ištekliai. 1995 stažavosi Tarptautinės
atominės energetikos (IA A) laboratorijoje (Austrija) mutagenezės
taikymo augalų selekcijai srityje, 1998 Njos sodininkystės bandymų
stotyje (Norvegija) sodo augalų selekcijos srityje. 1996–2000 skaitė
sodininkystės paskaitas, vedė laboratorinius darbus L
U/ASU
Agronomijos fak. bakalaurams ir magistrantams. Už darbą „Sodo
augalų genetiniai-selekciniai tyrimai“ (su bendraautoriais) 1998 suteiktas Lietuvos mokslo premijos laureato vardas. Per 70 mokslinių
straipsnių autorius ir bendraautoris. Su bendraautoriais išvedė obelų
veisles Štaris (1996), Aldas (1999), Skaistis ir Rudenis (2005).
Nuo 2004 Augalų genų banko direkt., nuo 1995 Augalų genetinių išteklių uropos bendradarbiavimo programos ( P/GR) „ alus/
Pyrus“ darbo grupės narys, 2002–2012 šios darbo grupės pirmininko
pavad. Nuo 2004 minėtos programos vykdomojo k-to narys. Nuo
2004 Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos narys.
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AI I Perttu uhani (1971 05 31 Kotk , Suomija). 1997 baigė K opijo u-to biochemijos ir biotechnologijos magistro studijas.
1999 stažavosi threchto (Nyderlandai) u-te. 2003
lsinkio u-te
gavo informatikos Laudatur ir matematikos Cum laude sertifikatus.
2000–2004 dirbo Suomijos nacionaliniame sveikatos i-te. 2007–2008
vedė biochemijos seminarus elsinkio u-te, 2011 jame apgynė biochemijos krypties disertaciją „Lipidomos analizės masių spektrometrija
metodai ir programos“. Nuo 2011 dirba LSDI. okslinės publikacijos
paskelbtos prestižiniuose tarpt. mokslo leidiniuose.
AI I ( orkūnaitė) Šarūnė (1974 01 31 Kėdainiai), fiz. m. dr.
(2003). 1998 baigė magistro studijas VDU. Apgintos disertacijos tema
„ itochondrijų nespecifinio pralaidumo indukcija stimuliavimas
dihidrolipo rūgštimi“. Stažavosi elsinkio u-te, V enos veterinarinės
medicinos u-to Farmakologijos ir toksikologijos i-te, Rusijos
A
Teorinės ir eksperimentinės biofizikos i-te. Nuo 2008 dirba LSDI
vyresn. m. darbuot. oksliniai straipsniai paskelbti tarpt. ir Lietuvos
mokslo leidiniuose.
AKUB NAIT ulijona (1925 03 iurli nys, Kr kialaukio vls.,
Alytaus apskr.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1985). 1944
baigė Balbi riškio ž. ū. m-klą, 1948 Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumą, 1953 L A Agronomijos fak. 1966–1970 Vytėnų
SDBS eksperiment. ūkio agronomė. 1970–1999 LSDI m. darbuot.
Kūrė daržovių auginimo technologijas hidroponiniuose šiltnamiuose,
tyrė žalumyninių daržovių auginimo technologijas polietileniniuose
ir žieminiuose šiltnamiuose. Publikacijos „Gūžinių salotų veislės
ir sodinimo laikas polietileniniuose šiltnamiuose“, ,,Salotų laikymo
būdai“ (1983, str. mokslo darbuose). Paskelbė per 100 mokslo ir
populiariųjų straipsnių.
ANKAUSKI N (Šidlauskaitė) ulė (1960 06 27 Vytėnai, Kauno
r.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1989). 1978–1980 Vytėnų
SDBS bandymų technikė. 1985 baigė L A Agronomijos fak., dirbo
Vytėnų SDBS jaunesn. m. darbuot. 1986–1989 Leningrado ž. ū. i-to
aspirantė. Apgintos disertacijos tema „Agurkų reakcijos, jų daigus
švitinant įvairiais optinio spinduliavimo šaltiniais, palyginimas ir įvertinimas“. Nuo 1990 LSDI m. darbuot. 2002 stažavosi Kveb ko u-to
(Kanada) daržininkystės tyrimų centre. Atlieka mokslinius šiltnamių
daržininkystės tyrimus. Dviejų pomidorų veislių Rutuliai ir
ilžinai
bendraautorė. Skaito paskaitas seminaruose bei kursuose. Konsultuoja
ūkininkus. okslo populiarinimo brošiūrų Statau šiltnam (1998), Daržovių
auginimas šiltnamyje (2003), Daržininkystė informacinis leidinys (2003),
Intensyvios vaistinių augalų auginimo technologijos (2006) bendraautorė.
UŠK VI I N (Kamštaitytė) Danguolė (1973 04 04 arij mpolė),
m. agr., biomed. m. dr. (2006). 1996 baigė L A Agronomijos fak.
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1999 pradėjo dirbti LSDI, nuo 2001 doktorantė. Apgintos disertacijos
tema „Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ginogenezė ir homozigotinių
linijų kūrimas“. Nuo 2006 m. dirba jaunesn. m. darbuotoja, atlieka
česnakinių ir svogūninių daržovių selekciją, genofondo tyrimus. esnakų Vasariai , iemiai , Dangiai bendraautorė. okslo darbuose ir
žiniasklaidoje skelbia mokslines publikacijas ir populiarius straipsnius.
KAP LI RAIT Valentina (1939 09 21 K lupėnai, Ka tenos vls.,
Kreting s apskr.–2007 03 30, palaidota Kaune Senavos kapinėse),
biologė, biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1978). 1967 baigė VPI biologijos specialyb . Vytėnų SDBS/LSDI dirbo m. darbuot. askvos
K. Timiriazevo ž. ū. akademijoje apgynė disertaciją „Svarbiausiųjų
gūžinių baltųjų kopūstų sėklojų kenkėjų ir apsaugos priemonių tyrimai Lietuvos TSR“. Tyrė priemones kryžmažiedžių šeimos daržovių
sėklojams saugoti nuo ligų ir kenkėjų. Publikacijos Gūžinių kopūstų
sėklojų kenkėjai ir jų naikinimas (1977), Svarbiausieji gūžinių kopūstų
sėklojų kenkėjai ir priemonės jiems naikinti (1980), „Kompleksinio kopūstų pasodų paruošimo įtaka sėklojų kenkėjams“ (moksl.-gamyb.
konferencijos pranešimų tezės, 1974). Kiti mokslo darbai ir populiarūs
straipsniai paskelbti įvairiuose leidiniuose.
KARALIUS Algirdas uozas (1933 07 06 Ling nai,
od upės vls., Rokiškio apskr.), technolog. m. dr. (techn. m. kand., 1978).
Baigė askvos sąjunginį maisto pramonės institutą. 1954–1970 dirbo
prekybos ir paruošų organizacijose, 1971–1991 – SDBS/LSDI m. darbuot., Technologijų laboratorijos vedėjas. Apgynė mokslų kandidato
disertaciją apie morkų laikymą modifikuotame ore. 1991–1998 Lietuvos valstybinės kontrolės vyresnysis kontrolierius. okslinių tyrimų
sritis – daržovių laikymas. Parašė knygą aisių ir daržovių kokybė
(1984). Knygų aisių ir daržovių laikymas (1976), aisių ir daržovių
laikymo žinynas (1988) bendraautoris. Parengė 9 rekomendacijas gamybai tobulinti, išleido brošiūras Morkų laikymas modifikuotame ore
(1978), Daržovių laikymo pagrindai (1982), aisių ir daržovių laikymas
modifikuotame ore (1984), Daržovių laikymas šaldytuvuose (1985). Paskelbė
102 mokslinius straipsnius.
KARBAUSKIS eslovas Vytautas (1944 S riškė, Va nių vls.),
m. agr., verslininkas, biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1978). 1961 baigė
Varnių vid. m-klą, 1969 L A Agronomijos fak. 1969–1986 dirbo
Naisi („Už taiką“) kolūkyje (Šiaulių r.), buvo jo pirmininkas. Rėmė
kultūrą, 1976 įsteigė literatūrin . Gėlės premiją. Apgintos disertacijos
tema – „ ineralinių trąšų efektyvumas sistemingai tr šiamose Vidurio
Lietuvos lygumos velėninėse glėjinėse priemolio dirvose“. 1989–1992
LSDI direktorius. Lietuvai atkūrus Nepriklausomyb , dalyvavo reformuojant i-tą ir eksperimentinio ūkio baz , vėliau ėmėsi verslo. LSSR
AT deputatas (1985–1990). Naisių bendruomenės garbės narys (2005).
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KARKL LI N (Kalvaitytė) Rasa (1969 12 18 Kazl Rūd ),
biomed. m. dr. (2001). 1996 L U įgijo agronomijos magistro laipsnį,
o pagal Švedijos programą – ekologinio ūkio patarėjos konsultantės
specialyb ir ekologinių ūkių inspektorės kvalifikaciją. 1996–1997 LSDI
daržovių selekcijos sektoriaus asistentė, 1997–2001 doktorantė. Apginta
disert. „ orkų (Daucus carota L.) kombinacinės galios ir kiekybinių
požymių paveldėjimo įvertinimas“. Nuo 2001 m. darbuot., nuo 2004
Daržovių selekcijos sektoriaus vedėja, nuo 2007 vyresn. m. darbuot.
1998–2012 stažavosi
askvos, Ukrainos, Lenkijos, Norvegijos, Švedijos, Baltarusijos mokslo institucijose. Atlieka morkų ir burokėlių
selekcijos ir sėklininkystės, ekologinės daržininkystės ir ekologinės
sėklininkystės tyrimus. Ridikėlių Babtų žara , raudonųjų burokėlių
Rikiai , valgomųjų morkų Gona , Ieva , Rokita ir topinambų Sauliai – bendraautorė. Publikacijos Biohumusas ir ekologinė daržininkystė
bei Ekologinės sėklininkystės pradžiamokslis (su bendraautoriais). Paskelbė
daugiau kaip 80 mokslinių publikacijų (tarp jų 3 moksl. straipsniai
referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą leidiniuose; 14 referuojamose okslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ISI eb
of Science“ be citavimo indekso arba „ISI
aster List“). Paskelbė
daugiau kaip 30 populiariųjų straipsnių. Konkurso „Pažangiausias
ekologinis ūkis“ vertinimo komisijos narė. Vadovauja baigiamiesiems
magistrų darbams.
KAVALIAUSKAIT Danguolė (1971 02 03 Š rvintos), m. agr.,
biomed. m. dr. (2006). 1989 baigė Ukmerg s Užupio vid. m-klą, 1993
Kauno aukštesn. ž. ū. m-kloje įgijo gėlininko apželdintojo specialyb .
1993–1999 L U agronomijos spec. studentė, magistrantė. 1999–2001
LSDI asistentė, 2001–2005 doktorantė. Apginta disertacija „Piktžolių
kontrolės agrotechniniai ir biologiniai aspektai raudonųjų burokėlių
(Beta vulgaris L. subsp. ulgaris var. ulgaris) pasėliuose“. Nuo 2005
LSDI jaunesn. m. darbuot., nuo 2006 m. darbuot. Tyrimų kryptys
cheminės piktžolių kontrolės veiksmingumas daržovių pasėliuose,
piktžolių ir daržovių konkurencija, G P herbicidų efektyvumas ir
jų toksiškumas pasėliui (užsakomieji darbai). Paskelbė per 20 mokslinių straipsnių (tarp jų 2 moksliniai straipsniai referuojamuose ir
turinčiuose citavimo indeksą leidiniuose; 7 referuojamose okslinės
informacijos instituto duomenų bazėse „ISI eb of Science“ be citavimo indekso arba „ISI aster List“). Skaito paskaitas specialistams,
verslo atstovams bei visuomenei, pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse
mokslinėse konferencijose.
K PARUTIS Virgilijus (1950 09 05 Nagia , Ras inių r.), biologas, biol. m. dr. (1994). 1977 baigė VU, įgydamas biologo, biologijos
ir chemijos dėstytojo specialyb . 1978–1992 SDBS/LSDI m. darbuot.
1980–1983 studijavo entrinės
ičiurino genetikos laboratorijos
iči rinske (Rusija) aspirantūroje. Vilniaus u-te apgynė disertaciją
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„Braškių požymių, sąlygojančių veislių tinkamumą mechanizuotam
skynimui, paveldėjimas“. Braškių veislių Saulenė , Dangė ir Aura
bendraautoris.
KNAŠ S Vytautas Petras (1937 05 13 Garliav , Kauno r.) – m.
agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1971), Lietuvos politikos bei
visuomenės veikėjas. 1956 baigė Aukšt sios Fr dos sodininkystės ir
daržininkystės technikumą, 1961 – L A. Apgynė disertaciją „Lietuvos TSR dirvožemių kalkinimo per ištisus metus galimybių tyrimai“.
1961–1965 Vytėnų SDBS eksperimentinio ūkio Babtuose, 1965–1967
Sam liškės bandymų stoties, 1967–1989 jos bazėje įkurto L I V žaičių
filialo direkt. 1989–1990 LSSR ž. ū. ministras, 1990–1991 LR ž. ū. ministras. 1996–2000 LR Seimo narys, 1996–1998 žemės ir miškų ūkio
ministras. LSSR nusipeln s agronomas (1978), LSSR valst. premijos
laureatas (1979). rdino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiaus
kavalierius (2006). Parašė apie 100 mokslinių straipsnių, brošiūrų ir
knygų (Kada ir kaip kalkinti rūgščias dirvas (1976), Dirvožemių kalkinimas (1985) ir kt.).
K NTRI AS ustinas (1916 12 05 Pi ulės, Rietavo vls.–1991
06 12 Kaunas), agronomas biochemikas, ž. ū. m. kand. (1954). 1946 m.
baigė L A ir iki 1958 joje dėstė. 1954 apgynė disertaciją apie
obelų veislių parinkimą Lietuvos sąlygoms pagal jų vaisių kokyb .
1960–1991 Vytėnų SDBS, SDBI m. darbuot., direktoriaus pavad.,
Biochemijos technologijos laboratorijos ved. Tyrė sodo augalų veislių
vaisių biochemines bei biofizines savybes, laikymo bei perdirbimo
klausimus. Su bendraautoriais parengė 17 rekomendacijų. Vienas ar
su bendraautoriais parašė knygas Neorganinė chemija (1961 ir 1965),
aisių ir daržovių laikymas (1963 ir 1976), aisių ir uogų perdirbimas
(1968), Naujesnieji vitaminingi vaisiniai augalai (1969), aisių, uogų ir
daržovių laikymas (1969), Sultys (1972), aisių, uogų ir daržovių perdirbimas (1983), Obuoliai per ištisus metus (1984), Obuolių sandėliavimas
(1986), iskas apie sultis (1991). Paskelbė 380 mokslinių ir mokslo
populiarinimo straipsnių.
KULIKAUSKAS Liudas Algimantas (1940 01 04 S esikai,
Ukmergės apskr.–2013 03 11 Babtai, čia ir palaidotas), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1985). 1957 baigė Kauno S. Nėries vid.
m-klą. 1964 pradėjo dirbti Vytėnų SDBS bandymų techniku. 1966
neakivaizdiniu būdu baigė L A Agronomijos fak. ir pradėjo dirbti
stoties jaunesn. m. darbuot. Leningrado ž. ū. i-te apgynė disertaciją
„Dirvos naudojimo sistemų Lietuvos TSR soduose efektyvumas“. LSDI
dirbo iki 2001. okslinių tyrimų sritis – sodų agrotechnika, vaismedžių
sodo pomedžių ir tarpueilių priežiūros būdai, herbicidų naudojimas
soduose ir uogynuose. Parašė brošiūras Kai kurie sodų agrotechnikos
klausimai (1978), Herbicidai sodininkystėje (su A. Kvikliu, 1979), Sodo
dirvos dirbimas ir priežiūra (1985), Intensyvių sodų ir uogynų auginimo
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technologijos (su bendraautoriais, 1986). Paskelbė 16 mokslinių ir 140
mokslo populiarinimo straipsnių. Lietuvos herbologų draugijos (1993),
uropos piktžolių tyrimo draugijos (
RS) narys. Aktyviai dalyvavo
visuomeninėje veikloje buvo Kraštotyros, „ inijos“ ir Knygos bičiulių
draugijų narys, rinko medžiagą apie Babtų apylinkės istorinius ir
kultūros paminklus.
KVIKLI N ( anušaitytė) Liucija Nijolė (1937 01 26 Klaipėda),
m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1975). 1960 baigė L A.
Leningrado ž. ū. i-te apgynė disertaciją tema „Daržo žirnių veislių,
sėjos laiko ir herbicidų tyrimai“. 1964–2000 LSDI m. darbuot. Tyrė
ankštinių daržovių veisles, agrotechniką. Sukaupė vasarinių ir žieminių česnakų kolekciją. Išvedė žieminių česnakų veisl
iemiai
ir vasarinių Vasariai (su bendraautore). Išleido brošiūras esnakų
auginimas (1994), Ankštinių daržovių auginimas (1995), Krienų auginimas (2002). Paskelbė daugiau kaip 120 mokslinių ir populiariųjų
straipsnių.
KVIKLI N (Šiuliauskaitė) Nomeda (1965 02 26 d. Tr kų
V kė–2014 01 03 Babtai), m. agr., biomed. m. dr. (1996). 1988 baigė
L A Agronomijos fak. 1988–1990 L A hemijos katedros jaunesn.
m. darbuot., 1990–1995 Augalininkystės katedros doktorantė, asistentė.
1995–1996 LSDI Biochemijos ir technologijų laboratorijos m. darbuot.,
nuo 1997 Sodininkystės technologijų skyriaus m. darbuotoja. oksliniai
interesai – sodininkystė, vaisių kokybė, optimalaus vaisių skynimo
laiko nustatymas, obelų derėjimo reguliavimas. Palaidota Babtų kp.
KVIKL S Algimantas (1936 11 23 Rokiškis–1992 08 02 Babtai, čia ir palaidotas), m. agr., ž. ū. m. kand. (1971). 1940 su šeima
ištremtas į Sibirą, po Antrojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą. 1955
baigė Vilniaus ž. ūkio technikumą, vienerius metus studijavo L A.
ausdamas didelį potraukį į sodininkyst , įstojo ir 1961 baigė ičiurinsko sąjunginį sodininkystės i-tą (Rusija, Tamb vo sr.). 1961–1963
Vilniaus vaismedžių veislių tyrimo punkto vedėjas, VPI dėstytojas.
1963 pradėjo dirbti Vytėnų SDBS m. darbuot. Apgynė disertaciją
„Vegetatyviniai poskiepiai ir jų dauginimas Lietuvos TSR“. 1972–1992
Sodų agrotechnikos skyr. ved. Buvo i-to tarybos ir etodinės komisijos
pirmininkas, Sąjunginės žemės ūkio mokslų akademijos (VAS hNIL)
Vakarų skyriaus ir Sąjunginio sodininkystės instituto metodinės komisijos narys, Lietuvos sodininkų draugijos centro valdybos narys.
okėjo rusų, anglų, vokiečių, lenkų, latvių, ukrainiečių, bulgarų, čekų
ir esperanto kalbas. emaūgių vaismedžių sodų Lietuvoje pradininkas,
didžiąją darbų dalį paskyr s svarbiausioms mokslo problemoms žemaūgiuose soduose spr sti ir žemaūgiams sodams Lietuvoje propaguoti.
Būdamas vienas iš žymiausių medelynų specialistų tuometinėje Sovietų
Sąjungoje, pirmasis praktiškai pritaikė bei įdiegė vaismedžių akiavimą
priglaudimu (1969) ir organizavo akiavimo meistrų konkursą. Tyrė
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sodų agrotechniką, vaismedžių dauginimą, vegetatyvinius vaismedžių
poskiepius. veisė pirmąjį devirusuotų obelų sodą Lietuvoje (1976),
surinko apie 90 tipų obelų ir kriaušių vegetatyvinių poskiepių kolekciją, įvertino jų ištvermingumą žiemą, dauginimo ypatybes, augimo
pobūdį, tikimą skiepijamoms veislėms, atrinko geriausius intarpus
kriaušėms į svarainį skiepyti. Parašė kelias knygas, 12 brošiūrų ir
išspausdino per 200 mokslinių bei mokslo populiarinimo straipsnių.
Vieni iš reikšmingiausių leidinių, skirtų sodininkystės specialistams,
yra knygos aismedžių ir uogakrūmių dauginimas (1967), emaūgiai
vaismedžiai (1977), Sodininko ir daržininko žinynas (1982), Intensyvios
sodų ir uogynų auginimo technologijos (1986), Intensyvus obelų sodas
(1988, su bendraautoriais). Iš lenkų kalbos išvertė A. ikos knygą
aismedžių ir vaiskrūmių genėjimas (1987).
KVIKL S Darius (1965 03 25 Babtai), m. agr., biomed. m. dr.
(1998). 1983 baigė Babtų vid. m-klą, 1990
askvos K. Timiriazevo
ž. ū. akademijos Sodininkystės ir daržininkystės fak. Apgintos disertacijos tema – „Svarainio kiekybiniai požymiai ir jų paveldėjimo
tyrimai“. Nuo 1990 dirba LSDI, nuo 2015 Sodininkystės technologijų
skyr. vedėjas. Pagrindinės tyrimų kryptys – sodo augalų poskiepiai,
sodo augalų dauginimas, obelų morfogenezė, sodų sistemos, sodininkystės verslo vystymas. Sukūrė kriaušių poskiepių veisles K11, K16,
K19 (2001) ir japoninių svarainių veisles Rondo , Darius (2011).
1995–1999 vadovavo Sodininkystės medelynų asociacijai. Nuo 2001
Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ direktorius.
Nuo 2006 UFRIN ( uropos sodininkystės mokslų įstaigų tinklas)
poskiepių grupės vadovas. 1992–1997 periodiškai stažavosi Švedijos
karališkojo žemės ūkio u-to Balsgardo sodininkystės tyrimų stotyje,
2008 – Korn lio ( ornell) u-to Džen vos (Geneva) sodininkystės tyrimo
stotyje (Niuj rko valstija, AV). Paskelbė 160 mokslinių straipsnių,
per 40 publikacijų populiarioje spaudoje, dviejų knygų ir brošiūrų
sudarytojas bei 13 knygų, brošiūrų ir metodinių priemonių bendraautoris. Bendradarbiaudamas su Lietuvos žemės ūkio ministerija ir
kitomis vyriausybės įstaigomis parengė 15 teisinių aktų sodo augalų
dauginimo sistemos, dauginamosios medžiagos kokybės, sertifikavimo,
vaisių kokybės klausimais.
LANAUSKAS uozas (1968 04 23 Amalv škiai, arijampolės r.),
m. agr., biomed. m. dr. (1998). 1986 baigė ono ablonskio vid. m-klą,
1991 – L A Agronomijos fak. Tais pačiais metais pradėjo dirbti
LSDI jaunesn. m. darbuot. Apgynė disertaciją „ belų sodo veisimo
tyrimai buvusio sodo vietoje“. Dirba m. darbuot. Sodininkystės
technologijų skyriuje. okslinių interesų sritys – obelų sodų kaitos
klausimai, vaismedžių ir uogakrūmių mineralinė mityba, kaulavaisių
poskiepiai, šaltalankių auginimo technologiniai aspektai. Dalyvauja
mokslinėse konferencijose, skaito paskaitas seminaruose, rašo į mokslin ir periodin spaudą.
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LAPINSKAS valdas (1937 09 06 Bartašiškės, Kauno apskr.–2012
05 30 Kaunas, palaidotas Panemunės kp.), m. agr. 1957 baigė Kretingos vid. m-klą, 1962 – studijas L A Agronomijos fak. 1962–1965
Vytėnų SDBS Dūkšto atraminio punkto vedėjas, 1965–1994 SDBS/
LSDI m. darbuot. Atliko didelį organizacinį ir mokslinį tiriamąjį
darbą atkuriant prof. A. rebnickio pomologijos sodą ir įamžinant
jo rašytinį palikimą. Sukaupė 85 veislių lazdynų kolekciją. Rinko
graikinio riešutmedžio, valgomojo kaštainio, šermukšnio, šaltalankio
ir svarainio kolekcijas. Paskelbė 62 mokslo ir mokslo populiarinimo
straipsnius apie retesnių sodo augalų auginimą ir veisles, taip pat
straipsnių apie knygas ir Knygos bičiulių draugijos veiklą. Knygų
Lietuvos pomologija (1974 1996) ir aiskrūmiai sode (1996) bendraautoris.
Atliko didelį švietėjišką darbą 1975–1991 vadovaudamas SDBS/LSDI
Knygos bičiulių draugijos skyriui, buvo šios draugijos valdybos narys.
Už tai kelis kartus apdovanotas LSSR AT garbės raštais.
LUK Š VI IUS Algirdas (1932 08 29 Graž škiai, Vilkaviškio
apskr.–2011 12 01 Kaunas, palaidotas Petrašiūnų kp.), m. agr., biomed. dr. (ž. ū. m. kand., 1962), doc. (1970). 1952 baigė Kalvar jos vid.
m-klą, 1957 – L A. 1957–1958 dirbo Sedoj agronomu. 1958–1961
L I aspirantas. Apginta disertacija „Kai kurių kriaušių veislių, auginamų Lietuvos TSR vidurio zonoje, biologinės savybės ir ūkinė vertė“.
1961–2002 dirbo SDBS/LSDI. Tyrimų sritis – sodo augalų selekcija.
Sukūrė 9 kriaušių, 10 slyvų ir 2 vyšnių veisles. Pirmas Lietuvoje
pradėjo trešnių selekcijos darbus ir išvedė 15 trešnių veislių. Daugelis
jo sukurtų veislių platinamos ir auginamos ne tik Lietuvoje, bet ir
Latvijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Baltarusijoje. Tinkamiausiomis Lietuvoje auginti pripažintos veislės kriaušių – Alnora (2002), Aluona
(2002), Lukna (2002), slyvų – Rausvė (1997), Aleksona (2001),
ūrė (2002), trešnių – Vytėnų rožinė (1996), Vytėnų juodoji (1997),
Vytėnų geltonoji (1999), vyšnių – Vytėnų žvaigždė (1996), Notė
(2001). Paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių. Knygų Lietuvos pomologija (1962, 1974, 1990, 1996, su kitais), yšnių auginimas
(1994), Kriaušių auginimas (1994), Slyvų veislės (2002), yšnių ir trešnių
veislės (2002) autorius. Dėstė L A ir VU Kauno vakariniame fak.
Buvo aktyvus Lietuvos genetikų ir selekcininkų draugijos bei Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys. Prof. D. Rudzinsko (1988) ir
Lietuvos mokslo premijų (1998) laureatas.
A S urgis (1908 11 30 Lubna (Lubni), Polt vos gub.,
Ukraina–1980 05 05 Babtai ), m. agr., ž. ū. m. dr. (1974). 1932 baigė
Kauno „Aušros“ g-ją, 1936 emės ūkio akademiją Dotnuvoje. 1937–1939
stažavosi Villemorino (Prancūzija) daržovių selekcijos ir sėklininkystės
firmoje. 1948–1956 selekcijos stoties Dotnuvoje, 1956–1980 Vytėnų SDBS
m. darbuot. 1957 apgynė ž. ūkio m. kand. disertaciją, 1974 daktaro.
Tyrė daržovių selekciją ir sėklininkyst . Sukūrė pomidorų Vytėnų
didieji , Ryčiai , Neris ; ridikėlių ara ; morkų Garduolės , Šatrija ,
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Gausės ir Vytėnų nanto ; burokėlių Vytėnų bordo , Kamuoliai ,
Nevėžis veisles. Apdovanotas prof. D. Rudzinsko premija, SSRS
liaudies ūkio pasiekimų parodos medaliais. Paskelbė daugiau kaip
90 mokslinių straipsnių. ėgo tapyti.
AR KI N (Gutauskaitė) Nijolė (1958 06 13 Panevėžio r.),
m. agr. 1981 baigė Kauno ičiurino ž. ū. technikumą ir dirbo LSDI
bandymų technike, 1993 asistente, nuo 2002 dirba jaunesn. m. darbuot.
1993 neakivaizdiniu būdu baigė L A Agronomijos fak. okslinių
tyrimų kryptis – aromatinių augalų ir prieskoninių daržovių rūšių ir
veislių introdukcija, jų įvairovės gausinimas ir išsaugojimas. Daržovių
selekcijos sektoriuje atlieka prieskoninių augalų selekciją ir sėklininkyst . Veislių blakinių kalendrų Raslė , laiškinių česnakų Aliai ,
valgomųjų svogūnų Babtų didieji , topinambų Sauliai , saldžiųjų
paprikų Reda – bendraautorė, saldžiųjų paprikų Alanta veislės
autorė. Informac. leidinio Prieskoniniai augalai (2004) autorė ir knygos
Daržovės šiltnamyje (2010) bendraautorė. Skelbia mokslines publikacijas
ir populiarius straipsnius.
IS VI I T Aldona na (1926 08 03 Taurag –2013 09 11
Kaunas), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1952). 1943 baigė B ržų g-ją, 1943 m. įstojo į L A Namų ūkio agronomijos fak.
Dotnuvoje ir jį baigė 1947. 1948–1952 askvos K. Timiriazevo ž. ū.
akademijos Vaisių ir daržovių laikymo ir perdirbimo katedros aspirantė, apgynė disertaciją „ ineralinių trąšų įtaka braškių ir juodųjų
serbentų uogų kokybei“. 1952–1956 dirbo emdirbystės ir dirvožemio instituto Agrochemijos ir fiziologijos laboratorijoje, o 1956–1992
m. – Vytėnų SDBS/LSDI. 1956–1960 direktoriaus pavad. mokslo
reikalams, 1960–1967 ir 1986–1992 – vyresn. m. darbuot., 1967–1986
– Sodo augalų selekcijos skyriaus ved. Rinko ir tyrė uoginių augalų
veisles ir atliko braškių bei juodųjų serbentų selekciją. Sukaupė apie
500 uoginių augalų veislių kolekciją, daugiausia juodųjų serbentų
bei aviečių. Sukūrė 4 braškių veisles Nora , Nida , Venta , aunė – bei 11 juodųjų serbentų veislių Sakalai , Kastyčiai Vakariai ,
Almiai , Laimiai , Vyčiai , Pilėnai , oniniai , Gagatai , Kupoliniai ,
Kriviai . 1957–1959 L A Sodininkystės ir žemės ūkio produktų
technologijos katedros dėstytoja. Daug jėgų atidavė kurdama uoginių
augalų sveikos sodinamosios medžiagos auginimo sistemą bandymų
stotyje ir Lietuvoje. Viena iš Lietuvos pomologijos (1974, 1996) autorių,
išleido knygeles Braškių auginimas (1980), Serbentų, agrastų ir aviečių
auginimas (1987), su kitais – aismedžių ir uogakrūmių dauginimas
(1967), Sodininko ir daržininko žinynas (1982), spaudoje paskelbė apie
100 darbų, populiarių straipsnių. LSSR nusipeln. agronomė (1972),
prof. D. Rudzinsko (1982) ir Lietuvos mokslo (1998) premijų laureatė.
Apdovanota dviem SSRS L PP sidabro medaliais ir garbės raštais.
Palaidota Rom inių kp.
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LKŠTINAS onas (1949 01 02 Lybiškiai, urbarko r.), filologas, administracijos darbuotojas. 1967 baigė Smalininkų žemės ūkio
mechanizavimo technikumą, 1983 Vilniaus universitete įgijo filologo
(lietuvių kalba ir literatūra) diplomą. 1970–1972 Alšėnų vaismedžių
medelyno saugumo technikos inžinierius. 1972–1987 Kauno r. komjaunimo ir komunistų partijos darbuotojas. 1987–2008 LSDI Informacinės grupės vadovas. 1994–2004 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo
tarnybos Sodininkystės ir daržininkystės grupės vadovas. Nuo 2004
LSDI direktoriaus pavaduotojas iki 2009 bendriesiems reikalams, iki
2010 – infrastruktūrai ir diegimui, 2010–2014 – administravimui. Nuo
1998 tarptautinių projektų, žemdirbių t stinio mokymo, Nacionalinės
mokėjimų agentūros projektų vertinimo ekspertas, įvairių projektų
administratorius.
ALAS Vincas (1900 05 17 Šavelskas, Vor nežo gub., Rusija–1973), m. agr. 1920 baigė Panevėžio g-ją, 1929 – emės ūkio
akademiją Dotnuvoje. 1931–1944 dirbo agronomu. 1944–1956 Dotnuvos
selekcijos stoties, 1956–1965 Vytėnų SDBS m. darbuot. Ištyrė daugelio
daržovių pavyzdžių iš įvairių respublikos vietų ir panaudojo išvedant
naujas veisles. Sukūrė lauko agurkų Trakų pagerinti , Kauno veisles.
Paskelbė apie 40 mokslinių straipsnių.
PALAI A Klemensas (1926 02 05 pninkai, onavos vls.–2016
10 19 Kaunas), sodininkystės agronomas, biomed. m. dr. (ž. ū. m.
kand., 1968). 1948 baigė Kauno sodininkystės ir daržininkystės technikumą, 1957 – L A. 1963–1987 Vytėnų SDBS stoties direktorius.
1987–1989 LSDI direktorius. Leningrado ž. ū. i-te apgynė disertaciją
„Polietileninių inspektų panaudojimo efektyvumas auginant pomidorų
daigus Lietuvos TSR sąlygomis“. Tyrė polimerinių plėvelių naudojimą įvairių konstrukcijų šiltnamiams; daržovių daigų auginimą ir
agrotechniką polietileno plėvele dengtuose šiltnamiuose. Nuo 1974
buvo Sąjunginės žemės ūkio mokslų akademijos (VAS hNIL) Vakarų
skyriaus Sodininkystės ir daržininkystės sekcijos pirmininko pavad.
Buvo Sodininkų draugijos plenumo narys, mokslo darbų Sodininkystė ir daržininkystė redaktorių kolegijos pirmininkas, žurnalo Mūsų
sodai redaktorių kolegijos narys. 1989–1993 L A Sodininkystės ir
daržininkystės katedroje ėjo doc. pareigas, dėstė daržininkyst . Publikacijos „Daržovių daigų auginimas“ (Sodininko ir daržininko žinynas,
1982), „Šiltadaržiai ir jų tipai“ (Lauko ir šiltnamių daržininkystė, 1983);
„Agurkų daigų auginimo būdai polietileniniuose šiltnamiuose“ (1977),
„Ankstyvųjų kopūstų ir pomidorų daigų auginimas mažagabaritiniuose
polietileniniuose šiltnamiuose“ (1973) – straipsniai mokslo darbuose,
Lauko ir šiltadaržių daržininkystė (1983), Daržininkystė (1986, 1995, sudarytojas), Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 1938 2008
(2008, sudarytojas). Kiti mokslo ir populiarieji straipsniai paskelbti
įvairiuose leidiniuose. Skaitė paskaitas visuomenei, dalyvavo radijo
ir televizijos laidose. LSSR nusipeln s agronomas. Dirbdamas SDBS
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ir LSDI vadovu rūpinosi Babtų miestelio augimu, suplanavimu,
jo kultūriniu gyvenimu. Rėmė Babtų kraštotyros muziejaus veiklą,
bandymų stotyje įkūrė Sodininkystės ir daržininkystės muziejų. Ilgą
laiką vadovavo buvusių instituto darbuotojų klubui, parašė Bandymų
stoties ir instituto istorin apžvalgą.
P TK VI I N Laimutė (1926 09 02 Kaunas–2014 03 18, palaidota Petrašiūnų kp.), biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1967). 1951 baigė
L A. Nuo 1958 Vytėnų SDBS darbuotoja, nuo 1981 vyr. m. darbuot.
1980–1994 Šiltadaržių agrotechnikos skyr. ved. Leningrado ž. ū. i-te
apgynė disertaciją „ vairių kultūrų kaitų efektyvumas plėveliniuose
tunelio tipo šiltnamiuose Lietuvos TSR sąlygomis“. LSDI dirbo iki
1994. Tyrė polimerine plėvele dengtų šiltnamių racionalų naudojimą
ir daržovių agrotechniką viena pirmųjų (1961) Lietuvoje pradėjo
tirti ankstyvųjų daržovių auginimą po laikinomis polietileno plėvelės
priedangomis; ištyrė daržovių auginimą ir agrotechniką polietileniniuose šiltnamiuose. Pomidorų Aušriai ir Svara bendraautorė.
Publikacijos Sintetinės plėvelės daržininkystėje (1967, su K. Palaima),
Daržovių auginimas po plėvele (1968), Daržovių auginimas polietileniniuose
šiltnamiuose (1970, su A. Šidlausku), Lauko ir šiltnamio daržininkystė
(1984), Daržininkystė (1986, 1995, bendraautorė). Daržovių auginimo
klausimais parengė devynias rekomendacijas (1967–1992), paskelbė
44 mokslo ir 58 populiariuosius straipsnius.
P TR LA Petras (1909 04 05 Pelučiai, Veliuon s vls., Kauno apskr.– ) miškininkas, biol. m. kand. (1951), doc. (1953). 1930 baigė Kauno
„Pavasario“ g-ją, 1932 – Alytaus aukštesn. miškų m-klą, 1938 – emės
ūkio akademiją Dotnuvoje. Dirbo miškininku, agronomu. 1946–1948
m. dėstė L A, 1948–1963 – VU. 1951 apgynė biologijos m. kand.
disertaciją. 1964–1988 LSDI vyr. mokslo darbuotojas. Tyrė laukines
kriaušes, surinko ir pasodino 279 kriaušių formų kolekciją, atrinko
tinkamas poskiepiams kamienų formas. Parašė knygą Uoginės kultūros
(1949, 1954), paskelbė apie 100 straipsnių sodininkystės klausimais.
P TR NI N ( oneliūnaitė) na Danutė (1946 01 20 Subuva, Prienų r.), inž. hidrotechnikė, biomed. m. dr. (1992). 1968 baigė
L A, įgijo inžinieriaus hidrotechniko kvalifikaciją ir iki 1987 dirbo
Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos
TI. 1987–2005 Lietuvos
sodininkystės ir daržininkystės i-to m. darbuot. Apgynė disertaciją
tema „Azoto normų ir fertigacijos įtaka burokėlių derliui, kokybei ir
laikymuisi“. Išvedė cilindrinių burokėlių veisl Ilgiai , burokėlių veislių
Nevėžis , oniai , Rikiai bendraautorė. Parengė brošiūrą Burokėlių
biologija ir auginimas (2001), informacinį leidinį Daržininkystė (2004).
Knygų Augalų selekcija (1998), Daržininko patarėjas (1998), Daržovių ir
prieskoninių augalų auginimas (1997) bendraautorė. Daugiau kaip 40
mokslinių straipsnių burokėlių ir kitų daržovių tematika paskelbti
mokslo darbuose ir žiniasklaidoje.
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P TR NIS Pranas (1941 08 04 Svilia , Biržų r.), inž. hidrotechnikas, technol. m. dr. (techn. m. kand., 1980). 1959 baigė Biržų
. anonio vid. m-klą, 1968 L A. 1968–1971 Respubl. vandens ūkio
projektavimo i-to vyresn. inžinierius, 1971–1977 – Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos TI vyr. m. darbuot. Baltarusijos melioracijos ir
vandens ūkio TI apgynė disertaciją „Kultūrinių ganyklų Lietuvos
TSR sunkiuose dirvožemiuose lietinimo ypatumai“. 1986–2004 Vytėnų
SDBS/LSDI vyr. m. darbuot. Tyrė drėkinimo įtaką įvairių sodo ir
daržo augalų produktyvumui bei derliaus kokybei.
RAD VI IUS Audrius (1980 12 03 Prienai), m. agr., biomed. m. dr. (2011). 1999 baigė Pak onio vid. m-klą. 2006 L U įgijo
agr. magistro laipsnį. 2006 pradėjo dirbti LSDI Daržovių selekcijos
sektoriaus jaunesn. m. darbuotoju. Nuo 2007 doktorantas. Apgintos
disertacijos tema „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams
hibridams kurti“. 2012–2014 Biochemijos ir technologijos laboratorijos moksl. stažuotojas. Su bendradarbiais paskelbė per 60 mokslinių
ir populiariųjų publikacijų. Sukūrė tris pomidorų hibridus Aidai ,
Ainai , Auksiai .
RAŠINSKI N Albina Birutė (1937 01 12 Kav rskas, Utenos
apskr.), m. agr., habil. biomed. m. dr. (1994), prof. (2000). 1956 baigė
Klaipėdos ž. ū. technikumą, 1967 L A Agronomijos fak. Nuo 1969
Vytėnų SDBS m. darbuot. 1993–2001 LSDI Augalų apsaugos laboratorijos ved. 1975 VU apgynė mokslų kand. disertaciją. abil. darbo
tema „ alingiausios grybinės obelų ir braškių ligos bei integruotos
apsaugos priemonės“. L A suteikė profesorės vardą. Tyrė obuolių
puvinių sukėlėjų bioekologiją ir priemones jų žalingumui sandėliuose sumažinti. Publikacijos Obuolių laikymas konteineriuose (1984, su
. Kontrimu), Specializuotų ūkių sodų apsauga nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių
(1990, su . Galvydžiu), alingiausios grybinės obelų ir braškių ligos bei
integruotos apsaugos priemonės (1993), Sodų apsauga nuo ligų, kenkėjų ir
piktžolių (1994), Braškės (2000, su N. Useliu). okslo ir populiariuose
leidiniuose paskelbė per 200 straipsnių.
RAUD NIS Laimutis (1970 07 04 Tauj nai, Ukmergės r.), m.
agr., biomed. m. dr. (1997). 1988 baigė Taujėnų vid. m-klą, 1993 –
L A. 1994–1997 LSDI doktorantas. Apgintos disertacijos tema „ alinga
vabzdžių fauna obelų sodo agrocenozėje ir priemonės jos žalingumui
sumažinti“. 1993–2010 LSDI Augalų apsaugos laboratorijos asistentas,
vyresn. m. darbuot., 2000–2009 laboratorijos ved. Pagrindinės mokslo
kryptys entomologija, augalų apsauga, fitopatologija, sodininkystė,
G P tyrimai. Stažavosi Austrijos, Norvegijos mokslo įstaigose. Aktyviai
dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose, simpoziumuose,
moksliniuose ir gamybiniuose seminaruose, vedė įvairius mokymo
kursus. Vadovavo ir vykdė Lietuvos mokslo studijų fondo, emės ūkio
ministerijos, šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomuosius tyrimus,
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dalyvavo tarpt. projektuose. Vienas ir su bendraautoriais paskelbė
mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio šalių referuojamuose ir
recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, konferencijų bei
simpoziumų leidiniuose. Nuo 2009 m. nebedirba.
RI K VI I N Irena (1935 01 06 Palied škiai, P rnaravos vls.,
Kėdainių apskr.–2000 03 11 m. agr., ž. ū. m., biomed. m. dr. (ž. ū. m.
kand., 1972), doc. (1989). 1961 baigė L A, dirbo Raseinių ir Kauno
rajonuose. 1964–1967 L A aspirantė. 1972 apgynė disertaciją bulvių
sėklininkystės klausimais. 1972–1983 Vytėnų SDBS Augalų apsaugos
laboratorijos mokslo darbuotoja. 1983–1993 L A Augalininkystės
katedros dėst., doc. Aktyviai dalyvavo moksl. konferencijose, paskelbė
apie 60 straipsnių augalų apsaugos ir augalininkystės klausimais.
abilitacijos darbą iš augalų apsaugos srities nutraukė sunki liga.
RI K VI IUS Liudvikas (1936 Bais gala, Šiaulių apskr.),
m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1972). 1956 baigė Gudži nų
vid. m-klą, 1961 – L A Agronomijos fak. 1963–1965 šios akademijos
aspirantas, apgintos disertacijos tema „Agurkų veislių ir hibridų F1
tyrimas lauke bei šiltnamiuose Lietuvos TSR sąlygomis“. 1965–1969
Vytėnų SDBS eksper. ūkio direkt. 1969–1978 BS Daržovių selekcijos
skyr. ved., 1978–1983 direkt. pavad. mokslo reikalams, 1992–1999
Daržovių agrotechnikos skyr. ved. SDBS/LSDI dirbo iki 1999. Su
Sąjunginiu augalininkystės i-tu parengė agurkų heterozinių hibridų
auginimo lauke ir polietileniniuose šiltnamiuose metodinius nurodymus.
Atliko agurkų veislių ir hibridų (F1) tyrimus lauke ir šiltnamiuose.
Parengė (su bendraautoriais) lauko ir šiltnamių daržininkystės Lietuvoje plėtros strategiją. Paskelbė apie šimtą mokslo populiarinimo
straipsnių. Buvo išrinktas Lietuvos daržininkų draugijos prezidentu.
RUBINSKI N
arina (1961 12 08 Kaunas), m. agr., biomed. m. dr. (2004). 1984 baigė L A Agronomijos fak. 1984 pradėjo
dirbti Vytėnų BS stoties Šiltadaržių agrotechnikos skyriaus jaunesn.
m. darbuot., 1999 m. įstojo į doktorantūrą. L A apgynė disertaciją
„Bioaktyviųjų medžiagų kitimas nokstančiose ir perdirbtose juodųjų
serbentų uogose“. 2006–2009 LSDI Biochemijos ir technologijos laboratorijos m. darbuot., nuo 2009 vyresn. m. darbuot. okslinių tyrimų
sritis – augalinių maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijos.
Atlieka vaisių, uogų ir daržovių kokybės įvertinimo, technologinių
procesų įtakos biologiškai aktyvių medžiagų pokyčiams produktuose
tyrimus. uodųjų serbentų veislių Blizgiai , Tauriai , Dainiai , Smaliai ,
Dailiai , Salviai , Gojai , Svajai , Senjorai ir trešnių veislių Lukė ,
orta , Germa bendraautorė. Parašė daugiau kaip 70 mokslinių ir
populiariųjų publikacijų.
RUGI NIUS Rytis (1966 02 23 Klaipėda), augalų biotechnologas,
braškių selekcininkas, biomed. m. dr. (1998). 1984 baigė Klaipėdos
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14 vid. m-klą, 1991 – VU. 1991 pradėjo dirbti LSDI Sodo augalų
genetikos ir biotechnologijos skyriuje, nuo 2003 vyresn. m. darbuot.
Apginta disertacija „Braškių atsparumo šalčiui tyrimai in vitro“. Trijų
braškių veislių bendraautoris, dvi iš jų įrašytos į Nacionalinį augalų
veislių sąrašą ( Saulenė , Dangė ). Stažavosi Suomijos P kijės (Piikio)
sodininkystės i-te. Tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų
bei valstybinių institucijų projektų vadovas ir dalyvis. Paskelbė
per 80 mokslinių straipsnių. VDU magistrantams dėsto augalų biotechnologijos kursą. Pagrindiniai moksliniai interesai sodo augalų
biotechnologija, užsigrūdinimo ir atsparumo šalčiui biologija, braškių
ir žemuogių selekcija.
SAKALAUSKAIT - ILIAUSKI N urga (1980 01 13 Šv kšna,
Šil tės r.), ekologė, biomed. m. dr. (2009). 1998 baigė Švėkšnos „Saulės“ vid. m-klą. 2004 L U įgijo ekologijos ir aplinkotyros magistro
kvalif. 2005–2008 LSDI doktorantė. Apginta disertacija „Klimato ir
antropogeninių veiksnių kompleksinis poveikis valgomojo ridikėlio
( aphanus sativus L.) fotosintezės sistemai“. Nuo 2009 LSDI Augalų
fiziologijos laboratorijos jaunesn. m. darbuot. 2007–2010 i-to moksl.
sekretorė. 2011–2012 Biochemijos ir technologijos laboratorijos stažuotoja,
šiuo metu Augalų fiziologijos laboratorijos vyresn. m. darbuot. 2011
stažavosi Varmijos ir ozūrijos (Lenkija), 2012 Danijos rhuso u-tuose.
oksliniai interesai – augalų produktyvumo fiziologija, ekofiziologija,
streso fiziologija, ekologija. Dalyvavo ar dalyvauja LV SF bei L T
finansuojamuose projektuose. Su bendraautoriais yra paskelbusi per 70
mokslinių publikacijų. Lietuvos augalų fiziologų draugijos ir N F narė.
SAKALAUSKI N Sandra (1978 08 22 Vilnius), m. agr.,
biomed. m. dr. (2011). 2006 L U baigė agronomijos krypties magistrantūros studijas, 2011 LSDI doktorantūrą. Apgynė disertaciją
„Kintančio klimato ir aplinkos veiksnių kompleksinio poveikio žirnių
fiziologiniams rodikliams modeliavimas“. Nuo 2011 Augalų fiziologijos
laboratorijos jaunesn. m. darbuot., nuo 2016 vyresn. m. darbuotoja.
okslinės veiklos sritys – ekofiziologija, streso fiziologija, augalų produktyvumo fiziologija. Dalyvauja LV SF bei L T finansuojamuose
projektuose. Iki 2012 su bendraautoriais paskelbė apie 40 mokslinių
publikacijų. N F narė.
SA S NAIT ulija (1933 06 07 Ram gala, Panevėžio apskr.),
m. agr. 1951 baigė Ramygalos g-ją, 1956 – L A. 1957 pradėjo dirbti
Vytėnų SDBS bandymų technike, 1959–1992 – m. darbuot. Surinko
ir ištyrė svogūninių, gumbasvogūninių ir įvairių daugiamečių gėlių
kolekciją (per 700 rūšių). Tyrė tulpių auginimo agrotechniką žiedų
skynimo laiką, mulčiavimą, herbicidų naudojimą, sodinimo atstumus,
auginimo reguliatorius. Publikacijos Sodinimo atstumų taka tulpių
auginimui ir svogūnų derliui (1986), Tulpių žiedų skynimo laiko ir būdo
taka svogūnėlių derliui (1973). Paskelbė apie 80 mokslo ir populiariųjų
straipsnių spaudoje. Prof. D. Rudzinsko premijos laureatė.
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SA U LI N Giedrė (1978 06 07 Kaunas), biologė, biomed. m. dr.
(2008). 2003 baigė VDU Gamtos fak. magistro studijas. 2004–2008 LSDI
doktorantė. Apgintos disertacijos tema „Valgomosios morkos Daucus sativa
Hoffm.
hl. žydėjimo iniciacijos fiziologiniai ir biocheminiai aspektai“.
Nuo 2003 dirbo LA
SDI Augalų fiziologijos laboratorijoje, nuo
2006 – ASU Agronomijos fak., nuo 2014 SDI direktoriaus pav. mokslui. Šiuo metu yra SDI Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji m.
darbuotoja. 2014 Lietuvos mokslo premijos laureatė. 2015 apdovanota
VDU sidabro medaliu. oksliniai interesai – augalų augimas, vystymasis,
morfogenezė, produktyvumo fiziologija, fotofiziologija, žydėjimo iniciacijos
teorijos plėtojimas, cheminės analizės metodai. Dalyvauja LV SF ir L T
finansuojamuose projektuose. Paskelbė apie 100 mokslinių publikacijų,
iš kurių apie 50 – ISI ar jos aplinkos leidiniuose.
SASNAUSKAS Audrius (1964 10 12 Kaunas), m. agr., doc.,
biomed. m. dr. (1998). 1989 baigė L A Agronomijos fak. Nuo 1989
dirba LSDI 1989–1993 asistentas, 1993–1998 doktorantas, 1998–2007
m. darbuot., nuo 2007 vyresn. m. darbuot., 2004–2013 direkt. pavad.
mokslui, nuo 2013 direkt. Stažuotės 1991 biotechnologijos srityje Visos
Rusijos augalų genetikos ir selekcijos TI, 1995–2001 juodųjų serbentų
selekcijos srityje Švedijos žemės ūkio mokslų u-to Balsgardo sodo augalų
selekcijos i-te. Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriuje tiria
obelų ir juodųjų serbentų veisles. Apgintos disertacijos tema – „ uodųjų
serbentų atsparumo grybinėms ligoms (tamsiajai miltligei, šviesmargei)
bei serbentinei erkutei kombinacinė galia ir genetinė kontrolė“. oksliniai interesai sodo augalų selekcija, genetika ir genetiniai resursai,
augalų veislių tyrimai. okslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“
redaktorių kolegijos pirmininkas ir redakcinės mokslinės tarybos narys
(nuo 2004), moksl. ataskaitinės konferencijos medžiagos „Sodininkystės
ir daržininkystės mokslo tyrimai“ redaktorių kolegijos pirmininkas ir
redakcinės mokslinės tarybos narys (2008–2011), leidinio „Naujausios
rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui“ redaktorių kolegijos narys (nuo
2011), žurnalo „Agronomy Research“ ( stija) redaktoriaus pavaduotojas
(nuo 2007), žurnalo „Fruit Growing Research“ (Rumunija) redaktorių
kolegijos narys (nuo 2011). UFRIN ( uropos vaisių tyrimų institucijų tinklas) tarybos narys (nuo 2001), vadovaujančio komiteto narys
(2007–2011), belų ir kriaušių veislių tyrimų, Kaulavaisių veislių tyrimų,
Uoginių augalų veislių tyrimų darbo grupių narys (nuo 2004). IS S
(Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo organizacija) tarybos
narys (nuo 2005), IS S individualus narys, Vynuogininkystės ir uoginių augalų sekcijos, Kaulavaisių genetikos ir Selekcijos ir technologijos
darbo grupių narys (nuo 2005). IARD ( uropos iniciatyvinė grupė,
skirta agrariniams moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai)
koordinatorius Lietuvoje (2004–2010). Nuo 2008 L U Sodininkystės
ir daržininkystės katedros dėst. Agrarinių ir miškų mokslų institutų
asociacijos direkt. (2010–2016). S, nacionalinių ir kitų mokslo programų
bei valstybinių institucijų projektų vadovas ir dalyvis. belų veislių
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Rudenis , Skaistis (2012), juodųjų serbentų veislių Gagatai , Kriviai ,
Kupoliniai (2001), Salviai , Gojai , Svajai , Senjorai , Dailiai (2009)
ir Karin (2012), Domino , Viktor , Ritmo (2016), aviečių Vizija ir
istika (2016) bendraautoris. Parašė knygas Uogakrūmiai (1997, su
kitais), Serbentai (2001), Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos
(2002, su kitais), Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos (2005,
su kitais). Paskelbė 220 mokslinių, 50 mokslo populiariųjų straipsnių.
2008 apdovanotas diplomais LR
– komunikabiliausio mokslininko,
LR Š
– už ilgamet instituto mokslin veiklą bei eksperimentin
plėtrą. Babtų A. Sasnausko sportinių šokių studijos (1989–2005), senjorų šokių studijos „Gija“ (2003–2015) vadovas, Babtų bendruomenės
centro narys.
STANI N ( alatoriūtė) Gražina (1954 03 26 Paka kliai, Kėdainių r.), biologė, biolog. m. dr. (biol. m. kand., 1986). 1972 baigė
Surv liškio vid. m-klą, 1978 su pagyrimu – VU Gamtos fak. 1972–1986
L I Genetikos ir citologijos laboratorijos darbuotoja. Apgintos disertacijos tema „Lolium L., Festuca L. genčių rūšių ir jų hibridų palyginamoji kariotipinė charakteristika“. Nuo 1986 dirba LSDI Augalų
biotechnologijos laboratorijoje. Dirbo vienskilčių ir dviskilčių augalų
citologijos srityje, dabar atlieka sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų
genetikos ir biotechnologijos tyrimus. Paskelbė per 100 mokslinių
straipsnių, parengė augalų auginimo, dauginimo, gydymo in vitro
sistemoje mokomosios medžiagos brošiūras.
etodinių nurodymų
(citologija) ir vienos monografijos (oranžeriniai augalai) bendraautorė.
STAN S Vidmantas (1955 06 20 aže kiai), m. agr., habil. biomed. m. dr. (1997), prof. (1999),
A tikrasis narys (2011). 1973
baigė Akmenės vid. m-klą, 1978 – L A Agronomijos fak. ir pradėjo
dirbti L I Pašarinių žolių selekcijos centro Genetikos ir citologijos
laboratorijoje. 1978–1980 jaunesn. m. darbuot., 1980–1983 aspirantas,
nuo 1984 vyresn. ir vyriaus. m. darbuot. Nuo 1986 LSDI Sodo augalų
genetikos ir biotechnologijos skyr. ved. 1984 Baltarusijos A Genetikos
ir citologijos i-te apgynė biologijos m. kand. disertaciją tema „Genotipo ir fiziologinių sąlygų įtaka daugiametės svidrės regenerantams
iš somatinių audinių ir mikrosporų gauti“ (1992 nostrifikuota kaip
gamtos mokslų daktaro). L U apgynė habil. darbą „In vitro kultūra
augalų selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas“. Darbų kryptis – sodo
augalų selekcija, biotechnologija ir genetika. Dirba ir pedagoginį
darbą 1995–1997 L U Namų ūkio ir sodininkystės katedros vyr.
asist., 1998–1999 doc. 2000–2003 Sodininkystės ir daržininkystės katedros prof. ir ved.; nuo 2004 – L U Sodininkystės ir daržininkystės
katedros prof. Paskelbta 350 su viršum mokslinių publikacijų Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje, tarp jų In vitro kultūra augalų
selekcijoje. Kintamumas ir stabilumas (1997), Owocodajne drzewa I krzewy
chlodniejszych stref klimatycznych (2005, kartu su A. Bieniek, . Kawecki,
R. Lojko), aisiniai, prieskoniniai ir vaistiniai oranžerijų augalai (2000,
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kartu su G. Staniene), pirmasis Lietuvoje biotechnologijos vadovėlis
emės ūkio augalų biotechnologija (2005, kartu su A. Sliesaravičiumi),
emės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas (2010, su
A. Sliesaravičiumi, . Lazausku, S. Keiniu, G. Klimoviene). Sukūrė
naujus augalų selekcijos metodus, parengė naujų, originalių sodo ir
daržo augalų selekcinės medžiagos kūrimo metodikų. ra 4 braškių
veislių ( aunė , Saulenė , Dangė , Aura ), 5 juodųjų serbentų veislių
( Salviai Senjorai , Dailiai Svajai , Gojai ), 3 trešnių veislių ( Lukė ,
Germa , Irema BS ) bendraautoris ir vyšnių veislės Verknė autorius.
Nuo 1999
A narys ekspertas, 2011 išrinktas L A tikruoju nariu.
Stažavosi Sar tovo u-te (Rusija), Švedijos sodo augalų selekcijos institute Balsgarde, Lenkijos Varmijos ir ozūrijos u-te.
STANKI N ( ališkaitė) ūratė (1955 06 02 Vilnius), mikrobiologė, biol. m. dr. (biol. m. kand., 1984). 1978 baigė VU biologijos
studijas (mikrobiologijos specialybė), 2 metus dirbo Sąjunginiame
taikomosios enzimologijos i-te Vilniuje. 1981–1983 G. Skriabino mikroorganizmų biochemijos ir fiziologijos i-to (P ščinas, askvos sr.)
aspirantė. askvos . Lomonosovo u-te apgynė biologijos m. kand.
disertaciją „Taksonominė neankštinių augalų aktinorizos ir rizosferos
aktinomicetų vieta“. 1984 pradėjo dirbti Vytėnų I. ičiurino vaisių
ir daržovių ūkio bandymų stotyje, 1991 priimta į LSDI. Tyrinėjo
sodo augalų bakterines ir virusines ligas bei jų sukėlėjus, 1988 su
Botanikos i-to mokslininkais pirmą kartą Lietuvos soduose aptiko ir
imunofermentinės analizės bei elektroninės mikroskopijos metodais
identifikavo karantininį slyvų raupų virusą, 1996–2009 aktyviai dalyvavo kuriant LSDI Sveikos sodo augalų dauginamosios medžiagos
centrą ir Sveikos sodinamosios medžiagos sistemą Lietuvoje. Stažavosi
Lenkijoje, Vokietijoje, landijoje. Nuo 2007 dirba KTU aisto i-te.
STARKUT Roma (1962 03 14 Sitk nai), m. agr. 1980 baigė
Babtų vid. m-klą, 1983 Kauno I. ičiurino technikumą, pradėjo dirbti
Vytėnų SDBS bandymų technike, asistente. 1994 neakivaizdiniu būdu
baigė L A Agronomijos fak. Nuo 2002 LSDI jaunesn. m. darbuot.
Pagrindinė mokslinio darbo kryptis – ekologinė lauko daržininkystė.
Su bendraautoriais . Bundiniene, D. Kavaliauskaite, . ankauskiene,
V. alatoriumi ir . Bobinu 2012 užsienyje išleista knygos dalis.
Skaito paskaitas seminaruose bei kursuose. Paskelbė apie 23 mokslinių straipsnių ekologiškų daržovių auginimo, priežiūros klausimais.
Skelbia populiarius straipsnius.
STAUGAITIS Gediminas (1952 03 27 Kaunas), m. agr., habil. biomed. m. dr. (1999), prof. (2008). 1975 baigė L A Agronomijos fak.
1975–1979 Respublikinės agrochemijos laboratorijos dirvožemininkas,
1980–1984 dirvožemio operat. grupės v-kas. 1979 Lietuvos bitininkų
draugijos pirmininko pav., 1979–1980 Vilkaviškio r. „Gražiškiečio“
kolūkio agronomas. 1980 L A apgynė kand. disertaciją „ vairių

. Stankienė
. Starkutė
G. Staugaitis

ISTORI A

sėjomainos grandžių įtaka miežių grūdų kokybei“. 1984–2000 dirbo
Vytėnų SDBS/LSDI Biochemijos, vėliau Agrochemijos, Agronominių
analizių laboratorijų vedėju, Daržovių agrotechnikos skyr. ved., vyresn.
m. darbuot.
okslo sritis – daržovių kokybė, tr šimo ir daržovių
mitybos klausimai, ekologija. 1991–2003 instituto tarybos narys. abil.
darbas – „Lauko ir šiltnamių daržovių tr šimo azoto trąšomis optimizavimas“. 2001–2008 L A/L U Dirvotyros ir agrochemijos katedros
dėstytojas, profesorius. Nuo 2003 L I Agrocheminių tyrimų centro (nuo
2010 LA
laboratorijos) direkt., vyriaus. m. darbuotojas. Paskelbė
per 100 mokslinių ir populiariųjų straipsnių, tarp jų užsienio ir tarptautiniuose leidiniuose. Su . urkšaičiu parengė leidinį Daržovių tr šimas
(1994), su užsienio bendraautoriais tarptautin monografiją Soil testing
methods and fertilizer recommendation in Central-Eastern European contries
(2008), su bendraautoriais knygas Agroekosistemų komponentų valdymas
(2011), Lietuvos žemės našumas (2011). Rengia doktorantus. Vienas iš
Lietuvos šiltnamių asociacijos įkūrėjų, 1997–1998 pirmasis jos direktorius. Lietuvos bulvių ir daržovių asociacijos steigėjas ir įstatų rengėjas
(1998). Apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvos kaimui“ (2012).
SURVILI N -RAD VI
(Šidlauskaitė) lena (1958 02 21
Alario r., Irk tsko sr., Rusija), biologė, biomed. m. dr. (1998). Bendrąjį
vidurinį išsilavinimą įgijo P svalio r. Vašk ir Kauno Komjaunimo
mokyklose. 1979 baigė Kauno P.
ažylio medicinos mokyklą, įgijo
medicinos sesers vaikų įstaigoms kvalifikaciją. 1985 baigė VU Gamtos
mokslų fak., įgijo biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikaciją. 1985–1993
Vytėnų SDBS/LSDI Augalų apsaugos laboratorijos jaunesn. m. darbuot., asistentė. 1993–1998 doktorantė. Apginta disertacija „Šiltnamio
agurkų, brokolių ir žiedinių kopūstų daigų rizosferos mikromicetų
bioekologiniai ypatumai ir priemonės jų žalai sumažinti“. Nuo 1998
Augalų apsaugos laboratorijos mokslo, nuo 2007 vyresn. m. darbuot.
1994–2001 Lietuvos ž. ū. konsultavimo tarnybos specialiosios grupės
konsultantė. 2008–2013 dėstė L U/ASU. Pagrindinė veiklos sritis –
žemės ūkio augalų fitopatologija ir augalų apsauga. Atlieka augalų
apsaugos produktų biologinio efektyvumo (G P sertifikatas), prognozavimo modelių taikymo augalų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų tyrimus.
Dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, simpoziumuose,
moksliniuose ir gamybiniuose seminaruose, veda įvairius mokymo
kursus. gyvendina tarptautinius, nacionalinius ir kitus mokslo programų projektus. okslinių, metodinių leidinių bendraautorė, daugelio
mokslo populiarinimo straipsnių autorė. Pagal FA projektą „Greenhouse vegetable production in Lithuania“ 2002 stažavosi Lav lio u-te
(Kvebekas, Kanada), kitose užsienio šalių mokslo įstaigose ir įmonėse.
Dalyvauja doktorantūros studijų egzaminų priėmimo komisijoje,
biomedicinos mokslų biologijos ir agronomijos krypties ginamų disertacijų posėdžiuose, yra Lietuvos fitopatologų, mikrobiologų, Lietuvos
mokslininkų sąjungų narė. Apdovanota
padėkos raštu (2008) ir
Valstybinės augalų apsaugos tarnybos (2007) padėka. Aktyviai daly-
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vauja Babtų bendruomenės kultūriniame gyvenime, dainuoja Babtų
moterų vokaliniame ansamblyje „Vėjuona“, folkloriniame ansamblyje
„Vėrupė“, moterų chore „Ginia“ ir Babtų miestelio bažnyčios chore.
Š ŠK VI IUS Albinas (1919 06 20 Rud nai, Gud lių vls., arijampolės apskr.–2006 08 Kaunas), m. agr. okėsi arijampolės marijonų g-joje, baigė Alytaus mokyt. seminariją, 1967 L A Agronomijos
fak. 1972 tobulinosi Kišini vo ž. ū. i-te ( oldova). Tiriamieji darbai
entomofagų naudojimas sodo ir daržo kultūrų apsaugai nuo kenkėjų;
fitoseiliaus įdiegimas šiltnamiuose saugantis nuo agurkų voratinklinių
erkučių. Pirmasis aptiko ir tyrė trichogramas (Trichograma evanescens)
Lietuvos soduose (užregistruotos Sąjunginiame augalų apsaugos i-te).
Kartu su VU studentais surinko ir susistemino SDBS mokslo darbų
bibliografiją (1938–1988). Babtų vid. m-kloje dėstė sodininkystės ir
daržininkystės kursą. Aktyviai dalyvavo „ inijos“ ir Knygos bičiulių
draugijų veikloje. Paskelbė apie 120 straipsnių periodinėje spaudoje
sodininkystės ir daržininkystės klausimais. Domėjosi Lietuvos valstybės
ir kultūros veikėjais, apie juos rašė spaudoje. Išleido kn. j s prieš
vėją trumpai drūtai apie vyskupą Motiejų alančių (1996).
ŠIDLAUSKAS Albinas (1908 05 03 agūniai, Pagirių vls., Ukmergės apskr.–1975 03 05 Babtai, čia ir palaidotas), m. agr., ž. ū. moksl.
kand. (1968). okėsi V prių ž. ū. ir Belv derio aukštesn. pienininkystės
m-klose. 1946 įstojo į L A ir eksternu įgijo agronomo diplomą.
1952–1975 Vytėnų SDBS m. darbuot., 1955–1956 direkt. pav. mokslo
reikalams. Tyrė daržovių agrotechniką šiltnamiuose, daržovių auginimą hidroponiniu metodu, aukštapelkių durpių naudojimą šiltadaržių
daržininkystei. Parašė 13 mokslinio tiriamojo darbo ataskaitų, paskelbė
apie 100 mokslo ir populiariųjų straipsnių, daugiausia žurnale ,, ūsų
sodai“. Už nuopelnus plėtojant daržininkyst apdovanotas padėkos
raštais, suteiktas LSSR ž. ū. pirmūno garbės vardas.
ŠIDLAUSKI N (Dargvilaitė) Alma (1971 02 03 Ket rakiai,
Pl ngės r.), m. agr., biomed. m. dr. (2003). 1997 baigė L U ir pradėjo dirbti LSDI Augalų apsaugos laboratorijos asistente. 2003–2005
m. darbuot. 1998 stažavosi Grosb reno daržininkystės ir gėlininkystės i-te (Vokietija). Nuo 1999 LSDI doktorantė. Apgintos disertacijos
tema – „Alternaria Nees genties grybai – daržovių ligų sukėlėjai“.
Nuo 2005 dirba Vokietijos chemijos kompanijos „Bayer“ atstovybės
Lietuvoje Augalų apsaugos skyriuje.
oksliniai darbai kartu su
kitais bendraautoriais daržovių apsaugos tema skelbti moksliniuose
leidiniuose ir žiniasklaidoje. Bendradarbiavo leidžiant monografinius
leidinius emės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita (2002), Geros
augalų apsaugos praktikos taisyklės (2004).
ŠIKŠNIANAS Tadeušas (1951 04 25 Pr čiai, Ignalinos r.), biologas, biolog. m. dr. (biolog. m. kand., 1984). 1969 baigė Rimš s vid.
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m-klą, 1974 VU Gamtos fak., įgijo biologo specialyb . 1979–1984 L I
jaunesn., 1984–1987 vyresn. m. darbuot. 1975–1978 A Botanikos i-to
aspirantas. Nuo 1987 LSDI vyresn. m. darbuot. Lietuvos mokslo premijos
laureatas (1998). Pagrindiniai moksliniai interesai – augalų selekcija,
genetika, molekulinė biologija ir biotechnologija. 15 juodųjų serbentų
(9 registruotos užsienyje) ir 3 daržinių braškių veislių bendraautoris.
Išleido mokomąsias priemones mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijai
kelti žemės ir miškų ūkio augalų biotechnologijų srityje Augalų genų
resursų saugojimas in vitro sistemoje (2006), Genetiškai modifikuoti augalai
GMA privalumai ir apribojimai (2006). Paskelbė per 100 mokslinių
publikacijų. Nacionalinių, S ir kitų mokslo programų projektų dalyvis ir vadovas. Domisi senoviniais valgio ruošimo būdais. Puoselėja
karšto vyno gėrimo „Krambambolio“ virimo ir vartojimo tradicijas.
ŠIKŠNIANI N (Plumpaitė) ūratė Bronė (1960 01 27 Kaunas),
biologė, biomed. m. dr. (2002). 1978 baigė onavos vid. m-klą, 1981
Vilniaus technologijos technikumą, 1989 VU Gamtos fak. įgijo biologijos specialyb . 1981–1990 L I, 1990–2007 – LSDI, 2007–2010 – AB
„Achema“, nuo 2010 vėl LSDI (Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus) m. darbuot. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys –
molekulinė biologija, augalų ontogenezės fiziologija. Paskelbė per 70
mokslinių straipsnių.
Š ATAVI IUS dmundas (1938 10 13 Kaunas–2010 09 29
Kaunas , m. agr. 1952 baigė Utenos vid. m-klos 8 klases, 1956 Aukštutinės Fredos sodininkystės daržininkystės technikumą, 1961 L A.
1960–1964 dirbo Vytėnų SDBS 1960–1961 buvo agronomas sėklininkas,
1961–1964 vyriausiasis agronomas. Babtuose paruošė eksperimentinio
ūkio baz naujiems sodams, uogynams, daržų plotams įveisti. 1964–1965
Lietuvos mašinų bandymų stoties ūkio valdytojas. 1966–1975
Daržininkystės skyr. viršininkas, 1976–1981 Respublikinio sodininkystės
ir daržininkystės tresto direktoriaus pavad. 1982–1986 Lietuvos vaisių
ir daržovių ūkio ministerijos Daržininkystės valdybos viršininkas,
1986–1989 m. – Valst. agropramoninio komiteto Daržininkystės skyriaus
viršininkas. 1967–1978 redagavo specializuotą leidinį Daržininkystės,
gėlininkystės ir daržovių sėklininkystės ekonominiai rodikliai. 1989–1990
išiagalos (Vilniaus r.) daržininkystės ūkio direktoriaus pavad.,
1990–1991 Kaišiadorių šiltnamių kombinato agronomas, 1991–1994
UAB „Pastogė“ vadybininkas. 1995–2006, būdamas LR emės ūkio
rūmų agronomas konsultantas, gilinosi į Lenkijos sodininkystės patirtį,
jo iniciatyva buvo surengta daug sodininkų išvykų pas kaimyninės
šalies ūkininkus, semtasi praktinės patirties sodininkystėje, daržininkystėje, grybų, dekoratyvinių želdinių, medelynų auginimo srityje.
Vadovavo Lietuvos grybų augintojų draugijai.
ŠTARAS Ipolitas (1905 02 23 Nore kiai, Krekenav s vls., Panevėžio apskr.–1966 12 17 Kaunas, palaidotas Petrašiūnų kp.), augalų
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selekcijos pradininkas Lietuvoje, ž. ū. m. kand. (1962). 1932 baigė emės
ūkio akademiją Dotnuvoje. 1936–1951 dirbo Fredos sodininkystės ir
daržininkystės m-kloje ir L A. 1951–1966 Vytėnų SDBS m. darbuot.
Išvedė 8 obelų, 3 kriaušių, 1 slyvų, 1 vyšnių ir 5 braškių veisles. belų
veislės Noris ir Štaris , kriaušių veislė ūratė bei slyvų veislė Štaro
vengrinė įtrauktos į Lietuvos sodo augalų sortimentą, obelų veislė
Auksis – į Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos sodo augalų sortimentą.
Parašė apie 150 mokslo ir populiariųjų straipsnių. Parašė knygas Kolūkio
vaismedžių sodas (1952, su bendraautoriais), Mokyklos mičiurininis sodas
(1956, su V. Venskutoniu), emuogių auginimas (1959, su A. isevičiūte), Sodininkystė (1956, 1959, su V. Venskutoniu), apie 150 mokslo ir
populiariųjų straipsnių. Lietuvos nusipeln s agronomas (1965).
ŠU SKIS Alfonsas (1933 10 04 Ves lkiškiai, Linkuv s vls.,
Šiaulių apskr.– 2004 03 09 Kaunas; palaidotas Romainių kp.), m. agr.,
Sibiro tremtinys. 1958 Krasnojarsko sr. baigė vid. mokyklą, 1965 askvos sąjunginį neakivaizdinio mokymo ž. ū. i-tą. 1963–2000 Vytėnų
SDBS/LSDI bandymų technikas, m. darbuot. 1995–2000 Kauno r. s-bės
tarybos narys. Tyrė obelų sėklinių poskiepių auginimą polietileniniuose
šiltnamiuose, vyšnių, slyvų ir agrastų dauginimą žaliaisiais auginiais
dirbtiniame rūke, tyrinėjo cheminius preparatus nuo vyšnių ir agrastų
ligų daugindamas šiuos augalus žaliaisiais auginiais.
ŠVAG D S Stanislovas Algirdas (1940 03 29 Aukoniai, Šeduv s
vls., Panevėžio apskr.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1971).
1964 baigė L A Agronomijos fak., 1965–1968 šios akademijos aspirantas. 1972–2001 Vytėnų SDBS/LSDI m. darbuot. Tyrė azoto, fosforo
ir kalio trąšų įtaką obelims, obelų tr šimo koregavimą diagnostikos
metodu, obelų tr šimą fosforu šarminės reakcijos dirvožemyje. Parašė
apie 100 mokslo ir populiariųjų straipsnių.
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ŠVIRINAS Stasys (1926 02 12 iurlionys, Krokialaukio vls.,
Alytaus apskr.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1968).
1941–1944 mokėsi ir dirbo Fredos žemesn. sodininkystės ir daržininkystės m-kloje. 1948 baigė Kauno sodininkystės ir daržininkystės
technikumą. 1948–1951 L A Sodininkystės katedros vyr. laborantas,
1951–1956 emės ūkio ministerijos dirvožemininkas. 1956 baigė L A
Agronomijos fak. neakivaizdinį skyrių ir pradėjo dirbti Vytėnų SDBS
mokslo darbuotoju. Apginta disertacija „Sėkliniai obelų poskiepiai ir
jų sėklininkystė LTSR“. Institute dirbo iki 1994. 1973–1984 įvairiose
Lietuvos agroklimato zonose ištyrė 255 obelų ir 169 vyšnių augavietes.
Tyrinėjo gentinį sodo dirvos nualinimą, skirtingų dirvų įtaką vaismedžių augimui ir derliui, nepakankamo vyšnių derėjimo priežastis.
Parašyta knyga aunajam sodininkui (1990), brošiūros aismedžių sėklinių
poskiepių auginimas (1976), Sėkliniai obelų poskiepiai (1986), Sodo dirva
ir jos paruošimas (1987), Patarimai veisiantiems sodus (1995, 1998). Leidinių Sodininko žinynas (1961), Patarimai sodininkui (1964), aismedžių
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ir uogakrūmių dauginimas (1967), Sodininko ir daržininko mėgėjo žinynas
(1982), Intensyvus obelų sodas (1988) bendraautoris.
ŠVIRINI N (Giniūnaitė) Genovaitė (1924 06 06 Bambininkai,
Simno vls.–2015 01 30 Šlienava, Kauno r.), m. agr. 1940–1944 mokėsi
arijampolės ir Alytaus mokytojų seminarijose. 1944–1946 mokytojavo
iroslave ir Simne. 1946–1951 studijavo L A. Tuo metu į
Sibirą buvo ištremta jos šeima. Nuo 1956 dirbo Vytėnų SDBS, tapo
moksl. bendradarbe. Tyrė kaulavaisius. Kn. Lietuvos pomologija (1974)
bendraautorė, paskelbė straipsnių apie kaulavaisius.
TUIN LA Vytautas (1914 04 23 Kr kininkai, Krokialaukio vls.,
Alytaus apskr.–1996 03 12 Kaunas), agr., biomed. m. dr. (ž. ū. kand.,
1960). okėsi Alytaus g-joje, 1933 baigė Fredos aukštesn. sodininkystės
ir daržininkystės m-klą. Po Antrojo pasaulinio karo mokytojavo ž. ūkio
m-kloje ir studijavo L A Agronomijos fak. 1953–1983 Vytėnų SDBS
m. darbuot. Apgintos disertacijos tema „Svarbesniųjų Lietuvos TSR
obelų veislių biologinės savybės ir ūkinė vertė“. Nuo 1980 vadovavo
BS sodininkystės ir daržininkystės muziejui. Aktyviai dalyvavo Lietuvos sodininkų draugijos veikloje. 1959–1963 žurnalo „ ūsų sodai“
redaktorių kolegijos narys. Per 40 veiklos metų ištyrė apie 17 000
obelų veislių. Leidinio Lietuvos pomologija (1962, 1974) sudarytojas
ir bendraautoris, Lietuvos pomologijos atlaso I tomo (1996, belys ir
kriaušės) sudarytojas ir bendraautoris, II tomo (1996, Kaulavaisiniai,
uoginiai, retesni sodo augalai) vienas iš sudarytojų. Paskelbė apie 300
mokslo ir populiariųjų straipsnių sodininkystės klausimais.
US LIS Nobertas (1956 06 04 Laukagaliai, Ukmergės r.), m. agr.,
biomed. m. dr. (1990). 1963–1972 mokėsi Gudelių prad. ir V diškių
vid. m-klose. 1976 baigė Kauno I.
ičiurino technikumą, kuriame
įgijo sodininkystės ir daržininkystės agronomo kvalifikaciją. 1982
baigė L A Agronomijos fak. 1984–1987 L I aspirantas. 1976–1983
Vytėnų SDBS bandymų meistras, 1983–1991 – jaunesn., 1991–2002
vyresn., nuo 2002 vyriaus. m. darbuot. Baltarusijos bulvininkystės,
daržininkystės ir sodininkystės TI apgintos disertacijos tema „Braškių auginimo ir dauginimo agrotechnikos ypatumai LTSR“. Nuo
1992 LSDI Sodų agrotechnikos, Sodininkystės technologijų skyrių
vedėjas. 2008 LSDI perėjo habilitacijos procedūrą tema „Intensyviai
auginamų obelų sodų ir braškynų veisimo ir priežiūros mokslinis
pagrindimas“. 8 metus buvo Kauno aukštesn. kraštotvarkos ir verslo m-klos, vėliau – Kauno kolegijoje baigiamųjų darbų kvalifikac.
komisijos narys. 2007–2010 L U lektorius antraeilininkas, vadovavo Agronomijos fak. studentų baigiamiesiems darbams, daktaro
disertacijoms. Verslinės sodininkystės vystymo Lietuvoje strategijos
autorius, V SF, L T, LR emės ūkio ministerijos užsakomųjų ir
mokslo sklaidos, Lietuvos bei užsienio ūkinių subjektų projektų
vadovas ar vykdytojas. okslinių tyrimų kryptys braškių auginimo
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technologijų kūrimas ir tobulinimas, braškių veislių tyrimas, žemaūgių
sodų konstrukcijų tyrimas bei vaismedžių formavimas, obelų veislių
žemaūgiuose soduose tyrimas, sodininkystės verslo plėtros analizė
ir ekonomika. Penkiolikos knygų, brošiūrų ar metodinių priemonių
bendraautoris, knygų Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos (2002) ir Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos (2005)
sudarytojas. Recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbė per 80,
periodinėje spaudoje – per 60 straipsnių. Dažnas radijo ir televizijos
laidų pašnekovas verslinės ir mėgėjiškos sodininkystės klausimais.
Sodininkams, dėstytojams, bankininkams ir konsultantams surengė
per 30 seminarų bei kursų, perskaitė per 230 paskaitų verslinės ir
mėgėjiškos sodininkystės klausimais.
VALIUŠKAIT Alma (1964 04 17 Kaltinėnai, Šilalės r.),
m. agr., biomed. m. dr. (1999). 1982 baigė Kauno Šančių vid. m-lą,
1985 Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, 1991 – L A. Nuo
1993 dirba LSDI 1993–1994 Augalų apsaugos laboratorijos asistentė,
1994–1999 doktorantė, 1999–2007 m. darbuot., nuo 2007 vyresn.
m. darbuot. Apginta disert. „Coccomyces hiemalis Higg. biologinės
ypatybės ir priemonės, slopinančios vyšnių kokomikozės plitimą“.
2005 ir 2007 stažavosi Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės i-te
Skernevicuose.
oksl. darbo kryptys fitopatologija, mikologija,
augalų apsauga, sodininkystė; augalų apsaugos produktų biologinio
efektyvumo tyrimai (G P sertifikatas), sprendimo priėmimo sistemų
(DSS) ir prognozavimo modelių taikymas augalų apsaugai nuo ligų
ir kenkėjų. Lietuvos fitopatologų draugijos, Lietuvos mokslininkų
sąjungos, LA
SDI tarybos, N F, N F-LT valdybos narė. Aktyviai
dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose, simpoziumuose,
moksliniuose ir gamybiniuose seminaruose, veda įvairius mokymo kursus. Vadovauja ir vykdo L T, emės ūkio ministerijos,
šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomuosius tyrimus, dalyvauja
tarptautiniuose projektuose. Viena ir su bendraautoriais skelbia
mokslines publikacijas Lietuvos ir užsienio šalių referuojamuose
ir recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, konferencijų bei simpoziumų leidiniuose, yra mokslinių metodinių leidinių
bendraautorė. Aktyviai populiarina mokslo rezultatus daugelyje
mėgėjams skirtų leidinių.
VIRŠIL (Urbonavičiūtė) Akvilė (1981 06 13 Kaunas), ž. ū. m.
dr. (2012). 2005 baigė VDU Gamtos fak. chemijos magistro studijas.
2006–2010 LSDI doktorantė. Apgintos disertacijos tema „Fotofiziologiniai
efektai metabolitų dinamikai žalumyninėse daržovėse ir želmenyse“.
Nuo 2005 dirba LA
SDI Augalų fiziologijos laboratorijoje,
nuo 2016 vyriausioji m. darbuotoja, laboratorijos vedėja. oksliniai
interesai augalų augimas, vystymasis, morfogenezė, fitochemija, produktyvumo fiziologija, fotofiziologija, žydėjimo iniciacija, cheminės
analizės metodai. 2014 Lietuvos mokslo premijos laureatė. Iki 2017
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su bendraautoriais yra paskelbusi per 100 mokslinių publikacijų, iš
kurių per 20 – ISI ar jos aplinkos leidiniuose.
VIS KI N (Kibildaitė) Genovaitė Teklė (1931 08 18 Pam ckai,
Linkuvos vls., Panevėžio apskr.), biologė, biomed. m. dr. (ž. ū. m.
kand., 1968). 1956 baigė VU Gamtos mokslų fak. 1956–1972 L I
Vokės filialo jaunesn. ir vyresn. m. darbuot. 1973–1994 LSDI vyresn.
m. darbuot., skyr. ved. Viena ir su bendraautoriais sukūrė 10 naujų
pomidorų veislių Dručiai , Balčiai , Skariai , Slapukai , Viltis 2 ,
Svara , Aušriai , Laukiai ,
ilžinai , Rutuliai . Išleido leidinius
Tinkamos bulvių veislės emaitijos ūkiams (1968), Daržovių ir bulvių
auginimas (1985, su . idžiūnu), aunajam daržininkui (1989), Pomidorai lauke ir pavasariniuose šiltnamiuose (1998), Pomidorų sėklų auginimas
(1993), Pomidorai (1993, 2003). Paskelbė apie 400 populiariųjų straipsnių,
poezijos rinkinį Gyvenimo verpetai (2008).
VIS KIS ttonas (1931 08 05 iži nai,
kiškės vls., Kauno apskr.–2008 12 02, Kaunas, palaidotas Tabariškių kp.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1963). 1951 baigė Ariogalos vid. m-klą,
1956 L A Agronomijos fak. 1960–1963 L I aspirantas. 1963–1973
L I Kaltinėnų bandymų stoties direktorius. 1973–1997 Vytėnų SDBS/
LSDI m. darbuot. Tobulinosi askvos V. Dokučiajevo dirvožemio i-te
ir
. Lomonosovo u-te (Rusija), Vr clavo B. Bieruto u-te (Lenkija).
Apgintos disertacijos tema „Lietuvos TSR erozijos procesų veikiamų
dirvožemių fizinės ir cheminės savybės“. Tyrė dirvos erozijos reiškinius
kalvotuose emaitijos ir rytų Lietuvos dirvožemiuose, liucernos auginimo
galimybes emaitijoje, daržovių priešsėlius ir sėjomainos sudarymą,
daržovių pasėlių priežiūros elementus ir jų derinius daržovių sėjomainoje. Knygos Dirvožemių erozija Lietuvos TS ir kova prieš ją (1962),
Dirvožemių erozija (1971), Daržovių lietinimas, (1976), Apie žolių ūk (1977),
aisių ir daržovių auginimo agrotechnika Lietuvos TS (1984), Lietuvos
TS žemės ūkio tvarkymo sistema (1985), Daržovės ir prieskoniniai augalai
(1993, sudarytojas). Paskelbė apie 80 mokslo ir apie 400 populiariųjų
straipsnių. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Babtų iniciatyvinės grupės narys, 1991-ųjų Sausio
13-ąją gynė Sitkūnų radijo stotį nuo SSRS desantininkų. Už mokslin
ir visuomenin veiklą apdovanotas medaliais ir garbės raštais.
VIŠK LIS Pranas (1950 12 21 Di niškės, Utenos r.), inž. technologas, fiz. m. dr. (fiz. m. kand., 1979), prof. (2002). 1967 baigė Sald tiškio
vid. m-klą, 1973 su pagyrimu KPI. 1973–1975 onavos azotinių trąšų
gamyklos inžinierius chemikas, 1976–1978 KPI aspirantas. Apgynė
disertaciją „Seleno turinčių priedų elgimasis manganavimo procese“.
1979–1982 Sąjunginio sviesto ir sūrių pramonės TI Lietuvos filialo
jaunesn., vyresn. m. darbuot., sektoriaus ved. 1982–1989 Sąjunginio cheminių junginių biologinių tyrimų instituto Lietuvos sektoriaus vedėjas.
1989–1992
„Pharmaceutica Lituanica“ vadovaujantis fizikas-chemikas,
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nuo 1992 LSDI Biochemijos ir technologijos laboratorijos ved., vyriaus.
m. darbuot. oksliniai tyrimai žemės ūkio produktų kokybė, cheminiai
ir fizikiniai kitimai, laikymas ir perdirbimas. 2004–2006 KTU dėstytojas,
2006–2011 doc., nuo 2001 – prof. Vieno išradimo, morkų hibrido Skalsa
F1 ir devynių juodųjų serbentų veislių bendraautoris, mokslo darbų
„ aisto chemija ir technologija“, „Netradicinė augalininkystė“ (Ukraina), „Sodininkystė ir daržininkystė“ ir „Sodininkystės ir daržininkystės
mokslo tyrimai“ redaktorių kolegijų narys, Lietuvos standartizacijos
departamento komiteto „Vaisiai, daržovės ir jų produktai“ narys,
užsakomųjų projektų vadovas ir vykdytojas („ ureka“, V SF,
,
L T, ITA, FP6, ūkio subjektų), Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir
maisto produktų ekspertų komiteto narys (nuo 2008), uropos maisto
saugos administracijos ekspertas (nuo 2010). Su bendraautoriais parašė
344 mokslinius bei 32 mokslo populiarinimo straipsnius, dalyvavo
360 tarptautinių konferencijų, simpoziumų, kongresų. Su bendraautoriais parašė 11 knygų (Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos
2002, sud. N. Uselis), Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos
(2005, sud. N. Uselis), Kokybės reikalavimų taikymas šviežiems vaisiams
ir daržovėms (2003), Privalomieji kokybės reikalavimai šviežiems vaisiams ir
daržovėms (2003), Intensyvios vaistinių augalų auginimo technologijos (2006,
sud. . Dambrauskienė), aistažolių verslas (2007, sud. R. Nekrašienė,
. Danielienė), Intensyvaus sodo technologijos. Metodiniai patarimai praktiniams darbams (2008), Sodinių šilauogių auginimas (2010), Stambiauogių
spanguolių plantacinio auginimo galimybės ir perspektyvos (2011) ir knygų,
išleistų tarptautinėse leidyklose, šešis skyrius. Apdovanotas LR Š
(2008 ir 2010) ir LR
(2010) padėkos raštais. Lietuvos mokslo
premijos laureatas (2012), akademikas (2014).
VITKAUSKAIT Deoliozija (1928 09 25 Kaunas–2011 Kaunas
m. agr. 1956 baigė agronomijos mokslus L A. Nuo 1956 Vytėnų
SDBS vyresn. bandymų technikė, nuo 1961 m. darbuot. Tyrė naujus
antibiotikus nuo daržo bei sodo augalų ligų ir kenkėjams naikinti.
1976 pradėjo dirbti su selekcininke A. isevičiūte, tyrė juodųjų serbentų imunitetą ligoms ir kenkėjams. Parašė 11 mokslinių ataskaitų ir
apie 20 straipsnių. Turėjo daug visuomeninių pareigų buvo Lietuvos
gamtos apsaugos draugijos pirminės organizacijos pirm. (1975 Vytėnų
bandymų stočiai ir pirmininkei pripažinta pirma vieta); profsąjungos
vietos k-to ir Ginčų komisijos pirmininkė, dainavo moterų ansamblyje.
ALAT RIUS Vytautas (1955 08 20 B liškiai, Kėdainių r.),
inž. mech. 1979 baigė L A Inžinerijos fakultetą. 1979–1985 Šlap beržės
vid. profesinės technikos m-klos dėstytojas, 1985–1988 direkt. pavad.
1988–1990 Lietuvos vaisių ir daržovių TI echanizacijos ir diegimo
grupės ved. 1991–1992 LSDI direkt. pavad. ūkiui ir administracijai,
1991 Neprivatizuojamojo turto komisijos pirmininkas. 1992–1994 direkt.
pavad. gamybai, 1994–1997 Daržininkystės technologijų ir mechanizacijos
sektoriaus ved. 2002–2008 L U lektorius antraeilininkas. 2007–2008
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Daržininkystės skyriaus mechanizacijos sektoriaus ved. 2008–2010
Daržininkystės technologijų sektoriaus vedėjas, tyrėjas, jaunesn. m.
darbuot. Nuo 2010 Daržininkystės technologijų sektoriaus (su lauko
daržininkystės, laukininkystės, šiltnamių padaliniais ir eksperimentinėmis dirbtuvėmis) vedėjas. 2005 kvalifikaciją kėlė an veryje. okslo
tiriamojo darbo kryptys daržininkystės technologijų mechanizavimas,
ž. ū. mašinų kūrimas, eksperimentinių modelių gamyba ir diegimas,
naujų patobulintų tradicinių ir retesnių lauko ir šiltnamio daržovių,
uoginių kultūrų, vaistinių, prieskoninių ir aromatinių augalų auginimo
technologijų arba jų elementų kūrimas, diegimas į gamybą. Leidinių
Svogūnai, porai, česnakai (2002), Svogūnų auginimas (2000), Kopūstinės
daržovės (2004), Intensyvios vaistinių augalų auginimo technologijos (2006),
Horticulture dalies „Influence of fertilizers with prolongation effect
on productivity of root-crop vegetables and biochemical composition
before and after storage“ ( acdonado A., I., L. (eds), 2012) bendraautoris. 69 mokslinių straipsnių autorius ir bendraautoris. Parengė 23
rekomendacijas ūkiui plėtoti. 34 valstybinių institucijų projektų bei
užsakomųjų darbų bei 37 šalies ir užsienio ūkio subjektų užsakomųjų darbų vadovas arba vykdytojas. 28 pavadinimų lauko, retųjų ir
prieskoninių daržovių, vaistinių augalų auginimo, derliaus nuėmimo,
produkcijos prekinio paruošimo, sėklininkystės mašinų, priešsėjinio
dirvos paruošimo agregatų autorius ir gamybos vadovas. Individualiai
ar su vadovaujamu sektoriumi apdovanotas 4 diplomais, 4 medaliais,
už originalios konstrukcijos žemės ūkio mašinų sukūrimą 3 kartus
pripažintas ž. ū. parodų laureatu, už daržininkystės technologijų
propagavimą ir diegimą pelnė 5 emės ūkio ministerijos padėkas.
I AVI IUS Antanas (1938 09 10 Kaunas), m. agr., biomed. dr.
(ž. ū. m. kand., 1968). 1961 baigė L A agronomijos specialybės studijas. 1968–1997 Vytėnų SDBS mokslo darbuotojas, laboratorijos, skyriaus vedėjas. Sąjunginiame augalų apsaugos TI apgynė disertaciją
„ ukrinių runkelių apsaugos nuo pagrindinių kenkėjų Lietuvos TSR
ekologiniai pagrindai“. Tyrė sodo ir daržo kultūrų saugos priemones ir
biologinius metodus nuo ligų ir kenkėjų. Publikacijos „ vairių apsaugos
priemonių nuo obelų kenkėjų efektyvumas“ (L A trumpi pranešimai,
1974), „Aviacinio purškimo efektyvumas nuo obelų ligų ir kenkėjų“
(Sodininkystė ir daržininkystė straipsnių rinkinys, 1979), „Grobuoniškųjų erkių dauginimas ir naudojimas voratinklinėms erkutėms naikinti
šiltnamiuose“ (rekomendacijos žemės ūkio gamybai intensyvinti, 1982)
ir kt. Tyrimų darbai paskelbti mokslo darbuose (1983, 1986).
INIK VI I T Danutė (1944 06 09 Pavingr piai, Sintaut vls.,
Šakių apskr.), m. agr., biomed. m. dr. (ž. ū. m. kand., 1985). 1969 baigė
L A Agronomijos fak. Apgintos disertacijos tema „ erbicidų efektyvumo Lietuvos TSR Vakarų zonos kalvotose dirvose tyrimai“. Vytėnų SDBS/
LSDI 1981–2001 dirbo mokslo darbuotoja. Tyrė kompleksinį herbicidų
naudojimą su kitomis agrotechnikos priemonėmis daržovių pasėliuose.
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Babtų kraštotyros muziejus
ir kraštotyrininkai
Marija Markauskienė

Tarp B btų švietimo ir kultūros įstaigų garbingą vietą užima vietos kraštotyros muziejus. is seniūnijai suteikia savitumo ir prestižo.
Per savo veiklos metus muziejus yra sukaup s daug daiktinės ir rašytinės
medžiagos apie Babtų krašte gyvenusių žmonių darbus, likimus, džiaugsmus ir
vargus. Kraštotyros darbas – tautos dvasinio ir materialaus paveldo paieškos ir
kaupimas – buvo tylus pasipriešinimas brukamai komunistinei ideologijai. Ir šiandien
muziejaus misija – rinkti, saugoti, gerbti ir propaguoti istorines babtiečių vertybes.
Glaustai papasakosiu jo istoriją, kuri susijusi ir su mano gyvenimu B btuose,
mano profesija bei visuomenine veikla. uziejaus kūrimas, darbas jame – mano
gyvenimo džiaugsmas, mano dvasinis komfortas. Išliko šviesūs prisiminimai iš
bendravimo su jaunimu ir vyresnio amžiaus tėviškės pažinimo entuziastais, su
maloniais muziejaus lankytojais.

Pradžia – kraštotyros būrelis,
kraštotyros kampelis mokykloje
1946 m. pradėjau dirbti Babtų progimnazijoje istorijos mokytoja. ano paskatinti mokiniai nuo 1947 m. pradėjo nešti į mokyklą senovinius daiktus, kuriuos
naudodavau istorijos pamokose kaip vaizdingumo priemones. Dažniausiai tai buvo
laukuose rasti akmeniniai kirvukai, ietigaliai, namų aplinkoje – darbo įrankiai,
senovinės knygos, monetos ir kt. Šiems daiktams vis kaupiantis, mokykloje atsirado mažas kraštotyros kampelis.
Domėtis Babtų praeitimi mane paragino buv s Vilkij s apskrities švietimo
skyriaus vedėjas Adomas
akarevičius, archeologas Petras Tarasenka. Su pastaruoju iškiliu vyru teko susitikti ir pabendrauti apie 1950 metus. Kraštotyros
darbą skatino, sudarė sąlygas mokyklos direktorius Kasparas Bartkus, lituanistas,
kraštotyrininkas, aukštos kultūros žmogus.
1958 m. sausio 13 d. direktorius patvirtino komisiją turizmui ir kraštotyrai
mokykloje organizuoti. ą sudarė istorikė
arija
arkauskienė, lituanistė na
Barštienė ir dailės mokytojas Anicetas Nemčinskas. Tais pačiais metais buvo įkurtas
ir jaunųjų kraštotyrininkų būrelis (pirmininkas Vladas Rakevičius), atsirado kuklus
kraštotyros kampelis. Šie metai laikomi kraštotyros muziejaus pradžia.
aunieji kraštotyrininkai – Stasys Sirtautas, Raimondas Grigaravičius, Gintautas
Lapienis, onas Pavalkis, . Sarapinas, arytė Bubliauskaitė – pradėjo užrašinėti
žmonių atsiminimus, fotografuoti istorinius objektus. Dalis atsiminimų apie 1863 m.
sukilimą buvo išspausdinta leidinyje „Kraštotyra“ (Vilnius, 1970, p. 68–75).
okiniams, surinkusiems daugiausia senoviškų daiktų, direktorius pažadėjo
trijų dienų nemokamą ekskursiją vasaros atostogų metu. Pajutome didelį mokinių
nuoširdumą ir suaugusių žmonių geranoriškumą. Atsirado pirmieji praeities liudininkai Babtų herbas, knygnešio Kazimiero onaičio iš medžio tošies siūta ir medinėmis
vinutėmis sukalta dėžutė, medinė trijų dalių sviestinė, vyžos (atnešė Stasė onaitytė
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iš Šašių kaimo), prie stirnos kojelės pritvirtintas rimbas, kuriuo būdavo plakami
baudžiauninkai (Rita uromskytė iš Panevėži ko), keletas senų spaudos leidinių,
pasaga su religiniais atributais, špaga iš P. Ragausko namų ( un škių k.), naginės
(Dalia Rukšėnaitė iš Pag nės), VI– VII a. monetos iš Babtų vienkiemio lobio (gauta iš Stasės Vaicikevičienės). Sužinojome knygnešių Kazimiero Urniežiaus, urgio
Kerucko, Kazimiero Liukomo, artyno Ramanausko ir Kazimiero onaičio likimus.

Visuomeninis muziejus ir jo puoselėtojai
Kraštotyros kampelis buvo įkurtas pokario laikotarpio mokyklos patalpose
Turgaus aikštėje (prie bažnyčios), ekspozicija įrengta direktoriaus kabinete. Dėl
vietos stokos dalis eksponatų buvo perkelta į palėp . Spaudoje pasirodė pirmosios
žinutės apie mūsų darbą1.
1961 m. muziejuje lankėsi žymus kraštotyrininkas Balys Buračas. į nustebino
vertingi eksponatai.
1962 m. mokyklai persikėlus į dabartinį pastatą (Kėdainių g. 48), direktorius
uozas Saulius muziejui paskyrė kambarį (vėliau – ir antrą), o Kauno Vytauto
Didžiojo muziejus (direktorius uozas urevičius) padovanojo baldų.
1964 m. muziejus buvo pripažintas visuomeniniu. Gruodžio 4 d. įvyko
iškilmingas jo atidarymas. Šventėje dalyvavo buv s mokyklos direktorius K. Bartkus (tuo metu KPI užsienio kalbų katedros asistentas), Respublikinio pedagoginio
muziejaus (dabar Kauno apskrities pedagoginis muziejus) vyr. mokslo darbuotojas
Pranas uozapavičius.
K. Bartkus ta proga padovanojo muziejui vertingą knygą „Istorijos archyvas“
(surinko K. ablonskis, Kaunas, 1934), kaunietė advyga Sadauskienė – arbatinuką
su Napoleono Bonaparto ir jo žmonos ozefinos atvaizdais ( I a. rusų porcelianas) bei metalin dėžut su S. Dariaus ir S. Girėno atvaizdais, o medžio drožėjas
Kostas Buivydas – naują drožinį. Apie šį renginį netrukus buvo išspausdinti du
K. Bartkaus straipsniai2.
Geras eksponatas įtaigesnis, palieka stipresnį įspūdį negu kelios paskaitos.
Ne vienas jų man pravertė istorijos pamokose. Nagrinėdama 1863 m. sukilimą,
panaudodavau atsiminimus, susijusius su Babtų krašto vietovėmis; į pamoką spaudos
draudimo tema atsinešdavau to meto knygų, paskaitydavau ištraukų. Pavyzdžiui,
iš 1901 m. kirilica išleistos emaičių vyskupystės kalendorių-žinynų „Directorium
horarum canonicarum et missarum pro diocesi Telsensi seu Samogitensi in anum
Domini... Vilnae oseph awadski“.
uziejaus medžiaga taip pat naudojosi lituanistai, pradinių klasių, geografijos
ir piešimo mokytojai. Pravesti pamoką muziejuje dėl mažų patalpų buvo neįmanoma.
Vis naujos istorinės brangenybės
plaukė į muziejų. Gavome balanos sto- 1
B a r t k u s K . Kiekvienoje mokykloje – kraštotyvą – žibintą (diedą), rit (blašk ), naudotą
ros kampelis, Tarybinis mokytojas, 1958, bal. 22;
Aleknavičius B. Pažinkime gimtąsias apylinkes,
statybos darbuose (atnešė Vida ižiSocialistiniu keliu, Kaunas, 1958, geg. 30; arkausnauskaitė iš lenos ir Kazio ižinauskų
kienė
. Prabyla eksponatai, Tarybinis mokytojas,
1964, birž. 18.
namų Piep lių k.), verpimo ratelį (Alek2
Bartkus K. Visuomeninis muziejus, Kauno tiesa,
sandra Trepkevičiūtė iš Vareik nių k.).
1964, gruodžio 19; Bartkus K. uziejus Babtuose,
Stebino vaza gėlėms merkti, apipinta
Tarybinis mokytojas, 1965, vas. 18.
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Šiame pastate,
priklausiusiame
Babtų vidurinei
mokyklai, muziejus
glaudėsi nuo gimimo
iki 19 1 m.

vytelėmis ir prikimšta samanų, kad geriau išsilaikytų vandens urgio Tumilevičiaus
iš anušonių k.
vėsa (Dalia Rukšėnaitė iš Pagynės).
Iš Rukšėnų šeimos gavome ir ovalo formos dėžel su padovanota piestadangteliu, sukaltą medinėmis vinutėmis, žąsies plunksnos ko- grūstuvas
teliu susiūtais šonais. i šeimoje buvo
saugojama nuo rekrūtų ėmimo laikų,
kai jaunimą ilgiems metams šaukdavo į
caro kariuomen . Vyrai bėgdavo, slėpdavosi, susižalodavo, kartais net nusikirsdavo pirštą, kad išvengtų tarnystės kariuomenėje. ie būdavo gaudomi.
Buvo sugautas ir Rukšėnų šeimos vyras.
Artimieji išvaromajam įteikė dėžut , į
kurią tėvas įdėjo keletą lapų tabako, kad
jo kvapas primintų gimtuosius namus,
motulė – nosin , kad sunkią valandą
turėtų kuo ašarą nubraukti, o sesutė – rūtos šakel , kad primintų tėviškės rūtų
darželį. Kareivėliui tai buvo didžiausia brangenybė, vienintelis ryšys su šeima, su
artimaisiais. is išsaugojo dėžel ir parsivežė į namus. Dėželė tapo brangia šeimos
relikvija ir ją paveldėdavo vyriausiasis šeimos narys.

Šviečiamoji veikla
1966 m. su jaunaisiais kraštotyrininkais parengėme savos kūrybos spektakliuką „Kaip toli nueita“. Scenoje parodėme po trumpą vaizdelį iš įvairių santvarkų.
Kiekviename veiksme buvo vis kiti veikėjai. okiniai patys rūpinosi dekoracijomis
ir scenine apranga. Buvo panaudoti įvairūs muziejaus eksponatai akmeniniai
kirvukai, vyžos, klumpės, mediniai ir moliniai indai, darbo įrankiai. Už šį vaidinimą mokyklos direktorius jaunųjų kraštotyrininkų būrelį premijavo dviejų dienų
išvyka į Rygą. Būrelio pirmininkė Irena
Nekrošiūtė apie tai parašė straipsnelį 3 Nekrošiūtė I. Kaip toli nueita... Komunizmo vėliava,
į spaudą3.
Kaunas, 1967, sausio 4.
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Tais pat metais buvo surengta pirmoji pažintinė liaudies dainų vakaronė.
Dalyvavo vietos dainininkės advyga Arbūzienė, Veronika Daučianskienė, kaimo
muzikantas Povilas izerevičius, medžio drožėjas ir pasakotojas Kostas Buivydas.
Renginys vyko sporto salėje, papuoštoje rankdarbiais. Parodoje buvo 14 raštuotų
rankšluosčių, 6 staltiesės, 2 austinės skaros, 1 kaišytinis kilimas, 4 siuvinėtos
pagalvės. ksponavome ir Stepono Bartkaus, K. Buivydo medžio drožinius. Sužinojome, kad geriausios mūsų krašto audėjėlės buvo na danavičienė, arijona
Špakauskienė, milija ižinauskienė, advyga Linauskienė, Veronika Damaniauskaitė.
Vėliau savo kūryba garsėjo audėja ir mezgėja Veronika Palavinskienė, mezgėjos
anina iapienė, lena Gvergždienė, Stasė Staniukaitienė, Regina Klijienė ir kt.
Apie tai spaudoje papasakojo jaunųjų kraštotyrininkų būrelio pirmininkė Vida
ižinauskaitė4.
aunųjų kraštotyrininkų vakaronės tapo tradicinės ir vykdavo kartą per mokslo
metus. as rengdavo vyresniųjų klasių moksleiviai, padedami klasių vadovų. Pastarieji kartu su direktoriumi . Sauliumi dalyvaudavo visose vakaronėse. Nuolatiniai
mūsų svečiai buvo medžio drožėjai ir pasakotojai S. Bartkus ir K. Buivydas. Abu
dažniausiai atvykdavo su dovanomis – naujais drožiniais.
1972 m. etnografinei vakaronei kiekviena klasė turėjo paruošti stalelį su
senoviniais valgiais pasninko, talkininkų, samdinių, ponų, gimtadienio, svočios
stalo ir kt. Negalėjome tada paruošti Kūčių, Kalėdų, Velykų stalo. Kiekvienas stalas turėjo būti tinkamai serviruotas pasirinkta tema. Užstalėje sėdėjo „šeimininkė“
ir „šeimininkas“. ie turėjo pasakoti, kokie buvo papročiai, kaip buvo gaminami
patiekalai. Stalai buvo premijuojami. Dvi pirmosios vietos pripažintos pasninko
ir svočios stalams. Komisijoje buvo mokyklos direktorius, svečiai medžio drožėjai, mokytoja pensininkė Aleksandra Daukšienė. aunoji kraštotyrininkė ugenija
Gailevičiūtė į rajono laikraštį parašė straipsnelį5.
1968 m. paminėtas muziejaus dešimtmetis. Dalyvavo Lietuvos kraštotyros
draugijos pirmininko pavaduotojas Antanas Stravinskas, Pedagoginio muziejaus
vyr. mokslinis darbuotojas P. uozapavičius, Kauno rajono švietimo skyriaus inspektorė Viktorija Vilkauskaitė, buv s mokyklos direktorius K. Bartkus6.
1969 m. muziejus dalyvavo respublikinėje mokyklinių muziejų apžiūroje.
B btuose apsilankiusi mokslininkė A. Vyšniauskaitė palankiai įvertino kraštotyrininkų nuveiktą darbą. Viešnią priėmė būrelio pirmininkė Nijolė Kundrotaitė ir
kraštotyrininkė Danutė Liaudanskaitė.
Naujosiose mokyklos patalpose muziejus glaudėsi nuo 1962 iki 1971 m.
Per tą laiką jį aplankė daug žymių žmonių pedagogas onas Laužikas, žinomi
istorikai A. Tautavičius, V. Daugudis, A.
arkevičius,
.
ichelbertas, V. Urbanavičius, R. Batūra, poetai A. Bernotas ir . Lapašinskas, Kauno valstybinio
istorijos muziejaus (dabar – Vytauto Didžiojo karo muziejus) vyr. fondų saugotoja . Bartusevičiūtė, entrinės vaikų
ekskursinės turistinės stoties ( V TS) 4
ižinauskaitė V. Liaudies dainų vakaronė, Kokraštotyros kabineto vedėja arija Tramunizmo vėliava, 1966, geg. 29.
5
Gailevičiūtė . ūsų protėvių valgiai ir papročiai,
sauskienė ir kt.
6

Komunizmo vėliava, 1972, bal. 11.
arkauskienė
. uziejaus dešimtmetis, Komunizmo vėliava, 1968, bal. 2.
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Augimo ir brandos rūpesčiai
Ksavero Dobkevičiaus
sodybos pastate
muziejus veikė
19 1 2003 metais

1971 m. muziejus buvo perkeltas į vieno aukšto medinį namą su mansarda
Kauno g. 28A. Sodyba anksčiau priklausė ūkininkui Ksaverui Dobkevičiui. Šeima,
vengdama tremties, apie 1948 m. pasitraukė palikdama savo ūkį likimo valiai.
Kurį laiką name veikė vaikų darželis. Pastačius naują vaikų darželį, viena pusė
namo buvo paskirta muziejui, kitoje gyveno mokytojų šeima.
naujas patalpas teko perkelti tuos pačius senus baldus. Nors buvo vertingų
eksponatų, ekspozicija atrodė prastokai, nes vietos buvo mažai.
Gidai ugenija Gailevičiūtė, Virginija
ačytė, K stutis Armolaitis, Vida
Širkaitė net ir kukliose patalpose gebėdavo gražiai priimti lankytojus.
uziejų
papildydavo vis nauji eksponatai. Ardamas daržą Gaili šių gyventojas Antanas
Radimonas 1970 m. pavasarį rado sidabrin antkakl ir padovanojo muziejui.
Ksaveras ir
Kazimiera Dobkevičiai
su vaikais iš kairės
alerija, Boleslovu
ir Genovaite
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Archeologas uozas Antanavičius nustatė, jog šią antkakl reikėtų datuoti
net II– III a. Panašūs radiniai iškasti i kiškių kaime ir Gr užių lobyne, todėl
manoma, kad šiose apylinkėse buvo juvelyrinių dirbinių gamybos centras ir kad
šie papuošalai yra vietinės kilmės. 1973 m. antkakl , kaip labai retą ir vertingą
radinį, perdavėme Kauno valstybiniam istorijos muziejui (priėmimo-perdavimo
aktas 1973 01 09)7.
Namas, kuriame įsikūrė muziejus, buvo Kauno rajono švietimo skyriaus žinioje.
Išvykus čia gyvenusiai mokytojų šeimai, švietimo skyriaus vedėjas Kajetonas Švedas
leido muziejui užimti visą namą. Bet ir pertvarkyta ekspozicija neatitiko mokslinių,
metodinių ir estetinių reikalavimų. Sienos buvo prastos išvaizdos, senos krosnys
kūrenamos malkomis ir anglimis. Valytoja ir kūrike dirbo Antanina Leonavičienė.
1978 m. pabaigoje muziejus buvo uždarytas remontui, kuris užsit sė iki
1983 m. pavasario. uziejų remontavo ir baldus, vitrinas rengė Neveronių statybos remonto valdyba. Darbus finansavo Kauno rajono liaudies švietimo skyrius.
Remonto darbuose ypač pasižymėjo babtiškiai uozas Kaupas (buv s tremtinys,
kraštotyrininkas) ir Antanas alinauskas. Kai pritrūkdavo kokių nors medžiagų,
. Kaupas atnešdavo iš savų išteklių.

Liaudies muziejus
Atlikus patalpų remontą susidarė galimybės muziejaus duris atverti plačiajai
visuomenei. Tam reikėjo apgalvotai išdėstyti ekspoziciją, sutvarkyti eksponatus.
pagalbą atėjo muziejininkai profesionalai. etaliniai archeologiniai radiniai buvo
gerokai apgadinti korozijos, tad Kauno valstybinis istorijos muziejus juos konservavo, kai kuriuos restauravo.
Buv s tremtinys kraštotyrininkas Steponas Bartkus restauravo verpimo ir
šeivų prisukimo ratelius, prieškambaryje įtaisė kabyklą drabužiams. onetos, kurias norėjome eksponuoti, buvo patamsėjusios, dėmėtos. as ir kitus eksponatus
nuvalė ir eksponuoti paruošė jaunieji kraštotyrininkai ir valytoja A. Leonavičienė.
Naujos ekspozicijos projektui pritarė Kauno valstybinio istorijos muziejaus
direktorius . urevičius. uziejaus mokslo darbuotojai atvažiuodavo konsultuoti,
suteikė vertingų patarimų įrengiant naują ekspoziciją.
kspoziciją rengė mano sūnus inžinierius manuelis arkauskas, informacinius tekstus parašė mokytojos ulija Vitkauskienė, Laima Špakauskienė, Irena
Ragažinskienė, ita Svetulevičienė, Kazimiera muidzinavičienė.
Kai kuriems eksponatams pritvirtinti mokyklos dirbtuvėse buvo padaryti
mediniai blokeliai. uos paruošė meistras uozas Banevičius.
Daug dėmesio muziejaus reikalams skyrė mokyklos direktorius, Kraštotyros
draugijos narys . Saulius.
oralin ir materialin paramą muziejui teikė Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės instituto (LSDI) direktorius, Kraštotyros draugijos narys Klemensas
Palaima. uziejuje buvo įrengti radiatoriai, įvestas centrinis šildymas, langai uždengti apsauginėmis grotomis. Direktoriaus nurodymu instituto fotografas Paulius
Pranciulevičius padarė originalių nuotraukų kopijas eksponavimui, gavome 7 A n t a n a v i č i u s . Gailiušių sidabrinė antkaklė,
Kraštotyra, Vilnius, 1978, p. 86–87.
suvenyrų žymiems svečiams. Namą,
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kuriame įsikūrė muziejus, buvo numatyta Etnografinis kampelis
nugriauti, – K. Palaimos dėka jis išliko.
Talkose ruošiant ekspoziciją dalyvavo kraštotyrininkai Stasys Švirinas, Liudas
Kulikauskas, Akvilijus arkauskas, uozas arkauskas. Gavome naujų eksponatų
Stepas Šakas atnešė sėtuv , skrynią (kuparą), padovanojo savo bibliotekėl , Vincas
Praščiūnas – milo kostiumą, igmas atusevičius – senovin kanapą su atrama,
veidrodį su rėmais.
uziejaus patalpos dabar buvo pakankamai didelės. kspoziciją kūrėme
keturiuose kambariuose (92 kv. m). Visuose, išskyrus buvusią virtuv , stovėjo
didelės įstiklintos vitrinos. Pagrindiniai ekspozicijos skyriai buvo tokie „Babtai
senovėje“, „Švietimas ir kultūra“, tnografinis kampelis, „Babtai šiandien“.
Vitrinoje „Babtai senovėje“ eksponuoti archeologiniai radiniai, senovinės
retos monetos, įvairūs buities daiktai cukraus smulkintuvas, grąžtas vežimo ratų
stebulei, įrankiai šiaudų stogams dengti, sviestamušė, medinė sviestinė, mediniai
stalo įrankiai ir daug kitų eksponatų. ia rodyta ir dvarų buitis (eksponatai iš
urevičiaus dvaro žvakidė ir rašalinė iš rago, ragai – taurės, kriauklė – peleninė,
durklelis (1825 m.), pypkė, veidrodis; iš V. Nagevičiaus dvaro savininko portretas, puošnūs laikrodžio rėmai, rašalinė „Karo muziejaus bokštas“, dvi medinės
statulėlės, porcelianinis kočėliukas, dekoratyvinė lėkštė).
Vitrina „Švietimas ir kultūra“ eksponavo senus vadovėlius (1918–1958 m.),
grifelin lentel , senosios ir naujosios mokyklų nuotraukas, retas knygas, žurnalus.
kspozicijoje „Babtai šiandien“ atsispindėjo Lietuvos sodininkystės ir
daržininkystės instituto gyvenimas, moksliniai laimėjimai, buvo pristatyti žymiausi
mokslininkai, vadovai.
Dar viena vitrina buvo skirta Babtų mokyklai. Pokario metais pamokos
vyko net trijuose vienaukščiuose pastatuose, kol 1962 m. pastatyta naujoji mokykla. Fotonuotraukose buvo matyti mokyklos gyvenimas, jos vadovai, mokytojai.
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Buvusioje virtuvėje įrengėme etno- 1860 m. L. Ivinskio kalendorius ir grifelinė
grafinį kampelį. ia stovėjo senoviška mokymosi lentelė
spinta, lova, verpimo ratelis, ant lingės
kabojo lopšys, ant krosnies stovėjo senoviški puodai, mediniai samčiai. ia pritaikėme Babtuose gyvenančios Sarapinų šeimos padovanotą iš medžio kamieno
išskobtą spintą. ažiausiame kambarėlyje (prieškambaryje) įrengėme liaudies meno
kampelį drožiniams, audiniams, margučiams, nėriniams ir kt. Gražiai derėjo Adomo
Radzevičiaus padarytos kanklės, amžinasis kalendorius, jo sukonstruotas radijo
aparatas, tautodailininkės Vandos Kukorienės nutapytas paveikslas „Soldinas“,
Uršulės ekonienės margučiai.
Kai ekspozicija buvo įrengta, iš Kauno valstybinio istorijos muziejaus atvažiavo mokslinės ir metodinės tarybos atstovai, skyrių vedėjai A. Kemovas, A. Pociūnas, direktorius . urevičius, mokslinis sekretorius
. ingeris. ie apžiūrėjo
muziejų ir, gerai įvertin ekspoziciją bei sukauptus fondus, pripažino ją tinkama
visuomenės lankymui.
1983 m. gegužės 13 d. įvyko naujos ekspozicijos atidarymo šventė. i sutapo
su muziejaus įkūrimo 25-mečiu. Šventėje dalyvavo Kauno rajono švietimo skyriaus
vedėjas Kajetonas Švedas, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos (PAKD)
Kauno skyriaus pirmininkė Vidimanta Poškaitienė, atsakingasis sekretorius Antanas
Vaičius, Babtų apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkė anina Švilpienė, LSDI
direktorius K. Palaima, instituto mokslo darbuotojai, mokytojai, mokiniai, kraštotyrininkai, miestelio gyventojai. Po ekspozicijos atidarymo ir apžiūrėjimo vyko
koncertas. Grojo mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas enrikas Staškevičius),
koncertavo mokyklos ir kultūros namų saviveiklininkai.
Kultūros ministerijos kolegijos nutarimu Babtų kraštotyros muziejui 1986 m.
suteiktas liaudies muziejaus vardas. Tuo metu tai buvo aukščiausias visuomeninio
muziejaus įvertinimas. Tais pačiais metais muziejus pripažintas geriausiu tarp respublikos mokyklinių muziejų, apdovanotas I laipsnio diplomu ir pereinamuoju prizu.
Ta proga 1986 m. rugsėjo 26 d. muziejuje įvyko didelė šventė. oje dalyvavo
PAKD pirmininko pavaduotoja Irena Seliukaitė, etnografė Gražina Kadžytė, Kauno
rajono švietimo skyriaus inspektorė V. Vilkauskaitė, PAKD Kauno rajono skyriaus
pirmininkė V. Poškaitienė, atsakingasis sekretorius A. Vaičius, Kauno rajono kul-
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enginiams skirta muziejaus patalpa

Eksponatai iš

dzislovo

urevičiaus Pagynės dvaro

etas spaudinys

Lietuvos

aeroklubo ir Dariaus Girėno
fondo išleistas albumas
transatlantiniam skrydžiui
atminti
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tūros skyriaus vedėja anina Danielienė.
Šiai progai mokytoja S. Panfilienė ir
A. Vaičius parengė ir išleido lankstinuką
„Babtų kraštotyros muziejus“.
Dabar muziejus turėjo vieną didelį kambarį (30 kv. m). ame buvo
sustatytos kėdės, kurias padovanojo
vidurinė mokykla ir Babtų apylinkės
VK (pirmininkė . Švilpienė). Atsirado
tinkamos sąlygos organizuoti renginius,
susitikimus, vesti pamokas.
1987 m. muziejus atsiskyrė nuo
vidurinės mokyklos, jį globoti, šiek tiek
finansiškai remti ėmėsi Kauno rajono
kultūros skyrius.

Atgimimo ir
Nepriklausomybės metai
Atsikračius okupacijos ir ideologinės priežiūros pančių, muziejuje
renginių pagausėjo.
1989 m. įvyko Babtuose gyvenančių tremtinių ir knygnešių gentainių susitikimai. 1991 m. paminėjome Vasario
16-ąją. Susirinkusieji buvo nustebinti,
kai pristačiau savanorį oną Kalpoką,

Taip audė močiutės

Svečiuose

moterų liaudies ansamblis
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Klaipėdos išvadavimo 1923 metais dalyvį. Surengėme susitikimą su buvusiu Babtų vidurinės mokyklos auklėtiniu, tolimojo plaukiojimo kapitonu Ričardu Lučka
(tuo metu jis buvo Klaipėdos uosto kapitono pavaduotojas). 1995 m. balandžio
2 d., dalyvaujant Kauno arkivyskupijos „ aritas“ organizacijos atstovei Reginai
Šalnaitei (Babtų vidurinės mokyklos II laidos abiturientė), praslinko gavėnios
susikaupimo valandėlė. 1996 m. kartu su Kauno mokytojų vokaliniu ansambliu
„ legija“ prisiminėme Sausio 13-osios įvykius.
uziejuje minėjome Babtų vaistinės 80-metį, ambulatorijos 50-metį, rašytojo
Kazio Puidos 110-ąsias, kraštotyrininko Balio Buračo 100-ąsias gimimo metines.
Pagerbėme Anapilin išėjusius Babtų mokyklos mokytojus. Dalyvavo pakviesti jų
artimieji. Susitikome su poetėmis ariogaliete ene Sadauskaite ir vilkijiete Valentina Teišerskyte-Pancerniene (1931–2005), „Pagynės“ knygos autoriumi agronomu
uozu Kazėnu.
1998 m. sausio 30 d., dalyvaujant svečiams iš kaimyninių visuomeninių
kraštotyros muziejų Arūnui Sniečkui iš Vilkijos, Ramūnui Blažaičiui iš Raud ndvario, paminėtas mūsiškio muziejaus 40-metis. Šventėje dalyvav s Kraštotyros
draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Antanas Vaičius parengė lankstinuką „Babtų
kraštotyros muziejui – 40 (1958–1998)“.
Tų pačių metų gegužės 18 d. paminėjome Tarptautin muziejų dieną. Dalyvavo
Kauno apskrities kultūros, švietimo ir sporto skyriaus inspektorės metodininkės
Regina Vasiliauskienė ir ūratė hudinskienė, mokytojai muziejininkai iš on čių,
Raudondvario, Karm lavos ir kt., tų mokyklų kraštotyrininkai – muziejų gidai.
1999-uosius paskelbus Lietuvos laisvės kovų metais, rugpjūčio 23 d. minėjime
dalyvavo buv rezistentai na Kasparavičiūtė- ičkuvienė ir Petras Rutkauskas. ie
muziejui parašė savo atsiminimus.
2000 m. vasario 25 d. įvyko kunigo Ričardo ikutavičiaus 65-ųjų, o spalio
13 d. rašytojos nos Pleirytės-Puidienės 115-ųjų gimimo metinių minėjimai. Tradiciškai minėdavome 1863 m. sukilimą, spaudos atgavimą, pagerbdavome knygnešius.
uziejuje įvyko pokalbis apie liaudies dainas. Dalyvavo Babtų vidurinės
mokyklos klasės mokiniai, klasės vadovė D. Dulskienė, direktoriaus pavaduotoja
M. Markauskienė
veda ekskursiją
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D.
asaitienė. Ta proga parengta parodėlė iš mokinių surinktų liaudies dainų
tekstų ir mokyklos kraštotyrininkų vakaronių nuotraukų. renginį buvo pakviestas
Babtų kultūros namų vokalinis ansamblis (vadovė ita Duchovskienė).
uziejuje būdavo vedamos kai kurios istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokos (mokytojai R. Prelgauskienė, V. Stonys, G. Stonienė,
. Dulskis,
. arkauskienė, R. Grajauskaitė), klasių valandėlės, dažnai lankydavosi pradinių
klasių mokytojos su savo mokinukais. Vykdavo ir kai kurie rajoniniai renginiai
Kauno rajono vidurinių mokyklų klasių vadovų, istorijos mokytojų ir kt. metodiniai užsiėmimai.
uziejų lankė ekskursijos, kartais ir labai garbingi svečiai – prof. Vladas
Rajeckas, prof. uozas Vaitkevičius, prof. uozas Blužas su šeima, poetas ustinas
arcinkevičius ir aktorius Laimonas Noreika, poetas satyrikas Aleksas Dabulskis.
Buvo svečių ir iš tolimų šalių AV, Kanados, Argentinos, aponijos, Kongo, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir kt.
Babtai
nuostabus Lietuvos kampelis, mūsų istorijos ir kultūros lašas, kuriame spindi,
žėri žmonių darbai, jų kančios ir likimai. Kaip gerai, kad visa tai surinkta, priglausta,
kad kalba šiandien, kad kalbės rytoj... – 1991 m. lapkričio 11 d. svečių knygoje įrašė
ustinas arcinkevičius.

Kraštotyrininkai iš kartos į kartą
Nuo 1971 m. gruodžio 1 d. iki 1997 m. spalio 1 d. muziejų aplankė 21 214
lankytojų ir 1 370 ekskursijų.
Uoliai savo pareigas atlikdavo jaunieji kraštotyrininkai – muziejaus gidai
Virginija ačytė, K stutis Armolaitis, Genutė Kaupaitė, Indrė Rudmickaitė, Asta
Binkytė, Asta Gružinskaitė, Ilona Kasparavičiūtė, Audronė Trepkevičiūtė, Liuda
Kirikova, Giedrė Brazaitytė, Tomas Stonys, Arnas Stonys, ita Šikšnianaitė, Diana
Rakevičiūtė ir kt.
domu pastebėti, kad pirmasis jaunųjų kraštotyrininkų būrelio pirmininkas
buvo Vladas Rakevičius, o paskutinė (man išeinant iš muziejaus) – jo dukrelė Diana.
uziejuje vesti penki visuomeninių ar mokyklų muziejų vadovų seminarai-praktikumai. Tada rodyta ne tik ekspozicija, bet ir fondų medžiaga. Rodėme
svečiams, kaip ji tvarkoma, grupuojama, saugoma, kaip tvarkoma raštvedyba.
Tokius seminarus organizuodavo PAKD pirmininko pavaduotojas, vėliau pirmininkas Kazimieras Račkauskas (dabar Tautotyros metraščio komisijos pirmininkas),
V TS kraštotyros kabineto vedėja . Trasauskienė, Švietimo ministerijos inspektorė
elanija Petrauskaitė. uziejų vadovai gaudavo daug metodinių patarimų, nurodymų, kurių daugiausia parengė K. Račkauskas. okyklinių muziejų vadovams
seminarai būdavo organizuojami ir valstybiniuose muziejuose.
Rengdavome įvairiomis temomis parodėles „Atlanto nugalėtojai“ (fotonuotraukos, plakatas), „Sausio 13-oji“, „Vasario 16-oji“, „Babtų mokyklai 200 metų“,
„Babtų mokyklai 220 metų“, „Greitkelio Kaunas–Klaipėda 10-metis“ ir kt.
okyklos jaunieji kraštotyrininkai ir kiti mokiniai buvo išmokyti, kaip rinkti
tautosaką, kaimuose aplankė daug senų žmonių, užrašė jų padainuotas liaudies dainas, atsiminimus. Du tautosakos rinkiniai saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos
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institute. Atsiminimai apie vaikų auginimą I a. pab.–
a. pr. (pagal etnografės
A. Vyšniauskaitės paruoštą anketą), 1972 m. jaunųjų kraštotyrininkų parengtas
darbas „ edžiaga etnografijos klausimais“ perduoti Lietuvos istorijos institutui.
1994 m., ruošiantis minėti Babtų 600-ąsias metines, kraštotyrininkai abiturientai
gidijus Barkauskas ir Tomas Stonys parašė „ ažąją Babtų enciklopediją (1994),
.
arkauskienė – knygel „Babtai istorijos vingiuose“ (1994), 2000 m. Ingrida
uškaitė ir Audra Šeputytė parengė darbą „Kultūros vertybės Babtų seniūnijoje“
(mašinraštis), 2001 m. . arkauskienė – „Babtų parapija“ (mašinraštis). Užrašyti
tremtinių atsiminimai. 2004 m. Algirdas Ratkelis sukūrė videofilmą „Babtams –
610“, internetin svetain (babtai.eu), kurioje, remiantis muziejaus fondais, plačiai
pasakojama apie miestelio praeitį ir dabartį.
okinių parengtus darbus mašinėle perrašydavo Babtų apylinkės VK sekretorė
ofija Kasparavičienė, vėliau Giedra akaveckaja-Šarkienė, seniūnijos darbuotoja
Birutė Sviderskienė. LSDI darbuotoja Kotryna Šidlauskienė perrašė mokslininkų
parengtus kraštotyros darbus ir . arkauskienės „Babtų kraštotyros muziejus“
(mašinraštis, 1997).
Gausi buvo ir suaugusiųjų PAKD Babtų pirminė organizacija. i veikė nuo
1963 m. Nuo tada kraštotyros veikloje dalyvavo mokyklos direktorius uozas
Saulius, mokytojai Salomėja Panfilienė, na Barštienė, Gintautas Tamulaitis, bibliotekininkė Regina Špakauskienė, vėliau prisijungė mokytoja Irena Ragažinskienė
ir kt. 1973 m. organizacijoje buvo 16 narių, 1983 m. – 85. Tai pedagogai, žemės
ūkio specialistai, medikė, tarnautojai, darbininkai, pensininkai, 20 Babtų vidurinės
mokyklos auklėtinių. Nemažai ir jų vaikų buvo jaunieji kraštotyrininkai. PAKD
pirminei organizacijai vadovavo arija arkauskienė, pavaduotoja – na Bartkaitė
(LSDI direktoriaus pavaduotoja).
Reikšmingiausi suaugusiųjų kraštotyrininkų darbai „Lietuvos žemdirbystės
mokslinio tyrimo instituto Vytėnų I. ičiurino sodininkystės-daržininkystės bandymų stoties eksperimentinio ūkio istorija“ (grupinis darbas, red. V. Sabaliauskienė),
„Vytėnų sodininkystės-daržininkystės bandymų stoties darbo veteranų atsiminimai“ (grupinis darbas, vad. na Bartkaitė), „Babtų apylinkės gamta ir geografija“
(parengė vyr. mokslinis bendradarbis dr. S. Švirinas). Liudas Kulikauskas rašė
Knygos bičiulių draugijos skyriaus metraštį, siuntė korespondencijas apie instituto
ir kraštotyrininkų veiklą į rajono laikraštį. Gydytoja Genovaitė muidzinavičienė
(pirmoji rajone medikė kraštotyrininkė) parašė Babtų ambulatorijos istoriją, mokyklos direktorius . Saulius – darbą „Babtų vidurinė mokykla“ (1997), mokytoja
S. Panfilienė – autobiografinį kūrinį „Vingriais kaimo takeliais“ (rankraštis, 1982).
Tremtinė mokytoja I. Ragažinskienė parašė atsiminimus, LSDI direktorius K. Palaima rinko medžiagą būsimai instituto istorijai. 2008 m. išleista jo sudaryta knyga
„Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas 1938–2008“.
Su kraštotyrininkais aplankėme Babtų seniūnijoje esančias kultūros vertybes
Piep lių ir Vik nų p liakalnius, 1863 metų sukilėlių kapus, algirio mūšio memorialinį parką, Panevėžiuko bažnyčią, koplytstulpius, žyminčius Babtų parapijos
250 metų ir Babtų 600 metų jubiliejus, paminklą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui
atminti, tremtinių koplytstulpį, Šv. ono paminklinį ansamblį Babtų šile, Babtyną–
ema tkiemio dvarą, knygnešių kapus Babtų kapinėse.
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Paminklų konservavimo institutui išsiuntėme informaciją apie buvusius
dvarus, palivarkus ir jų vietas Babtų apylinkėje (žinias surinkti padėjo vietos
gyventojai). Darbą parengė . arkauskas.
Daug sumanumo draugijos nariai parodė vakaronėse. Buvo surengta vakaronė
duonos tema (medžiagą surinko . arkauskienė, vakaron vedė gyd. G. muidzinavičienė ir . Bartkaitė), „ ano gimtinė – Lietuva“ (org. . Bartkaitė), „ ūsų
moterys“ (renginį organizavo ir daug širdies šilumos įžiebė mokslininkė N. Kviklienė), praeitį priminė pensininkai, suruoš senoviškas vakaruškas (org. kultūros
namų direktorė A. Dėdelienė ir . arkauskas).
Geriau pažinti, pamilti gimtąjį kraštą padėjo išvykos su abiejų kartų kraštotyrininkais. Aplankytos visos Babtų krašto istorinės vietos, kultūros paminklai,
svarbios Vilniaus kultūros ir istorijos vietos, V rkių rūmai, Paž islio architektūrinis
ansamblis, Kauno baldininkų, I forto, A. muidzinavičiaus memorialinis, Kauno
medicinos instituto farmacijos muziejai. Pasisvečiuota pas vienuolį Algirdą ykolą
Dobrovolskį – tėvą Stanislovą Pab ržėje, keletą kartų būta Ru šiškių liaudies
buities muziejuje, kuriame yra ir mūsų muziejaus padovanotų eksponatų (mediniai samtis ir šakė, pjautuvas, lygintuvas, svertuvas (bezmėnas), žvakidė). Pagal
mūsų rekomendaciją perkeltas vienas namas iš Lab navos apylinkės (jo statybai
naudotos tik medinės vinys).
Nuo 1990 m. gegužės 25 d. Babtų kraštotyros muziejų finansuoja Kauno
rajono savivaldybė ir Babtų seniūnija. Rūpestingai muziejų globojo Babtų viršaitis Algimantas Petras Danauskas, nuo 1995 m. – seniūnas onas Praškevičius.
Kad ir gaila buvo, dėl amžiaus ryžausi palikti muziejų. 2002 m. liepos 1 d.
jo raktas buvo įteiktas pedagogei Rūtai Svečiulienei, aktu ji
Senieji darbo rankiai
priėmė 6 978 pagrindinio fondo eksponatus.
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Naujajai vadovei atiteko rūpesčiai 2003 m. perkeliant
muziejų į seniūnijos patalpas (Nevėžio g. 3). Dabar jam
priklauso du dideli ekspozicijų kambariai, darbo kambarys,
kuriame sukaupta ir fondų medžiaga (knygos, albumai, fotonuotraukos, dokumentai, kraštotyros darbai), ir mažas kambarėlis – pagalbinė eksponatų saugykla.
R. Svečiulienė 2003 m. kovo mėnesį parengė rašytojo
K. Puidos 120-ųjų gimimo metinių minėjimą. ame dalyvavo
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Ekspozicija istorijos
tema

Senų baldų rinkinys.
BKM, A.

atkelio,

E. Markausko
nuotraukos
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profesorius Vytautas Kubilius su ką tik pasirodžiusia knyga „Dviese literatūros
sūpuoklėse. Kazys Puida ir Vaidilutė“ (2003).
2003 m. direktorei išėjus motinystės atostogų, muziejuje trumpai padirbėjo
Virginija emaitienė ir Rūta Trepkuvienė.
V. emaitienė organizavo susitikimą su nuo
kiškės kilusiu poetu Viktoru
Rudžiansku, kuris išsamiai papasakojo apie kunigą Ričardą ikutavičių ir pristatė
savo etiudų knygą apie jį – „Gyven s savo ir mūsų gyvenimus“ (2003).
2006 m. R. Svečiulienė grįžo į darbą muziejuje, tačiau 2008 m. išvyko
dirbti Kauno rajono savivaldybėje.
uziejų perėmė kultūros darbuotoja anina
Danauskienė.
Naujajame muziejuje nuolat vyksta įvairūs renginiai, parodos. 2007 m. su
savo darbais supažindino tautodailininkai skulptoriai Ginutis Dudaitis ir Adolfas
Teresius. 2008 m. paminėtas kraštotyros muziejaus 50-metis, rašytojo K. Puidos
125-osios gimimo metinės, Lietuvos sąjūdžio 20-metis.
2008 m. vyko raseiniškių
. Bulotos, V. Petraičio ir S.
otelio tapybos
darbų, 2009 m. – Babtų seniūnijos sportininkų laimėjimų, Kazl Rūd s kultūros
ir meno draugijos „Smėlis“ tapybos darbų parodos.
2009–2010 m. su savo kūriniais muziejuje viešėjo keramikas Virgilijus
Bespalovas, 2010-aisiais babtiškiai grožėjosi V. Dūdienės pastelės darbais. Tais
pačiais metais vyko
ikalinos Počiulpienės švilpukų paroda, 2010–2011 m. –
suomių „ ėlynojo namo galerijos“ iš S lo miesto grupinė stiklo ir keramikos
dirbinių paroda.
Kasmet vyksta velykinių margučių parodos, poezijos popietės, advento vakarai.
2013 m. pradžioje muziejaus globa pavesta mokytojai lituanistei, turinčiai
kraštotyros darbo patirtį Gražinai Stonienei. uziejaus laukia nauji iššūkiai.

monės, padovanoj muziejui vertingiausių
eksponatų, kitaip rėm muziejų arba
pasižymėj kraštotyros veikloje
okyklos direktoriai Kasparas Bartkus ir uozas Saulius, LSDI
direktorius Klemensas Palaima, mokytojai Salomėja Panfilienė, na
Barštienė, Anicetas Astravas, Anicetas Nemčinskas, Irena Ragažinskienė.
Babtiečiai Irena Ambrosevičiūtė, Stasė Antanavičienė, na
Apanavičiūtė, Algis Bagdonas, lena Bakienė, Vitalina Banevičienė,
gidijus Barkauskas, na Bartkaitė, Steponas Bartkus, Dalia TrepkutėBarvainienė, anina Barvainienė, Asta Binkytė, Kostas Buivydas, lenos
ir Kazio ižinauskų šeima, anina Danauskienė, Nijolė KundrotaitėDaučianskienė, Boleslovas Dobkevičius, Stasė onaitytė-Gružinskienė,
Stefanija urevičienė, uozas Kaupas, igmas Kšivickas, Liudas Kulikauskas, advygos ir Vytauto Kundrotų šeima, Antanina Leonavičienė, ulius Leonavičius, valdas Leonavičius, Genė Liaudanskaitė,
Regina Liaudanskaitė, Antanas Liaudanskas, Gabrielius Liaudanskas,
Vytas Liaudanskas, Simas Lukminas, Irena alinauskaitė, Veronikos
ir dvardo Palavinskų šeima, Antanas Radimonas, Albina Ramanauskaitė, Bronius Ramanauskas, Albinas Ramančiuckas, Algirdas
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Ratkelis, advyga Sadauskienė, Aleksandros ir ono Sarapinų šeima,
Ilona Kasparavičiūtė-Stonienė, Arnas Stonys, Tomas Stonys, Viktoras
Stonys, uozas Striupaitis, Rūta Svečiulienė, Birutė Sviderskienė, ugenijus Sviderskis, Stepas Šakas, Kotryna Šidlauskienė, Stasys Švirinas,
Rūta Trepkuvienė, Vidmantas Trepkevičius, Aleksandra Trepkevičiūtė,
Audronė Trepkevičiūtė, urgis Tumilevičius, Loreta Urniežytė, Stasė
Vaicikevičienė, Stefanija Venclauskienė, Bronė Volonsevičienė, Virginija
emaitienė, Genovaitė muidzinavičienė.
Viršaitis Algimantas Petras Danauskas, seniūnas onas Praškevičius.

Prie Babtų kraštotyros muziejaus kūrimo, jo veiklos prisidėjo gausybė Babtų
krašto žmonių – visų išvardyti, kiekvienam atskirai padėkoti neįmanoma.
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Babtų krašto kultūros įstaigų veikla
1944–1990 metais
Damijonas Šniukas

Lietuvą inkorporavus į SSRS, čia buvo perkelta ir sovietinė kultūros valdymo bei organizavimo sistema. Viskas buvo suvalstybinta, komunistų partijos
kontroliuojama, nuolat reguliuojama partinių bei sovietinių organų nutarimais,
instrukcijomis.
Švietimo ir kultūros įstaigos, kaip teigė to meto oficiali ideologija, buvo
skirtos tarybinės liaudies komunistiniam auklėjimui, tad jų tinklui negailėta lėšų.
Tačiau Lietuvoje jos kartu tapo ir nacionalinės savimonės puoselėjimo, dvasinės
rezistencijos židiniais. os įpratino žmones pamilti knygą, ugdė meno ir kultūros
poreikį. Dauguma šių įstaigų darbuotojų, priversti veikti pagal valdžios nurodymus, savo veiklą traktavo dvejopai kaip darbą dėl akių ir darbą širdžiai. Kad
kultūros namų choras galėtų padainuoti . Naujalio „Lietuva brangi“, į repertuarą turėjo įtraukti 3–4 komunistų partiją ir sovietų valstyb šlovinančias dainas,
tačiau būtent pirmoji daina likdavo širdyse ir spaudė ašarą. Daugelis valdžios
nurodymų kultūros įstaigose buvo nugesinama, klestėjo prirašinėjimas. Sovietinio
meto bibliotekų, kultūros namų ugdyti žmonės išsaugojo, subrandino Lietuvos
Nepriklausomybės medį, kuris sužaliavo ir užderėjo istoriniais 1988–1991 metais.
Kultūrinė rezistencija pasirodė stipresnė už kultūrinį diktatą.
emutin kultūros įstaigų grandį sudarė rajono kultūros skyrius, trijų pakopų kultūros namai (rajoniniai, zoniniai, kaimo), bibliotekos, klubai-skaityklos.
Keičiantis administracinių vienetų riboms, politikos niuansams, šios įstaigos taip
pat transformavosi, jungėsi, užsidarinėjo ir atsidarinėjo.
Klubai-skaityklos (pirkios-skaityklos, klubai, kaimo klubai) Lietuvoje masiškai veikė 1945–1957 m. ie teikdavo lankytojams daugiausia politinio pobūdžio
literatūrą, organizuodavo paskaitas, viešus renginius, būrė meno mėgėjus. staigą
aptarnavo vienas darbuotojas.
Klubai-skaityklos transformavosi į bibliotekas ir kultūros namus. Bibliotekos rūpinosi žmonių švietimu visų pirma platindamos knygas, o kultūros namai
veiklą grindė viešųjų kultūros renginių organizavimu, klubine darbuote. Prie jų
kūrėsi įvairūs mėgėjų kolektyvai – dramos, šokių (liaudies ir šiuolaikinių) trupės,
chorai, ansambliai, orkestrai ir kt. Kaimo kultūros namai turėjo direktoriaus ir
meno vadovo, zoniniai – dar ir metodininko etatus, galėjo samdyti atskirų meno
padalinių vadovus.
ia apžvelgiama tik klubų-skaityklų ir kultūros namų veikla. Bibliotekų
darbas aprašomas kituose monografijos straipsniuose.

Klubai-skaityklos
Pirmosios sovietų okupacijos
metu – 1940–1941 m. – Švietimo liaudies komisariato nutarimu Lietuvoje
buvo įsteigtos 398 pirkios-skaityklos1,

1

Šis pavadinimas Lietuvos dokumentuose vartotas
1940–1941 m. ir trumpai po Antrojo pasaulinio karo.
Vėliau įstaigos vadintos klubais-skaityklomis. ed.
pastaba.
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bent viena kiekviename valsčiuje, taigi ir B btuose. Apskričių švietimo skyriams
įsakyta tų pirkių-skaityklų vedėjais parinkti komjaunuolius, prieš tai pasiuntus juos
į dviejų savaičių kursus V lniuje2. Ar ši įstaiga iki Vokietijos–SSRS karo pradžios
buvo pradėjusi veikti, kas jai vadovavo, duomenų rasti nepavyko.
1944 m. vasarą grįžusi sovietų valdžia spalio mėnesį įpareigojo apskričių
valdininkus steigti valsčiuose klubus-skaityklas, bibliotekas, kurios taptų politinio
masinio darbo centrais. 1948 m. kovą Babtų valsčiaus vykdomasis komitetas pranešė, kad apylinkėse veikia 10 klubų-skaityklų. Iš jų geriausiai dirbo Panevėži ko
(vedėjas Konstantinas Buivydas), Vilk nų (mokytoja lena Rožickienė) ir V siškių
(mokytoja arcelė Sakauskienė) klubai-skaityklos, o blogai – Kilbis 3.
Klubai-skaityklos buvo įkurti kiekvienoje apylinkėje, paprastai į Vakarus
pasitraukusio ar represuoto ūkininko name. ie kaupė periodin spaudą, knygas
(pirmaisiais pokario metais paprastai politines). staigoje privalėjo būti raudonasis
kampelis, primenąs stačiatikių ikonostasą, – su Lenino ir Stalino portretais, agitaciniais plakatais, raudonomis vėliavomis, vėliavėlėmis ar bent kaspinais.
Pirmaisiais po Antrojo pasaulinio karo metais, kol mažai turėta radijo imtuvų,
labai aktyviai diegta garsinė propagandos priemonė – laidinis radijas. Radijo linijos
buvo tiesiamos panaudojant telefono stulpus, vadinamieji radijo taškai įvedami į
valdžios ir kultūros švietimo įstaigas, taigi ir klubus-skaityklas. iestelių aikštėse
garsiakalbiai būdavo įjungti visą dieną. Šiek tiek prakut kolūkiai įstaigoms nupirkdavo baterinius radijo imtuvus (elektros kaime nebuvo).
Kur būdavo erdvesnės patalpos, į jas atvykdavo kilnojamasis kinas. Vienas
jų, pavadintas „Šviesa“, aptarnavo Babtų,
kiškės ir Vilkij s valsčius.
Klubų-skaityklų darbo turinį turėjo sudaryti pokalbiai ir pranešimai aktualiais
partijos ir vyriausybės politikos klausimais, didžiųjų partijos vadų biografijų nagrinėjimas, antireliginė propaganda ir kt. Piršta rusiška garsinio laikraščių skaitymo forma,
Lietuvoje sulaukusi pašaipų. Klubų-skaityklų vedėjai per sėją, pjūtį privalėjo eiti
į laukus ir pietų atokvėpio metu aiškinti, kad tarybinė santvarka yra pati demokratiškiausia pasaulyje, kad reikia laiku sėti ir pjauti. Privalėjo leisti sienlaikraščius
ar kovos lapelius, juose girti darbo pirmūnus, kritikuoti atsilikėlius, nesilaikančius
tarybinio gyvenimo būdo. Privalėjo agituoti už kolūkius, versti valstiečius pasirašyti
paskolą valstybei ir atlikti daugyb kitų nemalonių darbų.
Ši prievarta brukama stalininė propaganda buvo svetima ne tik klausytojams,
bet ir patiems klubų-skaityklų vedėjams, tad jų kaita buvo didžiulė. Daug įstaigų
veikė tik ataskaitose, spaudoje mirgėjo kritika, kad ant jų durų kabo spyna. Po
Stalino mirties režimui švelnėjant, stiprėjo klubinės, kultūrinės veiklos pradas. Kvalifikuotesni ar pareigingesni vadovai sugebėjo prie klubų-skaityklų suburti dramos,
šokių būrelius, orkestrus, organizuoti sportin veiklą. Vis dėlto šis įstaigos tipas
buvo per menkas atlikti rimtesnius darbus, pavyzdžiui, organizuoti chorą Dainų
šventei, pastatyti spektaklį. Kita vertus, tuo metu buvo stambinamos apylinkės,
vienoje atsirasdavo po du ar net tris klubus-skaityklas. Logiška buvo jų jėgas
sujungti. 1957 m. kovą Lietuvos KP K ir Lietuvos SSR inistrų Tarybai paskelbus nutarimą „Dėl priemonių kaimo
klubinėms įstaigoms sustambinti ir jų 2 LC A, f. R762, ap. 6, b. 47a.
materialinei bazei sustiprinti“, klubus- 3 L A, f. 2785, ap. 2785, b. 170, l. 18, 22.

MOKSLAS

Sodininkystės ir daržininkystės instituto administracinis pastatas.
2011 m. K. Driskiaus nuotr.

Meninė SDI iškaba, sukurta instituto 50-mečio proga.
Autorius

tautodailininkas

ladas Berūkštis.

D. Šniuko nuotr.
Atminimo lenta Prezidentui Aleksandrui Stulginskiui
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Fitotrono šiltnamis iš lauko ir vidaus.
2008 m. SDI archyvo nuotraukos

Lietuvos valsčiai

MOKSLAS

Daržo augalų
selekcijos sektoriaus
vedėja

asa

Karklelienė ir
jaunesnysis mokslo
darbuotojas Audrius
adzevičius pomidorų
bandymuose. 2008 m.
. Olkštino nuotr.

Daržininkystės technologijų sektoriaus vedėjas

ytautas

valgomųjų morkų pasėlyje. 2008 m. SDI archyvo nuotr.

alatorius
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Sodo augalų genetikos
ir biotechnologijos
skyriaus vedėjas
akad. prof. habil. dr.
idmantas Stanys.
2005 m.
. Olkštino nuotr.

Augalų fiziologijos
laboratorijos vedėjas
akad. prof. habil. dr.
Pavelas Duchovskis.
2008 m.
SDI archyvo nuotr.

MOKSLAS

Instituto direktorius
dr. Audrius Sasnauskas.
2008 m.

Biochemijos ir technologijos
laboratorijos vedėjas akad. prof.
habil. dr. Pranas

iškelis.

2005 m.
Sodininkystės technologijų
skyriaus darbuotojai
N. Kviklienė, D. Kviklys,
L. Buskienė, . Lanauskas,
N. Uselis skyriaus vedėjas
su sodų agronome
D. urkevičiene antra iš
kairės žemaūgiuose soduose.
2012 m. . Olkštino nuotr.
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Augalų apsaugos laboratorijos darbuotojos iš kairės
Starkuvienė, dr. Alma

laborantė Galina

aliuškaitė laboratorijos vedėja , dr. Laisvūnė

Duchovskienė, laborantė Marytė Smilgaitienė ir dr. Neringa

asiukevičiūtė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro direktorius prof.
habil. dr.

enonas Dabkevičius ir tuometinis instituto direktorius

eslovas Bobinas. 2008 m. . Olkštino nuotraukos

Lietuvos valsčiai

MOKSLAS

emaūgiai kriaušių
ir obelų sodai. 2006 m.
. Olkštino nuotraukos
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Babtietiškas vernisažas
Parengė Gražina Stonienė
e a

akie

1938 0

29

as inių r.

dirbo Babtų pašto skyriuje, vėliau dal
laisvalaikio pašventė „Caritas“ organizacijai.
Miestelyje gerbiama už originalias iniciatyvas.
Moteris mezga, siuvinėja, audžia, iš
atitarnavusių daiktų komponuoja paveikslus,
bet didžiausią trauką jaučia sagai. omis
siuvinėja originalius spalvingus kūrinius.
Paveikslai, vaizduojantys gėles, laumžirgius,
žuvis, paukščius, bulviakas , skalbėjas,
odiako ženklus, džiugina parodų, kurių
vairiuose miesteliuose būta apie 40, lankytojus.

Bulviakasis
Geiša

odiakas.
Ožiaragis. Mergelė. Svarstyklės

BABTIETI KAS VERNISAŽAS

tepas

artk s 1929 P kapurnis,

aseinių r. 1988 Babtai ,

stalius, medžio drožėjas, meno žymūnas 196 . Baigė
dvimet

aseinių žemės ūkio mokyklą. Tėvui mirus, paveldėjo

ūk , kuriame šeimininkavo iki ištrėmimo
gr žo

Sibirą. 195

m.

Lietuvą, apsigyveno Babtuose, dirbo staliumi Pagynės

paukštininkystės t. ū. Turėjo gimtą potrauk menui rašė
prisiminimus, eilėraščius, tačiau labiausiai mėgo medžio
drožybą, kuriai atsidėjo išėj s
B btuose, Dr skininkuose,

pensiją. Darbai eksponuoti

aud ndvaryje,

lniuje. Nemažai drožinių saugoma BKM.

agojimas žambriu
LTS

ferma

Miškų karalius
Lapės ir gervės čėsnis
Don Kichotas ir Sančo Pansa

u šiškėse,
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Počiuipaitė, 1945 12 06 Gaižuv lė ,

dailinininkė dizainerė. 1969 m. baigė Lietuvos valstybinio
dailės instituto knygos iliustravimo specialyb . 1995 m. su
grupe bendraminčių kūrė UAB „Proginis dizainas“ ir dirbo
jos vadove. Dalyvavo Lietuvos, SS S bei užsienio dizaino
parodose. Kuria grafinio dizaino objektus, apipavidalina knygas,
žurnalus, reklamos leidinius, rašo dizaino klausimais, lieja
akvareles, kuria žaislus.

Natiurmortas su žydru ąsočiu. 2011 m. žurnalų viršeliai

uduo Nevėžio lankose. 1984 m.

BABTIETI KAS VERNISAŽAS

i

osi skait

1965 08 14

ilnius ,

dailininkė tapytoja. 1989 m. baigė Lietuvos
valstybin dailės institutą. Surengė per 10
personalinių, dalyvavo daugiau kaip 20
grupinių parodų. P. Dumšienės knygos
„Nemeskit rožių

jūrą“ 200

iliustratorė.

Gyvena ir kuria

ema tkiemio dvare, kuruoja

čia vykstančius dailės plenerus. Lietuvos
dailininkų sąjungos narė 2001 .
Sveiki atvyk . Instaliacija, 2005 m.
Lobis. Instaliacija, 2002 m.

Aitvarų plenero

emaitkaimyje dalyviai aitvarų meistras Tadas Šurkys, dailininkas Paulius

Arlauskas, skulptorė Milda Simanavičiūtė, menininkas ir rašytojas Marius Abramavičius,
tapytojas Audrius Gražys, M. Kosinskaitė, Mindaugas Šventoraitis, tapytojas iš Estijos
Peeteris Krosmannas guli . Fone

M. Kosinskaitės aitvaras vėliava „ ėzus Marija“ 2015
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er kštis 1959 08 04 Ka nas ,

tautodailininkas, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos narys. 1985 m. atvyko
sidarbino

Babtus,

SDBS-LSDI eksperiment. ūkyje,

jam buvo patikėta ūkio ir miestelio puošyba.
Po 1990 m. verčiasi kūrybine veikla. Sukūrė
ar atkūrė senovinius interjerus uozo Masiulio
knygynų tinkle,

emaitkiemio dvare, Tr kų

kės dvaro koplyčioje klausykla ir sakykla ,
kituose istoriniuose objektuose

ilniuje ir

Kaune.

Iš kairės
Stogastulpis „Pažinimas“
ir jo skulptūrinė dalis.
Babtų parkas
Šv. Klaros globos namų
Kaune koplyčios interjeras

Skelbimų lenta prie Babtų
kultūros centro

BABTIETI KAS VERNISAŽAS

ima tas
ilkav škis

aka a skas 1958 09 22
tautodailininkas, medžio

skulptorius. Tautodailės kūrėjų asociacijos
narys nuo 1991 , Asociacijos Norden Lietuva
narys nuo 1998 . Sukūrė per 400 lauko
paminklų nuo 1,5 m iki 13,5 m aukščio .
Surengė asmenines parodas Prienuose 1986 ,
ilkaviškyje 198 ,

ustrijoje 1999 ir kitur.

Medžio drožėjų tarptautinių simpoziumų
Austrijoje,

kijoje, D nijoje, ap nijoje, A ,

L nkijoje, Lietuvoje,

okiet joje dalyvis.

Iš kairės Paminklas Babtų 600-mečiui.
1994 m.
Laiminantis Kristus. Babtų parapijos
250-mečiui. 1994 m.
onas

adevidas.

algirio pergalės parko

stogastulpio fragmentas. 1993 m.

Tautos vienybės angelas. Stogastulpio
Užtrakyje Trakų r. fragmentas. 2009 m.
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19 0 04 1

Babtai ,

tekstilininkė. valdžiusi skiautinių ir šenilo
technikas. Kuria ažūrinius audinius tekstilės
plėvelės pagalba, tapo ant šilko, mezga,
siuvinėja ant avalono. Dalyvauja parodose,
liaudies meno ir amatų mugėse, edukacinėse
programose.

Iš kairės apačioje
Povas. Skiautinių technika
Kalėdinė eglutė. Skiautinių technika
Aguonos. Šenilas
Saulutė. Skiautinis kilimas

BABTIETI KAS VERNISAŽAS

ero ika

a a i skie

1935 0

11

Eglyna , su dukrele Ilona , tautodailininkė.
Augo šešių vaikų valstiečių šeimoje. Nuo
mažens mėgo megzti, siūti. 196

m. Kaune

lankė liaudies meistrų kursus, dirbo „Dailės“
kombinate. Darbai eksponuoti parodose Kaune,
ilniuje, Maskvoje, Taškente, Dušanbėje.

Sieniniai kilimėliai

Pirštinės
Kambariniai bateliai
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rš

eko ie

1921 10 25 Gumb nė,

Lietuvos valsčiai

tprūsiai 2002 05 13 Mun škiai , darbininkė,

kiaušinių margintoja, gyveno Muniškiuose. Išmoko iš močiutės. Margino skutinėjimo, rašytine,
marmuro technika. Mėgo augalinius motyvus varpą, smulkius lapelius, gėlių žiedus. Naudojo tik
augalinius dažus. os margučiai rodyti rajoninėse ir respublikinėse parodose. Keli saugomi BKM.
U.

ekonienės margučiai. Iš BKM kolekcijos

o sta ti as

i

das 190

ik nai 1991 Panevėži kas ,

kultūros darbuotojas, medžio drožėjas. Dirbo Panevėžiuko
apylinkės pirmininku, bibliotekos vedėju. Drožinėjo nuo
1924 m., mokėsi pas žinomą tautodailininką uozą Laurinkų.
Dalyvavo parodose

ilniuje, Kaune,

ilk joje, Maskvoj

apdovanotas ženkleliu „Už kūrybinius laimėjimus“, 1954 .
Keletas darbų saugomi BKM.

Bobutė ir oželis
Bokalas
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skaityklas pradėta naikinti, jų knygos ir inventorius buvo perduodami artimiausiai
bibliotekai ar steigiamiems apylinkių kultūros namams.
Toliau pateikiamos rastos žinios apie Babtų valsčiuje, vėliau Babtų ir Panevėžiuko apylinkėse veikusius klubus-skaityklas. Kadangi jų darbo turinys jau
charakterizuotas, daugiausia bus apsiribota vedėjų išvardijimu. Naudotasi Kauno
rajono savivaldybės archyvo fondais, Kauno apskrities archyvo R384 fondo 4
apyrašo 13 byla, Panevėžiuko kultūros įstaigų darbuotojo Konstantino Buivydo
ataskaitomis, saugomomis Babtų kraštotyros muziejuje.
nt g nės k u as skait k a (KS). Vedėjomis dirbo Teofilė Kamandulienė
(1948 1951), lena Klepackaitė (1951–1954 07 31), Genė ebatarauskaitė (1954 08 01–
1955 11 01), advyga Valeškaitė (1955 11 10–1957 04 16). Pastarajai buvo lemta
įstaigą uždaryti, inventorių perduoti Babtų kultūros namams (KN), o knygas –
Babtų bibliotekai.
t
turėjo išskirtinį kaimo klubo statusą. Pirmąja darbuotoja nurodoma lena Kemežienė (1947 04 12). Vėliau vedėjomis dirbo arija ermolajevienė
(1948 1950), Liuda Gailevičiūtė-Arbūzienė (1951–1953 07 31), advyga Špakauskaitė-Klimonienė (1953 08 01–1957 10 15). 1953 m. minimi bibliotekininkai
arytė
Gutkinienė, arytė Kazlauskaitė ir Stasys Ryliškis, dirb po 2–3 mėnesius. staiga
uždaryta 1957 10 05. Knygos perduotos Babtų bibliotekai, inventorius – Babtų KN.
ai i i
. Vedėjai Regina Kavaliauskienė (1948 1950), Teofilė Kamandulienė (1951 1952 03 01), Genė Rakauskienė (1952 04 05–1952 10 15), Antanas
Burneckis (1952 10 16–1952 10 30).
ai uv ės
. Vedėjai Genė Abakevičiūtė ( bakevičiūtė, 1948–1954 01 31),
Aldona Dabrovolskienė (1954 02–1954 04 01), milija Norvaišaitė (1954 04 10–
1955 06 01), Sofija Grajauskaitė (1955 12 01–1956 01 17), Algirdas Palavinskas
(1956 01 10–1956 12 01), lena Nenortaitė (1956 12 01–1958 03 15). Panaikintas
1958 m. kovo 15 d., inventorius perduotas Vosiškių bibliotekai.
a
i is
inimas tik 1948–1949 m. Vedėja dirbo Konstancija
Kuprienė.
un ki
. Vedėjos advyga Špakauskaitė (1948 1950), Regina Kavaliauskienė (1950 1951 05 20), anė Ališauskaitė (1951 05 21–1953 02 15, atleista
už darbo sužlugdymą), Aldona Leonavičiūtė (1953 03 16–1958 05 10), Piščiulkaitė
(1958 06 10 iki panaikinimo tais pat metais).
ag nės
Vedėjai Antonina Krasnova (1951 12 25–1952 07 15), artyna
ichnevičiūtė (1952 08 01–1953 08 04), Alina Subačiūtė (1953 08 08–1954 10 14),
Alfredas Lisickas (1954 10 15–1955 08 31), Leonas Rukšėnas (1955–1959 06 08),
Ksaveras Paschalskis (1960 09 01–1961 06 01).
anevė i k
vadintas ir kaimo klubu 1945 11 01–1948 04 30 vedėju
dirbo Konstantinas Buivydas. Po jo įstaigą perėmė Stasys Dumskis. 1952 m. gegužės 3 d. apylinkės deputatų tarybos sesijoje jo darbas susilaukė aštrios kritikos
dirba blogai, neleidžia sienlaikraščio, kovos lapelių, neorganizuoja jaunimo, staiga dažnai
būna uždaryta. Buvo nutarta išnešti drg. Dumskiui vedėjui papeikimą, pareigoti per 10
dienų apleistą darbą sutvarkyti.
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Tų pat metų rugpjūčio 10 d. už nesąžiningą pareigų ėjimą, darbo žlugdymą S. Dumskis
iš pareigų atleistas. Po jo iki klubo panaikinimo vedėju dirbo Steponas Šimkevičius (1952 08 10–1958 03 25). Klubo knygos perduotos Panevėžiuko bibliotekai.
ie
i
Vedėjai Stasys Daučianskas (1948 1950), Kazys Butkus
(1951 1952 10 15, atleistas kaip nesugebantis), Danielius Antanavičius (1952 12 01–
1954 10 16, mobilizuotas į kariuomen ), uozas Palavinskas (iki 1955 09 22, išvyko
mokytis), Bronius Gudelevičius (1955 09 23–1955 10 26, pašauktas į karo tarnybą),
Algirdas Palavinskas (1955 11 15–1956 01 09). 1956 m. sausio 9 d. panaikintas,
inventorius perduotas Panevėžiuko klubui-skaityklai.
ik n
1947 m. balandį vedėja minima vietos mokytoja lena Rožickienė, ji sėkmingai dirbo iki 1950 m. 1950 05 18–1953 02 01 įstaigai vadovavo
komunistas su pogrindžio stažu, Babtų valsčiaus nomenklatūrai priklaus s, už
aplaidų darbą, girtuokliavimą, ginklo pametimą ir žmonos terorizavimą papeikimų
prisirink s Isajus Lisauskas. Nors teisinosi, kad gerai dirbti jam trukdė buožės, atleistas pagal formuluot už darbo sužlugdymą. Kiti vedėjai Aleksandra Šidlauskaitė
(1953 02 20–1954 09 15), Algirdas Šlikas (1954 09 16–1955 08 31), anina elkytė
(1955 09 01–1957 11 19), Stanislovas Banevičius (1957 12 20–1958 03 15), Kostas
Bratėnas (1958 05 05–1958 11 21), ečislovas hrapavičius (1958 12 25–1960 08 27),
Vincas arcinkevičius (1960 09 01–1963 06 01).
si ki
Vedėjai vietos mokytojos arcelė Sakauskienė (1947 1949) ir
Antanina Sviderskaitė (1949 1952 02 29); Aleksandra Lincevičiūtė (1952 03 01–1953),
Aleksandra Keruckienė (1953–1954 09 05, išėjo gimdymo atostogų), Petras Keruckas
(1954 09 16–1955 03 01), Ksaveras Ananka (1955 03 10–1955 04 06), na Staliūnaitė (1955 08 01–1958 05 20, atleista ryšium su įstaigos panaikinimu). Knygos
perduotos Vosiškių bibliotekai, inventorius – Panevėžiuko KN.

Kultūros namai
Sovietiniuose dokumentuose kultūros namai (KN) apibrėžiami kaip kultūros
ir švietimo įstaiga, kuri rengia parodas, paskaitas, teminius ir poilsio vakarus,
susitikimus su kultūros ir meno darbuotojais, organizuoja meno saviveiklos kolektyvų (ansamblių, chorų, liaudies teatrų, orkestrų) darbą, pasirodymus, rūpinasi
darbo žmonių komunistiniu auklėjimu4.
Kultūros namų veiklą reglamentavo gausybė komunistų partijos ir sovietų
valdžios nutarimų ideologijos klausimais. Siekta išguiti tradicines, ypač su katalikų religija susijusias šventes, Lietuvos nepriklausomybės metų scenos kūrinius,
patriotines dainas. Kai kurioms tradicijoms, pavyzdžiui, Vėlinių, oninių, Sekminių,
bandyta suteikti socialistin turin . Buvo diegiamos naujos šventės ar minėtinos
dienos, organizaciniai renginiai – Pavasario, Pirmosios vagos, Ganiavos pradžios,
Kombainininkų palydų, Derliaus, Palydų į Tarybin armiją ir kitos. Koncertais,
kitais viešaisiais renginiais buvo privaloma pasitikti ir šv sti Gegužės 1-ąją, Didžiojo spalio (bolševikų perversmo 1917 m.) metines, Tarybinės armijos dieną.
Griežta kultūros įstaigų pavaldumo sistema (Kultūros ministerija, Liaudies
meno rūmai, rajonų kultūros skyriai, apylinkių tarybos) formavo visiems kultūros
namams analogišką darbo ritmą, rengimąsi tiems patiems įvykiams, didžią 4 TLE, Vilnius, 1986, t. 2, p. 429.
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dalį repertuaro. horai, kaimo kapelos, šokėjai siekė patekti į Respublikin dainų
švent , meninės agitbrigados, liaudies teatrai, skaitovai – į respublikinius konkursus.
Nors įvairiuose direktyviniuose dokumentuose kultūros klausimais buvo
akcentuojamas idėjinis politinis renginių aspektas, kultūros ir meno darbuotojams
paprastai pavykdavo pramušti ideologinės cenzūros šarvą, suburti brandaus meninio
lygio kolektyvus, vadinamąjį socialistin turin atmiešti tautinio, regioninio paveldo
vertybėmis, pro geležin uždangą nužiūrėtomis Vakarų kultūros naujovėmis.
Valdžios nutarimais įteisintos šventės, renginiai vertė ūkines organizacijas,
tarp jų kolūkius, tarybinius ūkius, remti kultūrą materialiai, sudaryti sąlygas
repeticijoms. Neretai dalyvavimas meno saviveikloje buvo virt s vos ne prievole,
o pavyzdį turėjo rodyti ūkių, komunistinių, komjaunimo organizacijų, profsąjungų vadovai.
Visi šie procesai buvo būdingi ir istorinio Babtų valsčiaus teritorijoje veikusiems Babtų, Pagynės, Panevėžiuko, Sitk nų, ema tkiemio kultūros namams.
Babtiečių meno kolektyvai ne kartą skynė nugalėtojų laurus Ka no rajono konkursuose, dalyvavo dainų šventėse Vilniuje.

Babtų kultūros namai
Babtų kultūros namai įkurti 1955 m., tik esama painiavos, kurį mėnesį ir
dieną. Viename dokumente teigiama, kad Babtų apylinkės taryba 1955 m. vasario
27 d. sesijoje patvirtino Babtų KN tarybą iš 13 asmenų. ą sudarė vidurinės mokyklos direktorė Lelija Bartkienė, KN meno vadovė Valerija aldžienė, „Nevėžio“
kolūkio pirmininkė Stasė
aleckienė, bibliotekos vedėja
onika Gailevičienė,
klubo-skaityklos vedėja advyga Špakauskaitė, zootechnikė Noreikienė, apylinkės
VK pirmininkas Steponas Šakas, ambulatorijos vedėjas uozas Kudzys, kolūkio
pirmininko pavaduotojas uozas Velička, apylinkės milicijos įgaliotinis S. Špakauskas, mokytojas . usevičius, chorvedys Kazimieras akubavičius, KN direktorius
. Rinkevičius5.
Kauno rajono savivaldybės archyvas (kultūros skyriaus vedėjo
įsakymai) liudija, kad uozas Rinkevičius naujai atidaromų Babtų KN direktoriumi,
o Valerija
aldžienė meno vadove buvo paskirti tų pat metų rugsėjo 2 d.6 Iš
šių duomenų darytina prielaida, kad Babtų KN galėjo būti įkurti 1955 m. sausio
1 d., o finansinė pusė galutinai sureguliuota tik rudenį.
Kad ir kaip būtų, KN atsirado miestelyje jau esant gana solidžiam meno
mėgėjų pulkui, kurį per dešimtmetį subūrė bibliotekos vedėja onika Kemežienė-Gailevičienė.
Pirmajam pasirodymui, kuris įvyko 1947 m. pavasarį, vedėja parinko smetoniškojo autoriaus Stasio emaičio komediją „ irtą inčiberait “. Po darbo į
repeticijas skubėjo mokytojai arija Kereševičiūtė ir K stutis Laukaitis, Surginas,
Birutė Štuikytė, kelių meistras uozas
arkauskas, prekybininkė Kazė Pliuškytė
(vėliau erniauskienė).
Vaidinti teko Babtų gaisrinės garažu naudotoje daržinėje. Sceną iš pastato
durų ir lentų, o užuolaidą iš suneštų įvairiaspalvių lovatiesių pasidarė patys saviveiklininkai. Spektaklis šiltai sutiktas,
tad kitais metais suvaidinta komedija 5 KAA, f. R878, ap. 1, b. 4, l. 13.
„ entas“. Vaidino mokytojos
arija 6 Kauno rajono savivaldybės archyvas, ap. 3, eil. nr. 3.
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akubauskaitė,
. Kereševičiūtė, Klemensas Rudauskas, .
arkauskas.
oterų
tarybos pirmininkei Teofilei Kamandulienei Kauno teatre buvo pavyk pasiskolinti peruką.
Netrukus kultūros poreikiams buvo pritaikyti žydų maldos namai. Vokietmečiu ten buvo įrengta pirtis ir dezinfekcijos kameros, pokaryje primesta plytgalių, prišnerkšta. 1947 m. miestelio jaunimas, moksleiviai ir mokytojai talkomis
pastate įrengė sal su scena. ame 1949 m. parodytas scenos vaizdelis iš Antrojo
pasaulinio karo laikų. Vaidino agronomas uozas Beniulis, . arkauskas, uozas
Pranevičius, ryšininkas Alfonsas Antanavičius,
. akubauskaitė ir
. Kereševičiūtė. Scenoje reikėjo pavaizduoti laužą. Kad būtų įspūdingiau, uždegta tikra
ugnis. Laužas buvo įspūdingas, bet kai reikėjo užgesinti, salė prirūko dūmų, kurie
gerokai pagraužė žiūrovams akis.
1949 m. įkurtas „Nevėžio“ kolūkis. Tais pačiais metais kolūkio pirmininko
uozo Veličkos ir .
arkausko iniciatyva suburtas pirmasis mėgėjiškas choras,
kuriam vadovavo ilgametis Babtų vargonininkas, kolūkio kasininku dirb s Kazimieras akubavičius.
1950 m. žiūrovai išvydo emaitės komediją „Trys mylimos“, kurioje vaidino
. Kemežienė, . Rubinskaitė, . Kereševičiūtė, K. Rudauskas, . arkauskas.
Tais metais prie bibliotekos pradėjo veikti klubas-skaitykla, kurios vedėja
paskirta Liuda Gailevičiūtė (vėliau Arbūzienė, pašto tarnautoja). Prisiminimuose
(1967 11 10) ji rašė
Babtų klube-skaitykloje pradėjau dirbti 1950 metais. Prie bibliotekos veikė choras, dramos ir tautinių šokių rateliai. Chorui, kuris greitai išaugo iki 40 dainininkų, vadovavo
Kazimieras akubavičius. 1951 m. dramos ratelis pastatė Nikolajaus Gogolio „ edybas“.
aunik Podkoliosiną vaidino S. uromskis, tetą Fioklą
ofija Paulavičiūtė vėliau
Dobravolskienė, prekybos darbuotoja . Spektalis Kauno rajono meno saviveiklos apžiūroje
laimėjo pirmąją vietą.
1952 m. pastatyti uozo Baltušio „Gieda gaideliai“ M. Kereševičiūtė-Markauskienė,
. ubinskaitė, Kepežinskaitė , vėl pergalė Kauno rajono apžiūroje.
Mišraus choro
vadovai
onas Dauguvietis,
ita Marcinkevičiūtė
ir

aclovas Preikša.

Apie 1980 m.
BKM nuotr.
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aidina . Dauguvietis,

A. Simutis ir . Markauskas. 1965 m. BKM nuotr.

1955 m. dramos ratelis pakvietė į emaitės „Pirties“ premjerą (buhalterė
Aniulytė, K. Pliuškytė, . arkauskas, Pranas Dobravolskis, Nemčinskienė, L. Arbūzas, Algis Simonaitis, F. Savickas).
Tais pačiais metais visus bibliotekos meno kolektyvus perėmė įsteigti Babtų
kultūros namai.
horas vis gausėjo, brendo, tapo stipriausias Kauno rajone. Dalyvavo rajono
dainų šventėse Kulautuvoje, 1955 m. Respublikinėje dainų šventėje.
Apie 1957 m. aktyviai veikė tautinių šokių ratelis, kuriam vadovavo mokytoja V. aldžienė. Iš pradžių šoko tik merginos Frasenija Burakovaitė, Gražina
Gailevičiūtė, Giedrė Karaliūtė, Kristina Krasnobajavaitė, lena Liniovaitė, ita
aleckaitė, Valė ingailaitė, advyga Špakauskaitė.
Kasmet į premjeras kvietė dramos būrelis. Buvo pastatytos Antano Vienuolio
„Prieblandoje“, Algirdo Kazragio „Tuščia kertė širdyje“, Romualdo Narečionio
„Nuostabus bičiulis“, Regimanto Kaškausko „Vaiduokliai vienkiemyje“, Grigorijaus Kanovičiaus „ eilė ne pupos“, Levo Sinelnikovo „Sunkus egzaminas“ ir
kiti veikalai. Vaidintojų branduolį sudarė Aldona Brazauskaitė (KN direktorė),
Bartašiūtė, Kasparas Bartkus, Giedrė Karaliūtė, .
arkauskas, Algis Simonaitis
(KN direktorius), anina Šalnaitė, Gintautas Tamulaitis.
1961 m. Babtuose prasidėjo pokyčiai, suteik didelį impulsą KN veiklai.
konomiškai silpno „Nevėžio“ kolūkio bazėje įsikūrė Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotis ir eksperimentinis ūkis. miestelį atsikėlė daug kultūrą
ir meną puoselėjančios inteligentijos – mokslo darbuotojų, inžinierių, ekonomistų.
Nuo 1958 m. dirb s kūrybingas ir darbštus KN meno vadovas onas Dauguvietis 1963 m. sulaukė tokios pat entuziastės – direktorės Aleksandros Dėdelienės.
Kultūros įstaigos darbuotojų nuolatin kaitą ilgam nutrauk , jiedu greitai surado
kalbą su naujaisiais „atsikėlėliais“ ir į KN istoriją įrašė gražiausius puslapius.
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1967 m. buvo švenčiamas Babtų uozo Markausko suburtas Kultūros namų
meno saviveiklos 20-metis. Daug jos senolių ansamblis. Apie 19 0 m. BKM nuotr.
entuziastų apdovanoti įvairiais garbės
raštais, asmeninėmis dovanomis, o eksperimentinio ūkio vadovybė saviveiklininkams organizavo nemokamą ekskursiją į žkarpat . Pakeliui buvo susipažinta su
Ga dino, Lv vo, uk čevės istorija, architektūra, įžymiomis vietomis.
kio vadovybė nuolat rėmė KN, – nupirko dūdų komplektą, kostiumus
choro dalyviams, suteikdavo transportą saviveiklininkų išvykoms7.
Kultūros namų veikla kasmet plėtėsi, įtraukdama vis daugiau žmonių.
Pavyzdžiui, 1978 m. parodyti 9 spektakliai ir koncertai, pakviet 2 015 žiūrovų,
įvyko 16 šokių vakarų (apie 3 000 dalyvių), perskaityta 13 paskaitų (1 590 klausytojų), organizuotos 8 išvykos į teatrus ir muziejus (656 žmonės). Rengti įvairūs
rytmečiai vaikams, organizuotos sporto varžybos.
Kultūros židinio meninį potencialą sudarė šie mėgėjų kolektyvai mišrus choras (48 žmonės), moterų ansamblis (8), vyrų ansamblis (17), pensininkų ansamblis
(16), šokių rateliai liaudies (12), pramoginių (skaičius nenurodytas), pagyvenusių
žmonių (8), vaikų (16), dramos būreliai jaunimo (5), pensininkų (5), vaikų (7),
meninė agitbrigada (8), skaitovų trupė (6), kaimo kapela (6), estradinis ansamblis
(5). Veikė jaunimo (54 nariai), knygos bičiulių (30), moterų (60), kulinarijos (24)
klubai. Stalo tenisas jungė 24, tinklinis 40, šaškės ir šachmatai 40 sporto entuziastų8.
1980 m. kultūros namai persikėlė į naują pastatą (Sodų g. 1) su 240 vietų
sale. Renginių ir lankytojų skaičius smarkiai išaugo. Tais metais įvyko 142 teminiai vakarai (20 930 žiūrovų / klausytojų), 78 mėgėjų ir 1 profesionalų spektaklis
(33 900), 53 poilsio vakarai su šokiais
(12 050). inimi 14 asmenų dūdų ir 8 7
Nušviečiant 1947–1967 m. Babtų kultūrinį gyvenimą,
žmonių liaudies instrumentų orkestrai,
naudotasi 1967 m. parengtu anoniminiu rankraščiu, skirtu miestelio meno saviveiklos 20-mečiui ir
instrumentinis-vokalinis ansamblis9.
saugomu BK .
Kultūros namų veikla buvo pla- 8 KAA, f. R1217, ap. 1, b. 79, l. 10–11.
nuojama pagal Kauno rajono vykdomo- 9 Ten pat, b. 99, l. 6.
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jo komiteto kultūros skyriaus nurodymus ir rekomendacijas. etams pasibaigus,
jam buvo atsiskaitoma. Šiose ataskaitose nesunku įžiūrėti takoskyrą tarp valdžios
primetamų ideologinių reikalavimų ir kūrybingos kultūros darbuotojų veiklos.
Štai taip atrodo Babtų KN 1971 m. veiklos ataskaita
itinis i ė inis auk ė i as Visų kalendorinių valstybinių švenčių minėjimas. Literatūrinis vakaras „Lietuva skambės tautų brolijoj“. Du kino lektoriumai.
ar inis auk ė i as Pirmūnų vakaras „ ūsų darbas, mūsų dainos tau,
partija“. Palyda į laukus. Kombainininkų vakaras. Vakaras „Komjaunuoliškas
darbas ir daina“.
ra inis etinis auk ė i as Vardynos, šeimos šventės, 50-mečių pagerbimas. Karių motinų šventė. Keturi civiliniai laidojimai. irusiųjų pagerbimo diena.
stetinis auk ė i as 34 koncertai saviveiklos jėgomis. 2 profesionalų koncertai. 18 teminių poilsio vakarų. 13 šokių vakarų. 2 kino filmų aplankymai. 6
literatūriniai vakarai. 3 profesionalių dailininkų parodos. V. Bubnio knygos „Nesėtų
rugių žydėjimas“ aptarimas.
i inis auk ė i as Dvejos stalo teniso varžybos. Sporto šventė. Baidarių
varžybos Nev žiu. 7 tinklinio varžybos. Turistinė išvyka dviračiu. Dvejos krepšinio
varžybos. Slidinėjimo varžybos.
et inis ar as Rašyti scenarijai. rengta vasaros šokių aikštelė. Pasiruošta chorų, šokių kolektyvų apžiūrai. sigytas magnetofonas „Delfinas“. Paruošti
stendai Gegužės 1-osios šventei. Parengta S. Krasausko kūrinių ciklo „Amžinai
gyvi“ paroda10.
1981 m. kultūros namuose veikė mišrus choras (53 dalyviai), moterų (10),
merginų (10), vyrų (18), pensininkų (17) vokaliniai ansambliai. Per koncertus pasirodydavo 4 duetai, 4 solistai. Gausu būta liaudies šokių ratelių jaunimo (20),
pagyvenusių žmonių (16), pensininkų (16), vaikų (26). Pramoginių šokių ratelis
vienijo 40 vaikų. Scenos meną puoselėjo jaunimo (15), pensininkų (7) ir vaikų (18)
dramos būreliai, 16 skaitovų. Instrumentinei muzikai atstovavo estradinis (19) ir
dūdų (14) orkestrai, kaimo kapela (8). Ataskaitose minimi jaunimo, vaikų, moterų,
knygos bičiulių, kulinarijos ir mezgimo klubai, stalo teniso, tinklinio, šaškių ir šachmatų būreliai. Liaudies universitetas turėjo 126 klausytojus. Per metus organizuota
17 teminių vakarų ir kitų renginių, 16 meno saviveiklos spektaklių ir koncertų, 14
šokių vakarų. Visuose šiuose renginiuose dalyvavo per 10 tūkstančių babtiečių11.
Kultūros namai babtiečiams skiepijo didžiojo meno poreikį. rganizuotos išvykos į Vilniaus, Kauno, P nevėžio teatrus, kur žiūrėti spektakliai V. Šekspyro „ amletas“, . Ibseno „ eda Gabler“, B. Brechto „ otušė Kuraž“, A. strovskio „Pelninga vieta“, . Grušo „Švitrigaila“, K. Sajos „Saulė ir stulpas“ ir
kt.
Babt s buvo pakviesti aktoriai Antanas Gabrėnas, Irena Garasimavičiūtė,
K stutis Genys, Vytautas Grigolis, Bernadeta Lukošiūtė, Laimonas Noreika, Algimantas Norvilas, eslovas Stonys, Robertas Vaidotas, Remigijus Sabulis, solistas
Valentinas epkus, režisierius Stanislovas Rubinovas. Veikė dailininkų Stasio
Krasausko, Konstancijos Petrikaitės-Tulienės, Veronikos Šleivytės darbų parodos.
Kultūros namų darbuotojų kaita
buvo didžiulė. Tai lėmė menkas atlygi- 10 Ten pat, b. 69, l. 87–88.
nimas, biurokratinių reikalavimų našta, 11 Ten pat, b. 110, l. 24.
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vietos ūkinių vadovų požiūris į kultūrą. 1982 m. apibendrintoje Kauno rajono
KN ataskaitoje rašoma
Sunkiai sprendžiama problema
tai kadrų kaita kultūros namuose. O tą kadrų kaitą
... dažnai apsprendžia blogos materialinės sąlygos. Ne visi kultūros darbuotojai yra
aprūpinami butais, mažai kas gauna iš ūkių priemokas, kultūros darbuotojus žiūrima
iš aukšto kaip žemesnės specializacijos darbuotojus12.
Babtų KN darbuotojų sąraše gali pasitaikyti ir kuriozų. Kai vienu metu mokytojams buvo draudžiama eiti antraeiles pareigas, atlyginimą už vadovavimą mėgėjų trupėms jie gaudavo kitų, fiktyviai įdarbintų asmenų vardu. Kartais fiktyvų asmenį trumpam
įdarbindavo, kad prasimanytų grynųjų pinigų, kurių reikėdavo smulkiems reikalams.
Iš Babtų KN dirbusių asmenų giliausią pėdsaką paliko direktorės Aleksandra
Dėdelienė ir Stefanija Dimšienė, meno vadovai onas Dauguvietis ir Danguolė
ikelskienė.
Toliau pateikiame Babtų KN dirbusių asmenų vardus ir pavardes.
Direktoriai uozas Rinkevičius (1955–1958), Steponas Bacevičius (1956, laikinai), Pranas Dovydaitis (1958), Aldona Brazauskaitė (1958–1961 08 25), Algirdas
Simonaitis (1961 08 25–1963 08 01), Aleksandra Dėdelienė (1963 11 26–1979), Vincas
Špakauskas ( –1969 10 20, laikinai), Daiva Tvarijonienė (1982 12 01–1983 07 31),
Stefanija Dimšienė (1983 08 06–1989 02 15), ita Skudžinskienė (1989 11 15– ).
eno vadovai Valerija aldžienė (1955 09 02–1956 08 31), uozas Laužadis
(1956 09 01–1957 03 31), Vytautas Povilaitis (1957 04 01–1957 09 01), Vytautas Pučinskas (1957 09 15–1958 03 04), onas Dauguvietis (1958 03 20–1969 10 31), advyga
Poškaitienė (1969 11 01–1970 04 30), Genovaitė Andrijaitienė (1970 05 01–1971 10 01),
nutė anušonytė (1971 10–1972 10 01), eslovas
izerevičius (1972 10 01– ),
Gintautas
ilaknis ( –1982 02 29), Danguolė
ikelskienė (1983 02 09–2002)13,
Algimantas Barniškis ( –1984 11 13, laikinai), Kastytis Barštys (1984 09 01– ),
Remigijus arma (1987 11 01–1988 03 01, laikinai).

uniškių kultūros namai
Šie kultūros namai atidaryti 1989 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos valstybinėje
žemės ūkio augalų veislių tyrimo stotyje. tatai perkelti iš uždarytų Kul utuvos
KN. staigos direktore gruodžio 4 d. paskirta Skirmantė ačytė, o meno vadovo
etatą dalijosi ita Adomaitytė ir Algis Klezys (nuo 1990 02 01). Netrukus buvo
atkurta Lietuvos nepriklausomybė, prasidėjo visa apimanti valstybės įstaigų pertvarka. un škių KN buvo likviduoti, taip ir nepradėj veiklos.

Pagynės kultūros namai
Pag nės kultūros namai pradėjo veikti 1963 m. ie glaudėsi dvarininko urevičiaus name kartu su tarybinio ūkio raštine ir biblioteka. 1980 m. ūkis raštinei ir
KN pastatė naują raudonų plytų pastatą.
staiga veiklą pradėjo organizuo12
Ten pat, b. 135, l. 16.
dama paskaitas ir poilsio vakarus, nau- 13 2002 m. kultūros namai pavadinti kultūros centrais.
D. ikelskienė Babtų kultūros centre dirbo iki 2015 m.
jametinių eglučių renginius Pagynės
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ir Ant gynės ūkio skyrių vaikams. Nemažai dėmesio skirta literatūrai įvyko
B. Sruogos „Dievų miško“, P. virkos „ emės maitintojos“, . Sluckio „Laiptų į
dangų“ aptarimai, emaitės „ arčios“ literatūrinis teismas, paminėtos šios rašytojos 120-osios gimimo metinės. 1967–1968 m. pastatytos K. Sajos komedijos „Kur
mano protas“, „Šeškai“14.
Nuolat leistas mėnesinis sienlaikraštis „Liaudis kontroliuoja15.
1979 m. KN veikė 48 dainininkų choras, moterų ansamblis (10), vyrų ansamblis (17), pensininkų ansamblis (16), etnografinis ansamblis (20); dramos būreliai
jaunimo (5), pensininkų (6); liaudies šokių rateliai jaunimo (16), pagyvenusių
žmonių (12), pramoginių šokių (12); skaitovai suaug (10), vaikai (3); meninė
agitbrigada (8); kaimo kapela (6), estradinis orkestras (5), pensininkų kapela (3)16.
Senieji pagyniečiai teigia, kad ne visi šie kolektyvai buvo pastebimi.
1981 m. Pagynėje įvyko studentiškų teatrų festivalis „Talkininkai – 81“,
dalyvauta jaunimo klubų festivalyje Kačerg nėje. rganizuotos ekskursijos į Kauno
dramos teatrą, kur žiūrėta . Glinskio pjesė „Kingas“, K. Sajos „Sielų mainai“17.
Kiekvieną savait buvo rodomas kinas.
Pagynės KN direktoriais dirbo Valerija Piščiulkaitė (1963 gruodis– ), . Barauskaitė ( –1968 06 25), Gražina ikelionienė (1968 06 25–1970 12 19), Bagdonas ichnevičius (1971 06 15–1971 11 26), Valentina Karamzinienė (1971 12 01–1972 03 23),
Danutė Švabauskienė (1972 03 24– ), Ignas Vaičekauskas (1973 05 01–1974 12 01),
Valerijus ilieška (1974 12 16–1975 04 30), ūratė otuzaitė (1975 08 01–1976 04 01),
Aldona Kilkuvienė (1976 04 01–1976 06 01), eslovas izerevičius (1976 06 01), Povilas Banaitis (1976 07 03–1977 07 31), Vytautas Gurauskas (1977 08 01–1978 06 15),
Džordanas Aksenavičius (1978 06 15– ), ūratė otuzaitė ( –1980 02 10), Tavosė
Radavičienė (1980 02 11– ), osė Lebedžinskienė (1981– ), Valentina Rudelevičienė
( –1983 03 03), Diana Dimšaitė (1983 07 05– ), Danguolė Dabravolskytė-Kasparienė
(1987 04 16– ), Lina Dimšaitė (1988 03 01–1989 04 30, pavadavo D. Kasparien ),
olanta ažeckaitė (1990).
KN meno vadovai Natalija Karčiauskaitė (1963 04 02–1963 06 30), lžbieta
lobeckaitė (1963 07 01–1968 10 31), Algirdas Kruklinskas (1968 11 01–1968 11 30),
onas Kregždė (1968 12 01–1969 11 01), onas umaras (1969 11 10–1970 12 31),
ulija Sakalauskaitė (1971 02 01–1971 04 30), nutė anušonytė (1971 04 30–1971 10),
Algimantas Brundza (1972 09 07–1972 11 22), uozas Abromavičius ( –1973 03 10),
Ignas Vaičekauskas (1973 03 11–1973 05 01), Gražina ikelionienė (1973 05 01–
1973 08 31), Vitalijus Šumauskas (1973 09 01–1973 12 29), eslovas izerevičius
(1974 01 01–1974 08 31), Vytautas Alinauskas (1974 09 01–1974 12 23), eslovas
izerevičius (1975 01 01–1976 14 KAA, f. R1217, ap. 1, b. 4, l. 4; b. 8, l. 50; b. 12,
l. 4, 32; f. R878, ap. 1, b. 231, l. 7–17.
03 31), ūratė otuzaitė (1976 04 01– 15 Pagal 1965 m. SSRS AT įstatymą įmonėse, kolū1977 08 22), G. Valaisa (1977 09–1977
kiuose, įstaigose veikė visuomeninės liaudies kontrolės grupės, kurios sekė, kaip laikomasi įstatymų,
10 01), anina Andriuškevičiūtė (1977
ūkiškumo, vykdomi patvirtinti planai. Dažniausiai
10 01–1977 12 01), Ričardas itkus (1977
ši veikla buvo formali, nes grupių nariai buvo
pavaldūs kontroliuojamiesiems, tad prisibijojo jų
12 01– ), Lina Dimšaitė (1988 03 01– ),
atsakomųjų veiksmų. ed. pastaba.
onas Racevičius (1990– ).
16
KAA, f. R878, ap. 1, b. 337, l. 12.
17

Ten pat, f. 1217, ap. 1, b. 110.
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Panevėžiuko kultūros namai
Panevėži ko kultūros namai įsteigti 1958 m. gegužės 1 d. ie įsikūrė buvusiuose urevičių dvaro rūmuose.
1966 m. veiklos ataskaitoje teigiama, kad veikia 12 įvairių ratelių, kurie jungia
147 narius. Dūdų orkestre ir instrumentiniame ansamblyje grojo po 13 muzikantų,
dviejose dramos trupėse vaidino 21 scenos mėgėjas, o dviejuose šokių rateliuose
būta 35 dalyvių. Per metus organizuoti 5 teminiai vakarai, 37 paskaitos, po kurių
paprastai vykdavo šokiai. Kultūros židiniui vadovavo Vincas
arcinkevičius, o
meno vadovas buvo Ksaveras Paschalskis18.
Kultūros namai organizavo privalomus sovietinių švenčių minėjimus, atsiskaitė už vadinamąjį idėjin -politin darbą. Kai kurių paskaitų temos („ ūsų tarybinė
armija – taikos gynėja“, „Leninas amžinai gyvas“, „Socializmo pasaulinės galios
ir įtakos augimas“, „Tarp lygių lygi ir laisva“) šiandien skamba juokingai, tačiau
tada jų paklausyti privaloma tvarka buvo siunčiami kolūkiečiai, moksleiviai. Šokius mėgstąs jaunimas pasirodydavo tokioms paskaitoms baigiantis. Su darbinio
auklėjimo užduotimis kultūrininkai susidorodavo organizuodami „Nevėžio“ kolūkio pirmūnų vakarus, socialistinio lenktyniavimo rezultatų aptarimą, pirmosios
vagos švent ar mechanizatorių palydas į laukus. Didelė paspirtis buvo Vytėnų
sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties mokslininkų paskaitos praktinio
ūkininkavimo klausimais.
stetinio auklėjimo veiklai 1976 m. kultūros namų darbuotojai priskyrė poilsio
vakarus, ekskursijas į Tolj tį (Rusija), erk n ir L škiavą, Duset žirgų lenktynes,
K. Sajos komedijos „Gerasis dėdė“ spektaklį, dailininko mėgėjo Vaičiulevičiaus
darbų parodą, net palydas į Tarybin armiją ir pensininkų vakarą19.
Panevėžiuko KN direktoriai lena Budrytė (1958 05 05–1960 10 31), F. Kalasiūnaitė (1960 12 15–1963), Gražina ikelionienė ( –1963 05 15), Vincas arcinkevičius (1963 06 01– ), Antanina Višinskienė (1968 11 12– ), na Kaminskaitė (1968
11 15–1969 07 05), Alė akūnienė (1969 10 01–1969 12 15), Genovaitė Barkauskienė
(1969 12 15–1972 01 01), ita Ambraziūnaitė (1972 01 06–1972 07 18), K stutis Braukyla (1972 07 19– ), Regina ymantienė (1974 03 20–1974 12 01), Irena Sipavičienė
(1974 12 04–1975 04 16), Vincas Vaičiulevičius (1975 04 15–1975 07 15), dvardas
Plačiakis (1975 09 01–1975 11 30), Dalia žalinskaitė (1975 12 01–1976 02 01), Bačėnienė (1976 02 01– ), lena Barašauskaitė (1979 09 01–1980 09 15), argarita Plačiakytė
(1980 09 15–1981 12 10), Danguolė Dabravolskytė-Kasparienė (1981 12 10–1987 04 16),
Valdemaras iemelis (1987 11 02–1988 03 09), Vladas Karpavičius (1990).
eno vadovai eslovas Pacauskas (1958 06 10–1958 07 10), Pranas Normantas
(1958 07 10–1959 03 10 (atleistas už darbo sužlugdymą ir nemokėjimą groti akordeonu),
Adolfas Palavinskas (1959 03 10–1960 10 15), Palmira
akaraitė (1961 04 01– ),
Dita Paulavičiūtė ( –1963 05 01, pasišalino), Irena Spirgytė ( –1964 10 01), Ksaveras
Paschalskis (1964 10 21– ), Algirdas Daunoras ( –1968 06 01), dvardas Plačiakis
(1968 06 15–1971 09 01), K stutis Braukyla (1971 09 01–1972 06 01), argarita Plačiakytė (1975 12 01–1977 10 01), dvardas Plačiakis (1977 10 01–1988 03 01), Dmitrijus
epliajevas (1988 03 09–1988 06 01),
Audrius Sasnauskas, arina Padolskie- 18 Ten pat, b. 7, l. 3.
19
nė (nuo 1990 02 01).
Ten pat, b. 69, l. 96–97.
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Sitkūnų kultūros namai
Statant ir eksploatuojant Sitk nų radijo stotį, šalia jos išaugo nemaža gyvenvietė.
a. septintajame–aštuntajame dešimtmečiuose joje gyveno apie pus
tūkstančio žmonių. Susiformavusi bendruomenė ėmė organizuoti savo laisvalaikį.
1967 m. čia jau veikė kaimiškieji kultūros namai. uose koncertines programas
rengė 12 įvairių ratelių, jungiančių 96 kultūros ir meno entuziastus. Pažymėtini
vyrų ir moterų vokaliniai ansambliai, šokių rateliai, estradinis orkestras. Kurį
laiką meno kolektyvams vadovavo kompozitorius Viktoras Kuprevičius, KN scenoje pastat s 1943 m. savo sukurtą operet „Pasoga“. Leistas sienlaikraštis, rengti
vaikų rytmečiai20.
1972 m. birželio 15 d. įstaiga uždaryta kaip neperspektyvi.
Sitkūnų kultūros namuose dirbo šie direktoriai Aleksandra Dėdelienė (1968),
Regina eškerytė (1970 04 10–1970 12 31), osė Lukošiūtė (1971 01 01–1972 06 15).
eno vadovai Stasys Andriuškevičius (iki 1970 03 01), Irena Aksenavičienė (1970 03 10–1970 09 17), Antanas Šliužas (1970 10 01–1971 08 01), Nadiežda
Pisareva (1971 08 02–1972 08 01).

emaitkiemio kultūros namai
ema tkiemio KN pradėjo veiklą 1958 m., uždarius Vosiškių ir Gaižuvėlės
klubus-skaityklas. 1963–1975 m. jų direktore dirbo Felicija Kalasiūnaitė-Samaitienė.
Veikė dramos būrelis, liaudies šokių ratelis. Dūdų orkestrui ir moterų ansambliui ilgus metus vadovavo Antanas Šliužas. eno vadovais dar dirbo Vida
Navickaitė, dvardas Palavinskas. Dalyvauta rajono dainų šventėse ir meno saviveiklos apžiūrose. Kultūros namus materialiai ir transportu rėmė „Nevėžio“ kolūkis.
1976 m. prie „Nevėžio“ kolūkio prijungtas Panevėžiuko tarybinis ūkis, kuriame
taip pat buvo kultūros namai. Rajono valdžia nutarė, kad dvi kultūros įstaigos
viename ūkyje yra prabanga, ir emaitkiemio KN tais pat metais panaikino21.

20
21

Ten pat, b. 8, l. 12, 37.
uočerienė R. Panevėžiuko kraštas 1544 1991, 1992.
Rankraštis, saugomas BK .
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Iš Babtų kultūros centro veiklos
anina Danauskienė

B btų kultūros namai (KN), 2002 m. pavadinti kultūros centru (K ), yra išgyven ir aktyvios, įdomios veiklos
metų, ir pilkų atoslūgių. Daug kas priklausė nuo jiems vadovavusių žmonių kvalifikacijos, pareigingumo, išradingumo.
1988 m. prasidėjus Lietuvos Atgimimui, Sąjūdžio renginiams
ir mitingams, kultūrinis miestelio gyvenimas, priešingai, buvo
prisnūd s. Kultūros namų pastatas, priklaus s apylinkei, buvo
apleistas, nešildomas.
Lietuvai atkūrus nepriklausomyb ir remiantis žmonių
entuziazmu, susirūpinta naujo turinio Babtų kultūriniu gyveni- . Danauskienė
mu. 1992 m. rudenį KN direktore paskirta anina Danauskienė,
organizuoti pirmieji renginiai – Senųjų metų palydos, iškilmingas Vasario 16-osios
minėjimas. uos savo salėje priglaudė Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas. Babtiečiams patikėta organizuoti Kauno rajono ir didesnio masto renginius.
1993 m., po ketverių metų pertraukos, Babtuose atgaivinta Ka no zonos
teatrų šventė „Kaimiškoji rampa“, kurioje dalyvavo 5 dramos kolektyvai – iš
onav s, Kėd inių, Kalvarij s ir Kauno (2) rajonų.
1994 m. Lietuvos liaudies kultūros centras, Kauno rajono kultūros, švietimo
ir sporto skyrius bei Babtų KN namai surengė teatrų švent „Pastogė–94“. i skirta
uozo Vilkutaičio-Keturakio 125-osioms gimimo ir jo veikalo „Amerika pirtyje“ pirmojo pastatymo 95-osioms metinėms, taip pat Babtų miestelio 600 metų sukakčiai.
Gegužės 21 d. miestelio gatvėmis nusidriekė teatralizuota šventės dalyvių eisena. Pasirodė Kreting s rajono Ka tenos KN („Amerika pirtyje“, režisierius Balys uškevičius), Uten s rajono Taur gnų KN (A. Fromo-Gužučio „Ponai ir mužikai“, Vygandas Varneckas), Šaki rajono Paluobi KN (R. izaros „Prašvilpta laimė“, Nijolė
ernevičienė ir anina Kriaučiūnienė), Anykšči rajono Viešint klojimo teatras (A. Kazakevičienės „Kaip velnias akmenį nešė“ (Vytautas Germanavičius), Kauno rajono
Raud ndvario KN (U. Segliš „Kampelis“, Ilona epaitė), Radv liškio rajono Bais galos
saviveiklininkai ( . rlicko komedija „Kolumbo gimtadienis“, Vilija Kasčionienė), onav s rajono Šveic rijos KN (A. echovo „Piršlybos“, udita inikytė), K piškio rajono
Sk piškio laisvalaikio centro saviveiklininkai ( . Salolos „Kvailių kaimas“).
1995–1999 m. KN geguž kasmet vykdavo Kauno rajono moksleivių teatrų festivalis „Kaukutis“. ame dalyvaudavo jaunieji aktoriai iš Babtų, Batniav s,
Dome kavos, žer lio, Kul utuvos, Liučiūn , Panevėži ko, Pažėr , Raudondvario,
Rok , Vilkij s.
Nelengvas, bet malonus egzaminas seniūnijos kultūros entuziastams buvo
pasiruošimas Babtų miestelio 600-ųjų ir parapijos 250-ųjų metų minėjimui. is įvyko
1994 m. liepos 2 d. miestelio centre. švent suvažiavo daug buvusių babtiškių,
tarp jų tolimojo plaukiojimo kapitonas Ričardas Lučka, LR Aukščiausiojo Teismo
pirmininkas
indaugas Lošys, Babtuose išrinktas Kovo 11-osios akto signataras
Leonas ilčius, Kauno rajono tarybos nariai.
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Ruošiantis jubiliejui, LR Prezidento dekretu patvirtintas Babtų herbas, vėliava,
o centrinėje aikštėje pastatytas šv. Petro, miestelio globėjo, koplytstulpis (autorius
Algimantas Sakalauskas), išleista . arkauskienės knygelė „Babtai istorijos vingiuose“, . Stonio ir . Barkausko „ ažoji Babtų enciklopedija“.
Koplytstulpį, Babtų vėliavą ir herbą pašventin s klebonas onas Stankevičius
kreipėsi į savo parapijiečius ir svečius, tardamas
Miestelio herbe ir vėliavoje pavaizduoti šventojo Petro raktai, popiežiaus tiara ir
senas babtiškių prekybos amato ženklas
laivas. Šv. Petras yra Babtų globėjas jo stiprybė, jėga ir tikėjimas tebūna mūsų gyvenimo kelias.
Po iškilmingo minėjimo Sodininkystės ir daržininkystės instituto salėje vyko
didžiulis koncertas, kuriame dalyvavo visi Babtų kultūros namų kolektyvai, ansambliai iš Kauno,
kiškės, Garliav s. Sekmadienį, liepos 3 d., vyko Šv. Petro ir
Povilo atlaidai, šventoriuje pašventinta Laiminančio Kristaus skulptūra. Iškilmėse
dalyvavo vyskupas Sigitas Tamkevičius1.
Kasmet nuo 1995 m. Babtų miestelio aikštėje vyksta tradicine tapusi šventė – Petrinės. os prasideda sportiniais žaidimais ir rungtimis. Grojant pučiamųjų
orkestrui ir pakėlus vėliavas, skelbiama oficialioji dalis. Nuo 1999 m. Babtų seniūnas
onas Praškevičius paskelbia daugiausia savo darbais nusipelniusį
etų žmogų.
am įteikiamas Sodininkystės ir daržininkystės instituto įsteigtas apdovanojimas –
stiklinis obuolys. Paskelbiami ir Babtų gimnazijos moksleiviai – olimpiadų nugalėtojai, sporto prizininkai, apdovanojami gražiausių sodybų šeimininkai.
Koncertuoja Babtų K ir iš kitur pakviesti meno kolektyvai.
Antrąją šventės dieną bažnyčioje vyksta sakralinės, klasikinės ar chorinės
muzikos koncertai. Babtuose koncertavo VDU kamerinis orkestras (vad. Gediminas
Dalinkevičius), Kauno (Saulius Bartulis) ir „ ollegium“ (Ilona Klusaitė) styginiai
kvartetai, „ antate Domino“ choras (vad. Rolandas Daugėla), LR VR
vyrų
choras „Sakalas“ (Romas akarevičius) saksofonininkas Danielius Praspaliauskis,
klavišininkas Raimondas Dauginas ir kt.
2005 m. Babtų bažnyčioje vyko poezijos ir muzikos valanda „Ir stovim su
tavim aukštai“, skirta kunigo poeto Ričardo ikutavičiaus atminimui. Poeto eiles
skaitė ir grojo arij mpolės muzikos mokyklos dėstytojai.
Tradicine tapo ir Tarptautinė vaikų gynimo diena – Birželio 1-oji. Tą dieną
renkasi ir koncertuoja vaikų kolektyvai iš visos seniūnijos Babtų K , Panevėžiuko pagrindinės mokyklos, Pag nės vaikų globos namų. Avyksta Kauno rajono
šeimynos, auginančios ir globojančios vaikus. Keletą metų ši šventė rengta kartu
su Kauno rajono vaiko teisių apsaugos skyriumi.
Kultūros centro meno mėgėjai turi savo švent „Supyniau pynimą“. ą
švenčia paskutinį lapkričio penktadienį. Skelbiamas daugiausia nusipeln s meno
mėgėjas – „ etų spinduliukas“. ais yra tap Rasa Sasnauskienė, Rūta Trepkuvienė, Audronė ikienė, Ramutė Sankalienė, Daiva ir Romualdas Šepučiai, Stasė ir
Vytautas Abromavičiai, Teresė inkevičienė, Laima Špakauskienė, dita Simonaitienė. Pagerbiami ir anksčiau veikloje dalyvav dainininkai, muzikantai, šokėjai.
Senuosius metus babtiškiai kasmet palydi K renginiu „Prisiminkime, 1 Kauno diena“, 1994, liepos 4; Tėviškės žinios, 1994,
liepos 5.
kas buvo geriausia“. Babtų seniūnas
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Daug metų su pasisekimu koncertavo LSDI darbuotojų trupė „Babtų
raganos“ Stanislava
Birutė

ašinskienė ir

ofija Staniukaitienė, Ona Bartkaitė, Albina
amutė Sankalienė. 2010 m. A.

atkelio nuotr.

. Praškevičius primena visus įsimintinus metų įvykius ir darbus seniūnijoje. Pagerbiami renginių rėmėjai ir pagalbininkai.
Gražiai ir prasmingai švenčiamos valstybinės šventės. pač įspūdinga buvo
2004 m. Vasario 16-oji, kai kraštietė menotyrininkė dr. arija atušakaitė skaitė
paskaitą „Istorinės atminties kelias“, pristatė savo knygą „Barboros Radvilaitės
portretai“. Kovo 11-osios pagerbimas iškilmingai prasideda miestelio aikštėje,
paskui persikelia į K . ra koncertav VDU
uzikos akademijos prof. Sabinos
A. artinaitytės klasės studentai, šios akademijos instrumentinis ansamblis (vad.
ustinas Straukas), Kėdainių kamerinis choras „Ave usica“ (Algirdas Viesulas),
Kauno mišrus choras „Diemedis“ ( ovita Kulakauskienė), vyrų choras „Perkūnas“
(Romaldas isiukevičius).
Nuo 1989 m. miestelio parke, prie kryžiaus Lietuvos tremtiniams atminti,
minima Gedulo ir vilties diena. Renkasi buv tremtiniai ir miestelio bendruomenės žmonės. Savo išgyventus prisiminimus pasakoja buv
tremtiniai, dainuojamos tremtinių dainos.
Ant Stabaun čiaus kalvos prie paminklo S. Dariaus ir
S. Girėno skrydžiui per Atl ntą atminti nuo 1993-iųjų kas
penkeri metai taip pat vyksta renginiai. Prie paminklo pasodintas atminimo ąžuoliukas.
2008–2012 m. K vadovavo urga Totilienė. Prieš tai
dirbusi Sitk nų pagrindinės mokyklos mokytoja ir ten subūrusi vaikų folkloro ansamblį „Lakštingalėlis“, nuo 2002 m.
vadovavusi Babtų folkloro ansambliui „Vėrupė“, ji energingai
ir išradingai telkė meno ir kultūros entuziastus. Klastinga liga
. Totilienė
nutraukė jaunos moters užmojus ir gyvenimą.
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E. Patinskaitė
. Girnius
D. Šakalienė
E. Šnipaitis
L. Lukenskienė
A. Pauželienė
. Maročkienė

2013 m. K vadovavo Viktorija ongirdaitė, o nuo 2014 m. sausio pradžios
direktore dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos auklėtinė glė Patinskaitė.
Babtų K veikla apima ir Panevėžiuko, Vandži galos, Pag nės gyvenvietes.
2015 m. K dirba šie specialistai.
eno vadovas onas Girnius vadovauja pučiamųjų orkestrui „Algupys“ ir
kaimo kapelai „Šventupis“. Baig s Kauno . Gruodžio konservatoriją, turi pučiamųjų orkestro vadovo kvalifikaciją.
eno vadovė Danutė Šakalienė baigė Lietuvos valstybin konservatoriją,
vadovauja moterų chorui „Gynia“.
eno vadovas dgaras Šnipaitis Vandžiogaloje vadovauja vaikų ir jaunimo
liaudies šokių kolektyvui „Verpetukas“, o Babtuose – vaikų tautinių šokių rateliui
„Sodelis“. rganizuoja respublikinį šokių festivalį „Sušoksim šokimėlį“, Kauno
rajono šiuolaikinių šokių festivalį „Pavasario šėlsmas“. Baig s Klaipėdos universiteto menų fakultetą (choreografija), Vilniaus dailės akademijos menų magistras.
tninės kultūros specialistė hum. m. dr. Laura Lukenskienė vadovauja
folkloro ansambliui „Vėrupė“. Studijavo VDU (etnologijos magistrė) ir Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje (doktorantūra).
tninės kultūros specialistas Andrius orkūnas vadovauja folkloro ansambliui
„Griežlė“ ir kaimo kapelai. Baig s Telši aukštesniąją dailės mokyklą ir muzikos
pedagogikos studijas Šiauli universitete.
Inžinierius Robertas Danauskas vadovauja roko grupei „Laikas“, dirba garso
ir šviesos operatoriumi. Baig s Kauno technologijos universitetą.
Režisierė Alma Pauželienė baigusi Klaipėdos universiteto enų fakultetą.
Projektų vadybininkė-referentė Vilma aročkienė baigusi lietuvių kalbos ir
literatūros specialybės studijas Vilniaus pedagoginiame institute.
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Kultūros centro meno kolektyvai
Folkloro ansamblis „Vėrupė“
Lietuvos valstybės atgimimas dar vadinamas dainuojančiąja revoliucija. Šį
palyginimą patvirtina folkloro ansamblis „Vėrupė“, – jis yra tos revoliucijos kūdikis.
monės, tarp jų ir babtiečiai, besiburią į Sąjūdžio gretas, meil tėvynei
reiškė dainomis. 1988 m. pradžioje jie susibūrė į folkloro ansamblį. Pirmieji kolektyvo nariai buvo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto darbuotojai
dvardas Armolaitis, na Bartkaitė, na Gaučienė, Dalia ir Bronislovas Gelvonauskiai, Albina ašinskienė, Rima ir Virgis Keparučiai, Stanislovas Kutkevičius,
ulija Samsonaitė, Stasys Švirinas. Prie jų tuoj prisijungė Babtų miestelio gyventojai
Teresė inkevičienė, Irena Ragažinskienė, Stasė Staniukaitienė, Rūta Trepkuvienė,
kiti. Vadovauti ansambliečiams ėmėsi KN choro vadovė Danguolė
ikelskienė.
Pirmasis koncertas miestelyje įvyko netrukus – minint Vasario 16-ąją. Ansamblis
dainuodavo įvairiuose Sąjūdžio susirinkimuose, KN renginiuose.
1989 m. parengta didesnė programa, įvyko vakaronė „Sodai, daržai, gėlės
lietuvių liaudies dainose ir tautosakoje“. Dainuotos „Gegutė sode kukava“, „Serbenta
uoga“, „ aliam sode obelėlė“, „Po vyšnių sodą vaikščiojau“ ir kt. Pasakojimais
visus džiugino Irena Trumpiškienė.
Labai įdomią programą buvo parengusio trys nos – Bartkaitė, Gaučienė
ir Bagdonienė. os savo dainoje ir sakmėse pavaizdavo moters gyvenimą nuo
gimimo iki mirties. Ši programa parodyta ir Kauno rajono moterų suvažiavimui.
1990 m. į ansamblį atėjo biologė ita Duchovskienė. Prieš tai ji dalyvavo
Vilniaus universiteto garsaus ansamblio „Ratilio“ veikloje, būrė tautosakininkus
Dotnuvoje, tad greitai tapo ir babtiškių kolektyvo siela. 1993–2001 m. jam vadovavo. 1995 m. ansamblis pasivadino Vėr pės upelio vardu.
1992–1993 m. daug repetuota, išmokta labai daug dainų, ratelių ir žaidimų.
Tai „Šals rudenėlis“, „ i, ant cilto“, „ i, kur tu buvai “, „Kur aisiu, aisiu“, „Bėg
upeli“, „Putinėli raudonasai“, „Ar aš nesakiau“, „Ko tu žvingi, žirgeli“, „ alia
volungėlė“, „Dainuok, sesule“ ir kt.
Daug dėmesio skirta tautiniams drabužiams. Kadangi į Babt s žmonės yra
suvažiav iš visos Lietuvos, tai kolektyvo nariai rengiasi pagal atstovaujamą vietov .
1991 m. ansamblis koncertavo L tvijoje, R zeknės mieste. Ansamblio žmonės
keitėsi. 1992–2005 m. dainavo Danguolė Barkauskienė, Ilona Baltuškienė, Rasa
Bobinaitė, anina Danauskienė, Dalia Levišauskienė, anina Linauskienė, ūratė
erkelevičienė, Vaida ickevičiūtė, Danguolė ikelskienė, Teresė inkevičienė,
Asta Patašiūtė, Vladas Paulavičius, Pranas Petronis, Lina Pužaitytė,
onika Simonaitienė, Aldona Smilgaitienė, Lina Smilgaitytė, dita Staniukaitytė, Stasė Staniukaitienė, Birutė Sviderskienė, Gintautas Tamulaitis, Rūta Trepkuvienė, tonas
Visockas, Audronė ikienė.
Nuo 1994 m. ansamblis dalyvavo visose Pasaulio lietuvių dainų šventėse
V lniuje, Kauno apskrities dainų šventėse.
Koncertuota tarptautiniuose festivaliuose 1995 m. – Kla pėdoje („Parbėg
laivelis“), 1996 m. – Kaliningrad (šalia 16 šalių atstovauta Lietuvai), 1998 m. –
arij mpolėje („Tai žiba žiburužiai“), 2005 m. – Šiauliuos („Saulės žiedas“),
2010 m. – T kume (L tvija, „ ilzkalns“).
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Folkloro ansamblis „ ėrupė“.
2015 m.
„ ėrupės“ ansamblis romansų
koncerto rūbais. 2015 m.
Pauliaus

asiliausko nuotraukos
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1998–2001 m. prie ansamblio buvo susikūrusi kapela, kuriai vadovavo
Remigijus arma. oje grojo Vincentas ezginas, uozas rentas, onas arma.
2002–2012 m. „Vėrupei“ vadovavo urga Totilienė. i liaudies meno ir dainų
buvo pasisėmusi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ansamblyje „Kupolė“.
„Vėrupė“ t sė ir turtino Užgavėnių, advento, Trijų Karalių, urginių tradicijas,
parengė romansų programą, su kuria aplankė ir atokesnes Lietuvos scenas. Repertuare – žemaitiškos, dzūkiškos, suvalkietiškos dainos, tačiau vyrauja aukštaitiškos.
2004 m. įrašyta pirmoji kompaktinė plokštelė – 20 liaudies dainų.
2015 m. ansamblyje dainuoja Stasė Abromaitienė, Vytautas Abromaitis, Algimantas Danauskas, anina Danauskienė, Vincas ezginas, ūratė erkelevičienė,
Danguolė ikelskienė, Teresė inkevičienė, Irena Ragažinskienė, Rasa Sasnauskienė, dita Simonaitienė, Laima Špakauskienė, Rūta Trepkuvienė, Irena Valuntienė,
Audronė ikienė. iems vadovauja Laura Lukenskienė.

oterų vokalinis ansamblis „Vejuona“
Ansamblis susibūrė 1986 m., jam nuo pradžios iki 2015 m. vadovavo Danguolė
ikelskienė, o 1998–2010 m. akompanavo Gailutė Bogdanaitė. Pirmosios dainininkės buvo Sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties mokslo darbuotojos
na Bartkaitė, na Gaučienė, Albina Rašinskienė, ulija Samsonaitė, mokytoja na
Moterų vokalinis ansamblis „ ejuona“. Sėdi
urga Totilienė, Audronė
ankauskaitė,

omutė Sankalienė ir Elena Survilienė stovi

ikienė, Edita Simonaitienė, vadovė Danguolė Mikelskienė,

ūta Trepkuvienė,

asa Sasnauskienė. 2010 m. A.

atkelio nuotr.

aneta
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Bagdonienė, Teresė
inkevičienė. Vėliau kolektyvą papildė
Ramutė Sankalienė, dita Simonaitienė, lena Survilienė, Rūta
Trepkuvienė, Audronė ikienė, kurios dainuoja ir šiandien.
Po kelerius metus ansamblyje dainavo anina Danauskienė, Irena Gervinienė, Rima Nevėrienė, Irena Ragažinskienė,
Lina Smilgaitytė, Stasė Staniukaitienė, advyga Šašlauskienė,
urga Totilienė.
Ansamblis koncertuoja K scenoje, Kauno rajono renginiuose ir festivaliuose liaudies dainų „Supyniau dainuž “ –
lgakiemyje, sakralinės muzikos „ žiebkim žiburį vilties“ ir
kalėdinių giesmių „Kalėdų žvaigždė“ – Pažėrų kultūros centre, D. Mikelskienė
Kauno rajono dainų ir šokių šventėse Kul utuvoje.
1994, 1998 ir 2003 m. ansamblis parengė gana sudėtingą chorų programą ir
dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje. Kadangi B btai draugauja su
L tvijos P rės pagastu, teko garbė koncertuoti ir broliams latviams.
2005 m. ansamblis pasivadino Nev žio intako Vejuon s vardu. 2015 m.,
vadovaujant Danutei Šakalienei, jis veiklą nutraukė.

Liaudiškos muzikos kapela „Šventupis“
Kaimiškoji kapela prie Babtų KN veikė nuo 1978 m., o gal ir anksčiau.
1998 m. ją naujai subūrė ir iki šiol vadovauja onas Girnius. Akordeonais groja
aneta Ambrožienė ir Vytautas Kaupas, pučiamaisiais – onas Girnius, indaugas
Kapela „Šventupis“. Iš kairės

asa Sasnauskienė,

Algimantas Danauskas, Mindaugas Tomkus,

iktoras Štilpa, K stutis Gečas, onas Girnius,

ytautas Abromaitis,

aneta Ambrožienė, Genutė

Staliūnienė su anūke Emilija, Asta Petrauskienė, Audronė Navickaitė,
P.

asiliausko nuotr.

ioleta Šaltienė.
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Kapelos šlovės valanda L T televizijos konkurso „Duokim garo“ nugalėtojai. Iš kairės
G. Staliūnienė, A. Petrauskienė, O. Pranaitienė, A. Navickaitė,
konkurso laidų vedėjai S. Kavaliauskas ir L. Sungailienė,

. Šaltienė,

. Sasnauskienė,

. Karpavičius, K. Gečas, M. Tomkus, A. Danauskas, vadovas . Girnius.
E. Staliūnaitė ir laidos režisierė

asa

. Ambrožienė,
. Danauskas,
emai

akarė su dukrele. 2014 m. Babtų KC nuotr.

Tomkus, K stas Baršukaitis, mušamaisiais – Robertas Danauskas. Keletą metų akordeonu grojo (ir dainavo) ūkininkas Romualdas Šeputis, mušamaisiais – Vasilijus
Treščenkinas. Kapeloje dainuoja Rasa Sasnauskienė, Asta Petrauskienė, Audronė
Navickaitė, Violeta Šaltienė, Vytautas Abromaitis ir Algimantas Danauskas.
Kapela groja kultūros centro, miestelio šventėse ir rajoniniuose renginiuose.
2011 m. liepą „Šventupis“ dalyvavo tarptautiniame liaudiškos muzikos
festivalyje Tukume (Latvija), koncertavo Pūrės miestelio scenoje. 2013 m. vasarį
sėkmingai pasirodė kapelų varžytuvėse „Grok ir dainuok“ Ram čiuose (Kauno r.).
2014 m. rugpjūtį linksmino raseiniškius respublikinėje muzikos ir sporto šventėje
„Girkalnio griežynė“.
didžiausia sėkmė „Šventupį“ lydėjo 2014 m. gegužės 31 d. Vilniuje. Finalinėje LRT liaudiškos muzikos konkurso „Duokim garo“ TV laidoje jis įveikė
Kretingos K kapelą „Lakštingėlė“, laimėjo nugalėtojų vazą ir diplomą. Naujosios
televizijos žvaigždės buvo iškilmingai sutiktos Babtuose čia jų laukė laužai ir
fejerverkai, kitos linksmybės.
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aunučių tautinių šokių kolektyvas „Sodelis“
1999 m. KN meno vadovė olanta
armienė 9–11 m. vaikus subūrė į du
šiuolaikinio šokio kolektyvus Panevėžiuko pagrindinėje ir Pagynės pradinėje mokyklose. 2003 m. atėjus dirbti choreografui Vladislovui Rimantui Lukianskui, pasikeitus
ir vaikams, Babtuose susidarė tautinių šokių dvi jaunučių grupės – „Sodelis“ ir
„Sodelio atžalėlės“. Kasmet augo jų meninis lygis. Koncertavo miestelio ir įvairiose
Kauno rajono šventėse. 2009 m. dalyvavo Lietuvos dainų šventėje „Amžių sutartinė“.
2008 m. rudenį „Sodeliui“ pradėjo vadovauti choreografė na akauskienė.
sigyti nauji tautiniai drabužiai. Dabar šio kolektyvo vadovas – dgaras Šnipaitis.

Popchorai „Babtukai“, „Nenuorama“,
šou studija „ -vita“ ir kiti vaikų kolektyvai
Vaikų choras susibūrė 2000 m., iš pradžių jam vadovavo Rasa Sasnauskienė.
2003 m. vaikus perėmė Šiaulių konservatoriją baigusi vita Kantauskaitė- labienė
ir jiems energingai, išradingai vadovavo apie dešimtį metų. (2007–2008 m. .
labien laikinai pavadavo Gintarė Stankutė (mokė liaudies dainų ir folkloro) ir
Aušra Valnickienė.)
2003 m. choras pasivadino „Babtukais“, jame dainavo per 20 vaikų. Apie
2005 m. iš šio choro dar buvo sukurtas 10 vyresnių merginų ansamblis „ urika“.
Šalia K „Babtukų“ veikė choras „Nenuorama“, kur vaikai
privačiai mokėsi chorinio ir solinio dainavimo, choreografijos.
Paaiškėjus, kad „Nenuoramos“ vardą jau turi kitas kolektyvas,
vaikų šou studija pasivadino „ -vita“. Dalyvauta vokaliniuose
ir choreografiniuose konkursuose ar festivaliuose „Norim
kilt“, „Forum Palace“, „ es – pasaulis“ (Vilniuje), „Dzūkijos
žvaigždutė“ (Alytuj ), „Pavasario fiesta“, „Baltumo šventė“
(Kaun ), „Rasos lašeliai“ ( arijampolėje), „Laumės juosta“
(Palangoj ), tarptautiniame konkurse „ ažųjų angelų opera“
E. labienė
(2006 m. tapo laureatais) ir kt.
Grupės „Deka“
pasirodymas
Eurovizijos vaikų
dainų konkurse
per L T televiziją.
2010 m.
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2009 m. prie „Babtukų“ choro susibūrė roko grupė „Deka“ – Rūta onaitytė,
Greta Liutkutė, Ieva Lincevičiūtė ir Karolina Noreikaitė. ergaitės su daina „ ei
galėčiau pakeisti pasaulį“ (G. Liutkutės idėja, . labienės žodžiai ir muzika,
Virgilijaus labio aranžuotė) dalyvavo urovizijos vaikų dainos konkurso respublikinėje atrankoje, laimėjo pusfinalį, o galutinai užėmė 5 vietą.
Siekis dalyvauti konkursuose, juose užimti aukštesn vietą pakišo koją šiam
vaikų sąjūdžiui. Ne visi jie tiko varžyboms, tai liūdino tėvelius ir pačius vaikus.
Apie 2012 m. . labienės veikla Babtuose nutrūko.
Su „Dekos“ ir „ -vitos“ atliekamomis dainomis, dalyvavimu urovizijos
konkurse galima susipažinti internete.

Roko grupė „Laikas“
1980 m. Babtų KN muzikantas Kastytis Barštys pramokusius groti moksleivius
subūrė į grup . svaldas Simokaitis grojo gitara, brolis dvynys Giedrius – bosine
gitara, Rasa Vilkevičiūtė – klavišiniais, enrikas Bučys – mušamaisiais. Netrukus
jie pradėjo groti Babtų vidurinėje mokykloje šokių metu, grupei vadovauti ėmėsi
mokytojas Vidas ikalauskas. 1981 m. prie grupės prisijungė Robertas Danauskas.
Baig mokyklą, . Simokaitis ir R. Danauskas su bendraminčiais 1986 m.
Babtų KN įkūrė roko grup „Laikas“, kurią sudarė Arvydas Beiga – vokalas,
gitara, Arūnas Liaudanskas – solinė
gitara, Virginijus Svirskas – mušamieji,
. Simokaitis – bosinė gitara, R. Danauskas – klavišiniai.
1988 m. vietoje V. Svirsko atėjo Aivaras Aukstinis, 1992 m. vietoje . Simokaičio – Arvydas Vaiveras,
2003 m. prisidėjo Arūnas Antanavičius
(vokalas), 2010 m. – Algirdas Ratkelis
(solinė gitara).
„Laikas“ atlieka per 30 savo
kūrybos dainų. Koncertavo daugelyje
renginių, festivalių Kauno rajone ir
už jo ribų. Grojo kartu su grupėmis
„Trylika“, „Ašmenys“ ir kt.
Grupė pristatyta
indaugo Peleckio knygoje „Lietuvos rokas. Ištakos
ir raida“ (2011).

oterų choras „Gynia“
eno kolektyvas susibūrė 2006 m.
hore dainuoja įvairaus amžiaus ir profesijų moterys tarnautojos, mokslininkės,
medikės, mokytojos, ūkininkės. Repertuarą sudaro harmonizuotos liaudies ir
originalios lietuvių kompozitorių dainos.

oko grupė „Laikas“. Pirmoje eilėje Arūnas
Liaudanskas gitara , Arvydas
gitara , Algirdas

atkelis gitara

Antanavičius vokalas ,

aiveras boso
stovi Arūnas

obertas Danauskas

mušamieji , Arvydas Beiga vokalas . 2011 m.
A.

atkelio nuotr.
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Moterų choras „Gynia“ su
vadove D. Mikelskiene. 2010 m.
„Gijos“ šokėjai. 2010 m.
A.

atkelio nuotraukos
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2007, 2009 ir 2014 m. dalyvavo Lietuvos dainų šventėse Vilniuje.
horo įkūrėjos ir ilgametės vadovės D. ikelskienės pareigas 2015 m. perėmė D. Šakalienė.

Senjorų šokių studija „Gija“
Babtų senjorų šokių studija „Gija“ susikūrė 2003 m. Nuo pat pradžių jai
vadovauja Audrius Sasnauskas. Studijos prezidentas – uozas Filipavičius. Kolektyve šoka 30 atlikėjų – mokslininkai, pedagogai, verslininkai, ūkininkai, muzikantai
ir valstybės tarnautojai. „Gijos“ studijos nariai ne tik iš Babtų, bet ir aplinkinių
Stabaun čiaus, Panevėži ko, Šlien vos kaimų, net iš Kėdainių rajono. Nuo pat
studijos įkūrimo šoka uozas ir Virginija Filipavičiai, indaugas ir Asta Petrauskai,
Danielius ir Rima Stankai, Remigijus ir Violeta Šalčiai, Tadeušas ir ūratė Šikšnianai,
Audrius ir Rasa Sasnauskai. Kolektyvo credo – šokti gali kiekvienas Daugiausia
dėmesio skiriama klasikiniams, Lotynų Amerikos šokiams ir šių šokių siuitoms.
Studijos nariai noriai mokosi lietuvių liaudies, užsienio šalių (Gra kijos, ar ko,
Šk tijos ir kt.) liaudies šokių, disko ir įvairių stilių vakaronės šokių. Šokėjai tradiciškai švenčia oninių ir Šv. Valentino dienas, renkasi į vasaros stovyklą pajūryje.
„Gija“ koncertavo tarptautinėje Pilies šventėje Raud ndvaryje (Kauno r.),
dalyvauja šokių dienose Kaune, lektr nuose, onavoj , K piškyje, Vilniuje, Anykščiuose, Dr skininkuose, šalies miesteliuose, Latvijoje.
„Gijos“ šokėjai dalyvauja ir folkloriniame ansamblyje „Vėrupė“, vokaliniame
ansamblyje „Vejuona“, pučiamųjų orkestre „Algupys“, kaimo kapeloje „Šventupis“.
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Palavinskų dūdų orkestro istorija
Gražina Stonienė

Vienas iš spalvingiausių Lietuvos I a. pab.–
a. pradžios kūrybinės
saviraiškos pavyzdžių – pučiamųjų orkestrų kūrimasis. B btų seniūnijos orkestro
„Algupys“ istorija siekia
a. pradžią.
Šio orkestro pradininkai – Palavinskai ir ižinauskai, gyven Raud ndvario valsčiaus Gr užių kaime. ie dirbo pas grafą Tiškevičių, mokėjo daug gražių
liaudies dainų, organizuodavo vakarėlius, juose grodavo. 1910 m. grafas jiems
dovanojo žemės ir miško, perkėlė gyventi į Babtų valsčiaus A gupio kaimą. Nuo
tada ir prasidėjo organizuotas pučiamųjų orkestro gyvenimas.
Pirmasis Algupio kaime orkestrą pradėjo burti ustinas ižinauskas (mir s
1939 m.). Grojo ir trys jo sūnūs. Apie 1924 m. vadovo pareigas perėmė Antanas
Palavinskas, kuris, tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje (Ukmergėj , Širvintos )
1921–1924 m., grojo pučiamųjų orkestre. Antanas neturėjo muzikinio išsilavinimo,
bet gaidas pažinojo, melodijas atkurdavo atmintyje.
agiliona Staliūnienė, Antano Palavinsko vidurinioji dukra, atsimena, kad jų
namuose kaimas giedodavo mojavas, ypač gražų balsą turėjo mama. Tėvas kėlėsi
ir gulė galvodamas apie muziką. agilionai instrumentą nupirko, kai jai sukako
septyneri. Lūpos sutindavo nuo pūtimo,
Pulko Ukmergėje orkestras. Antroje eilėje pirmas
tačiau skųstis buv nevalia.
Algupio kaimas iš visų pusių iš kairės Antanas Palavinskas. Apie 1922 m.
buvo apsuptas mišku. Tarsi tarp senovės BKM nuotr.
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lietuvių piliakalnių, vyrai susišaukdav trimitų garsais. Vienos sodybos muzikantai
užtriūbijo – antros, trečios atsako tuo pačiu. Taip bendravo broliai Antanas ir Adolfas Palavinskai, Pranas ir Vacys ižinauskai, onas elka. Kitaip jų nevadino, kaip
Palavinskų orkestru. ame dar grojo ir trys Adolfo sūnūs. Prisidėjo muzikantai ir iš
gretimų kaimų – K. Gaižauskas iš Padauguv s, . Radžiūnas iš L gainių, S. Prielgauskas iš Panevėži ko, A. Stankaitis iš Ra batonių. rkestras ne tik savo kaimo
žmones linksmino, bet ir ekskursantus garlaiviu į Kauną palydėdavo. Prieš vakarėlį
dūdas blizgindavo, kad švytėtų. Grojo Padauguv s, Piep lių, kitų kaimų gegužinėse.
Labiausiai jaunimas mėgo valsus „Berželis“, „Rudens sapnas“, „ uzikantų vargai“.
eil muzikai Antanas Palavinskas įskiepijo savo ir brolio Adolfo vaikams.
Prisimenu seną, žemą tėvų gryčią
tėvas pakabindavo ant išsikišusio balkio palubėje
gaidas, ir mes mokydavomės... Grojo tėvas, mudu su broliu ytautu ir dvi iš trijų seserų
Magiliona ir Ona, – prisimena dvardas, gabiausias iš sūnų, gim s 1929 m.
dvardui nusišypsojo laimė pus metų lankyti . Gruodžio muzikos mokyklą
Kaune. Sąlygos buvo sunkios
Kiekvieną šeštadien reikėdavo pėsčiomis pareiti namo 35 kilometrus, o pirmadien gr žti
Kauną. Eini, būdavo, su batais, o tų batų tik aulai kojų padai žem siekia, skrandyje
dvylika muša.
1946 m. per čekistin baudžiamąją operaciją Tišk nės miške buvo nušautas
Antanas Palavinskas. Vadovavimą orkestrui perėmė sūnus dvardas. is apsigyveno Kani kų kaime.
Mano orkestre bobų nebus, – juokavo dvardas. Tačiau likimas lėmė, kad jo
šeimoje gimė keturios dukros – Rita, Aurelija, Neringa ir Ilona. Pirmosios trys
pūtė dūdas, o jauniausioji mušė būgną.
ergaitės tapo orkestro siela. Kartu su
jomis grojo ir dvardo sesers agilionos dukra Virginija Staliūnaitė.
. Palavinskas buvo užsispyr s, siekė, kad groti išmoktų kiekvienas kaimo
vaikas. ia vienas, čia kitas užsukdavo į Palavinskų kiemą, ir toli nuskambėdavo
skardūs dūdų garsai. Bėgo metai. Iš mažųjų kaimo muzikantų Antano Palavinsko
anūko uozo Staliūno, proanūkių Andriaus ir Povilo Staliūnų, Antano ir jo sūnaus
Laimio Gaižauskų, dvardo brolio sūnaus Antano, Arvydo aliausko, ugenijaus
Sviderskio, brolių Algirdo, eslovo ir ono Girnių – išaugo vyrai, kurie nebepaleidžia dūdų iš rankų, saugo garbingą kaimo muzikantų tradiciją.
„Nevėžio“ kolūkio pirmininkas Ajauskas mėgo muziką, nutarė steigti tvirtą
pučiamųjų orkestrą. Iš kur tik galėjo, supirko senus instrumentus. Pasiskolino iš
Vilkijos kultūros namų. Savuosius pridėjo dvardas.
1970 m. įvyko pirmieji šio kolektyvo, pasivadinusio Kaniūkų kaimo pučiamųjų
orkestru, pasirodymai. Nelengvas buvo saviveiklos orkestro kelias į meno aukštumas.
inau, kad nepagrosime kaip Didžiajame teatre, – kalbėdavo . Palavinskas. – Ne tai
ir svarbiausia. Svarbu, kad muzikantas visada būtų doras žmogus, kad jis savo širdimi
būtų kažkuo gražesnis.
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Pirmoje eilėje

.

ižinauskas, P.

ižinauskas,

S. Prielgauskas, A. Palavinskas trečioje
Pirmoje eilėje

adžiūnas antroje

Esanavičius, A.

. Palavinskas,

elka, . Palavinskas. 1950 m.

. Palavinskaitė, . Girnius, A. Maliauskas, . Staliūnas, K. Braukyla,

A. Palavinskaitė antroje A. Palavinskas, A. Gaižauskas,
A. Slavinskas. 19 2 ruduo. BKM nuotr.

K

. Girnius, E. Palavinskas,
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Kaimo dūdoriams mielai ateidavo padėti Babtų kultūros namų meno vadovas onas
Dauguvietis, jaudinanti buvo seno pučiamųjų entuziasto Stasio Padlecko parama,
suaugo su Palavinskų orkestru ir Panevėžiuko aštuonmetės mokyklos muzikos
mokytojas, kultūros namų meno vadovas dvardas Plačiakis. rkestras grodavo
įvairiose iškilmėse, minėjimuose, šventėse, vestuvėse, laidotuvėse, šv. Velykų rytą
Babtų ir Panevėžiuko bažnyčiose.
. Palavinskas orkestrui vadovavo beveik iki mirties. Kai 1985 m. jis buvo lydimas į amžinojo poilsio vietą, grojo 23 jo mokiniai, suvažiav iš įvairių Lietuvos vietų.
1985–1991 m. laikotarpiu vadovai keitėsi, kartais jų visai nebuvo, tačiau
orkestras veiklos nenutraukė. Kūrybinio pasitikėjimo muzikantams suteikė tuo
metu (1983–1989 m.) Babtų parapijoje klebonav s kunigas Ričardas ikutavičius.
Nė viena liturginė šventė neapsieidavo be orkestro. Ryškiausiai prisimenami
Šv. Antano, Šv. Petro ir Povilo atlaidai, šv. Velykų linksmybės.
1991 m. orkestro vadovu paskirtas Kaniūkų kaimo muzikantas onas Girnius, pirmasis vadovas, turįs muzikinį išsilavinimą. is baigė . Gruodžio muzikos
mokyklą. Užaug s šiame orkestre, išsaugojo jo branduolį (tebegroja . Staliūnas,
. Girnius, A. aliauskas), papildė naujais nariais, nuolat ugdo pamainą. Kadangi . Girnius buvo ir Babtų kultūros namų meno vadovas, orkestras kurį laiką
vadintas šios įstaigos orkestru. Dauguma muzikantų gyveno Kaniūkuose, tad ir
repeticijos dažnai vykdavo šio kaimo ūkininko uozo Staliūno klėtyje.
2000 m. orkestras Babtų miestelio centre atšventė 30 metų veiklos sukaktį.
ame grojo Antanas Gaižauskas, Antanas Gervinskas, eslovas Girnius, Antanas
akubavičius, Arvydas aliauskas, Vladas Nikitinas, Antanas
Palavinskas, Nerijus ir Linas Skučai, uozas Staliūnas, ugeni- Orkestras. 2010 m.
jus Sviderskis, Vasilijus Treščenkinas. Vėliau prie jų prisijun- A. atkelio nuotr.
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gė K stas Baršukaitis, Gintas Butginas, Robertas Danauskas, Orkestro šokėjos.
Vidas Didas, Povilas Staliūnas, ustinas Straukas. Kurį laiką 2015 m.
dūdas dar pūtė Vytautas Kaupas, Vilma aročkienė, nutė P. asiliausko nuotr.
Straukaitė ir artynas Straukas.
Prisiminus orkestro ištakas, 2004 m. jam suteiktas kaimo ir upelio Algupio
vardas. Krikštatėviais buvo žinomi Babtų seniūnijos ūkininkai Genutė Staliūnienė
ir Vytautas muidzinavičius. Tais pačiais metais orkestrantai pasipuošė naujomis
žalios spalvos uniformomis, o 2009–2013 m. tuometinės Babtų kultūros centro
direktorės urgos Totilienės iniciatyva įsigijo šiuolaikinius instrumentus.
rkestras groja įvairiuose renginiuose ne tik Kauno rajone, bet ir visoje
Lietuvoje. 2006, 2010, 2012 m. koncertavo L tvijoje, 2007 m. – It lijoje. Sėkmingai
pasirodo Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų čempionatuose 2008 m. – 5-oji
vieta (A kategorija), 2009 m. – 2-oji, 2012 m. – Didysis prizas (A), 2015 m. –
2-oji (B). „Algupys“ – nuolatinis tarptautinio festivalio ir projekto „Dūdų vasara“
Panevėžyj , rajoninių ir respublikinių dainų švenčių dalyvis. Keturiasdešimtmečio
jubiliejaus proga 2010 m. išleista kompaktinė plokštelė „Algupys“.
rkestrą sudaro Stasys Andriuškevičius, Šarūnas Bosaitis, Gintaras Butginas, Robertas Danauskas, Vidas Didas, valdas Drusys, Almantas ir Gediminas
Gaižauskai, K stutis Gečas, Antanas Gervinskas, eslovas Girnius, itvydas ocius, Arnas Laušinas, Arvydas ir onas aliauskai, valdas ežanecas, uozas ir
Povilas Staliūnai, ustinas Straukas, indaugas Tomkus, Vasilijus Treščenkinas ir
Deividas Verseckas.
rkestras turi šokėjų grup – Gabiją Barinovait , Gabriel Berut ,
ildą
Karaliūt , Gabiją ir Nomedą Kavaliauskaites, Sandrą Skačkovą ir Aist Stvolait .
Literatūra
emkauskas P. Kuo žmogus gražus, Komunizmo vėliava, 1980,
lapkr. 7; Sinkevičienė L. Palavinskų orkestras gyvas, Tėviškės žinios,
2000 06 09; Ritos Palavinskaitės užrašyti tėvo dvardo prisiminimai, BKM.
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Keturi mišraus choro dešimtmečiai
Danguolė Mikelskienė

išrus mėgėjų choras B btuose įsikūrė 1949 m. am va- Diriguoja onas
dovauti ėmėsi kompozitoriaus, vargonininko ir dirigento uozo Dauguvietis. 19 0 m.
Naujalio mokinys Kazimieras akubavičius, oficialiai – kolūkio
sąskaitininkas, neoficialiai – miestelio bažnyčios vargonininkas. Tai buvo retų gabumų
žmogus – dainas parengdavo be jokio muzikos instrumento. Repeticijos vykdavo
kolūkio raštinėje, kuri buvo įsikūrusi žydo Šliomos name. Kartais chorą įsileisdavo
vidurinė mokykla, jos internate1 stovėjo pianinas. Pirmieji choristai buvo mokytojai
Gražina Grigaliūnaitė-Liaudanskienė, Klemensas Rudauskas, arija Kereševičiūtė,
agronomai . Beniulis ir Aldona Beniulytė, „Nevėžio“ kolūkio sąskaitininkas Stasys
uromskis, Liuda Gailevičiūtė, anina urevičiūtė, Giedra Karaliūtė ( akaveckaja),
eslova Karalienė, uozas arkauskas, igmas atusevičius, Veronika Paulavičiūtė,
Albina Rašinskienė, anina Rubinskaitė, ulija Samsonaitė, Pranas Staliūnas, Kristina
uromskytė ir kiti. horas greitai parengė repertuarą, dalyvavo 1950 ir 1955 m.
respublikinėse dainų šventėse. Šalia šiai šventei privalomų dainų skambėjo ir lietuvio širdžiai artimos uozo Gruodžio „ otule mano“, uozo Naujalio „Loja šunys“,
Antano Budriūno „Saulelė raudona“, Antano Račiūno „Už nemylimo bernelio“,
Antano Ilčiuko „Šienpjovių daina“, Antano Adomaičio „Pempel, pempel“ ir kt.
Po gražaus pasirodymo 1955 m. Dainų šventėje (dirigentas apdovanotas
šventės organizacinio komiteto garbės raštu) choras neilgai trukus iširo.
1955 m. Babtuose pradėjo veikti
kultūros namai, o 1958 m. juose dirb- 1 Internatas lot. internus – vidinis – mokyklos benti atvyko chorvedys, buv s politinis
drabutis toli gyvenantiems mokiniams.

ISTORI A

K

LT

RA

kalinys ir tremtinys onas Dauguvietis. am pavyko chorą atgaivinti, parengti
1960 m. Dainų šventei, po kurios choristai vėl išsivaikščiojo. Antrą kvėpavimą
choras įgijo Babtuose įsikūrus Vyt nų sodininkystės ir daržininkystės bandymų
stočiai ir eksperimentiniam ūkiui.
1963 m. sausį vėl prasidėjo choro repeticijos. o branduolį sudarė senieji
dainininkai, tačiau sugužėjo daug naujų eksperimentinio ūkio direktorius Vytautas Knašys, vyriausiasis agronomas dmundas Šmatavičius, mokslo darbuotojai
dvardas Armolaitis, Stasys Švirinas, Romas Vosylius, gydytoja Genovaitė muidzinavičienė, mokytojai Antanaičiai, Bagdonienė, darbininkas ickevičius, vairuotojas Adomaitis ir daugelis kitų. eno kolektyvas pradėjo rengti pajėgiųjų chorų
repertuarą, – buvo atliekamos dainos . Balsio „Liepsnokite širdys“, S. Šimkaus
„Vėjo dukra“, . Švedo „Kareivio motina“, . Gruodžio „Šiltas gražus rudenėlis“,
choras iš B. Smetanos operos „Parduotoji nuotaka“, . Bramso „Lopšinė“, R. Šumano „ igonai“ ir kitos. Ruošdamasis 1965 m. Respublikinei dainų šventei, choras
laimėjo pirmąsias vietas Ka no rajono ir zoninėje apžiūroje, žiemos perklausoje
Vilniuje – trečiąją. Tų pačių metų lapkričio 14 d. koncertavo Lietuv s televizijos
žemdirbių laidoje. 1967 m. respublikiniame konkurse buvo trečias.
. Dauguvietis dainininkams labai kūrybingai vadovavo ištisus du dešimtmečius (1958–1978). horas dalyvavo 1960, 1965, 1970 ir 1975 m. respublikinėse dainų
šventėse. Ir ne tik dalyvavo, – jis sėkmingai rungėsi švenčių metu vykusiuose
kaimo kategorijos respublikiniuose chorų konkursuose 1965 m. užimta ketvirtoji,
1970 m. – antroji, 1972 m. – trečioji vieta.
Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties eksperimentinis ūkis
saviveiklininkams nupirkdavo koncertinių drabužių.
. Dauguviečiui išvykus, kurį laiką chorui vadovavo anina Andriuškevičiūtė, Rita arcinkevičiūtė, kiek ilgiau Vaclovas Preikša. Atsiradus tradicijai rengti
Choras su dirigentu
PKM nuotraukos

aclovu Preikša. 19 9 m.
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rajonų, vėliau tarp rajonų ir regionų uozo Naujalio mišrių chorų konkursus Raud ndvaryje, babtiškis choras paprastai laimėdavo pirmąją ar antrąją vietą. 1978 m.
jam atiteko specialus prizas už geriausiai padainuotą . Naujalio dainą. 1979 m.
vasarį choras, vadovaujamas V. Preikšos, kartu su Dr skininkų moterų vokaliniu
ansambliu ir P nevėžio lėlių liaudies teatru koncertavo Ve grijoje.
1985 ir 1990 m. Respublikinei dainų šventei chorą parengė Danguolė
ikelskienė. 1991 m. kolektyvas buvo išvyk s į Bulg riją. Kelerius metus babtiečiai
draugavo su Latvijos R zeknės pieno kombinato KN mišriu choru „Saskania“.
Daug metų chore dainavo Teresė Antanaitienė, Algirdas Antanaitis, dvardas
Armolaitis, na Bagdonienė, na Bartkaitė, Steponas Bartkus, Šarūnas Bartkus,
Felicija Brazaitienė, Algimantas Danauskas, anina Danauskienė, Aldona Dobrovolskienė, Pranas Dovydaitis, na Gaučienė, ulius onkus, Dalia onkutė- ižiūnienė,
eslova Karalienė, Genovaitė Krasnobajevienė, Giedrė Karaliūtė- akaveckaja, Genė
Liaudanskienė, Gražina Liaudanskienė, arija arkauskienė, uozas arkauskas
(choro seniūnės pavaduotojas), Teresė
inkevičienė, enonas
inkevičius, Vladislovas Paulavičius, Albina Rašinskienė, Liudas Rimkevičius, Roma Sankalienė,
Algis Simonaitis, Aldona Smilgaitienė, Stasys Švirinas, Irena Tamulaitienė, Gintautas Tamulaitis, Aldona Vidzickienė, tonas Visockis, Romas Vosylius, Genovaitė
muidzinavičienė (choro seniūnė).
Atidainav s 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje, choras nebesusirinko.
Priežasčių būta įvairių. Atkūrus šalies nepriklausomyb , prasidėjo ekonominio
ir kultūrinio gyvenimo pokyčiai, – iro senieji gamybiniai dariniai, kūrėsi nauji,
žmonės keitė darbovietes ir adresus. aunimą patraukė per televiziją staiga atsivėrusi Vakarų masinė kultūra. Būta tam tikro sutrikimo ir Babtų kultūros namų
darbe. Taigi Babtų KN mišrus choras jau tapo istorija. is paliko gražų pėdsaką
apylinkės bendruomenėje ir kiekvieno choristo širdyje.
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Babtiečiai ir knyga iš miestelio
bibliotekos istorijos
Danguolė Barkauskienė

Apie pirmąsias B btų krašto bibliotekas galime
tik spėlioti. Tikėtina, kad bent kuklius knygų rinkinius
savo dvaruose Babt ne, Panevėžiuk , Pag nėje, B btuose laikė jų savininkai Petkevičiai, Šiukštos, Prozorai,
Siručiai, Svolkieniai, abielos, Giedraičiai, Tiškevičiai,
Korevos, smulkesni bajorai, kurių čia netrūko. Religinio,
liturginio pobūdžio knygas kaupė Babtų, Panevėži ko
ar
un škių bažnyčių kunigai. Pavyzdžiui, 1782 m.
Babtų bažnyčia turėjo 5 knygas puošnų, neseniai įrištą
mišiolą ( išių knygą); gedulinių
išių mišioliuką;
agendėl (vadovėlį apie mokymą ir apeigas); vangelijų
knygel ; chore (ant viškų) laikomą gradualiuką (giesmių
knygel )1. Vėliau tokių knygų gausėjo. Kunigai galėjo
D. Barkauskienė
turėti ir pasaulietinio pobūdžio leidinių.
Po baudžiavos panaikinimo ir 1863–1864 m. sukilimo lenkiškai kalbėjusi Lietuvos bajorija prarado turėtas ekonomines, politines
ir kultūrines pozicijas. istorijos areną atėjo, ekonomiškai brendo valstietija. Labiau pasiturintieji ūkininkai leido vaikus į aukštąsias mokyklas, pradėjo formuotis nuo lenkiškos įtakos atsiribojanti nacionalinė inteligentija. 1864 m. paskelbtas
draudimas leisti lietuviškas knygas ir periodiką lotyniškais rašmenimis tik dar
labiau konsolidavo tautiškai susipratusią visuomenės dalį, knygos ir laikraščiai
pradėti leisti užsienyje ir nelegaliai platinti Lietuvoje. Atsirado knygnešių (Babtuose – Kazimieras onaitis (1863–1962), urgis Keruckas (1855–1950), Kazimieras
Liukomas (1878–1956), kunigas Vincas apkus, Kazimieras Urniežius,
artynas
Ramanauskas ir kiti), jų atramos punktų kaimuose (V siškiuose, Vareik niuose),
kai kuriose klebonijose (Babtų). bendrą tautinį atgimimą įsijungė slaptos mokyklos su mokytojais daraktoriais. Nepaisydami caro žandarų persekiojimo, labiau
apsišviet ūkininkai pradėjo kaupti lietuviškas knygas, laikraščius, duodavo skaityti
patikimiems kaimynams. Tai buvo asmeninių ir viešųjų bibliotekų užuomazgos.
1904 m. atgavus lietuvišką spaudą šios tendencijos stiprėjo, bet kokybiniai
knygų platinimo ir skaitymo įgūdžių pokyčiai prasidėjo tik Lietuvai 1918 m. atkūrus valstyb . vairios politinės, visuomeninės ir religinės organizacijos stengėsi
kurti bibliotekėles, tada vadintas knygynais, knygynėliais, savo nariams šviesti.
1926 m. Babtų šaulių būrio pirmininko generolo Vlado Nagevičiaus ir būrio
vado Stasio Liukomo pastangomis miestelyje įkurta visuomeninė žinybinė biblioteka (knygynas), o 1930 m. ir šaulių
1
būrio skaitykla2.
Babtų parapinės bažnyčios inventorius, surašytas o
malonybės Kauno kunigo dekano 1782 m. yskupo
Kuklios bibliotekėlės steigėsi praIgnoto okūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija
dinėse mokyklose. Pagrindinį jų fondą
1 82 m., Vilnius, 2001, t. 6, p. 531.
sudarė vadovėliai, tačiau ėmė rastis 2 Pragiedrulis. Babtai, Trimitas, 1930, nr. 3, p. 55.
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ir pažintinio pobūdžio, grožinės literatūros knygos. Argumentuodami, kad kai
kuriuose valsčiaus kaimuose plačiai paplitusi lenkų kalba, Panevėžiuko ir Babtų
pradinių mokyklų vedėjai valsčiaus valdybos prašė skirti papildomų lėšų bibliotekėlių fondams pagausinti.
tai buvo atsižvelgta. 1933 m. sausio 1 d. Babtų
valsčiuje veikė 5 pradinių mokyklų bibliotekos Babtuose (170 tomų, 47 skaitytojai),
Ant gynėje (181, 30), Gaili šiuose (300, 36), Kampuos (171, n. d.) ir V siškiuose
(259, 50)3. Bibliotekėl turėjo ir miestelyje veikusi draugijos „Pochodnia“ lenkų
pradinė mokykla.
1936 m. priimtas Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymas, kurio pagrindu
valsčių centruose pradėtos gausiai steigti Švietimo ministerijos ir iš dalies savivaldybių lėšomis išlaikomos viešosios bibliotekos. Babtų valsčiaus savivaldybė kreipėsi
į ministeriją, prašydama tokį švietimo židinį įsteigti miestelyje. 1937 m. kovo
15 d. kartu su kitomis 63 bibliotekomis atidaryta IV eilės biblioteka Babtuose4. os
vedėju laisvai samdomo tarnautojo teisėmis tų pat metų gegužės 22 d. švietimo
ministro įsakymu paskirtas tas s iuk as (1907–1967), knygnešio Kazimiero
Liukomo sūnus. Kaip minėta, jis buvo vienas iniciatorių 1927 m. įsteigiant Babtų
šaulių bibliotekėl . staiga įsikūrė Povilo ebatarausko namuose, Kauno gatvėje
(pokario metais ten veikė ambulatorija).
Naudojimosi biblioteka sąlygos gana griežtos ir ne visiems prieinamos. Suaugusieji turėjo palikti 10 litų užstatą, nors daugelis vedėjų jo neėmė, nes nebūtų
buv skaitytojų. Be to, dauguma skaitytojų buvo moksleiviai. Pasiskolintas knygas
galima buvo laikyti 10 dienų. Už uždelstą dieną teko mokėti po 10 centų baudą.
Negrąžinus 2 mėnesius, buvo atimama teisė skolintis ir užstatas.
Bibliotekininkai tuo metu Lietuvoje nebuvo rengiami. Ieškant vadovų IV
eilės bibliotekoms, dairytasi į vietos mokytojus. Už šį antraeilį darbą jiems būdavo mokama po 35–40 litų (atskaičiavus mokesčius). Kai 1938 m. liepos 25 d.
buvo atleistas S. Liukomas, vedėju nuo rugpjūčio 1 d. paskirtas Babtų pradinės
mokyklos vadovas nas ir i kas, o biblioteka perkelta į šios mokyklos pastatą5.
1939 m. buvo patikslintos bibliotekų kategorijos (eilės), ryšium su tuo pakeista nemažai jų vedėjų. Būtent tuo buvo motyvuotas . Virbicko atleidimas ir
taut
arčiausk paskyrimas vasario 1 d.6
V. Barčiauskas gimė 1905 m. gruodžio 21 d. Taurag s apskrities
žvilko
miestelyje. Baigė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Ka no suaugusiųjų gimnaziją. Tarnavo Kla pėdos valstybinėje draudimo įstaigoje, Kauno miesto savivaldybėje. Priklausė sąjungai „ aunoji Lietuva“, Babtuose įstojo į šaulių organizaciją7.
V. Barčiauskas stengėsi gausinti skaitytojų būrį, propaguoti knygą.
1939 m. ataskaitoje ministerijai jis teigė, 3 Ružancovas A. Lietuvos bibliotekos 1932 metais,
Bibliografijos žinios, Kaunas, 1933, p. 148.
kad bibliotekoje buvo surengta knygų 4 Naujos viešosios bibliotekos,.Bibliografijos žinios,
paroda, šaulių būryje padarytas praKaunas, 1937, nr. 1, p. 46; LC A, f. 391, ap. 4,
b. 1952, l. 54. Išrašus iš Lietuvos archyvų pateikė
8
nešimas knygos sklaidos klausimais .
D. Šniukas.
Pirmosios sovietų okupacijos 5 LC A, f. 391, ap. 4, b. 1952, l. 49, 55; f. 402,
metu V. Barčiauskas iš pareigų pa- 6 ap. 2sav, b. 1445.
Ten pat, l. 73.
šalintas, jį pakeitė
nas
un u is 7 Ten pat, f. 561, ap. 2, b. 1632, l. 464.
1941 m. geguž biblioteka turėjo 2 003 8 Ten pat, f. 391, ap. 4, b. 1952, l. 144.
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. Barčiausko atlikto
darbo ataskaita

Kauno apskrities pradžios mokyklų inspekcijos prašymas Švietimo
ministerijai Babtų viešosios bibliotekos vedėja skirti Aldoną Kursevičien
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tomus knygų. Šis vedėjas irgi ilgai neužsilaikė. Prasidėjus nacių okupacijai, jis, kaip
sovietmečiu paskirtas, taip pat turėjo pasitraukti. 1941 m. liepos 27 d. . Dundulis
paprašė Kauno apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus atleisti iš bibliotekos
vadovo pareigų nuo rugpjūčio 1 d., nes dėl susidariusių aplinkybių ilgiau tarnauti
toje vietoje negaliu9.
Abu okupantai smarkiai apnaikino bibliotekos knygų fondą sovietų cenzūra
išėmė visus buržuazinės ideologijos, o nacių – komunistinės ideologijos ir antivokiškus leidinius.
Nacių okupacijos metais (1941–1944) bibliotekai vadovavo
na urse
vičienė, iki tol dirbusi tokioje pat Ser džiaus įstaigoje. os vyras tuo pat metu
buvo Babtų šešiametės mokyklos direktorius10.
Vokiet jos–SSRS karo frontui 1944 m. vasarą nugarmėjus į Vakarus, biblioteka darbą atnaujino gruodžio mėnesį. Neaišku, ar jos knygų fondas per mūšius
išliko, ar ne. Vedėja nuo 1944 m. gruodžio iki 1946 m. lapkričio dirbo ugeni a
e erienė, kartu dėsčiusi rusų kalbą Babtų progimnazijoje. i gimė 1899 m. rugsėjo 12 d., baigė Tifl sio (dabar Tbil sis) gimnaziją. Rusijos pilietinio karo metais
buvo ištekėjusi už raudonarmiečio, gyveno Kr me. 1920 m. grįžo į Li tuvą, iki
1935 m. gyveno Ras inių apskrities Kaln jų kaime, dirbo įvairius darbus, linų
perdirbimo įmonėje. 1936–1938 m. gyveno Pag giuose, Kla pėdoje, 1939 m. – Kauno
Raudonojo Kryžiaus ligoninės slaugė. Vokietmečiu glaudėsi pas sūnų Dasi nuose,
1943 m. areštuota už rusų belaisvių rėmimą11.
Bibliotekos darbo pobūdis sovietmečiu labai pasikeitė. SSRS ideologinėje
sistemoje biblioteka buvo ne tik švietimo, bet ir komunistinės propagandos bei
agitacijos židinys. os darbuotojai nuolat privalėjo atlikti įvairius komunistų partijos ir administracijos vietos organų pavedimus – organizuoti politinį švietimą,
socialistinį lenktyniavimą, valstybinių paskolų pasirašymą, rinkimin agitaciją,
sovietinių švenčių minėjimą ir kt. Po Stalino mirties totalitariniam režimui švelnėjant, šis krūvis taip pat mažėjo, tačiau darbas su knyga, su skaitytojais dėl to
nuolat kentėjo. Kultūrinio darbo pašaukimą turį darbuotojai įvairiais būdais politin
veiklos pus stengėsi tik imituoti, atsipirkti net prirašinėjimais, tad archyvuose
lik darbo planai toli gražu neatitinka atliktų darbų. Tai taikytina ir sovietinio
laikotarpio Babtų bibliotekos veiklai.
Beveik ketvirtį amžiaus – nuo 1947 iki 1970 m. – Babtų bibliotekai vadovavo,
ją išpuoselėjo
nika e e ienė ai evičienė (1920 01 20–1995 12 12, palaidota
Babtų kapinėse). Pokario metais valsčiuje šeimininkav Rusijos jėgos struktūrų valdininkai į ją žiūrėjo labai kreivai. Saugumietis Piotras Šinkarenka 1949 m. komunistų
susirinkime pareiškė Draugės Kemežienės kandidatūra darbui bibliotekoje netinka. 1950 m.
gegužės 17 d. ją svarstė valsčiaus vykdomasis komitetas ir kritikavo, kad apleidusi
bibliotekai priklausančio klubo-skaityklos politin veiklą, blogai platina knygas
tarp darbo valstiečių12. 1953 m. Babtų
apylinkės tarybos sesijos metu vedėjai 9 Ten pat, f. R629, ap. 1, b. 1060, l. 11, 19.
kliuvo, kad tarp 240 skaitytojų tik 12 10 Ten pat, l. 12.
11
L A, f. 2785, ap. 1, b. 24, l. 88–100.
kolūkiečių, kad ji ir klubo-skaityklos 12 L A, f. 3289, ap. 3289, b. 14, l. 83; KAA, f. 384,
vedėja Liuda Arbūzienė sėdi staigose
ap. 1, b. 10, l. 18.
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ir nesiryžta eiti kolūkio laukininkystės
brigadas, nepraveda ten jokių pasikalbėjimų,
nesilanko kolūkiečių susirinkimuose. Abi
moterys buvo įpareigotos sustiprinti politin masin darbą pavasario sėjos metu,
laukininkystės brigadose pravesti garsin
laikraščių skaitymą13.
Vis dėlto . Kemežienei pavyko
labai sudėtingu stalinmečiu išlaviruoti,
ji nuosekliai, kryptingai turtino biblioteką tiek materialai, tiek veiklos turiniu.
staiga buvo įsikūrusi sename
name Kėdainių gatvėje. Be tiesioginio darbo su knyga,
. Kemežienė
organizavo ir režisavo pirmuosius po
karo mėgėjiškus spektaklius. 1947 m. M. Gailevičienė
gaisrinės garaže įrengtoje scenoje suvaidinta Stasio emaičio komedija „ irta inčiberaitė“14. Vėliau spektakliai vyko
kultūros renginiams pritaikytuose buvusiuose žydų maldos namuose (sinagogoje).
ia 1950 m. parodyta emaitės „Trys mylimos“, 1952 m. – uozo Baltušio „Gieda
gaideliai“. Taigi vedėja apsiribojo lietuvišku, iš dalies net „smetonišku“ repertuaru,
erzinusiu enkavėdistus.
Apie 1953 m. onika Kemežienė ištekėjo antrą kartą ir babtiečių atmintyje
išliko kaip Gailevičienė. Stalinistinį terorą pakeit s SSKP pirmojo sekretoriaus
N. hruščiovo „politinis atodrėkis“ leido jai savarankiškiau ir kūrybiškiau darbuotis. Buvo sutvarkyti abėcėlinis ir sisteminis katalogai, organizuoti literatūriniai
vakarai, leidžiamas aktualijų sienlaikraštis, aktyviai bendrauta su vaikais. 1959 m.
balandžio 17 d. biblioteka persikėlė į naujas patalpas Kauno gatvėje. 1970 m.
jos knygų fondą sudarė 7 427 egz. įvairių spaudinių (knygų, brošiūrų, žurnalų).
1970 m. rugsėjo 1 d. bibliotekai vadovauti pradėjo ir 17 metų čia dirbo a
nutė usevičienė, gimusi 1929 m. lapkričio 8 d. aže kiuose, studijavusi V lniaus
pedagoginiame institute. 1952–1962 m. dėstė lietuvių kalbą miestelio vidurinėje
mokykloje, 1963–1969 m. tvarkė šios
mokyklos biblioteką.
13
KAA, f. R878, ap. 1, b. 1, l. 14. 1950–1957 m. prie
Ši moteris švietė babtiečius ne tik
bibliotekos veikė klubas skaitykla, dokumentuose
vadintas kaimo klubu, kuriam vadovavo Liuda
siūlydama knygas, bet ir nuoširdžiai,
Gailevičiūtė-Arbūzienė, o nuo 1953 m. advyga
išradingai bendraudama su skaitytojais,
Špakauskaitė-Klimonienė. ed. pastaba.
organizuodama patrauklius renginius – 14 „ irta inčiberaitė“ buvo masiškai statoma tarpukario Lietuvos mėgėjų scenose. os autorius – Stasio
literatūrines ir muzikines popietes,
emaičio slapyvardį pasirink s kunigas enrikas
naujų knygų aptarimus. i glaudžiai
Prijalgauskas (1892–1978), 1949–1957 m. kalėj s
Irkutsko srities (Rusija) lageriuose. Šio dvasininko
bendradarbiavo su Lietuvos knygų biplunksnai priklauso komedijos ir dramos mėgėjų
čiulių draugijos Vyt nų sodininkystės
scenai „Drama miške“, 1926; „Prakeikti pinigai“,
1933; „Rickus, garsus Lietuvos plėšikas“, „ mogdaržininkystės bandymų stoties Babžudžio duktė“, abi 1934; „ irta inčiberaitė, arba
tuose (nuo 1987 m. Institutas) skyriaus
15 000 Lt“, „ aunikis iš kaimo“, „Leitenantas Antanas“, „Kruvini briliantai“, visos 1935, ir kt.
pirmininku valdu Lapinsku. Nuola-
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tinis bibliotekos renginių rėmėjas buvo šios mokslo įstaigos
direktorius Klemensas Palaima.
Bendrų pastangų dėka į Babtus pavyko pasikviesti žymiausius to meto rašytojus, poetus, aktorius, muzikos kolektyvus
ar solistus. uozas Baltušis, Albinas Bernotas, Aleksas Dabulskis,
Kazys Saja, onas ačiukevičius, Alfonsas aldonis, ustinas
arcinkevičius, Vytautas artinkus, Anzelmas atutis, uozas
Požėra, Vytautas Petkevičius, Vytautas Sirijos Gira, udita Vaičiūnaitė ir kiti prozininkai ar poetai padovanojo babtiečiams
daug gražių valandų, suartino su literatūra, knyga, praturtino
dvasin kultūrą. iems talkino aktoriai Antanas Gabrėnas, A. Kasiliauskienė
Antanina ackevičiūtė, Laimonas Noreika, Rūta Staliliūnaitė.
Už rūpestingą ir nuoširdų darbą su skaitytojais, už visuomenin veiklą
D. usevičienė apdovanota Knygos bičiulio ženkleliu ir Kultūros ministerijos Garbės
raštu. 1974 m. Babtų bibliotekai suteiktas „Puikiai dirbančios kultūros-švietimo
įstaigos“ vardas.
1980 m. bibliotekoje buvo 754 skaitytojai, išduota 14 582 egz. spaudinių.
1986–1998 m. įstaigai vadovavo nge ė asi iauskienė ( aščiapaitė), gimusi
1959 m. vasario 16 d. 1979 m. Vilniaus kultūros mokykloje ji buvo įgijusi bibliotekininkės kvalifikaciją.
irė 2001 m. vasario 25 d., palaidota Taurag s rajono
Adak vo kapinėse.
1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomyb , didelė bibliotekos fondo dalis dėl
komunistinės ideologijos, komandinės ekonomikos nuostatų tapo nebeprivaloma
ir nebepaklausi. Atgauta laisvė, pagausėj televizijos kanalai, ateinanti asmeninių
kompiuterių era (dar be interneto) keitė žmonių laisvalaikio poreikius ir pomėgius. Bibliotekų skaitytojų ėmė mažėti. Lėmė ir tai, kad dabar nebuvo priverstinio
skaičių vaikymosi, prirašinėjimo. Bibliotekų darbuotojams prie visų šių pokyčių
prisitaikyti, persitvarkyti ir išlaikyti naujus išbandymus buvo nelengva.
1996 m. skaitytojams išduota 4 252 egz. spaudinių – tris kartus mažiau negu
1980 m. Skaitytojų tuo metu buvo apie 200, o knygų – per 8 000.
Pertvarkius bibliotekų struktūrą, 1996 m. Babtų biblioteka tapo Kauno rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos filialu, o jo darbuotoja – vyr. biliotekininke.
Nuo pat atsidarymo dienos ši miestelio švietimo įstaiga keliavo iš vieno
pastato į kitą. Iki Antrojo pasaulinio karo glaudėsi valsčiaus savivaldybės pastate,
mokykloje, sovietmečiu – rekvizuotame name, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės
instituto bendrabutyje, namelyje be centrinio šildymo. Tik 1998 m. Babtų seniūno
ono Praškevičiaus pastangomis ji įsikūrė mūriniame pastate Sodų gatvėje Nr. 1.
Tais pačiais metais bibliotekos vedėja paskirta angu ė arkauskienė15. i
t sė bibliotekos pertvarką elektroninių
informacijos technologijų (kompiuteri- 15 D. Barkauskienė (Glaveckaitė, gim. 1960 10 06
Klaipėdoje) baigė Vilniaus pedagoginį institutą,
zacijos, interneto) sąlygomis.
dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Kauno
Biblioteka buvo viena pirmųjų
37-ojoje vidurinėje mokykloje. 1996 m. atsikėlė į
Babtus, dirbo vaikų darželio-lopšelio auklėtoja, kūrė
Lietuvos verslo lyderių aljanso projekto
lėles ir jomis vaidino. Aktyviai dalyvauja Babtų
„Langas į ateitį“ dalyvių, 2002 m. gavo
visuomeniniame gyvenime, dainuoja ansamblyje
„Vėrupė“.
pirmuosius 2 kompiuterius. Vėliau sekė
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kiti projektai, įvairūs inovacijų konkursai. Dabar skaitykloje yra 5 kompiuterizuotos
darbo vietos, įsitvirtino nauja bibliotekos lankytojų kategorija – interneto vartotojai.
staiga tapo informaciniu centru, teikiančiu žinių paieškos, spausdinimo, skenavimo, elektroninio pašto paslaugas. monės užsuka į biblioteką norėdami interneto
pagalba susirasti darbą, organizuoti verslą, pasinaudoti elektroninės bankininkystės
paslaugomis, parašyti giminėms užsienyje laišką. Biblioteka perima daug anksčiau
paštui priklausiusių funkcijų. Šiuo metu yra per 100 interneto vartotojų.
inoma, bibliotekos prioritetas, kaip ir anksčiau, išlieka knyga, nors jos
skaitomumas, užgriuvus globalinės informacijos ir masinės kultūros srautui, gerokai smuko. Užtat vienas svarbiausių bibliotekos uždavinių – ugdyti skaitytoją
nuo mažens.
kurtas vaikų klubas „Šaltinėlis“, vaikų dramos būrelis „Vaikai vanagai, be
vaikų negerai“. ie aktyviai dalyvauja teatrinėje veikloje, Kretingos vaikų lėlių
teatrų festivalyje „Kaukutis“. Vedėja režisavo spektaklius lietuvių liaudies pasakų
temomis „Boba velniui ant ragų“, „Trys laumės“, „Lapė karalienė“, „Kaip kiškis
nugalėjo liūtą“, pagal literatūros kūrinius Vytautės ilinskaitės „Visos pasaulio
tetos“ (festivalio apdovanojimas), Astridos Lindgren „ milis iš Lionebergos“,
Kosto Kubilinsko „Senio Šalčio namuose“. Ne kartą lankytasi miestelio darželyje,
pradinėje mokyklėlėje, kultūros centre. Su šiomis įstaigomis bendradarbiaujama
nuolat. Kasmet dalyvaujama miestelio šventėje.
Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai – knygų pristatymas, paskaitos, įvairūs kursai. Apie labai sudėtingą, bet įdomų ugniagesio ir naro darbą specialyb
besirenkančiam jaunimui papasakojo Kauno priešgaisrinės apsaugos gelbėtojų
komandos majoras Virginijus Vaitkevičius. Kursus organizavo Kauno skiautininkų klubo pirmininkė Danutė Kujelienė. Paskaitas skaitė Kauno kultūros centro
lektorius Aleksandras arckus, laikraščio „ alioji Lietuva“ redaktorius Andrejus
Gaidamavičius, Kauno marių regioninio parko biologas Giedrius Vaivilavičius,
olinčių akademijos pirmininkė Danutė Kunčienė, žolininkas
arius Lasinskas,
gydytoja homeopatė Virginija Dambrauskaitė.
Lankėsi rašytojai ir poetai anina Brazauskienė, ita Gaižauskaitė, Laimonas
Inis, Bronius auniškis, eronimas Laucius, Valentina Pancernienė, aktoriai Gintas
Adomaitis, Vilija Grigaitytė, Dalia ankauskaitė, Doloresa Kazragytė, Laima Strazdauskienė ir kt.
Dvasinės paspirties, išsakytos gyvu žodžiu ir knygoje, babtiečiai gavo iš
pranciškono Nerijaus epulio („Pradžioje buvo žodis“, 2004), iš kunigo Skaidriaus
Kandratavičiaus eilių. Lankėsi Ari galos, Kėd inių literatūros klubų nariai, dainuojamosios poezijos atstovai – bardai Algimantas Svidinskas, Agnius Rušys su
draugais, Kauno neįgaliųjų centro meno vadovė ūratė Dailydienė, Kauno psichiatrijos centro sociologė Renata Alikauskienė su dailės terapijos paskaitomis ir kt.
Bibliotekos patalpose yra galimybė rengti parodas. Visų pirma ja pasinaudojo
vietos tautodailininkai lena Bakienė (paveikslai iš sagų), Rimutė ikalauskienė
(skiaučių menas), Remigijus Pečiulis (aliejinė tapyba), Valdas Berūkštis (medžio
drožiniai), Birutė Šiaulė (iš Vilkij s, „Raganų paroda“). Su savo kūryba babtiečius supažindino Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas ugenijus Nalevaika,
kaunietis dailininkas Ričardas Girčys, Vilniaus dailės akademijos Kauno filialo
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Prezidentės D. Grybauskaitės inicijuotoje ir globojamoje akcijoje

„Knygų Kalėdos“. Nuotraukoje
kairėje

K

bibliotekų darbuotojų priėmimas Prezidentūroje Prezidentės

Babtų bibliotekos vedėja D. Barkauskienė. 2010 m. Babtų bibliotekos archyvo nuotr.

studentai (piešiniai-eskizai), studentas Skalmantas Barkauskas (savo darbo kanklių
paroda), Raud ndvario meno mokyklos moksleiviai (šilkografija), lėlininkė Lukrecija
Šidlauskienė, fotografas Ričardas Gaška. ksponuoti Babtų kraštotyros muziejaus
fondai (plakatai, senovinės knygos, nuotraukos).
2011-ieji buvo uropos savanoriškos veiklos metai. Biblioteka skatino ne tik
ateiti pasiimti knygų, bet ir nešė jas į namus. aunimas savo iniciatyva parengė
vakarus, skirtus Viliui rvidui ir jo akmenų sodybai prie Salant , iš gyvenimo
2006 m. pasitraukusiam aktoriui, kompozitoriui ir bardui Sauliui ykolaičiui. Kai
kurie savanoriai ir dabar dalyvauja bibliotekos veikloje.
Biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su Babtų bendruomenės vadovybe,
padeda jai rengti Atvelykio vaikų, rudens buolines ir kitas šventes.
2014 m. knygų fondas sudarė 8 284 vienetus. Tarp jų vienas – ypatingas.
Tai Ksaverijos Drusys (Keruckaitės) padovanota maldaknygė „Šalcinėlis“. anoma, kad ją iš Pr sų parnešė Ksaverijos dėdė knygnešys urgis Keruckas. Nuolat
naujais straipsniais pildyta Babtų kraštotyros kartoteka. Bibliotekos paslaugomis
naudojosi apie 300 registruotų skaitytojų, iš jų beveik pusė iki 14 metų. iems
išduota apie 5 000 knygų, suteikta 1 300 interneto valandų. Dvidešimt žmonių
buvo apmokyta kompiuterinio pradžiamokslio. auniausias skaitytojas buvo 5
metų, vyriausias – 88-erių.
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Aktyviausieji skaitytojai skatinami metų pabaigoje apdovanojami knygomis,
o 2014 m., kartu su Vilkij s biblioteka, jiems organizuota ekskursija – aplankytas
Vilnius, Tr kai.
Biblioteka dalyvauja įvairiuose šalies renginiuose, konkursuose. 2013 m.
D. Barkauskienė dalyvavo „Knygų Kalėdose“ pas Lietuvos Respublikos Prezident
Dalią Grybauskait , 2014 m. K. Donelaičio „ etų“ skaitymuose Vilniaus knygų
mugėje. Apdovanota įvairiais padėkos raštais už organizuotą suaugusiųjų švietimo
savait „ okomės kartu vaikai, tėvai, seneliai“, už dalyvavimą kuriant krašto
enciklopediją „Graži, tu mano“, poeto Sigito Gedos 70-mečiui skirtame publicistikos konkurse, už kitų įdomių renginių organizavimą ir bibliotekos populiarinimą.
Biblioteka sieks ir toliau būti svarbiu ir svetingu švietimo židiniu Babtų
miestelio ir apylinkių visuomenei.
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Knyga Panevėžiuke
Danguolė Lukošienė

Panevėži ko biblioteka1 atidaryta 1948 m. balandžio
1 d. os vedėju paskirtas Konstantinas Buivydas, iki tol vadovav s čia veikusiam klubui-skaityklai. Turėjo vieną kambarį
neseniai statytame lakienės name, už sienos gyveno patsai
vedėjas. Inventorių sudarė stalas, 3 suolai, kėdė ir radijo
aparatas „Rodina“. Knygų lentynas pasigamino pats vedėjas,
nes buvo auksinių rankų žmogus, tautodailininkas. Knygų
fondą sudarė 800 tomų, greitai atsirado 115 skaitytojų (vaikų
ir suaugusiųjų). Po metų įstaiga buvo perkelta į Raudonikio,
buvusio B btų valsčiaus viršaičio, per karą pasitraukusio į
Vakarus, namą. ia jai skirti du kambariai. Sudaryti abėcėlinis D. Lukošienė
ir sisteminis katalogai.
K. Buivydas buvo aktyvus žmogus, nuolat rinktas į apylinkės tarybą. is
rūpinosi ne tik knygos sklaida, bet dar organizavo meno saviveiklos ir sporto
būrelius, statė spektaklius, juos rodė visuomenei. Už surinktas lėšas pirko įvairaus inventoriaus. Daug laiko, deja, atimdavo valdžios primesti pašaliniai darbai.
Prisiminimuose K. Buivydas rašo, kad jam teko dalyvauti kolūkių organizavimo,
valstybės paskolų platinimo, pavasario sėjos, derliaus nuėmimo ir kitose kampanijose.
1960–1967 m. bibliotekai vadovavo Danutė Astrauskaitė-Dockienė. Baigusi
spec. vidurin mokyklą, ji daug dėmesio skyrė knygų fondo tvarkymui ir katalogų
sudarymui. 1960 m. spalio 6 d. bibliotekoje buvo 273 skaitytojai, veikė 5 kilnojamosios bibliotekėlės2. Per metus išduota 2 238 egz. knygų, daugiausia grožinės
literatūros. 1963 m. knygų fondas paruoštas taip, kad skaitytojai patys galėtų
rinktis knygas iš lentynų, organizuotas literatūrinis vakaras, skirtas K. Donelaičio
250-osioms gimimo metinėms. Vedėja valdžios kritikuota, kad silpnai propaguoja
žemės ūkio ir ateistin literatūrą.
1967–1968 m. bibliotekai vadovavo anina zolinia. i neturėjo kvalifikacijos
(lankė Babtų darbo jaunimo vidurinės mokyklos 9-ąją klas ), tad ilgai neužsibuvo.
1968 m. pradžioje pradėjo dirbti anina
ickevičiūtė, lankiusi Ka no rajoninės bibliotekos 6 mėnesių kursus. Vedėjai sėkmingai tvarkantis, skaitytojų
skaičius nuo 166 išaugo iki 392, per metus jie perskaitė 5 472 spaudinius.
1969–1971 m. įstaigoje dirbo Nijolė Ancevičiūtė-Paškevičienė, vėliau išvyko
mokytis aukštojoje mokykloje. ą pakeitusi V lniaus universiteto studentė
1
Straipsnyje panaudota R.
. uočerienės 1990 m.
neakivaizdininkė Aušra apolskienė
parengto rankraščio „Panevėžiuko bibliotekos istaip pat darbe išbuvo tik dvejus metorinė apžvalga 1948–1989 m.“ (1990), K. Buivydo
prisiminimų, saugomų Babtų kraštotyros muziejuje,
tus – nuo 1971 m. spalio 1 d. iki
bibliotekos archyvo ir A. Vaičiaus bukleto Niekas
1972 m. lapkričio 1 d. Buvo sumaišgyventa nepradingsta Panevėžiukas , Kaunas, 1999,
medžiaga.
ni ir energinga darbuotoja, aktyviai
2
Tuo metu reikalauta, kad kolūkių, tarybinių ūkių
dalyvavo apylinkės visuomeniniame
padaliniuose (brigadose, fermose) būtų nedideli
gyvenime.
bibliotekų padaliniai – knygų keityklos. ed. pastaba.
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Panevėžiuko bibliotekai nesisekė su vedėjais. Pradedant 1967-aisiais, jie keitėsi
kas dveji metai, o nuo 1972 iki 1983 m. dirbo net aštuoni onas Lukošius (1973),
Aldona epienė (1974–1976), Angelė asinskaitė (1976–1977), Genovaitė Vaičiūnaitė
(1977–1978), eslova ižinauskienė (1978), Raimonda urevičiūtė (1979), anina
Pačiuipaitė (1980), ūratė Pranckevičiūtė (1982).
sant tokiai kaitai, ką kalbėti apie gerą bibliotekos darbą. Šio laikotarpio
tikrintojų ataskaitose mirga tie patys žodžiai nesutvarkyta, nevedama, neorganizuojama, nerasta ir pan.
1983 m. pradžioje „Nevėžio“ kolūkio užsakymu Alyta s namų statybos
kombinatas Taikos gatvėje pastatė skydinį dviejų aukštų namą, kuriame įsikūrė
Panevėžiuko apylinkės taryba. antrąjį aukštą buvo perkelta biblioteka. ia vietos buvo šiek tiek mažiau negu senose patalpose, užtat veikė centrinis šildymas,
supo jauki aplinka. Su šiuo patalpų pasikeitimu baigėsi vedėjų kaita – 1983 m.
vasario 1 d. ištisam dešimtmečiui atėjo dirbti stropi ir pareiginga darbuotoja,
iškili asmenybė Rūta arija uočerienė. Iki tol ji 18 metų vadovavo ema tkiemio
bibliotekai.
Šiuo laikotarpiu iš esmės pasikeitė bibliotekos darbo pobūdis. Pradėti rengti
literatūriniai ir teminiai vakarai, skaitytojų konferencijos, metinės bibliotekos darbo
ataskaitos, etnografinės vakaronės, parodos. Visa tai daryta bendradarbiaujant su
mokykla, kolūkio profsąjungos organizacija. au po metų įstaigai suteiktas „Puikaus darbo bibliotekos“ vardas.
Didelį postūmį įstaigos darbui suteikė 1988 m. prasidėj s Lietuvos Atgimimo sąjūdis. R. uočerienė aktyviai į jį įsijungė, kritiškai pradėjo vertinti įvairius
valdžios nurodymus. 1989 m. ji pažymėjo, kad komplektuojant bibliotekų fondus
ypač didelis dėmesys buvo skiriamas visuomeninei politinei literatūrai. Iš viso fondo net
23 proc. gaudavome visokio politinio, ateistinio ir istorinio šlamšto. Padėtis pasikeitė tik
pastaraisiais metais 1989, kada pradėjome gauti vertingų, teisingos Lietuvos istorijos knygų.
1989 m. Vasario 16-osios proga ji su dideliu užsidegimu surengė teminį vakarą
„Iš šviesa, ir tiesa mus žingsnius telydi“.
1989 m. biblioteka turėjo 9 068 knygas. Per metus jų padaugėdavo vidutiniškai po 350 egzempliorių. Prenumeruota 39 periodiniai leidiniai. 420 skaitytojų
(90 moksleivių, 32 jaunuoliai, 238 valstiečiai, 38 darbininkai, 21 tarnautojas) per
metus perskaitė 7 146 spaudinius. Veikė 3 kilnojamosios bibliotekėlės. Kasmet
buvo surengiama apie 30 įvairių parodų ir naujų knygų ekspozicijų.
R. uočerienė labai domėjosi kraštotyra, parašė studiją „Panevėžiuko kraštas
1544–1991“ (1992; 28 p.) ir straipsnį „Panevėžiuko bibliotekos istorinė apžvalga
1948–1989 m.“ (1990, 13 p.). Abu darbai saugomi Babtų kraštotyros muziejuje.
1993 m. pradžioje R. uočerien pasiglemžė Nev žio bangos.
Nuo 1993 m. vasario 1 d. bibliotekai vadovauja Danguolė Lukošienė, greitai
radusi kalbą su jaunaisiais knygų skaitytojais. ie spaudiniais aprūpino artimuosius,
senelius, neįgaliuosius, padėjo rengti konkursus, literatūrinius žaidimus, parodė
spektakliuką „ uikių mokykla“.
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Panevėžiuko moterų klubas mini veiklos penkmet . Iš kairės Giedrė
Dumbrienė, Sigutė Makusienė, Bronelė Koncienė,
Daiva Šeputienė,

ita Sirtautienė,

irginija Filipavičienė, Danguolė Lukošienė, Asta

Petrauskienė. 2002 m.

Leistas vaikų ir jaunimo kūrybos mėnraštis „Panevėžiuko lakštingalos“, kurį
redagavo moksleivė Audra Šeputytė. rganizuojami susitikimai su įdomiais žmonėmis, žodiniai ir vaizdiniai renginiai, raiškiojo skaitymo konkursai, žaidimai. Rinkta
medžiaga apie bažnytkaimio istorin praeitį ir dabartį „Panevėžiukas spaudoje“.
1998 m. bibliotekoje apsilankė 3 460 gyventojų, jie perskaitė 9 768 spaudinius.
1998–2005 m. prie bibliotekos veikė labai aktyvus moterų klubas, kuris
sujudino kaimo bendruomen . is organizavo susitikimus su rašytojais, įdomiais
žmonėmis. Gyvavo vokalinis ansamblis „Striūna“. Kitą dieną po Šv. oakimo atlaidų
aikštėje prieš biblioteką kasmet vykdavo šventės, kurios suburdavo visą kaimo
bendruomen . Ant bibliotekos sienos eksponuotos vaikų piešinių parodos „ ano
vasara su knyga“; dalyvavo literatė Valentina Teišerskytė-Pancernienė, koncertavo įvairūs ansambliai, atskiri atlikėjai, organizuotos šeimos estafetės ir kitokios
atrakcijos. Pasakojimas apie moterų klubo veiklą sudėtas į 3 albumus „Taip mes
gyvename“. Šio klubo pagrindu susikūrė Panevėžiuko kaimo bendruomenė.
2005–2009 m. taip pat aktyvus buvo senjorų klubas. o nariai labai mėgo
senovines liaudies dainas. ia nepralenkiama buvo Aleksandra Alaburdienė. Su
daina aplankytos kitos bibliotekos, aptartos įdomiausios knygos, organizuoti susibuvimai „ eiliai pasibūkime“ (su literate olanta Beresnevičiene), „Velykos margučiais
atrieda“, „Tėveli, mielas ir brangus, šeimos globėjau rūpestingas“ ir daugelis kitų.
2010 m. sukurtos 3 interneto prieigos, organizuoti kursai informacijos ir
interneto žinioms pagausinti.
2013 m. biblioteka atsikėlė į naujai išdažytas patalpas Panevėžiuko pagrindinės mokyklos pastate. Pakeisti baldai. Atsirado galimybė organizuoti ne tik
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renginius, bet ir parodas. Viena iš įdomiausių buvo 14-oji dailininkės glės
Petraitytės-Talalienės darbų ekspozicija
„Atminties takas“.
Surinkta ir sudėta į aplankus
nemažai kraštotyros medžiagos „Panevėžiuko senjorų klubas“, „Pirmasis
Panevėžiuko bibliotekos vedėjas Konstantinas Buivydas (1948–1960)“, „Kazys
Puida“ (straipsnių kopijos iš laikraščių
nuo 1930 m. iki šių dienų), „ ogiliona Staliūnienė – mūsų krašto poetė“,
„ emaitkiemio dvaras“, „Panevėžiuko
bažnytkaimio ir aplinkinių kaimų istorijos“, „ au žiedeliai sumainyti“ (kaimo
vestuvinių nuotraukų albumas) ir kt.
Aktyviai veikia jaunųjų skaitytojų
būrelis, skaitytojų klubas, „Keliaujanti biblioteka“, kuri kartą per mėnesį
aplanko tolimų kaimelių – i kiškių,
Gaižuv lės, Selver vos, Nauj sodžių,
Kar lgirio, Kriv nų – skaitytojus.
Pažint su naujomis knygomis arba vakaron
2014 m. bibliotekoje užregistruoti vaikai užbaigia ir karšta arbata su saldumynais.
276 skaitytojai, tarp jų – 107 vaikai. 2008 m.
ie apsilankė 4 490 kartų, susipažino Bibliotekos archyvo nuotraukos
su 9 149 spaudiniais.
Panevėžiuko biblioteka – ne vien knygų išdavimo vieta. Tai kultūros židinys,
tarsi dar viena mokykla, kurioje skaitytojai plečia akiratį, semiasi dvasingumo,
mokosi draugiškumo ir visuomeniškumo.
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Pagynės bibliotekos veikla
Danutė Paukštaitienė

Biblioteka įkurta 1954 m. rugsėjo 15 d. Vilk nų
kaime. os pirmasis vedėjas buvo Adauktas
arcin1
kevičius . 1958 m. vedėja minima Alina Subočiūtė2.
Kadangi patalpos buvo labai blogos, įstaiga 1959 m.
perkelta į Už miškių kaimą, buvo apgailestaujama,
kad dalis „Raudonojo Spalio“ kolūkiečių liko be knygų3. Apie šį laikotarpį, išskyrus, kad vedėjais dirbo
A. Račinskas ir B. Tiškevičiūtė, daugiau žinių neišliko.
1968 m. biblioteka perkelta į Pag n , jos vedėjais
minimi D. Naruševičienė, Gražina ikelionienė, Austra
apalskienė, R. Davidaitytė, Danguolė abulionienė.
Pastaroji buvo baigusi vidurin mokyklą, ji pagyvino įstaigos darbą, įkūrė kilnojamąsias bibliotekėles D. Paukštaitienė
Vilk nuose, Ant gynėje ir Dasi nuose4.
1976 m. lapkričio mėnesį perėmiau biblioteką ir 40 metų joje dirbau. Pradžia buvo sunki – 1977 m. balandį įstaigoje kilo gaisras. Knygos buvo išgelbėtos,
bet nukentėjo nuo blogo oro. Dingo D. apolskienės parašyta bibliotekos istorija.
Rudeniop įstaiga įsikūrė pradinėje mokykloje. os maždaug 10 000 egzempliorių
knygų fondu naudojosi per 700 skaitytojų.
1980 m. biblioteka persikėlė į naujas 75 m2 ploto patalpas, kuriose veikė ir
moterų klubas. Nusistovėjo graži, abipusiškai naudinga kaimynystė, – buvo aptariamos knygos, dalytasi mezgimo ir siuvinėjimo patirtimi, vyko valgių konkursai.
Daug renginių organizuota kartu su Pagynės pradine mokykla, įsikūrė klubas
„ ažieji knygos bičiuliai“, kuris veikia iki šiolei. Bendrauta su kultūros namais.
Pagynės tarybinio ūkio administracija biblioteką rėmė materialiai – dovanojo tais
laikais brangų televizorių, knygų spintą, smulkesnio inventoriaus.
1981 m. spaudinių fondas siekė 12 260 egzempliorių, juo naudojosi 732
skaitytojai (tarp jų 261 vaikas). Per metus išduota 13 100 egz. literatūros.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , Pagynėje vyko dideli ūkiniai ir 1
Kauno rajono archyvas, 1954 m. A.
arcinkevičius
kultūros bei švietimo įstaigų pokyčiai.
(1939 08 30 Kaunas–1960 01 28 Vilnius) – talentinga ir tragiška asmenybė. 1954 m. baigė vidurin
Likvidavus tarybinį ūkį, sumažėjo gymokyklą. Tais metais neįstoj s į aukštąją mokyklą,
ventojų. Buvusios pradinės mokyklos
padirbėjo Vilkėnuose. 1955–1957 m. studijavo aspastate įsikūrė vaikų globos namai.
kvos kinematografijos institute. Nebaig s studijų
atvyko į Vilnių, pradėjo spaudos fotografo karjerą.
2010 m. panaikintas kultūros centras
Puoselėjo menin fotografiją. kūrė fotografijos
(anksčiau – kultūros namai). Visa tai
sekciją prie urnalistų sąjungos, jai vadovavo.
1958 m. organizavo pirmąją pokaryje Lietuvos
paveikė bibliotekos veiklą. Nors skaitymeninės fotografijos parodą, pats joje dalyvavo. Dėl
tojų sumažėjo, ji tapo ne tik pagrindiniu
susiklosčiusių nepalankių aplinkybių pasitraukė iš
gyvenimo.
švietimo, bet ir informacijos, dalykinių
2
KAA, f. R878, ap. 1, b. 13, l. 4.
reikalų sprendimo centru. ra 5 kom- 3 Ten pat, b. 18, l. 1.
piuteriai, kuriuos gyventojai naudoja 4 Kauno rajono archyvas, 1968–1972 m.
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irginija Politaitė,

Ingrida Mikuckaitė, Alina Bobinaitė skaito suomių epin poemą
„Kalevala“. 1999 m. A. Paukštaičio nuotr.

rinkti informacijai, savišvietai, korespondencijai, darbo paieškoms. Rajono viešoji
biblioteka parūpino muzikinį centrą.
Daug renginių – valstybinių švenčių, istorinių datų, otinos ir senolių dienų paminėjimų – organizuojama kartu su Babtų kultūros centru, Pagynės vaikų
globos namais.
Sukaupiau kraštotyros aplankus „Prisilietus prie Pagynės žemės istorijos“,
„Pagynė ir pagyniečiai užfiksuotose akimirkose“, „Senoji Pagynės inteligentija“,
„Sustok ir pagalvok, kad žmogaus gyvenimas – akimirka, o jo darbai lieka amžinai“ (apie kraštotyrininką uozą Kazėną).
Biblioteka yra Kauno rajono viešosios bibliotekos filialas, turi apie 13 000
egzempliorių spaudinių. 230 skaitytojų per metus pasinaudoja maždaug 5 000
knygų ar periodinių leidinių.
Nuo 2015 m. sausio 23 d. bibliotekai vadovauja Vilniaus universiteto auklėtinė Saulė adlauskienė.
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eil knygai ugdome nuo mažens
ita Bacevičienė

Sitk nų bibliotekos pirmtakė – un škių kaimo biblioteka, kuri veikė nuo 1952 10 31 ir kuriai visą laiką vadovavo
Antanas Burneckis (1924–1966). Tai buvo labai apsišviet s ir
pareigingas žmogus, pavyzdys visiems Ka no rajono bibliotekininkams. Rūpinosi, kad knyga pasiektų kiekvieną bibliotekos mikrorajono sodybą. Už stropų darbą apdovanotas SSRS
kultūros ministerijos garbės raštu, LSSR kultūros ministerijos
„Knygos bičiulio“ ženkleliu, Kauno rajono įstaigų garbės raštais.
A. Burneckis buvo gim s Kr žių valsčiaus P kražančio
kaime. Studijavo V lniaus pedagoginiame institute, bet, pablogė. Bacevičienė
jus sveikatai, mokslus baigė Kaps ko (dabar arij mpolė) mokytojų seminarijoje. 1950–1951 m. vadovavo Sitkūnų pradžios
mokyklai, bet dėl ligos perėjo į lengvesnį darbą – biblioteką.
A. Burneckiui mirus, žinios apie uniškių įstaigą nutrūksta, bet atsiranda apie Sitkūnų biblioteką. Tikėtina, kad
čia ji buvo perkelta pakeičiant pavadinimą.
Pirmoji Sitkūnų bibliotekos vedėja buvo Vanda Bagdonienė, po jos dirbo Gertrūda Gerulskienė (1969 10 01–
1971 07 03), Birutė ekonytė-Levišauskienė (1971 07 04 1981),
Romutė Petniūnienė (1981 1885), osė Vasiliauskienė (1985–
1987), Valentina ernych (1987–1989 03 01), lena Vaikutienė
(1989 03 01–1992), Asta Grigaitytė (1992 11 23–1994 12 31).
A. Burneckis
Nuo 1995 01 01 bibliotekai vadovauja Rita Bacevičienė.
Per šį laikotarpį smarkiai pasikeitė bibliotekos darbo
pobūdis, jai pačiai teko kilnotis vis į kitas patalpas. Šalia knygų sklaidos 2005 m.
ji tapo operatyvios informacijos, interneto prieigos centru. Šiuo metu turime tris
kompiuterines darbo vietas.
Pasikeitus radijo ryšio perdavimo technologijoms, savo reikšmės neteko
praeityje garsi Sitkūnų radijo stotis, išmontuojami paskutiniai siųstuvai. Daug specialistų turėjo ieškoti naujo darbo, gyvenvietėje smarkiai sumažėjo žmonių, taigi
ir bibliotekos lankytojų. Teko aktyviau telkti skaitytojus iš aplinkinių
uniškių,
Nauj jų un škių ir uod nių kaimų. Kurį laiką biblioteka artimai bendravo su
vietos pagrindine mokykla, tačiau ir ji buvo uždaryta. Ištikimiausi skaitytojai apsilanko grįž iš B btų gimnazijos. Šiuo metu esame viename pastate su Babtų vaikų
lopšelio-darželio Sitkūnų skyriumi, tad pirmieji mūsų skaitytojai – mažieji vaikučiai.
Darbą su vaikais laikome labai svarbiu, nes iš mažumės pamil knygą,
nesiskirs su ja visą gyvenimą. Paminėsiu bent porą įdomesnių renginių.
2000 m. kartu su Sitkūnų pagrindine mokykla organizavome 10 dienų vasaros stovyklą „ alioji vaistinė“. Vaikai rinko vaistažoles, džiovino, pagal turimą
literatūrą jas atpažino, aprašė, surengė vaistažolių parodėl . Aplankėme Lietuvos
medicinos ir farmacijos istorijos muziejų Kaune.
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folkloro ansamblis „ iešia“

iš Neveronių Kauno r. . 2014 m. Bibliotekos archyvo nuotr.

Aktyviai dalyvavome Kauno rajono viešosios bibliotekos Šiaurės šalių savaitės
projekte „Kalevalos 44 giesmių skaitymai“. Piešinių konkurse geriausiai pasirodė
mūsų bibliotekos skaitytoja iglė Bacevičiūtė.
Prie bibliotekos veikia kompiuterinio raštingumo ugdymo, informatikos,
dailės, kompiuterinių žaidimų būreliai. Teikiamos fonotekos paslaugos. Per metus
įvyksta po keletą kultūrinių renginių, skirtų naujoms knygoms aptarti, minimos
literatūrinės datos ir valstybinės šventės.
Bibliotekos fonduose per 5 300 dokumentų. Fondas atnaujinamas atsižvelgiant į skaitytojų poreikius.
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Biblioteka talkina mokslininkams
Birutė Olkštinienė

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo
Sodininkystės ir daržininkystės instituto (SDI) mokslinė
biblioteka įsikūrusi jo administracinio pastato trečiajame aukšte. oje kaupiama literatūra sodininkystės,
daržininkystės, augalų apsaugos ir bendraisiais žemės
ūkio klausimais. Bibliotekos skaitytojai yra instituto
mokslo darbuotojai ir doktorantai, studentai bei moksleiviai. os istorija susijusi su šios mokslo institucijos
pirmtakės – Sodininkystės ir daržininkystės bandymų
stoties (BS) Valin voje, Vyt nuose ir B btuose raida.
Pirmieji leidiniai bandymų stotyje pradėti kaupti Vytėnuose. Dalis literatūros buvo atvežta iš Valinavos, dalis – iš Dotnuv s emės ūkio akademijos
fondų. Leidiniai buvo perkami ir iš antikvariato bei B. Olkštinienė
privačių asmenų. 1978–1983 m. biblioteką papildė
1 400 leidinių iš Lietuvos žemdirbystės instituto bibliotekos. Tik vėliau knygas
buvo galima užsisakyti centralizuotai per Respublikinį bibliotekų kolektorių.
Ilgą laiką mokslin literatūrą rinko ir ja rūpinosi direktoriaus įsakymu paskirti specialistai ne bibliotekininkai. Pirmosios archyvinės žinios apie bibliotekos
perdavimą iš vyr. mokslo darbuotojo Stasio Paulausko jaun. mokslo darbuotojai
Rožei Raginytei- uklienei siekia 1952 m. Vėliau biblioteką globojo nuo 1954 m. –
jaun. mokslo darbuotojas Petras Kalkys, nuo 1957 m. – vyr. technikė Teodozija
Neverauskienė, nuo 1960 m. spalio – direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams
ustinas Kontrimas. Po mėnesio visas knygų fondas atsidūrė Leonoros Kazlienės
žinioje. Tikėtina, kad bandymų stotis neturėjo teisės steigti bibliotekininko etatą,
tad ji buvo įforminta darbininke. oteris privalėjo sutvarkyti knygas pagal bibliotekoms nustatytas grupes ir iki 1961 m. vasario užvesti reikalingas kartotekas.
Laikinai einančio direktoriaus pareigas Vytauto Tuinylos iniciatyva direktoriaus
pavaduotojas gamybai ustinas Liaugaudas buvo įpareigotas parūpinti bibliotekai
tinkamą patalpą ir skirti reikalingą inventorių.
BS persikėlus į Babt s, bibliotekos fondai 1969 m. pervežti į naujas patalpas. Apie 180 m2 užėmė du kabinetai, iš kurių 60 m2 buvo skirta skaityklai.
Bibliotekos vedėjai L. Kazlienei buvo pavesta supažindinti mokslo darbuotojus
su naujų knygų emdirbystės mokslinio tyrimo instituto bibliotekoje sąrašais, kas
du mėnesiai parvežti užsakytas knygas iš Dotnuv s ir po dviejų mėnesių vėl jas
grąžinti. 1966–1967 m. L. Kazlienė inventorizavo per tūkstantį naujų knygų. Bibliotekos darbu rūpinosi administracija, patys mokslo darbuotojai, nes ji buvo labai
svarbus žinių šaltinis. Iš mokslo darbuotojų buvo skiriamos komisijos bibliotekai
patikrinti, ją plėtoti, darbo gerinimo rekomendacijoms ruošti (1961, 1963, 1967 m.).
1967 m. L. Kazlienei palikus biblioteką, metus joje dirbo Aldona Litvinienė, perkelta iš BS eksperimentinio ūkio. i tvarkė ir BS kasą. 1968 m. pa-
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vasarį bibliotekos ir archyvo vairą į savo rankas perėmė valdas Lapinskas.
Pagal Kauno viešosios bibliotekos metodinius nurodymus jis bibliotekos knygų
fondą, kuris tuo metu sudarė apie 5 tūkst. vienetų, suklasifikavo pagal UDK
(universalią dešimtain klasifikaciją), kiek patobulinus, naudojamą ir šiandien.
1969 m. pabaigoje bibliotekai skirtas antras etatas. Bibliotekos vedėja atėjusi
dirbti Vanda Bagdonienė buvo pirmoji šios įstaigos darbuotoja, turėjusi bibliotekininkės-bibliografės specialyb ir įgijusi patirties kitose bibliotekose. ia ji
darbavosi penkerius metus.
Naujas įstaigos raidos etapas prasidėjo, kai 1975 m. rugsėjį jai vadovauti
ėmė anina Danauskienė, patirties įgijusi dirbdama viešojoje bibliotekoje. Net 25
metus ji tvarkė BS, vėliau – SDI mokslin biblioteką. os iniciatyva buvo išpuoselėtos bibliotekos patalpos, pasirūpinta lentynomis, sistemingai užsakoma spauda.
Kiekvienais metais gauta po 300–700 naujų knygų, kelios dešimtys pavadinimų
žurnalų ir laikraščių žemės ūkio tematika. Knygų užsakymu centralizuotai rūpinosi Respublikinis bibliotekų kolektorius, daug leidinių paštu pirkta iš atokių
SSRS knygynų. Daug mokslinės literatūros iš visos Sovietų Sąjungos institutų,
botanikos sodų, bandymų stočių gauta mainais. Sąjunginis informacijos institutas siuntė išverstus įvairių pasaulio žurnalų straipsnius. Didelė parama mokslo
darbuotojams buvo referatyviniai žurnalai, kuriuose buvo spausdinama sovietų ir
užsienio autorių straipsnių santraukos žemės ūkio tematika. Per tarpbibliotekinį
abonementą norimą straipsnį ar knygą buvo galima užsisakyti iš kitų sąjunginių
žemės ūkio mokslo įstaigų. Tokiam informacijos srautui suvaldyti neužteko vieno darbuotojo. Devintajame dešimtmetyje bibliotekoje dirbo mokslo darbuotojas
. Lapinskas ir bandymų meistrai Laima ndriulienė (iki 1988 m.), Albinas Šeškevičius (1980–1983, 1984 m. – vedėjas), Rasa Paleckytė (1987–1988) ir Nomeda
Visockytė (1987–1988). 1984 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Birutė lkštinienė, kuri
tuo metu dar t sė bibliotekininkystės studijas V lniaus universitete. Nuo 1994 m.
ji dirba bibliotekos vedėja.
1990–2000 m. biblioteka turėjo iki 150 skaitytojų, knygų ir žurnalų fondas
buvo išaug s iki 30 tūkst. vienetų. Knygos registruotos abėcėliniame ir sisteminiame kataloguose. Bibliotekos darbuotojos vykdė temin ir bibliografin knygų
paieškas, dalyvavo sudarant elektroninį suvestinį užsienio periodinių leidinių
katalogą (1990–2000), pildė įvairias kartotekas (išduotų knygų, mokslinių ataskaitų, gautų žurnalų, mokslo darbuotojų parašytų straipsnių). Bibliotekoje veikė ir
tebeveikia naujų gautų leidinių, darbuotojų išleistų knygų bei brošiūrų parodapardavimas. Seminarų ir konferencijų metu ruoštos darbuotojų išleistų knygų bei
mokslo darbų parodos.
Remiantis emės ūkio ministerijos įsakymu, Vytėnų BS 1972 m. įkurta
sodininkystės-daržininkystės mokslinė-techninė informacijos grupė, kurią sudarė
. Lapinskas (pirmininkas), Liudas Kulikauskas (pavaduotojas), Stanislovas Gegužis
(sekretorius) ir devyni nariai. Ši grupė informuodavo darbuotojus apie tiriamųjų
darbų pasiekimus, naujas technologijas ir racionalius pasiūlymus, pildė informacines korteles, bendradarbiavo su biblioteka.
1987 m. BS reorganizavus į Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutą (LSDI), įkurtas Informacinis skyrius (IS), kuriam vadovauja onas lkštinas.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

o veiklos objektas yra leidyba, parodų bei renginių organizavimas, informacinių
stendų atnaujinimas, seminarų ūkininkams ir konsultantams organizavimas ir bibliotekos darbo koordinavimas. 1994 m. administracijos ir IS iniciatyva paruošta
nauja sodininkystės ir daržininkystės muziejaus ekspozicija. Informacinis skyrius
mokslo darbuotojams padėjo kaupti, ruošti ir sisteminti informacin medžiagą. Šį
darbą atliko Rimutė Bartkevičienė (1991–1994), Stasė Staniukaitienė, Danutė Bulevičiūtė (1992–1994), . Lapinskas. Prasidėjus LSDI kompiuterizavimui (1993–1994),
kiekvienais metais kabinetuose buvo pajungiama vis daugiau asmeninių kompiuterių, suderinta ir instaliuota programinė įranga, įvestas elektroninis paštas, internetas. 1998 m. administraciniame instituto pastate įrengtas kompiuterinis tinklas,
vyko kompiuterinės technikos ir programinės įrangos bei įvairios organizacinės
technikos instaliavimo ir remonto darbai. Kompiuterizavimu rūpinosi Raimondas
Baltrėnas (1995–2004), Algis Radžiūnas (2005–2007). Nuo 2007 m. šį darbą atlieka
Tomas Balčiūnas.
aketuotojomis dirbo Lina Smilgaitytė, Rimutė Bartkevičienė
(Berūkštienė), dabar – Larisa Kazlauskienė.
Leidybiniame darbe nepamainoma buvo lietuvių kalbos redaktorė Vida
Sabaliauskienė (1987–1990, 1992–2005). Šias pareigas taip pat ėjo udita ačiokienė (1988–1990, 2014–2015), Laima Pilipavičienė (1990–1992), Danguolė Vanagaitė (2006–2014). Anglų kalbos redaktore dirbo olanta Kriūnienė (2004–2005),
bandymų meistre Dalia Levišauskienė (2002–2005), informatikos specialiste Loreta
Liutkuvienė (2007–2012), darbų saugos ir informatikos specialiste Aleksandra
Kaupaitė (2007). Informacijos skyriuje buvo nuolat atliekami spausdinimo, kopijavimo, fotografavimo, videofilmavimo ir vaizdinių priemonių ruošimo bei
demonstravimo, apipavidalinimo, įrišimo, knygų platinimo ir kiti darbai, kurie
t siami ir dabartiniame Informacijos ir inovacijų skyriuje. ame šiuo metu, be
vedėjo, dar dirba automatikos ir kompiuterijos inžinierius, bibliotekos vedėja
bei maketuotoja.
Pasikeitimai vyko ir bibliotekoje, – 1996 m. ji gavo pirmąjį kompiuterį.
Kartu su kompiuterizacijos pradžia keitėsi ir bibliotekos darbas bei jos funkcijos.
ymiai sumažėjo skaitytojų ir išduodamų leidinių, prenumeruojamos periodikos.
Atgimimo laikotarpiu biblioteką gelbėjo labdara gauti užsienio žurnalai ir knygos.
Nutrūko ryšiai su giminingų Rusijos institutų ir bandymų stočių bibliotekomis.
Iš dviejų bibliotekos darbuotojų beliko tik viena.
Dabar mainais po 100–200 knygų kasmet gaunama iš Lietuvos, Lenkijos,
Baltarusijos ir kitų šalių mokslo įstaigų, su kuriomis SDI bendradarbiauja. Tai
mokslo darbai, konferencijų medžiaga ir kita literatūra. urnalų ir laikraščių nebeužsakome. okslo darbuotojus gelbsti prieiga prie duomenų bazių arba straipsnių
santraukos internete. Doktorantai turi galimyb pasinaudoti duomenų bazėmis,
kurias prenumeruoja A. Stulginskio ir kiti universitetai, savo darbams medžiagą
renka studijuodami kitose šalyse. Vertingos užsieninės literatūros kai kurie skyriai
nusiperka iš projektams skirtų pinigų.
Šiuo metu biblioteka turimas ir naujai gautas knygas komplektuoja bei
kataloguoja, o duomenis įveda į kompiuterin sistemą Aleph, kuri veikia nuo
2005 m. Nuo 2004 m. į mokslinių publikacijų duomenų baz (PDB) įtraukiami
visi SDI darbuotojų moksliniai straipsniai, pranešimų tezės tarptautinėse ir Lie-
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tuvos konferencijose, populiarūs straipsniai žurnaluose. 1989 m. išleista „Lietuvos
vaisių ir daržovių ūkio mokslinio tyrimo instituto bibliografija 1938–1988 m.“
2014 m. parengtas elektroninis šio leidinio t sinys – „LA
Sodininkystės ir
daržininkystės instituto darbuotojų leidiniai ir svarbiausių mokslinių straipsnių
sąrašas 1988/1989–2014 m.“, kurį sudaro per du tūkstančius įrašų ir kuris toliau
t siamas. 2006–2007 m. instituto mokslo darbų „Sodininkystė ir daržininkystė“
septyni numeriai (211 straipsnių) yra įtraukti į internetin duomenų baz eLABa1.
Bibliotekoje toliau vyksta dokumentų paieška, knygų ir žurnalų išdavimas skaitytojams, naujų leidinių reklama ir kita veikla. Bibliotekos funkcijos keičiasi, tačiau
ji kaip visada – reikalinga.

1

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai
teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba
jų metaduomenys.
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Biblioteka gimnazijos bendruomenės
paslaugoms
ida Mikalauskienė

Gimnazijos bibliotekoje
bibliotekos vedėja

aukšti svečiai. Pirmame plane iš kairės

ida Mikalauskienė, L

gimnazijos direktorius

Prezidentas

aldas Adamkus,

idas Mikalauskas ir Kauno arkivyskupas

Sigitas Tamkevičius. 200

m. Narcizo Freimano nuotr.

Pagal LR bibliotekų įstatymą mokyklų bibliotekos yra Lietuvos bibliotekų
sistemos dalis. Vidurinėse mokyklose (gimnazijose) jos yra privalomas struktūrinis
padalinys, aptarnaujantis švietimo įstaigos bendruomen . Finansiškai jas globoja
Švietimo ir mokslo ministerija, o veiklą reglamentuojančius dokumentus skelbia
Kultūros ministerija.
B btų gimnazijos ir jos bibliotekos ištakos – tarp dviejų pasaulinių karų
veikusi Babtų pradinė mokykla su kukliu knygynėliu. Tada mokyklų bibliotekėlės kaupė vadovėlius, kuriuos skolino nepasiturinčių šeimų vaikams, grožin ir
pažintinio pobūdžio literatūrą. Lėšų paprastai skirdavo Švietimo ministerija.
okyklai vis reformuojantis – virstant progimnazija, septynmete, vidurine,
gimnazija, – didėjo ir jos bibliotekos reikšmė, gausėjo knygų fondas. Iš pradžių
biblioteką globojo kuris nors mokytojas, o po Antrojo pasaulinio karo buvo įkurtas
mokyklos bibliotekininko etatas. Bibliotekai vadovavo mokytojai, paprastai lituanistai
1941–1949 m. Aldona Kursevičienė, 1949 m. Vanda Kukorienė, 1951–1957 m. Kasparas Bartkus, 1957–1962 m. Benediktas Siliūnas, 1962–1969 m. Danutė usevičienė
(vėliau ilgametė Babtų viešosios bibliotekos vedėja), 1969–1971 m. Stasė Smilgienė.
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1970–1971 m. visas knygų fondas suinventorintas ir perrašytas į naujas inventoriaus knygas. Knygų
fondą sudarė 8 413 leidinių.
1971–2004 m. bibliotekai vadovavo Regina Špakauskienė. i prisimena
Pradžioje mažytis, vos 12 m2, bibliotekos kambarys buvo
antrajame aukšte. Knygų fondą teko išdėstyti gan glaustai,
daugelyje lentynų dviem eilėmis ir iki lubų, nes trūko
vietos. Po kelerių metų biblioteka perkelta pirmąj aukštą,
erdvesnes 42 m2 patalpas. Dirbau tokius darbus, kurie tuo
metu buvo aktualūs ir reikšmingi. engiau knygų parodas, Bibliotekos ekslibrisas.
su skaitytojais vedžiau bibliografinius ir informacinius Aut. anina Kunickaitė
pokalbius. Parinkdama reikiamą literatūrą, padėdavau mokytojams organizuoti vairius renginius. Kiekvieną mėnes analizavau mokinių skaitomumą,
j aptardavau su mokytojais ir mokiniais. Turėjau subūrusi knygos mylėtojų būrel . Daug
dėmesio reikėjo skirti vadovėliams užsakyti, parsivežti, suregistruoti ir išdalinti mokiniams
ar mokytojams. Mokslo metais su bibliotekos aktyvu sistemingai tikrindavome vadovėlių
priežiūrą. Glaudžiai bendradarbiavau su „Šviesos“ leidykla organizavau susitikimus, naujų
vadovėlių pristatymus. Daug kartų gausinau savo žinias respublikiniuose bibliotekininkų
kursuose, seminaruose.
Nuo 1978 m. mokyklos biblioteka rašė ir saugojo metines darbo ataskaitas.
Iš jų matome, kaip keitėsi grožinės literatūros fondas 1978 m. – 14 955, 1988 m. –
21 919, 1998 m. – 20 455, 2008 m. – 17 859 leidiniai.
2001 m. bibliotekininke pradėjo dirbti Vida
ikalauskienė. Tais metais iš
vidurinės mokyklos atskirtos pradinės klasės sudarė naują įstaigą – Babtų mokyklą-darželį. ai perduota apie 3 000 vaikų literatūros knygų, ten puse etato dirbo
bibliotekininkė Sigutė Kulikauskaitė.
2001 m. šalia bibliotekos knygų fondo įrengta moderni skaitykla, kurioje
vyko susitikimai, pamokos ar individualios pratybos. Biblioteka dalyvavo Krašto
apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijų programos „ okyklų bendruomenių
informavimas NAT ir saugumo klausimais“ konkurse. Laimėta 4 kompiuteriai,
spausdintuvas, skaitytuvas. 2002 m. mokykla skyrė antrą bibliotekininko etatą,
pradėjo dirbti Alina anušauskienė, o nuo 2006 m. dirba Ingrida Stankuvienė.
2005 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, o 2007 m. jos valdas praplėtė gražus priestatas, kuriame įsikūrė ir biblioteka-informacinis centras (BI ).
2010 m. BI dalyvavo bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimo projekte. sigyta visi reikiami baldai, 16 kompiuterių (iš jų 1 nešiojamasis),
brūkšninių kodų skaitytuvas, projektorius, dokumentų kamera, nešiojamasis
ekranas, baltoji lenta su stovu, daugiafunkcis kopijavimo aparatas su priedais,
daugiafunkcis spalvoto spausdinimo aparatas, dokumentų įrišimo įrenginys. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas neatlygintinai perdavė 100 knygų. Šio
projekto dėka BI tapo jaukus, modernus, pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė
ir mokymosi sąlygos.
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Dabar gimnazijos 165 m2 BI sudaro abonementas, tylioji skaitykla (35 darbo
vietos), kompiuterinė skaitykla (13 darbo vietų vartotojams, 3 darbuotojams) ir
20 m2 vadovėlių saugykla. ia komplektuojama naujausia informacinė, programinė,
pažintinė literatūra, prenumeruojama spauda. okytojai ir mokiniai turi galimyb
naudotis skaitykloje esančiu televizoriumi, vaizdo ir garso aparatūra, projektoriumi,
filmavimo ir fotografavimo įranga.
Savo kvalifikaciją nuolat keliame panaudodami Ugdymo plėtotės centro
projekto „ okyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ skiriamas lėšas.
2010 m. abiturientė anina Kunickaitė sukūrė bibliotekos ekslibrisą (dailės
egzamino baigiamasis darbas), kurį klijuojame į vertingiausias knygas.
au 8 metai dalyvaujame akcijoje „ etų knygos rinkimai“ – organizuojame
vaikų ir paauglių renkamų lietuvių autorių knygų pristatymus. 2012 m. dėl šios
veiklos Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija padėjo pasikviesti rašytoją
Vytautą V. Landsbergį.
2013 m. į gimnaziją sugrįžo pradinės klasės, kartu mūsų biblioteka pasipildė
daugiau kaip 3 000 vaikų literatūros knygų. Atsirado galimybė ugdyti jaunąjį skaitytoją. sijungėme į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginių kasmetinį ciklą, kuris
skatina puoselėti skaitymą balsu, šiaurietiškas pasakojimo tradicijas ir literatūrą.
odernizuojant BI darbą, 2014 m. rugsėjį įdiegta informacinė sistema
„ obis“, kuri leidžia automatizuoti visus bibliotekos procesus – nuo dokumento
gavimo, jo aprašymo iki skaitytojų aptarnavimo.
2014 m. BI fondą sudarė 18 592 vnt., iš jų 296 garsiniai-regimieji dokumentai (įvairios mokomosios programos, žodynai, enciklopedijos).

ISTORI A

S V E I K AT O S I R S O

IALINĖ A

SA

A

Babtų krašto gydymo įstaigos
Damijonas Šniukas

inios apie istorinio B btų valsčiaus gydymo įstaigas iki Antrojo pasaulinio
karo labai skurdžios ir slepiasi įvairiuose archyvuose ar periodikoje. ų reikia ieškoti
tarsi adatos šieno vežime. Už itin išsamias sovietmečio ambulatorijos istorijos žinias
turėtume dėkoti gydytojai Genovaitei muidzinavičienei (1927–2000), per tris dešimtmečius dirbusiai šios įstaigos gydytoja. Kai 1984 m. Babtų ambulatorija persikėlė į
pastatytą erdvų tipinį dviejų aukštų pastatą ir tarsi pradėjo naują gyvavimo tarpsnį,
gydytoja ryžosi apžvelgti ir apibendrinti daugelio čia dirbusių kolegų nuveiktus darbus,
papasakoti apie gydymo įstaigų raidą krašte, nelengvą gydytojų kasdienyb . 1985 m.
ir vėliau ji užrašė gydytojų uozo Kudzio (1), anės Urbonavičienės (2), urgio Valansevičiaus (3), stomatologės advygos Ulevičienės (4), felčerės Aldonos Dauguvietienės
(5), akušerių arytės imontienės (6) ir Sofijos Šlikienės (7), medicinos sesers nos
arašinskienės ( arkelytės, 8), dezinfektoriaus Aloyzo Parulio (9), gydytojo Leono
arkelio našlės Palmiros arkelienės (10), mokytojų nos Barštienės (11), Irenos
Beniulienės (12), babtiškės advygos izerevičienės (13) prisiminimus. uos papildė
įvairiais ambulatorijos duomenimis, savais pastebėjimais. Viso to rezultatas – 68 puslapių studija „Gyd. G. muidzinavičienė. Babtų ambulatorijos istorija, Babtai, 1994–2000“.
Rankraštis saugomas BK . uo šiame straipsnyje bus nuolat remiamasi, skliausteliuose
nurodant žinių pateikėjo numerį ar rankraščio puslapį (pvz., 6). Istorinio Babtų
valsčiaus gydymo įstaigų veikla taip pat nušviečiama D. Šniuko straipsnyje „Babtų
valsčiaus savivaldybė 1918–1940 metais“ šios kn. p. 362–363.

amžiaus pradžia
Baudžiavos laikais gyvojo inventoriaus – baudžiauninkų – sveikata buvo
suinteresuoti dvarininkai. Stambūs žemvaldžiai, pavyzdžiui, ubovai ir Naryškinai,
nuo pat I a. pradžios laikė ligonines ag rėje ir Gruzdžiuos .
Smulkesni dvarininkai tokių galimybių neturėjo, tad susirgusiems žmonėms
suteikti pagalbą (iškviesti felčerį, paguldyti į ligonin ) galėjo tik atskirais atvejais.
Vyravo liaudies medicina, mirtingumas, ypač naujagimių, buvo labai didelis.
Panaikinus baudžiavą ir valstiečiams įgijus pilietines teises, caro valdžia,
tegul ir labai nerangiai, pradėjo galvoti apie kaimus apimančią sveikatos apsaugos sistemą. 1887 m. R sijos dūma išleido įsakymą dėl medicinos pagalbos
plėtojimo ten, kur nebuvo žemietijų 1. uo numatyta teikti valstiečiams stacionarin ir plėsti ambulatorin pagalbą. Kiekvienoje apskrityje turėjo būti po dvi
kaimo gydymo apylinkes su dešimties lovų ligonine ir felčerio punktu, kuriuose
dirbtų gydytojas, felčeris ir akušerė. Kiekvieno valsčiaus kaimo sveikatos punkte
(вра е ны у асто ) privalėjo budėti felčeris ir akušerė. Toks sveikatos punktas
Babtų valsčiuje galėjo būti įsteigtas I a. paskutiniame dešimtmetyje. 1903 m.
Ka no gubernijos metraštyje nurodoma, kad sveikatos punktas yra Babtų 1 Knizikevičius K. Šiaulių krašto medicinos istorija,
Šiauliai, 2006, p. 42, 47.
dvare, jame dirba felčeris ir akušerė2. 2 Памятная ни а Ковенс о у ернии на
од,
Vėliau iki Pirmojo pasaulinio karo
Ковно, 19 , с. .
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akušerė neminima. Valsčius priklausė 1-ajai gydymo apylinkei, kurios ligoninė
buvo Kėd iniuose.
Nerasta duomenų, kad Pirmojo pasaulinio karo metais B btuose būtų buv s
gydytojas ar felčeris.

Pirmosios Respublikos metai
Paskelbus Lietuvos nepriklausomyb , sveikatos apsauga šalyje buvo apverktinos būklės. 1920 m. joje (be V lniaus ir Kla pėdos kraštų) buvo tik 216 gydytojų,
98 dantų gydytojai, 163 felčeriai, 75 akušerės3. Kauno apskrities komitetas 1919 m.
vasario 11 d. nutarė Babtuose steigti sanitarijos punktą, kuriam taip pat priklausytų
Vandži galos ir L pių valsčiai. o vedėju paskirtas felčeris onas epas4.
Tuo metu valsčiuje siautėjo karo metu išplitusios ligos – dėmėtoji ir vidurių
šiltinė, vaikų difteritas ir kitos. 1919 m. čia kilo dėmėtosios šiltinės epidemija,
kuria užkrėtė iš Rusijos grįžtą karo pabėgėliai. ų būriai apsistodavo prie Nev žio,
skalbdavo baltinius. irė izerevičienė ir keli kiti babtiškiai (13). monės užsikrėsdavo per budynes, kai numirėliai būdavo atgiedami atviruose karstuose.
Neturėdama veiksmingų kovos su užkrečiamomis ligomis būdų, apskrities
valdžia įpareigojo miestelius išsivalyti mėšlą ir purvą, gatvių pakraščiuose iškasti
griovius, gyventojams liepta bent kas dvi savaites plauti grindis, dažnai eiti į pirtį.
Gydytojų liudijimu, babtiečiai tada labai nemėgo praustis, juoba pirtyje.
Pirmaisiais nepriklausomybės metais kiekviena apskritis ar valsčius sveikatos
apsaugos klausimus sprendė pagal savo išmanymą ir galimybes, o vėliau visoje
Respublikoje nusistovėjo viena sistema. Tarp dviejų pasaulinių karų Lietuvos
valstybė rūpinosi tik sveikatos įstaigų plėtimu ir medicinos personalo rengimu.
edicinos paslaugos buvo privačiose rankose. Ligonių kasos pagalbos galėjo
tikėtis tik dalis miestiečių – tarnautojų ar darbininkų, o kaimas buvo paliktas
suktis pagal savo kišen .
Paprastai gydytojas ar stomatologas į valsčiaus centrą atsikeldavo savo iniciatyva (jei tikėdavosi gausios klientūros) arba savivaldybės kvietimu. Pirmuoju
atveju kartais, o antruoju – visada būdavo sudaroma bendradarbiavimo sutartis.
Paprastai savivaldybė gydytojui skirdavo subsidiją, būstą, kurą ir šviesą, sumokėdavo už beturčių ar vargingų žmonių gydymą, medicinin mokinių priežiūrą.
Nepaklausios dar buvo akušerių paslaugos, – kūdikius paprastai priimdavo bobutės
( uzana Gvergždienė, 1866, urgelevičienė, 1862, 13), kurios kelias dienas pabūdavo naujagimio namuose, pakonsultuodavo motinas. Babtų valsčiaus teritorija buvo
nedidelė, šalia – Kauno miestas, valsčiaus savivaldybė – šykšti, tad gydytojai čia
neužsibūdavo.
1924–1925 m. Babtuose bandė įsitvirtinti gydytojas Balys Guževskis, aukštąjį
mokslą baig s V ršuvoje. Nesulauk s savivaldybės dėmesio ir pacientų (į gydytoją būdavo kreipiamasi tik kraštutiniu atveju), išvyko5. Kelerius metus valsčius
gydytojo neturėjo, vaistininkas Stasys
Saulevičius neretai tapdavo terapeutu,
chirurgu ar stomatologu. Pirmąją pagal- 3 LE, t. 12, p. 219.
4
LC A, f. 379, ap. 2, b. 328, l. 29.
bą suteikdav s un škių klebonas (13). 5 Lietuvos medicinos, veterinarijos ir farmacijos staigų
ir personalo sąrašas, Kaunas, 1925, p. 56.
Dantų traukimo įrankius turėjo ir dantis
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ištraukdavo Gaili šių dvaro savininkė Pesevičiūtė- iliušienė (13). Dėlėmis dantų
skausmą malšindavo Prieplaukos gatvėje gyvenusi Antanina Valiukevičienė, gim.
1886 m. (13). 1928 m. į miestelį atsikėlė akušerė akovičiūtė- strinskienė. i čia
dirbo 6, o gal ir daugiau metų6. 1928–1929 m. gydė felčeris Nevinskis, gyven s
pas Klimavičius, o ligonius priimdav s arijos Duchauskienės name (13). Negav s iš valsčiaus savivaldybės subsidijos, išvyko. 1933–1934 m. minimas felčeris
Stasys Kasperavičius, savivaldybė jo taip pat neparėmė7. 1938 m. paramos prašė
akušerė, – vėl veltui8. Apie 1936 m. trumpai dirbo gydytoja ukaitė, gyvenusi pas
enoną arkauską (13). 1937 m. babtiečiai sulaukė dantų gydytojos Bronislavos
Stankovičaitės- arumbauskienės, dirbo gydytoja D. Kesiūnaitė, akušerė
onika
Damušytė-Šmatavičienė. Pastarosios langus, pavyduliaudama dėl vyro, išdaužė
mokyklos direktoriaus žmona Špakauskienė9. D. Kesiūnaitė nemokėjo lenkiškai,
tad, reikalui esant, vertėjavo jos vežėjas (13).
1938 m. valdžia priėmė „Kaimo gyventojų sveikatos reikalams rūpinti įstatymą 10. Pagal jį kaimo sveikatos apsaugos reikalams numatyta skirti 6 proc. gautų
žemės ūkio mokesčių. Lėšos turėjo būti naudojamos sveikatos punktams steigti
ir laikyti; gydytojams, felčeriams, gailestingosioms seserims ir akušerėms šelpti
tokiose vietose, kur gyventojams sunkiai prieinama medicinos pagalba; pradinių
mokyklų sanitarijos priemonėms ir mokinių sveikatai patikrinti; beturčiams ligoniams
gydyti, kai jų negydo savivaldybės. Tais pat metais apskrities vadovybė pasiūlė
Babtų valsčiaus savivaldybei įvesti draudimo knygeles žemės ūkio darbuotojams,
tačiau ši atsisakė11.
Pagal ką tik minėtą įstatymą Babtuose buvo įsteigtas sveikatos punktas,
kuriam vadovauti paskirta patyrusi gydytoja Galina Agafija KonduruškinaitėUrbanavičienė, gim. 1879 m. i buvo baigusi studijas T rtu universitete, dirbusi
įvairiuose Lietuvos miesteliuose. Akušerė . Šmatavičienė, gim. 1903 m. Liep joje,
be gimtosios, mokėjo latvių, lenkų, vokiečių, rusų kalbas. Abi moterys buvo išsiskyrusios su vyrais, aktyvios visuomenininkės, kartu vadovavo „ oters ir vaiko“
draugijos Babtų skyriui, organizavo sanitarijos kursus vietos šaulėms. 1940 m. spalį
minima akušerė sanitarė advyga Karpetienė. Babtų gydytojams buvo išmokama
mėnesinė 200–350 Lt parama12.
Pirmuoju sovietmečiu ar nacių
okupacijos metais Babtuose dirbo gy6
Ten pat, 1929, p. 172.
dytoja Strimavičiūtė- icėnienė (13).
7

Babtų ambulatorija
1944–1990 metais
Raudonoji armija vokiečius iš
Babtų valsčiaus išvijo 1944 m. rugpjūčio pirmomis dienomis, o 31-ąją į
miestelį jau atvyko gydytojas Leonas
arkelis. Nuo rugsėjo 1 d. čia pradėjo
veikti ambulatorija13. Grįžusiai sovietų valdžiai buvo ko skubėti neseniai
vyk mūšiai paliko daug antisanitarinių

Ten pat, 1934, p. 79.
LC A, f. 402, ap. 1bendr., b. 139, l. 21; ap. 2 sav.,
b. 64, l. 3; b. 874, l. 7; b. 1449, l. 14.
9
Lietuvos medicinos, veterinarijos ir farmacijos staigų ir
personalo sąrašas, Kaunas, 1937, p. 56; LC A, f. 391,
ap. 6, b. 214, p. 85, 97.
10
yriausybės žinios, Kaunas, 1938, nr. 597, p. 1.
11
LC A, f. 402, ap. 1bendr., b. 139, l. 21.
12
Lietuvos medicinos, veterinarijos ir farmacijos staigų
ir personalo sąrašas, Kaunas, 1938, p. 31; Medicina,
1938, nr. 3, p. 251; nr. 12, p. 1049; LC A, f. 402,
ap. 5, b. 9, l. 3; ap. 2, b. 1831.
13
Ambulatorija – gydymo ir profilaktikos įstaiga,
teikianti medicinos pagalbą ateinantiems ir namie
sergantiems ligoniams. Paprastai veikia kaimo
vietovėse. ed. pastaba.
8
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židinių (žuv ir nepalaidoti ar greitosiomis palaidoti kareiviai, arkliai, galvijai),
buvo išplitusios užkrečiamosios ligos (skarlatina, difteritas, meningitas, šiltinės).
Babtiečiams pasisekė – L. arkelis buvo gydytojas iš pašaukimo, dėl ligonių
negailėjo nei sveikatos, nei laiko. Kol Babtuose nebuvo patalpų, pacientus priimdavo un škiuose. Po darbo valandų pas ligonius arkliais vykdavo į kaimus, iš
kurių kartais grįždavo po dviejų parų. aža to, sovietai L pėse netrukus įsteigė
mobilizacijos į kariuomen punktą, ir L. arkelis privalėjo dalyvauti naujokų priėmimo komisijoje. Kartais per parą pamiegodavo vos porą valandų. Auliniai batai,
milo kelnės, kaimietiška kepurė – tokį savo gydytoją įsiminė babtiečiai. Laimė,
kad su juo kartu atvyko sesuo na arkelytė (vėliau arašinskienė), kuri buvo
ne tik slaugė, bet kartu ir medicinos sesuo, ir sanitarė. Vėliau atvyko stomatologė
D. Kerelytė, akušerė Sofija Šlikienė, medicinos sesuo L. Navickaitė (10).
Apie to meto medikų gyvenimo sąlygas pasakoja S. Šlikienė (7)
Babtus su dviem mažais vaikais atvykau 1944 metų ruden . Nieko neturėjome,
nei
baldų, nei žieminių drabužių. Gydytojas Markelis mums padėjo sikurti. Ant kaladžių iš
lentų sukalėme lovas, paklojome šiaudų ir taip miegojome. Buvo gera ir linksma. Svarbu,
kad buvome sveiki ir pakenčiamai pavalg . Babtuose dirbau, kol vaikai baigė vidurin ...
Visuomeninės pirties Babtuose nebuvo, 1945 m. žiemą per didelius šalčius
sugedo dezinfekavimo kamera, tačiau dėl sutelkto medikų darbo epidemijų išvengta.
Buvo tikrinama šulinių, maisto prekių parduotuvės, valgyklos sanitarinė būklė.
Per metus ambulatorijoje apsilankė apie 3 000 pacientų. Daug žmonių paskiepyta
nuo raupų ir penkių ligų (difterito, stabligės, kokliušo, hepatito ir poliomielito),
patikrinta visų mokinių sanitarinė būklė (rasta nemažai niežuotų ir utėlėtų vaikų).
1950 m. sausio 1 d. L. arkelis buvo paskirtas steigiamos
kiškėje ligoninės vyr. gydytoju, babtiečiai jį išlydėjo su dideliu dėkingumu ir apgailestavimu.
Pokaryje ambulatorija buvo įkurta nacionalizuotame Povilo ebatarausko
name. okių patogumų (vandentiekio, elektros) jame nebuvo. Dviejuose kambariuose
gyveno gydytojas. Visi kiti medikai glaudėsi privačiai. advyga Ulevičiūtė net savo
dantų kabinetą buvo įkūrusi bute, o dantis gr ždavo kojine mašina (bormašina14).
tatų būta daug – gydytojas, felčeris, stomatologas, akušerė, patronažo sesuo,
dezinfektorius, vakcinatorius ir dvi sanitarės, ne visi jie būdavo užimti, tačiau
atlyginimai, būstas – vargani. Neturėta jokio transporto15.
Apie to meto medikų užduotis, darbo sąlygas ir galimybes sužinome iš
prisiminimų.
urgis Volonsevičius, 1941 m. baig s mediciną VDU, sovietų buvo nuteistas,
didel bausmės dalį atliko pačiame gulago pragare – agadan . Paleistas 1958 m.
balandžio 1 d. su žmona kaip stovi atsikėlė į Babt s. monės priėmė svetingai
kas atnešė stalą, kas suolą, kas puodų. pač daug padėjo uozo ir arijos arkauskų šeima. Nepilnus metus dirb s gydytojas suremontavo ambulatoriją, įrengė
atskirus kabinetus sau, stomatologui,
akušerei, procedūrin medicinos sese14
Bormašina (vok. Bohrmaschine – netaisyklingos
riai. is pasakoja
darybos skolinys iš vokiečių kalbos. ed. pastaba.
15

L A, f. 2785, ap. 2785, b. 144, l. 13, 24.
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Per 1958 metų polaid smarkiai patvino Nevėžis, vanduo pasiglemžė abiejų krantų žemumas.
Gavome pranešimą, kad už upės sunkiai susirgo mergaitė. Panevėži ko felčeris negalėjo
nuvykti, nes per giliai buvo apsemti laukai. Artimųjų prašomas, su dviem drąsiais vyrais
laiveliu kėliausi per kunkuliuojant , putojant Nevėž . Upės vaga plaukė išversti medžiai,
sienojai, gyvulių stipenos. Porą kartų jie mūsų vos neapvertė. Tankūs ir apsemti krūmai
trukdė prasibrauti kitą krantą. Po to pusantro kilometro bridome tyvuliavusiu vandeniu.
Nesimatė duobių ir griovių, porą kartų buvau giliai smuk s. Pagaliau reikiamą vienkiem
pasiekėme. Apytamsėje pirkioje plūktomis grindimis pasieny karščiavo, blaškėsi, kliedėjo gal
dešimtmetė mergaitė. Temperatūra 40,2 C, pulsas per 120 tvinksnių. Pastebėjau bobut ,
kuri irgi karščiavo, skrepliavo, skundėsi plaučiais. Gal mergaitei tuberkuliozinis meningitas
Kolūkio brigadininko paprašiau iškviesti greitąją, rasti neštuvus, nešikus ir gabenti
mergait per apsemtas pievas prie plento tilto per Nevėž . ia ją po kurio laiko perėmė
Garliavos ligoninės automobilis. Patsai su vyrais tuo pačiu keliu gr žau namo.
Aldona Dauguvietienė, gim. 1938 m., baigusi specialųjį vidurinį mokslą,
Babtuose medicinos felčere dirbo 1961–1969 m.
Iki tol dirbau medicinos seserimi, tad pirmieji žingsniai buvo nedrąsūs. Labai padėjo ir padrąsino ambulatorijos vedėja . Urbonavičienė. Nežiūrėjome, neskaičiavome, kas
kam priklauso,
kai reikėjo, atlikdavau ir sanitarijos felčerės, ir akušerės, ir patronažinės sesers darbą. eikėjo sekti naujagimių augimą, patarti motinoms kaip juos maitinti,
viską kruopščiai užrašyti ligų istorijose. Patronažo16 reikalais ar skiepyti Ant gynės,
Pag nės kaimus važiuodavau dviračiu. Kai lankydavau ilk nų, Dasi nų kaimų vaikus,
tai autobusu važiuodavau iki kolūkio kontoros, o ši skirdavo vežimą be vežiko. Tekdavo
važnyčioti po plačiuosius laukelius. Būdavo, privažiuoji melioracijos griov ir suki atgal,
ieškai artimiausio tilto. iemą draugai buvo šilti kailiniai ir veltiniai.
Kai nelankiau pacientų, dirbau ambulatorijoje, mokyklose skiepijau vaikus, tikrinau
jų švarą. uden mokinių sveikatos tikrinti ir skiepyti eidavo visa brigada.
Dar turėjau analizuoti Pagynės tarybinio ūkio, yt nų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties eksperimentinio ūkio darbuotojų sergamumą, kas ketvirt ir pusmet
aiškintis, kodėl vyko nelaimingas atsitikimas, kodėl darbuotojas ilgai buvo nedarbingas.
Tai buvo gydytojo darbas, bet j atlikdama leidau kolegei daugiau dėmesio skirti ligoniams.
eikėjo būti pasiruošusiai ir nakt atveždavo staiga susirgusius, nukentėjusius
autoavarijose autostradoje. Suteikdavau pirmąją pagalbą, iškviesdavau greitąją.
Aloyzas Parulis, gim. 1914 m., 1951–1966 m. ambulatorijoje dirbo dezinfektoriumi17. Lietuvos kariuomenėje buvo baig s sanitarų kursus. Pareigos kuklios, tačiau
vyriausiosios kartos babtiečiai jį prisimena su pagarba ir meile. Buvo visada pasitemp s, išlygintomis kelnėmis, išblizgintais batais, dėmesingas ir paslaugus. Nors tada
vieni kitus privalėjo vadinti draugais, moterims jis buvo ponas Aloyzas ar pan Alojzy.
A. Parulis, kaip ir daugelis to meto medicinos darbuotojų, buvo devyndarbis
Dezinfekavau užkrečiamųjų ligų paliestus butus, pavasariais šulinius, nes klaidžiojo dezinterija, gelta, tuberkuliozė. Transporto neturėjau, tad pėsčiomis apeidavau žliedžių, Mun škių, Berla nių, Lab navos ir kt. kaimus.

Patron žas pranc. patronage – globa , sveikatos
apsaugos forma – med. globos reikalingų žmonių
lankymas, priežiūra namuose. ed. pastaba.
17
Dezinfektorius – infekcinių ligų sukėlėjų aplinkoje
naikintojas. ed. pastaba.
16
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Šalia tiesioginio darbo atlikdavau ir pašalines procedūras perrišdavau žaizdas,
teikdavau pagalbą nušalus, nudegus, suleisdavau vaistus venas ir statydavau taures
ligoniams jų namuose.
1984 m. sausio 1 d. ambulatorija pradėjo veikti ką tik pastatytame tipiniame
silikatinių plytų dviejų aukštų pastate (Kauno g. 6). rengti terapeuto, pediatro,
ginekologo, stomatologo, procedūrų, fizioterapijos kabinetai, registratūra, laboratorija. Ligoniams lankyti skirtas automobilis. 1988 m. įstaigoje dirbo vyr. gydytojas,
terapeutas, ginekologas, pediatras, stomatologas, medicinos felčeris, akušerė, dvi
medicinos seserys, patronažo sesuo, dvi sanitarės ir registratorė. Šiuo laikotarpiu
per dieną pas terapeutą vidutiniškai apsilankydavo 47–49 ligoniai, pas stomatologą – 18–20, procedūrų kabinete – 40–50.
Prireikus stacionarinės pagalbos, ligoniai siųsti į Kauno rajono gydymo įstaigas ar Kauno klinikas. Daugiausia siunčiamųjų ligonių sirgo širdies ir kraujagyslių
sistemos patologija, toliau ėjo kvėpavimo ir virškinimo sistemų pakitimai ( 7, 11).
Ambulatorija, visų pirma gydytoja G. muidzinavičienė ir medicinos felčerė
ūratė Uknevičienė, vadovavo Raudonojo kryžiaus draugijos vietos skyriams. Aktyviausi
iš jų buvo Babtų vidurinės mokyklos, Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės tyrimų
stoties eksperimentinio ir Pagynės tarybinio ūkių. Skaitytos paskaitos apie sanitariją ir
higieną, mokyta teikti pirmąją pagalbą, sanitariniai postai tikrindavo švarą. Sanitarinės
draugovės nuolat dalyvaudavo Kauno rajono varžybose, kur įtvirtindavo įgūdžius.
Ambulatorija palaikė ryšius su Pagynės, Panevėžiuko ir Sitk nų felčerio
akušerės punktais.
1988 m. ambulatorijoje dirbo šie darbuotojai
Vardas ir pavardė

Gimimo
metai

Išsilavinimas,
baigimo metai

Pareigos

Nuo
kada
dirba

advyga acevičienė
Virginija isevičienė
. Intaitė-Andriuškevičienė
Romana Virbickienė
Genovaitė muidzinavičienė
ūratė Uknevičienė
onika Štilpienė
Uljana Knystautienė
Nijolė Gulbinienė
Vida Trepkuvienė
ita Banevičienė
Rita Šmigelskienė

1937
1954
1922
1943
1927
1954
1952
1951
1957
1952
1955
1953

K I, 1965
K I, 1978
KU, 1947
K I, 1971
KU
K
, 1976
K
K
, 1972
PD
, 1975
K
Š
, 1976
BV

Vedėja, terapeutė
Gyd. pediatrė
Gyd. ginekologė
Gyd. stomatologė
Gyd. stomatologė
ed. felčerė
ed. felčerė
Akušerė
Patronažo med. sesuo
ed. sesuo
ed. laborantė
ed. registratorė

1966
1979
1987
1972
1963
1977
1976
1974
1982
1983
1974

1944–1990 m. ambulatorijoje dirbo šie specialistai
gydytojai terapeutai Leonas arkelis (1944–1949), Niauronis (1950 1954), Steponaitis, uozas Kudzys (1955–1957), Apolinaras Gudas, urgis Volonsevičius (1958
balandis–gruodis), anina Urbanavičienė (1959–1963), Genovaitė muidzinavičienė
(1963–1965), Leonardas Varlauskas (1965–1966), advyga acevičienė (1966–2001);
gydytojos ginekologės Gužauskaitė (1975–1978), Sinkevičienė (1978–1987),
. Intaitė-Andriuškevičienė (1987– );
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dantų gydytojai D. Kerelytė (1945 1947), advyga Ulevičiūtė (1947–1952), Kulčickaitė-Palčinskienė (1955 1957), Sakalauskas (1958 1961), eponienė (1961 1963),
Genovaitė muidzinavičienė (1965– ), Romana Virbickienė (1972– );
medicinos felčeriai
ačys, atvykdav s iš Kėdainių, Nemūra, Kristina Ramanauskaitė (apie 1959–1961), Aldona Dauguvietienė (1961–1969),
onika Štilpienė
(1976–1990), ūratė Uknevičienė (1977–1982);
akušerės Sofija Šlikienė (1944– ), Stefanija Rudminaitė (1955 1958), Irena
Rinkevičienė (apie 1959–1962), Genovaitė
arčiulionienė (1962–1964), Burdienė,
Irena Šilingienė (1973–1983), Uljana Knystautienė (1983–1996);
medicinos seserys L. Navickaitė, Niauronienė, Ramanauskaitė (1955 1958),
. Deveikienė, Uljana Knystautienė (1974–1983), ūratė Uknevičienė (1982–1989);
sanitarė na arkelytė- arašinskienė – 1945–1982 m.

Pagynės felčerio ir akušerės punktas
1978–1990 metais
Punktas18 aptarnavo 11 kaimų, priklausiusių Pagynės tarybiniam ūkiui. Prie
jo buvo stomatologijos kabinetas ir vaistinėlė. Pirmoji punkto vedėja-medicinos
felčerė akušerė buvo Irena Beigienė. 1982 m. iš Kul utuvos atsikėlė ita Putrienė,
1972 m. įgijusi akušerijos specialyb Kauno Prano
ažylio aukštesniojoje medicinos mokykloje. Vėliau įgijo felčerio kvalifikaciją. Šioje įstaigoje ji dirba iki šiol,
yra pelniusi vietos žmonių pagarbą. Punkte dirbo sanitarės Valentina Bacevičienė
(1978–1983), advyga uozefavičienė (1984–1995), Renata Prancevičienė (1995–2010).
Stomatologin pagalbą teikė gydytojos Albina idukaitienė (1979–1984), Vanda
Kairienė (1984–1987), advyga Šabonienė (1987–1991)19.

Panevėžiuko felčerio ir akušerės punktas
1952–1990 metais
Punktas įsteigtas 1952 m. rugsėjį privačiame Sipavičiaus name. Turėjo 3
kambarius. Pirmuoju punkto vadovu dirbo Vladas anulis (1952–1966), stropus
ir kvalifikuotas medikas, palik s gerų atsiminimų. am talkino sanitarės Stefanija
Rudelevičiūtė, Teklė Ambrosevičiūtė, dezinfektorius Kazimieras izgaitis20.
1968 m. punktą perėmė Gediminas Bendžiūnas, o netrukus laikinai priimta
jauna felčerė Anelė Paplauskaitė-Brazaitienė dirbo čia per 20 metų. Nuo 1968 m.
atvažiuodavo stomatologė.
1973 m. punktas persikėlė į žinybinį čia veikusios plytinės namą. 1979 m.
uždarius ema tkiemio felčerio punktą, darbo gerokai padaugėjo, reikėjo aptarnauti visus „Nevėžio“ kolūkio teritorijoje
gyvenusius žmones.
18
Felčerio ir akušerės punktas sovietmečiu – kaimo
1980 m. persikraustyta į daugiamedicinos įstaiga, pirminė kaimo sveikatos apsaugos
grandis. Teikė pirmąją medicinos pagalbą, patronavo
bučio namo du nepritaikytus kambarius
nėščias ir pagimdžiusias moteris, kūdikius, rūpinosi
Panevėžiuko centre. 1985 m. stomatoligų profilaktika, sveika buitimi, sanitariniu švietimu.
Punkte paprastai dirbo felčeris, akušerė ir sanitarė.
loge pradėjo dirbti advyga Šabonienė.
19
Pagynės medicinos punkto archyvo duomenys, pateikė
1987 m. Panevėžiuko apylink
. Putrienė.
prijungus prie Babtų apylinkės, medi- 20 LC A, f. R754, ap. 5, b. 119, l. 277.
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cinos punktas perkeltas į buvusias apylinkės tarybos patalpas – „Alytaus“ tipo
namo pirmą aukštą. Tuo metu dirbo A. Paplauskaitė-Brazaitienė, stomatologė
. Šabonienė, sanitarė Veronika Palavinskienė21.

Sitkūnų ligoninė, ambulatorija
1954–1990 metais
Apie 1950–1951 m. baigta Sitkūnų radijo stoties statyba, susiformavo nemaža
stotį aptarnaujanti gyvenvietė. Statybininkų paliktuose gyvenamuosiuose barakuose,
kurie neturėjo jokių patogumų, buvo įkurta 10 vietų ligoninė su terapijos ir akušerijos skyriais ir stomatologijos kabinetas. Dirbo gydytojai Steponaitis, Kripaitis,
Puodžiūnas, Kairiūkštis, atvažiuodavo gydytojai Kudzys ir Gudas. Iš stomatologių minimos S. Palčinskienė, R. ičienė, D. iutienė, Raudonienė, anušauskienė,
N. Kedienė, Taraškevičienė.
Po kelerių metų ligoninė uždaryta, liko ambulatorija, vėliau pertvarkyta į
felčerio ir akušerės punktą. am skirtas vienas kambarys ir bendrai visų gyventojų
naudojamas koridorius-laukiamasis. Felčerėmis dirbo asiukaitienė, arija imontienė (1967–1990), stomatologėmis – Vanda Kairienė, Kaselienė, Romana Virbickienė.
1975 m. Kauno radijo ir televizijos perdavimo centro (P ) administracija
punktui skyrė naujas patalpas su centriniu šildymu, vandentiekiu ir kanalizacija.
Buvo 4 kabinetai (du stomatologo, du felčerio) ir laukiamasis. Pacientai buvo P ,
uniškių veislių tyrimo stoties darbuotojai ir jų šeimos nariai, Papa čių, Gailiušių
kaimų gyventojai, Sitkūnų devynmetės mokyklos mokiniai (13).

Gydymo įstaigos Nepriklausomybės metais
Atkurta Lietuvos nepriklausomybė lėmė didelius pokyčius sveikatos apsaugos
sistemoje. Atsisakyta ekstensyvaus sovietinės medicinos modelio, imta naudotis
Vakarų, daugiausia Skandin vijos ir Š. Am rikos patirtimi. Šalia valstybinių atsirado
ir privačių gydymo įstaigų. Felčerio ir akušerės punktai 1997 m. perorganizuoti
į medicinos punktus, o vedėjos tapo bendruomenės slaugytojomis.
a t a
u at ri a išliko pagrindinė seniūnijos sveikatos priežiūros įstaiga. i pavaldi Viešajai įstaigai Pakaun s pirminės sveikatos priežiūros centrui,
aptarnauja apie 2 300 pacientų, tarp jų Babtų gimnaziją, Panevėžiuko pagrindin
mokyklą, Babtų vaikų lopšelį-darželį, Pagynės vaikų globos namus. Pagrindinis
medikų rūpestis vaikų – peršalimas, netaisyklinga laikysena, virškinamojo trakto
ir dantų ligos, suaugusiųjų – lėtinės ligos (širdies ir kraujagyslių, judamojo aparato, endokrininės). sant būtinybei, pacientai siunčiami į Kauno miesto gydymo
įstaigas konsultuotis arba gydytis stacionare.
edikų bendruomen sudaro gydytojos – akušerė ginekologė glė Aleksandravičienė, šeimos gydytoja Alma Kleinauskienė, terapeutė pediatrė Virginija isevičienė, gydytoja odontologė advyga Šabonienė, bendrosios praktikos slaugytojos
ita Banevičienė, Vilma Bartkuvienė, Irma ozūraitytė. Ligonius registruoja Rita
Šmigelskienė, ambulatorijos švarą prižiūri Dalė elkienė, vairuotojas – Leonardas
artinkevičius.
Ambulatorijai nuo 2002 m. va21
BKM duomenys.
dovauja V. isevičienė.
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ag nės e i in s unktas (anksčiau felčerio ir akušerės punktas). Vedėjabendruomenės slaugytoja yra ita Putrienė. Du kartus per mėnesį čia pacientus
priima šeimos gydytojas, kartą – pediatras-terapeutas.
anevė iuk
e i in s unktas (anksčiau felčerio ir akušerės punktas).
Vedėja-bendruomenės slaugytoja – Uljana Knystautienė. Du kartus per mėnesį
atvyksta šeimos gydytoja, vieną kartą – pediatrė.
itkūn
e i in s unktas (iki 1997 m. felčerio ir akušerės punktas) veikė
1987–2007 m. ame dirbo felčerės arija imontienė (1987–2001), Raimonda Drusienė
(2002–2007), odontologai Romana Virbickienė, Stasys Valančiauskas, . Šabonienė.
a t
ei s e i in s entras 2001 m. sausio 2 d. Babtų ambulatorijos
patalpose pradėjo veikti privati viešoji įstaiga Babtų šeimos medicinos centras. staiga teikia pirminės sveikatos priežiūros (šeimos gydytojo) ir odontologijos (dantų
gydymo ir protezavimo, burnos higienos) paslaugas. Sutartis su teritorine ligonių
kasa įstaigoje prisirašiusiems pacientams leidžia teikti nemokamas paslaugas. staigos darbo prioritetas – lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika ir sveika gyvensena.
2012 m. pabaigoje centras patvirtintas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
rezidentūros baze atlikti šeimos medicinos rezidentūros programos ciklo „Šeimos
medicina kaimo sąlygomis“ praktin dalį.
Babtų šeimos medicinos centro darbuotojos iš kairės
slaugytojos padėjėja

registratorė ir

alė Turčinskienė, bendrosios praktikos slaugytoja

Audronė Dagilienė, gydytoja odontologė

ioleta Kazlauskienė, bendrosios

praktikos gydytoja Audra Sadaunikienė, direktorė ir bendrosios praktikos
gydytoja Alma Antanavičienė, gydytoja rezidentė Eglė Gabinaitienė
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Dirba šeimos gydytojos Alma Antanavičienė (įstaigos įkūrėja ir vadovė),
Irena akševičienė, Regina askeliūnienė, Audra Sadaunikienė, vidaus ligų gydytoja
Vida Railienė, akušerė ginekologė Rita arkauskienė, pediatrė dita Tamulaitienė,
chirurgė Diana uikytė, odontologai Violeta Kazlauskienė, udita aculevičienė,
artynas Šilys, akušerė Aušra Bivilienė, bendruomenės slaugytoja Sandra Grigaitytė,
bendrosios praktikos slaugytojos Audronė Dagilienė, Ilona Norvilė, odontologo
padėjėja Danutė Averlingienė, registratorė Valė Turčinskienė, valytoja Dalė elkienė.

Iš moksleivių Raudonojo kryžiaus
organizacijos veiklos
Ona Barštienė

1959–1968 m. vadovavau B btų vidurinės mokyklos Raudonojo kryžiaus
organizacijai.
Kiekvienoje klasėje sudarėme sanitarų postus. ų pagalba tikrinome mokinių
švarą, duomenis įrašydavome į specialius sąsiuvinius.
okslo metų pabaigoje
paskelbdavome švariausias klases, viešame susirinkime jas apdovanodavome.
Klasių sanitarinių postų vadovai pagal grafiką budėjo mokyklos koridoriuose,
valgykloje, prižiūrėjo tvarką, švarą. Kiekvieną pirmadienį jie atsiskaitydavo, informuodavo apie įvykius. Leistas sienlaikraštis „Už sveiką buitį“, kuris drausmino
nevalyvus, netvarkingus mokinius.
1960–1963 m. m. mokyklos organizacijai sumaniai vadovavo Genė Viršilaitė. Gerai dirbo sanitarų postai, organizuotos netvarkingų knygų ir sąsiuvinių
parodėlės, leistas sienlaikraštis, bendradarbiauta su Babtų ambulatorija. Gydytoja
Genovaitė muidzinavičienė švaros puoselėtojus uoliai globojo, – skaitė paskaitas,
dalyvavo švaros savaičių apžiūrose, organizavo sanitarų postų varžybas, tikrino
mokinių higienos būkl . Ir kiti medikai mokiniams skaitė paskaitas, mokė suteikti
pirmąją pagalbą.
1961–1962 m. m. Ka no rajono sanitarinių postų apžiūroje Babtų mokykla
laimėjo antrą vietą. vyko vakaronė „Sveikas kūnas, sveika siela“.
1963–1967 m. organizacijai vadovavo Skaistė Pacauskaitė. Tvarkingiausia
klasė – švaros savaitės nugalėtoja – buvo premijuojama teatro spektakliu Kaun .
Vėliau jaunuosius sanitarus organizavo Vanda Kutkevičiūtė. rengtas stendas „ edicina pataria“, gydytojai skaitė paskaitas „ ergaitės higiena“, „Tikras vyriškumas“,
„Sveikos akys ir taisyklinga kūno laikysena“, „Sunkus amžius“, „Sportas – sveikata“.

ISTORI A

S V E I K AT O S I R S O

IALINĖ A

SA

A

Babtų vaistinės ir vaistininkai
Antanina

ulinskienė, Liudvikas

ulinskas

Šiame name 1912 m.
sikūrė Babtų vaistinė

Remiantis žmonių atsiminimais, vaistin Babtuose 1912 m. įkūrė provizorius
Adolfas Gerdvilis. Po metų ją nusipirko Kajetonas uršėnas, glaudėsi ji K. Šalkausko name Kauno gatvėje. Padirbėj s vos kelis mėnesius, savininkas mirė. Tada
vaistin į savo rankas perėmė provizorius Stasys Saulevičius, kuriam babtiečių
sveikata rūpintis buvo lemta per pusšimtį metų.
1900 m. Šaši kaime gimusi advyga ažeikienė prisiminė
aistin kūr s ir metus palaik s, Adolfas
Gerdvilis išsikėlė Kauną. ą nusipirko
Kajetonas uršėnas, kil s nuo Švenčionių.
Šis vedė mano seser Stas Andriuškevičiūt , tačiau po trijų mėnesių staiga
mirė. aistinė atiteko jaunai našlei. Tuo
metu Babtus atvyko Stasys Saulevičius,
kil s iš Giedraičių valsčiaus, baig s Kazanės universiteto farmacijos skyrių. aunas
provizorius pradėjo dirbti vaistinėje, o po
kurio laiko vedė jos savinink . Kadangi
Šalkauskų name vaistinei buvo ankšta,
Saulevičius išnuomojo Karolio Pranevičiaus
namą Turgaus aikštėje. Per Pirmąj pasaulin karą Saulevičiai gyveno onavoje,
ten buvo perkelta ir vaistinė su visu
inventoriumi. Po karo vaistinė vėl sikūrė Babtuose, tame pačiame Pranevičiaus
name. Po kurio laiko Saulevičiai pasistatė
savo namą Kėdainių g. 1, j perkėlė ir
vaistin . monės gerbė vaistininką, nes jis

ėjimas

vaistin . 1929 1969 m.
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Provizorius
S. Saulevičius su
žmona vaistinėje.
1928 m.

buvo principingas, atjautus. ei perkant vaistus kam buvo striuka su
pinigais, Saulevičius sakydavo „Sumokėsi, kai galėsi.“ Iš skurdžių
šeimų kartais ir visai užmokesčio neimdavo. Ilgą laiką Babtuose
nebuvo gydytojo, tai jis suteikdavo pirmąją pagalbą, staiga kam
prireikus vaistų, kildavo ir iš miego.
Mėgo bendrauti su žmonėmis, mėgo gamtą, laisvalaikiu eidavo pasivaikščioti Nevėžio pakrantėmis ir slėniu. Turėjo humoro
dovaną, žinojo galyb anekdotų1.

S. Saulevičius.
Apie 1940 m.

Vienas iš anekdotų (o gal anekdotas apie Saulevičių) yra
toks. Ateina moterėlė į vaistin , nusiperka nuo blakių nuodų
ir klausia, kaip juos vartoti. Saulevičius „Reikia pagauti blak ,
pražiodinti ir tų nuodų įpilti“. Nusivylusi moteris „ eigu blak pagausiu, aš ją
ir be vaistų užmušiu“. Saulevičius „Tuo geriau, jeigu tik širdis leis“2. ėgėjams
išgerti patardav s įveikti pus litro degtinės ir skaudamą vietą trinti tuščiu buteliu3.
1937–1938 m. vaistinė kapitališkai suremontuota, įtaisytos spintos su veidrodžiais. Vaistus iš akcinės bendrovės „Ger aPo“ (Gerdvilis, alela, Podleckis)
Kaun tris kartus per mėnesį arkliais parveždavo ūkininkas onas onaitis.
Saulevičius vaistus užsakydavo, apmokėdavo, o man juos tekdavo tik paimti iš fabriko
otušės aikštėje, netoli Nemuno prieplaukos. Už vieną kelion sumokėdavo 10 12 litų.
aistus vežiojau ir vokiečių, ir rusų metais
iki kolūkio kūrimo 1949 m.4
Kai kuriuos vaistus provizorius
gamino pats. Vaistažoles pirkdavo iš
pažįstamų žolininkių.
Kadangi pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį B btuose nebuvo ne tik
gydytojo, bet ir felčerio, o ir vėliau ne
visada, S. Saulevičius neretai atlikdavo

1

2

3

4

. ažeikienės, gim. 1900 m. Šašių k., prisiminimai,
1981 12 14 užrašė
.
arkauskienė, BKM; Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų enciklopedija,
Kaunas, 1994, p. 76.
lenos urgelevičiūtės, gim. 1902 m., gyv. Babtuose, prisiminimai, 1982 01 15 užrašė . arkauskienė, BKM.
uozo arkausko, gim. 1916 m. Babtuose, prisiminimai, 1982 01 12 užrašė . arkauskienė, BKM.
ono onaičio, gim. 1902 m. Šašių k., gyv. Babtuose,
prisiminimai. 1981 11 21 užrašė . arkauskienė.
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ir terapeuto, ir chirurgo pareigas diagnozavo susirgimus, operavo ir tvarstė žaizdas,
suteikdavo pirmąją pagalbą lūžus kaului. Vykdavo pas ligonius ir dieną, ir naktį.
Buhalterinius vaistinės reikalus tvarkė lena Bulevičiūtė, sanitarėmis dirbo lena
emaitytė ir uzė Liugailaitė. Tvarką ir švarą palaikydavo ir vaistininko žmona5.
S. Saulevičius buvo visuomeniškas žmogus, priklausė B btų valsčiaus ir
miestelio inteligentijos branduoliui. is – 1929–1934 m. valsčiaus tarybos narys,
Babtų savanorių ugniagesių draugijos signataras ir vicepirmininkas, Babtų motinos ir vaiko draugijos valdybos narys, vienas iš klubo „Radio“, tiesa, taip ir
nepradėjusio veikti, steigėjų.
Nors vaistininkas dalyvavo 1929 m. steigiant Tautininkų sąjungos Babtų
skyrių, buvo išrinktas net valdybos iždininku, tačiau A. Smetonos režimo atžvilgiu
laikėsi santūriai, nebuvo Šaulių sąjungos narys.
inomas jo konfliktas su aktyviu šauliu ir tautininku mokytoju Vincu
Špakausku. Per valsčiaus savivaldybės sekretoriaus urgio Tamulaičio vardines
1937 m. S. Saulevičius pasišaipė iš perdėtai patriotiško mokytojo tosto. maus
būdo Špakauskas sviedė į vaistininką butelį ir praskėlė kaktą. aizdą gydytoja
D. Kesiūnaitė sutvarstė. konflikto tyrimą įsitraukė Švietimo ministerija, Kauno
2-ojo rajono pradžios mokyklų inspekcija, Babtų nuovada, byla peraugo 40 puslapių. ficiali vietos valdžia ir kunigai stojo Špakausko pusėn. Vaistininkas kaltintas
nesugyvenamu charakteriu, simpatijomis lenkams (prenumeruoja laikraštį „ hata
Rodzinna“ („Gimtoji pirkia“), prisidėj s steigiant miestelyje lenkišką draugijos
„Pochodnia“ mokyklą), tautinių patriotinių organizacijų šmeižimu ir kt. Vikaras
Stasys Būdavas jį taip charakterizavo Lenkiškos nuotaikos, „be veido“, be gilesnės
individualybės, bet gana priekabingas ir puikybės nuspalvintas žmogus. Savo ruožtu
S. Saulevičius aiškino, kad lenkiškos mokyklos Babtuose įsteigimą inspiravo nepagarbus ir tiesiakaktis valdininkų požiūris į vietos lietuvius, kurie dėl istorinių
aplinkybių kalba lenkiškai ir palaipsniui šios kalbos atsisako. Švietimo ministerija
dėl šio konflikto V. Špakauską iš Babtų iškėlė6.
Nepriklausomos Lietuvos laikais S. Saulevičiui buvo prikišama patriotizmo
stoka, okupavus sovietams jis kentėjo kaip kapitalistas ir Smetonos raugo liekana.
Vaistinė 1940 m. nacionalizuota pirmąkart, o 1944 m. – antrąkart, tačiau buvusiam
savininkui leista joje dirbti.
GB valsčiaus skyriaus viršininkai, nuolat „val “
tarybinius kadrus nuo užterštumo buržuazijos liekanomis, 1950 m. prisikasė ir prie
Saulevičiaus. Bolševikų požiūriu nusikaltimas buvo vien vaistinės laikymas, o dar
priklausė Tautininkų partijai... Buvo įsakyta vaistininką atleisti.
Šis saugumo nuosprendis autoritetą tarp babtiečių turinčiam S. Saulevičiui
papiktino gyventojus, jo ginti ryžosi net sovietinis aktyvas – kooperatyvo pirmininkas uozas Gailevičius, buv s valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas
Steponas Šakas, valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas ulius
Rusteika. Pastarieji parašė bendrą pareiškimą, ir už tai pirmasis pats buvo 5 arkauskienė . Babtai istorijos vingiuose, Vilnius,
apkaltintas priklaus s Šaulių sąjungai 6 1994, p. 76.
V. Špakausko ir S. Saulevičiaus konflikto byla,
ir pašalintas iš VKP(b) kandidatų, o
1937 m., LC A, f. 391, ap. 6, b. 214, l. 80–102.
pateikė D. Šniukas.
kiti du nubausti griežtais partiniais pa- 7 LNuorodą
A, f. 3289, ap. 3289, b. 47, l. 39. Nuorodą pateikė
7
peikimais .
D. Šniukas.
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S. Saulevičiui pavyko įsidarbinti Š toje (Kėd inių r.), o
Babtų vaistinei tuo metu vadovavo provizorė na Baranauskienė. 1950 m. vasarą buvo panaikintos valsčių savivaldybės,
visa stebinti saugumo akis kiek nutolo, tad S. Saulevičius
1952 m. grįžo į Babt s ir dirbo vaistinėje iki pensijos.
irė 1956 m. staiga, sėdėdamas kėdėje. Palaidotas Babtų
bažnyčios šventoriaus kapinėse.
Po jo Babtų vaistinei vadovavo . Aleksandravičius
(1956 1958), efyra Valiukevičienė (1958 1970), advyga Senovaitienė (1970–1983). Sanitare 1969–1989 m. dirbo Genovaitė
Provizorė
Trepkevičienė.
1969 m. vaistinė perkelta į triaukščio pastato pirmąjį . Senovaitienė
aukštą (Kauno g. 10, dabar čia pašto įstaiga). staigai buvo
skirtas 3 kambarių butas. Iš dviejų kambarių, išgriovus sieną, įrengta vaistų gamybos ir pardavimo patalpa, trečiame kambaryje buvo vedėjos kabinetas ir laikytos
vaistų atsargos, o virtuvėje destiliuotas vanduo, plauti indai, instrumentai.
Pagal galiojusią tvarką vaistinė aptarnavo Babtų ambulatoriją, Pag nės,
Panevėži ko ir Sitk nų felčerių ir akušerių punktus, Sitkūnų antros eilės vaistin ,
Babtų vaikų lopšelį-darželį, Pagynės, Panevėžiuko ir Sitkūnų vaikų darželius. Kolūkiams ir tarybiniams ūkiams buvo komplektuojamos pirmosios pagalbos vaistinėlės.
Vaistinei buvo skiriami vaistažolių paruošų planai. Pavyzdžiui, 1982 m.
į supirkimo punktą pristatyta 9,3 kg jonažolių, kraujažolių, šermukšnių uogų,
trauklapių, kmynų ir kt.8
1983 m. pabaigoje pagal tipinį projektą pastatytas dviaukštis sveikatos centras – ambulatorija, vaistinė ir du butai jų vedėjams, – 1984 m. jis pradėjo veikti.
1983 m. vaistinės vedėja paskirta Virginija Telyčėnienė, jai atiteko naujakurystės rūpesčiai
Gimiau 1956 metais Tytuvėnuose, ten baigiau vidurin mokyklą. 1980 metais baigiau
Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą. Trumpai padirbėjau Kupiškyje. Po to su
šeima atsikėliau Babtus. aistinės rengimas naujame pastate pareikalavo daug kantrybės,
energijos ir nervų, bet suteikė ir pasitenkinimo. yriausios farmacijos valdybos Kauno
tarprajoninei kontorai tada vadovavo ytautas Sedelskis, pagarsėj s reiklumu vaistinių
interjerui, jų darbo organizavimui. Baldai buvo pagaminti pagal individualų projektą,
priežiūrą atliko architektas onas Maciulevičius.
aistinės atidarymo iškilmėse dalyvavo . Sedelskis, aplinkinių vaistinių vadovai,
Babtų apylinkės valdžios ir visuomenės atstovai.
1983–2002 m. vedėjos pavaduotoja dirbo Vida Šarauskienė.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , vaistines pradėta privatizuoti. Iki 2002 m.
savininkai galėjo būti tik aukštąjį universitetinį farmacinį išsilavinimą turintys asmenys. Panaikinus šį apribojimą ir liberalizavus steigimą, vaistinės plačiai paplito,
prasidėjo jų konkurencija.
Valstybin Babtų vaistin 1993 m. 8 Provizorės advygos Senovaitienės, gim. 1926 m. Kaune, prisiminimai, 1983 07 užrašė . arkauskienė.
privatizavo tuometinės jos darbuotojos
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moterys Kulautuvos vaistinės vedėja

amanavičienė v. v. , Garliavos v. v. Genovaitė Tamošiūnienė, centrinės vaistinės

analitikė Elvyra Metelionienė,
Telyčėnienė priekyje ,

ekiškės v. v. Kristina arušonienė, Babtų v. v.

irginija

andžiogalos v. v. anina Stulgaitienė, centrinės v. v. pavaduotoja

Aleksandra Mikutienė, centrinės v. v. Eugenija Bagdonavičiūtė, Babtų vaistinės farmakotechnikė
ida Šarauskienė
audondvario v. v.

vyrai šios fotografijos autorius, Antanas Stosius, Stasys Šarauskis,
aimundas Milčius, Ežerėlio v. v. A. Šėkas, Kačerginės v. v.

Ignatavičius, LSDI direktoriaus pavaduotojas onas

ašinskas, neatpažintas,

farmacijos valdybos Kauno tarprajoninės kontoros valdytojas

ladas

yriausiosios

ytautas Sedelskis, onas

Maciulevičius. 1983 m.

Virginija Telyčėnienė ir Vida Šarauskienė, įkūrusios UAB Babtų vaistin . 2004 m.
ji susilaukė konkurentų – netoliese (Nevėžio g. 5) įsikūrė UAB „Vyšnių vaistinė“
filialas. Kaune įsikūrusi bendrovė turėjo skyrius Vilniuje, Kaune, Kėd iniuose,
Babtuose ir Veliuonoj .
Prekyba vaistais šiandien yra labai pelningas verslas, Lietuvoje į jį taip
pat nusitaikė stambus kapitalas. mėsi steigtis vaistinių tinklai, nukonkuruodami
pačių vaistininkų administruojamas įstaigas. 2008 m. „Šeimos vaistinės“ tinklas
prisijungė UAB „Vyšnių vaistinė“, taigi ir Babtų skyrių. Savo ruožtu 2012 m.
šis tinklas tapo užsienio kapitalo valdomo susivienijimo „Benu vaistinė“ dalimi.
Kaip skelbia šios bendrovės tinklalapis, 2016 m. „Benu vaistinė“ uropoje valdo
700 vaistinių, kuriose dirba 5 350 darbuotojų, o per metus aptarnauja 42 milijonus klientų.
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Ilgametės Babtų
vaistinės darbuotojos
. Telyčėnienė stovi
ir

. Šarauskienė.

BKM nuotraukos

UAB Babtų vaistinė, susidūrusi su galingu konkurentu, irgi buvo priversta
ieškoti stipresnės užuovėjos, – 2008 m. tapo UAB „Nemuno vaistinė“ padalinio
„ amelia“ vienetu. V. Telyčėnienė liko dirbti vaistininke ir filialo vedėja bei farmacinės veiklos vadove. 2012–2014 m. dar dirbo vaistininkė Neringa Pikšrytė, o
nuo 2014 m. dirba Raimonda Vaščilienė.
Palygin
a. pirmosios pusės ir dabarties vaistines, matome milžiniškus
pokyčius. Tada periferijos provizorius paprastai būdavo ir vaistinės savininkas, o
dabar vaistų pardavimui vadovauja stambus kapitalas, vyrauja tarpusavyje konkuruoją galingi vaistinių susivienijimai. Tada miestelio vaistininkas kartu buvo
ir felčeris, net gydytojas, pats gamino dalį vaistų, o dabar jis, aukštojo mokslo
farmacijos specialistas, visą darbo dieną prabūna už prekystalio. Tai lėmė sveikatos
apsaugos tobulėjimas (gydytojų prieinamumas), vaistų pramonės suklestėjimas ir
kapitalo interesai tuos vaistus platinant.
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Pagynės vaikų globos namai
irginija

ioleta Nutautienė

Pag nės vaikų globos namai įsteigti Ka no rajono valdybos 1995 m. liepos 11 d. sprendimu, o pradėjo veikti tų pat
metų rugsėjo 1-ąją. ie buvo įkurdinti buvusio 80 vietų Pagynės
paukštininkystės tarybinio ūkio vaikų lopšelio-darželio, statyto
ūkio darbuotojų vaikams, patalpose. Dar trejus metus po vienu stogu veikė ir vaikų darželio grupė, kurią lankė 5 vaikai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų 1995 m. gruodžio 7 d. įstatymu Nr. I-1113, vaikų globos
namai 1998 m. spalio 16 d. potvarkiu Nr. 643p įregistruoti
juridiniu adresu Liepų g. 10, Pagynės k., B btų seniūnija,
. Nutautienė
jie pavaldūs Kauno rajono savivaldybės administracijai. staiga finansuojama Kauno rajono savivaldybės ir valstybės (vaiko išmoka), savanoriškos gyventojų, įmonių ir organizacijų paramos lėšomis.
globos namus patenka 3–18 metų Kauno rajono vaikai, dėl įvairių priežasčių
netek tėvų globos. ia gyvena tol, kol tėvai pasirengia juos priimti atgal į šeimą,
t. y. jie pakeičia gyvenseną įsidarbina, ima gydytis nuo žalingų priklausomybių,
užsiregistruoja darbo biržoje, susitvarko buitį. ei per metus padėtis šeimoje nepasikeičia, kreipiamasi į teismą dėl tėvų teisių apribojimo.
Globotiniai aprūpinami apranga, avalyne, asmens higienos, mokymo priemonėmis, įregistruojami Babtų pirminės sveikatos priežiūros centre. Su šio centro
siuntimais vežami pas Kauno gydymo įstaigų specialistus. aitinami keturis kartus
per dieną, mokyklą lankantiems išperkami priešpiečiai arba pietūs.
Vaikai, atvyk į globos namus, jau kitą dieną išlydimi į artimiausias mokymo
ir ugdymo įstaigas – Babtų lopšelį-darželį ir Babtų gimnaziją.
Globotiniui sulaukus pilnametystės, t. y. 18 metų, jei jis dar nebaig s vidurinės mokyklos, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu globa prat siama
iki tol, kol įgis vidurinį išsilavinimą. Tokių atsiranda, nes netvarkingi tėvai vaikus
į mokyklas neretai išleidžia pavėluotai. Gav brandos atestatą jaunuoliai renkasi
mokymo centrus, kolegijas, universitetus, apgyvendinami tų mokymo įstaigų bendrabučiuose. Bendradarbiaujame su jaunimo veiklos organizacijos – Vš „Actio
atholica Patria“ – socialiniais darbuotojais. Šios įstaigos būste vaikai, išėj iš
globos namų, gali apsigyventi vieneriems metams.
Veiklos pradžioje globos namams buvo patvirtinta 20 vietų kvota. Globotinių
vis daugėjo 1997 m. jau buvo 32, o nuo 2003 m. – 40. Atitinkamai gausėjo ir
pedagoginio bei administracinio personalo. 2010 m. buvo patvirtinti 29 etatai, jų
skaičius nekinta jau 5 metus. Visi dirbantieji su vaikais yra savo profilio magistrai
ar bakalaurai, turi kitą reikalingą kvalifikaciją. Individualios priežiūros personalas
yra išklaus s įvadin socialinių darbuotojų padėjėjų programą. Administracijos
darbuotojai – direktorė, pavaduotoja ūkiui, raštvedė – taip pat turi universitetinį
išsilavinimą, bendruomenės slaugytoja – aukštesnįjį.
Globos namuose nuo jų veiklos pradžios dirba direktorė Virginija Violeta
Nutautienė, direktorės pavaduotoja ūkiui Galina Blažėnienė, slaugytoja Dalia Bal-
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trušaitienė, socialinė pedagogė Regina Bašinskienė, socialinio darbuotojo padėjėjos
Dana Kočkinienė, Irena Kymantienė, virėja Tavosė Radavičienė.
Šiuo metu globos namų vaikai gyvena trijose – „Aitvarų“, „Saulės vaikų“ ir
„Pasagos“ – šeimynose. Kiekviena šeimyna turi mergaičių ir berniukų miegamuosius, bendravimo kambarį, sanitarines patalpas, savo virtuvėles, atskirus įėjimus.
Šeimynoje gyvena 13–14 vaikų. „Aitvarų“ šeimynos nariai – nuo 14 metų, o kitų
dviejų – nuo 3. Kiekvienoje grupėje dirba socialinis pedagogas, socialinis darbuotojas ir trys individualios priežiūros personalo darbuotojai (dieną du, naktį vienas).
Vaikai patys prižiūri aplinką, tvarkosi namuose, padeda virtuvėje, vyresnieji šeštadieniais, prižiūrimi socialinių darbuotojų, gamina visiems maistą, padeda prižiūrėti
mažesniuosius, žaidžia su jais, organizuoja kartu su darbuotojais įvairius renginius.
Pagrindinis įstaigos tikslas – suteikti vaikui globą ir rengti jį savarankiškam
gyvenimui. Tikslo siekiama atsižvelgiant į amžiaus ypatumus. Dirbama pagal
metinius ir mėnesinius planus, kurių prioritetai tokie
i ieti ku
ir tauti ku
ug
as Išradingai švenčiamos valstybinės
šventės, organizuojamos išvykos į muziejus, istoriškai reikšmingas vietas. inint
Sausio 13-ąją uždegamos žvakutės prie netoliese esančios Sitk nų radijo stoties.
rinis ir vasinis ug
as Vaikai savanoriškumo principu lanko Babtų
bažnyčią, yra rengiami pirmajai komunijai, sutvirtinimo sakramentui. Per Vėlines lankomi mirusių tėvų kapai. Gerbiamos Kalėdų, Velykų, Užgavėnių, olinės
tradicijos, minimos
otinos, Tėvo, Tarptautinė vaikų gynimo dienos. Ugdoma
pagarba vyresniam, silpnesniam žmogui, gamtai, skatinama rūpintis mažesniu už
save. Nuolat vykdomi projektai „Kartu mes galime daugiau“, „ es gyvename
be patyčių ir smurto“, „Dėkojame ums“.
ar inis ug
as Atsižvelgiant į amžių, globotiniai mokomi įvairiausių
namų ruošos, valgio gaminimo, žemės ūkio, aplinkos tvarkymo bei priežiūros,
smulkaus remonto ir kitų darbų. Skatinami savarankiškai prižiūrėti gyvenamąją
aplinką, drabužius, avalyn ir kt. Dalyvaujame organizuojamose akcijose „Darom“.
eninis ug
as Vaikams sudaroma galimybė mokykloje lankyti pasirinktus būrelius. Globos namų dailės būrelio užsiėmimuose pagaminti suvenyrai,
rankdarbiai dovanojami rėmėjams, svečiams. rganizuojamos parodos, konkursai,
atvirų durų dienos, kūrybinės dienos poilsio prie jūros metu. Lankomi teatrai,
koncertai, organizuojamos pažintinės ekskursijos.
i inis ir sveikat s ug
as Svarbiausia – sportiniai ir judrieji žaidimai
lauke. Babtų gimnazijoje globotiniai lanko sporto būrelius. Slaugytoja veda pratybas
pirmosios pagalbos įgūdžiams formuoti. Vykdomi nuolatiniai projektai „Augu
sveikas“, „Pajūris vaikams“ (globos namų vaikai kasmet beveik mėnesį atostogauja
prie B ltijos jūros L tvijos Nidos kaime, rėmėjų UAB „Kauno komprojektas“ poilsio namuose) staigoje vyksta tradiciniai renginiai „Kartu mes galime daugiau“,
„Psichoaktyvių medžiagų vartojimui sakau „Ne“, „Aš – būsimoji mama“, merginoms organizuojami susitikimai su gydytoja ginekologe, vaikinams – su gydytoju
urologu. Bendraujama su UAB „ rtobatas“, tikrinama vaikų sveikata, gaminami
ortopediniai padeliai, avalynė.
ia inis ug
as Daug dėmesio skiriama bendravimo įgūdžiams formuoti mokoma konstruktyviai spr sti problemas, ieškoti pagalbos, paramos šaltinių.
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Piešimo ebru technika dažais ant vandens pamoka.
Su vaikais

socialinė darbuotoja Dalia Kalinauskienė. 2013 m.
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ytukui sukako
ketveri metukai,
o Dangyrai gera
tarp škotų aviganių.
2015 m.
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Su Pagynės vaikų globos namų P GN vėliava prie Baltijos jūros.
2014 m. Kristinos Bašinskaitės ir P GN archyvo nuotraukos

rganizuojami grupiniai užsiėmimai mergaitėms „Plepučių klubas – Tarp mūsų
mergaičių“. Kuriant ateities planus teikiama profesinė informacija, konsultuojama.
Kasmet dalyvaujama edukaciniame projekte „Prie Švenčiaus ežero“, tradicinėje KTU
studentų organizuojamoje šventėje „Padovanokime šypseną“. 2013 m. dalyvauta LR
seimo narės Dangutės ikutienės organizuotame konkurse „Piešiame Armėniją“.
Globotinė Rita Batutytė ir neformalaus ugdymo pedagogė Sigita Podeckienė buvo
apdovanotos Lietuvos Respublikos Seimo garbės raštais.
Su Pagynės vaikų globos namais bendradarbiauja, įvairią paramą bei paslaugas jiems teikia Aurelijos akūnienės labdaros ir paramos fondas, UAB „Kauno
Komprojektas“, Kauno . K. iurlionio „Lions“ klubas, Kauno pensininkų draugija
„Bočiai“, UAB „ argala“, Vš „Psichologinės paramos ir konsultavimo centras“, Vš
„Actio atholica Patria“, UAB „ rtobatas“, TV 3 „Išsipildymo akcijos“ paramos
fondas „Vienybė“, taksi firma „Tavo Kaunas“, UAB „Kautra“, „ aisto bankas“,
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės
institutas, AB „Lietuvos paštas“, Kauno rajono seniūnijos, Kauno rajono
kiškės
senelių namų bendruomenė, Vilkij s laikinųjų globos namų „Nemuno krašto
vaikai“ bendruomenė, Vš „Privati slaugos tarnyba“, Kauno jaunųjų verslininkų
klubas, Vš „SDG (Saugaus darbo garantas)“, Kauno ponių klubas, Vš „Sėkmės
mokykla“ prie IS vadybos ir ekonomikos universiteto, Vš „Pagalbos paaugliams
iniciatyva“, šunų dresavimo mokyklos „Nasrai“, „Reksas“, Vš „Parama vaikams“,
AB „Nuova .
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2006 m. įstaigoje lankėsi AV nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA)
krepšininkai, tarp jų lietuviai ydrūnas Ilgauskas, Darius Songaila, Linas Kleiza,
Šarūnas asikevičius. . Ilgauskas, kurio tėvas kil s iš Ant gynės kaimo, įsivaikino
du vaikų namų berniukus, įstaigos remontui skyrė 300 000 Lt, padovanojo naują
automobilį „Toyota Verso“.
Globotiniai bendrauja su Nore kiškių Ugnės Karvelis gimnazijos, Sarg nų
šv. Kazimiero, Garliav s, Dome kavos vidurinių mokyklų moksleiviais, Vš „Saugi pradžia“, asociacija „Šviesuva“, Kauno rajono policijos komisariatu onav s
rajono vaikų globos namais, Kauno technologijos universiteto studentų atstovybe.
Užsienio ryšiai sieja su Danijos asociacijos „The Baltic child Protection“ prezidentu ichaeliu . Dalgardu, el ndijos regiono (Danija) profsąjungų pirmininku
anu
iumu ir jo kolegomis, gaisrininkais savanoriais iš N inkircheno- lšeido
(Neunkirchen-Seelscheid, Vokietija).
staigą sieja draugiški santykiai su Pagynės kaimo bendruomene, kartu
rengiame Rudenėlio, Pagyvenusių žmonių pagerbimo, Naujųjų metų, Užgavėnių
šventes, dalyvaujame akcijoje „Darom“, rankdarbių aukcione ir kt.
2005–2013 m. Pagynės namuose gyveno 321 globotinis. Iš jų 114 grįžo į
gimtąsias šeimas, 100 – pas globėjus, 2 įvaikinti Lietuvoje, 19 – užsienyje, 20
išvyko į kitas įstaigas.
Vieniems pradėjus gyventi savarankiškai, jų vietoje apgyvendinami nauji
globotiniai. staiga turi patenkinamą materialin baz , patyrusį personalą, galintį
atlikti socialinės globos ir ugdymo darbą tiek rengiant vaiką grįžti į gimtąją
šeimą, tiek savarankiškam gyvenimui. Šiuo metu renovuojamas įstaigos pastatas,
ruošiamasi socialinių įstaigų licencijavimui.
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uniškių socialinės globos namai
Gražina Stonienė
Muniškių senelių
namų pastatas

1995 m. spalio 25 d. Kauno rajono tarybos sprendimu buvusiame Kauno
augalų veislių tyrimo stoties vaikų darželio pastate įsteigti un škių senelių namai, kuriuose galėjo gyventi 20 globotinių. 2012 m. birželio 28 d. jie pervardyti į
Kauno rajono savivaldybės biudžetin įstaigą uniškių socialinės globos namai, o
2013 m. kovo 12 d. buvo įsteigta viešoji įstaiga Specializuoti uniškių socialinės
globos namai. Apylinkės žmonės ją vadina Senelių namais. Tai pelno nesiekianti
organizacija, kuri valstybės žeme ir Kauno rajono savivaldybės pastatais naudojasi
pagal panaudos sutartį.
Anksčiau čia buvo priimami neįgalūs, senyvo amžiaus gyventojai tik iš
Kauno rajono. Dabar, pasikeitus įstaigos statusui, gali apsigyventi žmonės iš visos
Lietuvos, tačiau pirmumas vis dėlto teikiamas savojo rajono gyventojams.
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Suaugusiam ar senyvo amžiaus asmeniui, kuriam nustatyta sunki negalia,
gyvenimas šiuose namuose 2014 m. per mėnesį kainavo 2 005 Lt, o suaugusiam
asmeniui, kuriam nustatyta negalia, ar senyvo amžiaus asmeniui – 1 600 Lt. Kaina
priklauso nuo asmens neįgalumo. Asmenų, kuriems nustatyta sunki negalia (jeigu
asmens pajamų nepakanka susimokėti už paslaugas), trūkstamą lėšų dalį dotuoja
valstybė, kitiems skiria savivaldybė.
Pirmieji 5 gyventojai iš B btų seniūnijos apsigyveno 1995 m. prieš pat Kalėdas, gruodžio 21 d. Kitais metais čia buvo jau 19 globotinių. 1997 m., didėjant
socialinių paslaugų poreikiui, pradėtas statyti Senelių namų priestatas. Kauno rajono
savivaldybė skyrė 70 tūkst. Lt, o 273 tūkst. Lt buvo gauta iš Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos. Namų direktorei parengus projektus ir laimėjus Socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtros programos ir N derlandų bendradarbiaujančių
fondų konkursus, 1998 m. buvo baigta priestato statyba, atliktas kapitalinis virtuvės remontas, įsigyta moderni virtuvės ir kita įranga, nupirktas mikroautobusas,
pradėta mansardinio aukšto rekonstrukcija. Senelių namuose galėjo apsigyventi iki
40 asmenų. Atnaujinus virtuvės įrangą ir įsigijus mikroautobusą, pradėtos teikti
ir nestacionarios „maisto ant ratų“ bei skalbimo paslaugos seniems ir neįgaliems
savo namuose gyvenantiems Babtų seniūnijos gyventojams.
Direktorės energijos, iniciatyvumo dėka rašant projektus 2002–2004 m. gauta
lėšų mansardinio aukšto rekonstrukcijai. 17 tūkst. Lt skyrė ungtinės Karalystės
ambasada; 100 tūkst. Lt – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 248 tūkst. Lt –
Nyderlandų fondai, 60 tūkst. Lt – Kauno rajono savivaldybė ir 150 tūkst. Lt,
padedant tuometiniam rajono merui Petrui ikelioniui, gauta iš Vyriausybės rezervo fondo. 11 tūkst. Lt suaukojo įvairūs asmenys. Statybinių medžiagų dovanojo
prekybos centras „Senukai“, baldų, kt. inventoriaus – Šv dijos V kšės (V j )
miesto organizacijos.
rengus mansardinį aukštą, globos namuose galima apgyvendinti 69 asmenis. Namų aplinka pritaikyta neįgaliesiems veikia liftas, bėginės kėlimo sistemos,
mobilus keltuvas, personalo iškvietimo sistema, turima funkcinių lovų. ra 29
gyvenamieji kambariai 5 vienviečiai, 10 dviviečių, 12 triviečių, 2 keturviečiai.
Gyventojai kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į lytį, amžių, sveikatos būkl , pomėgius, charakterio savybes. Globotinių renginiams ir užsiėmimams skirta
erdvi salė. Svečių kambaryje gyventojai bendrauja su atvykstančiais artimaisiais
ir kitais lankytojais. Globos namuose yra įrengta virtuvėlė, kurioje gyventojai gali
pasigaminti arbatos, kavos.
Nepamiršti ir darbuotojai įrengti kabinetai, poilsio kambarys.
2014 m. sausio mėn. globos namuose gyveno 71 gyventojas 48 moterys ir 23
vyrai. Vyriausia gyventoja (gim. 1918) atšventė 95 metų jubiliejų, o jauniausiam tik
43 metai. Globotinių amžiaus vidurkis – 77,6 metų (vyrų – 71,3, moterų – 80,7 m.)
Daugiausia tai Kauno rajono gyventojai iš Akad mijos (1), Alš nų (1), Babtų (18), Dome kavos (5), žer lio (2), Garliav s (7), Vilkij s (1), Kačerg nės (1),
Kul utuvos (1), L pių (1), Linksm kalnio (1), Neveroni (1), Ringaud (3), Raud ndvario (3), Samyl (2), Ta rakiemio (2), žliedžių (2), Vandži galos (8), Vilkijos (4), Rok (1) seniūnijų. Glaudžiasi ir 6 Kauno miesto gyventojai. Pagrindinės
senjorų ligos – demencija, hipertonija, poinsultinė būklė, širdies nepakankamumas
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ir kiti Lietuvos senoliams būdingi susirgimai. Pagal poreikį gyventojai nuvežami
pas šeimos gydytoją ar šeimos gydytojo siuntimu pas kitą specialistą, arba gydytojai apsilanko globos namuose. Senoliai aprūpinami pirmosios pagalbos vaistais.
Kiekviename kambaryje yra spinta, stalas, kėdės, asmeninė lova (pagal poreikį funkcinė)ir spintelė prie jos. Globotiniai aprūpinami asmens higienos, slaugos
priemonėmis, patalyne, pagal įstaigos galimybes – techninės pagalbos priemonėmis,
drabužiais. aitinama keturis kartus per dieną. eniu sudaromas atsižvelgiant į
senyvo amžiaus žmonių mitybos principus, religines šventes, gyventojų poreikius.
Diena globos namuose prasideda 7–8 val., tada gyventojai keliasi, atlieka
asmens higienos procedūras, ruošiasi pusryčiams ir 9 val. pusryčiauja. Po pusryčių slaugytojos dalija vaistus, prasideda veikla mankšta, individualus darbas su
kineziterapeutu ar ergoterapeutu, įvairius užsiėmimus organizuoja socialiniai ir
kiti globos namų darbuotojai. Sveikesnieji imasi rankdarbių, žiūri kino filmus ar
nuotraukas, klausosi muzikos, dainuoja, sėda prie stalo žaidimų (šaškių, šachmatų,
domino, loto, dėlionių ir pan.), skaito laikraščius, knygas ar šiaip kalbasi. Kasdieninės veiklos tikslas – kuo ilgiau išlaikyti esamus įgūdžius ir pagal galimybes
Laisvalaikis prie stalo.
Specializuotų
Muniškių socialinės
globos namų
nuotraukos
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atkurti prarastus. Vasaros sezono metu tam tikra veikla atliekama gryname ore
einama pasivaikščioti, žaidžiami lauko žaidimai, menamos mįslės ir pan. 13 val.
prasideda pietūs. Po pietų dauguma gyventojų eina pogulio. 15.30 val. pavakarių,
18 val. – vakarienės metas.
Globos namuose minimos valstybės ir religinės šventės, kuriose lankosi
Kauno rajono ir miesto meno trupės, mokyklų ir darželių auklėtiniai, kitų organizacijų atstovai. Ilgametis partneris – Kauno
. K. iurlionio „Lions“ klubas.
Bendradarbiaujama su Babtų mokykla-darželiu, gimnazija, kultūros centru, Neįgaliųjų draugija. Sielovada rūpinasi Babtų klebonas Gintas Rumševičius aukoja
Šv.
išias, teikia kitas religines paslaugas. Gegužės mėnesį globos namuose
kasdien vyksta gegužinės pamaldos. Kartą per mėnesį švenčiami visų tą mėnesį
gimusiųjų gimtadieniai.
Gyventojai beveik kasdien sulaukia lankytojų – savo artimųjų, – vieni dažniau, kiti rečiau. Su artimaisiais jie bendrauja ir laiškais arba telefonu.
Pagal galimybes gyventojai įtraukiami į globos namuose vykstančią darbin
veiklą stipresnieji padeda tvarkyti bendras patalpas, pavalgius surenka indus,
prižiūri aplinką (grėbsto lapus, globoja augalus ir pan.).
Kai kurie senoliai turi meninių gebėjimų mezga, kuria eiles, neria vąšeliu,
siuva, kuria iš popieriaus atvirukus ir gėles, tapo.
Bendro naudojimo patalpose yra 3 televizoriai, o kambariuose – 11. Gyventojai naudojasi 15 radijo imtuvų, 2 kompiuteriais. Visose patalpose veikia bevielis
internetas, įdiegta „Skype“ programa, todėl gyventojai gali nemokamai bendrauti
su Lietuvoje ir užsienyje gyvenančiais artimaisiais. Salėje stovi pianinas, yra akordeonas, daug įvairios literatūros.
uniškių socialinės globos namai nėra pamiršti gerų žmonių, organizacijų.
Kartą per metus paramą (techninės pagalbos priemonėmis, dažais, skalbimo, valymo priemonėmis) suteikia gaisrininkai-savanoriai iš Vokiet jos, Kauno ortodontijos
centras, Kauno
. K. iurlionio „Lions“ klubas švenčių progomis visada pradžiugina tortais, nuperka patalynės, dovanojo labai reikalingą deguonies aparatą,
kainuojantį apie 3,5 tūkst. Lt. Direktorė džiaugiasi Kauno rajono mero Valerijaus
akūno požiūriu, jo jautrumu, dėmesiu ir supratimu, kad senoliai turi gauti kokybės standartus atitinkančias socialines paslaugas, nesvarbu, kur jos teikiamos –
stacionariose globos įstaigose ar savo namuose.
Globotinių gyvenimo sąlygoms gerinti kartu su Kauno rajono savivaldybe
bus teikiamas projektas pagal S struktūrinių fondų programas.
Anksčiau ar vėliau į senatvės duris pasibeldžia mirtis. Nuo įstaigos įsikūrimo dienos jau mirė 154 žmonės, 34 jų palaidoti netoliese esančiose uod nių
kapinaitėse. irusiuosius paprastai pasiima ir laidoja artimieji, bet kartais į kapines
palydi tik globos namų bendruomenė.
Globotiniais rūpinasi per 30 kvalifikuotų darbuotojų. Darbas sunkus, reikalingas žinių, kantrybės ir atsidėjimo. uoba galima pasidžiaugti, kad dauguma,
pradedant direktore Irena Augoniene, čia darbuojasi nuo namų įsteigimo dienos.
Daugiau žinių apie pagrindinių darbuotojų pareigas ir kvalifikaciją pateikia ši
lentelė.
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il.
Nr.

Vardas, pavardė, pareigos

Darbo stažas iki
2013 m. kovo

Išsilavinimas, ugdymo įstaiga,
baigimo metai

1.

Irena Augonienė, direktorė

18 m. 9 mėn.

Aukštasis, universitetinis (magistro
laipsnis), Kauno technologijos
universitetas, 1998

2.

Violeta Rimkienė, vyr. buhalterė

13 m. 6 mėn.

Aukštasis universitetinis, Lietuvos
žemės ūkio akademija, 1982

3.

Raminta Valiukonytė, vyresnioji
specialistė personalo reikalams

8 m. 4 mėn.

Aukštasis universitetinis, Kauno
technologijos universitetas, 2013

4.

Lijana Brusokienė, vyr. specialistė

7 m. 1 mėn.

Aukštesnysis, Kauno prekybos ir
verslo mokykla, 2002

5.

olanta Kvalitienė, soc. darbuotoja

8 m.

Soc. darbo aukštasis neuniversitetinis,
Kauno kolegija, 2008

6.

Raimonda Drusienė, vyr. slaugytoja

7 m.

Aukštesnysis, Kauno P. ažylio
medicinos mokykla, 1989

7.

Virginija Bansevičienė, slaugytojo
padėjėja

7 m. 9 mėn.

Aukštesnysis, Lančiūnavos
ūkio technikumas, 1985

8.

Danutė Draudvilienė, slaugytojo
padėjėja

9 m. 5 mėn.

Spec. vidurinis, Kauno m. 11-oji
technikos mokykla, 1980

9.

Laima ebatarauskienė, slaugytojo
padėjėja

8 m. 1 mėn.

Aukštesnysis, Kauno
technikumas

10.

Genutė Stanionienė, slaugytojo
padėjėja

8 m.

Spec. vidurinis, onavos profesinė
mokykla

11.

Nijolė Ščiukauskienė, slaugytojo padėjėja

12.

anina

iapienė, skalbėja

8 m.

emės

ičiurino

Spec. vidurinis, Kauno prof.
prekybos ir kulinarijos m-kla, 1981

18 m. 2 mėn.

Aukštesnysis, Kauno ekonomikos
technikumas, 1981

13.

Dovilė Šatinskienė, socialinio darbo
vadovė

Nuo 2012 09 18

Aukštasis universitetinis, Kauno
technologijos universitetas, 2013

14.

Ieva Ščiukauskaitė, kineziterapeutė

Nuo 2012 06 04

Aukštasis universitetinis, Lietuvos
kūno kultūros akademija, 2012

15.

Kamilė Pilipavičiūtė, kineziterapeutė

Nuo 2013 11 25

Aukštasis universitetinis, Lietuvos
kūno kultūros akademija, 2010

16.

Daiva

Nuo 2014 01 14

Aukštasis neuniversitetinis, Kauno
kolegija, 2005

elkaitė, ergoterapeutė
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Babtų apylinkių sakralinių pastatų
kompleksų ir parapijų trobesių
architektūra
Marija

upeikienė, Antanas

upeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir
uždaviniai – ištirti visų B btų apylinkių
sakralinių pastatų, parapijos trobesių
ir smulkiųjų sakralinių statinių architektūrą, nustatyti urbanistinius pastatų
ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais
ir istoriniais duomenimis, ikonografine
medžiaga ir natūros tyrimais, atlikti
objektų formų analiz , nustatyti jų vert
bei atskleisti savitus bruožus; nustatyti
išnykusių pastatų stovėjimo vietas ir iš
istorinių nuotraukų ar projektų atkurti
jų architektūrą.
Tyrimų metodai istorinis ikonografinis, aprašomasis analitinis, lyginamasis, rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai pastatų dokumentavimas ir fotofiksacija.
eikšminiai žodžiai bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius, parapijos
trobesiai, sinagoga.
a t va sčius šiaurėje ribojasi
su
svainių ir P rnaravos valsčiais, 1 pav. Babtų valsčiaus plano schema.
rytuose – su Vandži galos, vakaruose – Sudarė A. upeika
su
kiškės ir Vilkij s, o pietuose – su
Raud ndvario ir L pių valsčiais. Buvusiame Babtų valsčiuje (apylinkėse) tyrinėtos
šios vietovės B btai, Panevėži kas ir
un škiai (1 pav.). Šiose vietovėse ir jų
apylinkėse stovi svarbiausi kultūros paveldo objektai sakralinių statinių kompleksai
su parapijų trobesiais, yra smulkiųjų
sakralinių ir memorialinių statinių.
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2017 04 13,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
Babtų valsčiaus sakraliniai pasmokslo darbų komisijos įvertintas 2017 06 01, pirmą
tatai su parapijų trobesiais komplekkartą paskelbtas 2017 07 19 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
siškai netyrinėti. Pagrindiniai leidiniai,
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
kuriuose pateiktos trumpos istorinės
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2017žinios apie Babtų apylinkių bažnyčias, 1 7/81-258/ I.
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, hicago, 1983, t. 3,
yra B. Kviklio knygos 1 ir Lietuvos
p. 177–178; Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotogr.)
laida, Vilnius
intis, 1991, t. 2.
2
katalikų bažnyčių žinynas . Babtų baž- 2 isius K., Šinkūnas
R. Lietuvos katalikų bažnyčios,
nyčios architektūrą tyrinėjo A. ankeviVilnius, 1993.
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čienė3, o Panevėži ko sakralinių pastatų ansamblį – . Kančienė4. Babtų istorinė
urbanistinė raida netyrinėta. Urbanistikos paveldo tyrėjo A.
iškinio nuomone,
miestelis turi kultūros vertės požymių5.
akra iniai astatai ir ara i
tr esiai stovi B btuose,
un škiuose ir
Panevėžiuk .
a tai yra buvusio valsčiaus vidurinėje dalyje. Tai Ka no rajono miestelis,
įsikūr s kairiajame Nev žio krante, šalia Ka no–Kla pėdos automagistralės, vakarinėje jos pusėje. 1765 m. Babtai vadinami miesteliu, kuriame yra aštuoni žydų
namai, o 1792 m. jam suteiktos miesto teisės ir herbas6. 1864 m. plane parodyta
pagrindinė Babt s kertanti gatvė – t. y. kelias iš Kauno į Lab navą7. os pietinė
atkarpa t siasi iki centre esančio bažnyčios sklypo; nuo čia gatvė platėja, pasuka
šiaurės rytų kryptimi ir jungia Babtus su gretimomis vietovėmis. 1864 m. matomos
ryškios miestelio radialinio plano užuomazgos iš pagrindinės gatvės lūžio taško ir
aikštės sankirtos nutiestos dvi papildomos gatvės pietvakarių ir pietryčių kryptimis,
o iš aikštės vakarų kampo suformuota trumpa gatvelė (aklagatvis) pietvakarių
pusėn ir antroji – šiaurės vakarų kryptimi veda prie parapijos sklypo (žr. p. 88.).
Šiuo metu Babtuose yra katalikų bažnyčia, varpinė, keturi parapijai priklausantys
trobesiai, smulkiųjų sakralinių statinių ir dvejos kapinės; išnyko senoji varpinė,
klebonija, kapinės, sinagoga ir keli parapijai priklaus pastatai.
Bažnyčia su parapijos trobesiais yra vidurinėje miestelio dalyje, prie Nevėžio
ir Beržų gatvių. Kapinės įkurtos dešiniajame Kuprės krante, nutolusios į šiaurės
rytus nuo šventoriaus. Senosios katalikų kapinės buvo pietiniame Babtų gale, šalia
Teškupio upelio, o priešais, kairiajame šio upelio krante, yra žydų senųjų kapinių liekanos. Tarp bažnyčios ir žydų kapinių, Kauno ir Beržų gatvių sankirtoje,
stovėjo medinė sinagoga (2 pav.).
Svarbiausi Babtų kultūros paveldo objektai – bažnyčios statinių kompleksas ir
parapijos trobesiai. Sakralinių statinių kompleksas, apsuptas šventoriaus, įsikūr s
tarp Nevėžio, Beržų ir Šilo gatvių, į vakarus nuo pagrindinės miestelio magistralės
(Kėdainių g.). Klebonijos sodyba įkurta Nevėžio ir Beržų gatvių sankirtoje, o du
parapijai priklausantys namai stovi prie Nevėžio gatvės, už rytinės šventoriaus
tvoros (3 pav.).
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia pastatyta vakarinėje šventoriaus pusėje,
pagrindiniu ir šoniniu fasadais atgr žta į Nevėžio gatv , o apsidės fasadu – į Šilo
gatv . Pirmąją bažnyčią Babtuose 1672 m. pastatė dvarininkas
lečka; 1712 m.
ji buvo perstatyta, o 1744 m. įkurta
parapija8. 1830 05 07 bažnyčia sudegė 3 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3,
p. 40–41.
ir jos vietoje pastatyta stačiakampio 4 1983 m. architektūros paminklų tyrimų ataskaita,
l. 100–103. KTU Architektūros ir statybos instituto
plano šopa, 12 × 7 2/3 sieksnių dydžio,
dengta šiaudų stogu; zakristija buvo už 5 archyvas.
iškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo verdidžiojo altoriaus9. Dabartinė bažnyčia
tybės. idurio Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius,
pastatyta 1853 m. klebono ykolo Pe- 6 2009.
isius K. Dėl Babtų senosios praeities, Gimtinė,
troševičiaus pastangomis ir parapijiečių
1992, Nr. 10 (42), spalio 1–31, p. 4.
lėšomis10. 1842 m. viduryje sudegusios 7 L IA, f. 525, ap. 2, b. 1113, l. 1.
8
isius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 148.
bažnyčios statybai buvo surinkta 1 475 9 L IA, f. 669, ap. 3, b. 321, l. 43-43v.; b. 258, l. 39.
rubliai 1 000 rb paaukota ir 475 rb 10 isius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 148–149.
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3 pav. Babtų bažnyčios statinių ir klebonijos trobesių situacijos plano
schema 1. Bažnyčia, 2.

arpinė, 3. Šventoriaus tvora su vartais,

4. Senosios varpinės vieta, a. Koplytstupis, b. Stogastulpis, c. Paminklas,
d. Kapai, 5. Klebonija, 6.

kinis trobesys,

vieta, 9. Namas, 10. Namas. Sudarė A.

. Špitolės vieta, 8. Klebonijos
upeika

skyrė imperatorienė11. Bažnyčios projektą ir sąmatą parengė civilinis inžinierius
aleševskis, 1845 04 30 Kauno gubernijos valdyba pranešė Vilniaus Romos katalikų dvasinei konsistorijai, kad iš jos pusės bažnyčios statybai kliūčių nėra.
Projektą patikrino Kauno gubernijos architektas, ištaisė brėžinius raudonu rašalu
ir pažymėjo, kad bažnyčia būtų statoma prižiūrint meno srities tarnautojui. Projektas
buvo patvirtintas, o statybos priežiūra laikinai pavesta gubernijos architektui12.
1852 03 15 rašoma, kad dėl lėšų trūkumo bažnyčios statyba pristabdyta; klebono
teigimu, už 300 sidabrinių rublių galima uždengti stogą, taip apsaugant sienas
nuo irimo, o tada iš surinktų aukų įrenginėti vidų13. 1876 m. Babtų bažnyčios
klebonas gavo leidimą savo lėšomis atlikti pastato remontą prakiurusią stogo
čerpių dangą pakeisti lengvesne malksnų danga ir nugriauti du priekinius avarinės
būklės bokštus; taip pat buvo numatyta nauja tvora aptverti šventorių14. 1921 m.
inventoriuje rašoma, kad bažnyčia pastatyta 1853 m. iš eglinių rąstų, apmušta
eglinėmis lentomis, atnaujinta 1913 m., yra 30 × 15 m dydžio ir be stiliaus žymių. i su prieangiu, presbiterija, nava,
choru ir dviem zakristijomis (vienoje 11 L IA, f. 669, ap. 3, b. 419, l. 12.
12
Ten pat, l. 37, 39, 40v.
yra iždinė). Bažnyčioje yra 9 durys ir 13 Ten pat, l. 98.
14 langų; stogas dengtas malksnomis, o 14 Ten pat, f. 669, ap. 3, b. 1668, l. 3, 6.
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4 pav. Babtų
bažnyčios planas.
Sudarė A.

upeika

priekyje – medinis 7,5 m aukščio skarda dengtas bokštas su geležiniu kryžiumi15.
inimi trys mediniai (liepos medžio) altoriai su mediniais tabernakuliais, puošti
paauksuotais drožiniais ir kolonomis su marmuro imitacija. Didžiojo altoriaus
mensa akmeninė; jame stovi šv. Petro ir Pauliaus statulos. Presbiterijoje, didžiojo
altoriaus kairėje pusėje, stovi ąžuolinė krikštykla su variniu indu vandeniui laikyti. Bažnyčioje yra penkios klausyklos, pagamintos iš eglinių lentų, ir sakykla
iš uosio medienos, puošta pasidabruotomis kolonomis ir paauksuotais drožiniais.
Presbiteriją nuo navos skiria uosio medienos tvorelė, sudaryta iš tekintų baliustrų.
Sienas puošia 14 terakotinių stacijų16.
Babtų bažnyčia bebokštė, trinavė, halinė. i su žemu cokoliu, sienos sur stos iš sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis, trišlaitis stogas
dengtas skarda. Planas stačiakampis, užbaigtas siauresne trisiene apside; priekyje
yra prienavis su kairiajame kampe įrengtais laiptais į vargonų chorą. entrinė
nava tokio pat pločio kaip presbiterija, kurios šonuose glaudžiasi prieangis ir
zakristijos (4 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, vainikuotas aukštu trikampiu
frontonu, atskirtu apskardintu stoginuku; frontono plokštuma apkalta įstrižomis
lentelėmis, o timpano centre įkomponuota Apvaizdos akis. Virš stogo kraigo kyla
siauras aštuonkampio skerspjūvio dviejų tarpsnių bokštelis, dengtas varpo formos
šalmu su puošniu metaliniu kryžiumi, pastatytu ant rutulinės bazės ir siaurėjančio
kūginio pagrindo, užbaigto mažesniu rutuliu. Pagrindinį fasadą į tris plokštumas
skaido dvi plačios mentės, o vertikalią ašį pabrėžia dvivėrės durys, pridengtos
vienšlaičiu stogeliu, ir virš jų suformuota aukšta baltai dažyta arkinė niša, kurioje patalpintas krucifiksas; nišą dengia išsikiš s pusapskritis stogelis. Pagrindinio
fasado šonuose tarp menčių ir kampinių sąvaržų įkomponuoti aukšti, smulkiai
rėmeliais sudalyti langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis. Šoniniai fasadai panašūs, su vienomis dvivėrėmis įsprūdinėmis durimis; jų sienas skaido kampinės
sąvaržos ir mentės, tarp kurių išdėstyti
aukšti langai, užbaigti pusapskritėmis 15 Ten pat, f. 1671, ap. 8, b. 236, l. 1.
sąramomis. Apsidės fasado vidurinė 16 Ten pat, l. 2v, 3.
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Babtų bažnyčios bendras vaizdas

Babtų bažnyčios langas

Babtų bažnyčios apsidės
fasadas
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plokštuma aklina, su krucifiksu, pridengtu dvišlaičiu stogeliu, o šoninėse (įstrižose) sienose įkomponuoti aukšti arkiniai langai. Visus fasadus juosia išsikiš s trijų
traukų karnizas; visi langai vienodi, smulkiai sudalyti ir apjuosti tiesiais apvadais,
kurių pusapskrites dalis pagyvina smulkūs dekoro elementai lašai ir stilizuoti
kryželiai (primenantys dobilo lapus).
Viduje navas skiria dvi poros apskrito skerspjūvio stilizuotų kolonų, sujungtų segmentinėmis arkomis. Kolonos nedidelio skerspjūvio, todėl bažnyčios erdvė
atrodo vientisa. Sienas skaido piliastrai, sujungti su kolonomis pusapskritėmis
sąramomis, kurios remiasi į kapitelius. Presbiterija paaukštinta trimis pakopomis,
atvira (be tvorelės). Kairėje presbiterijos pusėje, virš zakristijos (antrajame aukšte),
įrengtos ložės, aptvertos aklina medine tvorele, į kurią remiasi du kvadratinio
skerspjūvio stulpeliai, sujungti pusapskritėmis arkomis. Dešiniajame presbiterijos
šone prie sienos pritvirtinta sakykla, į kurią patenkama iš zakristijos. Šonines navas
ir presbiteriją juosia tapytas frizas, pagyvintas plastiškais augaliniais motyvais.
ra trys orderinių formų altoriai; didysis altorius užima visą apsidės vidurinės
sienos plotį ir remiasi į lubas. Vargonų choras įrengtas virš prienavio ir remiasi
į du kvadratinio skerspjūvio stulpus, kurie kiek išsikiša į navas. horas aptvertas
medine tvorele, dekoruota kiaurapjūvio ornamento drožiniais; vargonų prospektas neogotikinių formų. Lubos lygios, apkaltos siauromis lentelėmis, dažytos, o
travėjų kampai ir vidurinės navos centrinės dalys akcentuotos plastiškais dekoro
elementais; grindys taip pat lentų. Bažnyčia statyta romantizmo laikotarpiu ir
yra liaudiškojo romantizmo pavyzdys, turįs neorenesanso bruožų. os išorėje ir
viduje ryški romantizmui būdinga neorenesansinė „arkadų“ stilistika; tik vargonų
prospekto formos disonuoja su dominuojančiais interjere arkiniais motyvais.
Senoji varpinė stovėjo pietrytiniame šventoriaus kampe, šalia tvoros, prie
Nevėžio gatvės. 1844 m. Babtų bažnyčios vizitacijos akte minima dviejų tarpsnių
varpinė, apmušta lentomis, su dviem varpais, dengta malksnomis; durys dvivėrės,
staliaus darbo, su geležiniais vyriais ir kabliais17. 1921 m. bažnyčios inventoriuje
minima dešinėje bažnyčios pusėje stovinti „menko stovio“ medinė, apmušta eglinėmis lentomis, varpinė. i 6 1/2 m aukščio, beveik kvadratinio plano (4 1/2 ×
4 1/3 m), stogas dengtas malksnomis, o virš jo – nedidelis geležinis kryžius.
Varpinės viduje įrengti mediniai laiptai; varpai 1915 m. išvežti į Rusiją18. Išlikusioje
istorinėje nuotraukoje matyti, kad varpinė buvo monumentali, sudaryta iš dviejų
stačiasienių vienodos formos tūrių, dengta piramidiniu stogu su kryžiumi19. Apatinis tarpsnis buvo aukštesnis ir platesnis, o antrojo viršuje per visą plotį palikta
anga, pro kurią matyti vertikalūs karkaso stulpeliai ir varpai. Vėliau buvo pastatyta nauja varpinė. B. Kviklio teigimu, varpinė buvo maža, besienė, su stogeliu,
paremtu dviem stulpais20. Dabartinė varpinė stovi priešais bažnyčios šoninį vakarų
fasadą, atokiau nuo šventoriaus tvoros. Greičiausiai tai perstatyta B. Kviklio minėta
besienė varpinė. i nedidelio vientiso
tūrio, dengta aukštu piramidiniu šiferio 17
L IA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 44.
stogeliu su mažu kryželiu. Varpinė 18 L IA, f. 1671, ap. 8, b. 236, l. 2.
medinė, su betono cokoliu, kvadratinio 19 iškinis A. Ten pat, p. 509. Varpinė kartu su
bažnyčia nuotraukoje užfiksuota 1938 m.
plano, stačiomis sienomis, nesudėtingos 20 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, hicago, 1983, t. 3,
architektūros. Sienų konstrukcija karkap. 177.
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sinė, sudaryta iš keturių kampinių ir
keturių vidurinių stulpelių, sutvirtintų
horizontaliais ir įžambiais ryšiais; išorė
apkalta stačiomis lentomis su lentjuostėmis. Pastatas gana žemas, sudalytas
į tris tarpsnius – vidurinė dalis atvira,
įterpta tarp aklinų sienų. Atvirąjį tarpsnį pridengia tik plonas vielos tinklas,
pro kurį matyti trys kabantys varpai.
Visi fasadai vienodi, tik pagrindinio
šiaurės fasado dešiniajame šone yra
įrengtos vienvėrės durys, apkaltos vertikaliai. Varpinė etninės architektūros,
primityvių formų.
Šventorius tarsi sudarytas iš dviejų dalių rytinė jo pusė, kurią užima
kapinės, gana lygi, o vakarinė – žemėjančio link tvoros pakraščių reljefo,
todėl bažnyčia atrodo kiek pakelta,
o neaukšta varpinė – dar žemesnė. Babtų bažnyčios varpinė
1844 m. šventorius buvo aptvertas stačių pinučių tvora21. 1921 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad šventorius 68 ×
63 m dydžio; jame yra parapijos kapai. Vienas šventoriaus šonas aptvertas geležine tvora, o kita dalis – egliniais statiniais su ąžuoliniais kuolais ir be jokio
pamato. Didieji šventoriaus vartai geležiniai, o iš šonų – maži varteliai. Dar yra
dveji varteliai iš ąžuolo lentelių, vedantys iš šventoriaus į kleboniją ir bažnyčios
tarnų namą; visi varteliai užrakinami spynomis. Šventoriuje lavoninės nėra, šarvojama varpinėje. Rašoma, kad viename pakraštyje laidojami nekrikštyti kūdikiai,
ne katalikai ir savižudžiai22.
Dabar šventorius aptvertas ažūrine metaline tvora, kurioje įrengti dveji vartai
didieji – priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, o antrieji veda į klebonijos sodyBabtų bažnyčios
šventoriaus tvora
su vartais

L
b.
22
L
b.
21

IA, f. 669, ap. 2,
258, l. 44.
IA, f. 1671, ap. 8,
236, l. 2v.
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bą. Tvoros pietinė linija, esanti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, aukštesnė,
pagyvinta riestiniais dekoro elementais, įterptais tarp vertikalių metalo stulpelių;
kita tvoros dalis žema, sudaryta iš stačiakampių metalinių rėmų, užpildytų rombeliais, sudarytais iš vielų. Didieji vartai – trijų atvirų angų, su ažūrinėmis metalo
varčiomis. Angas rėmina keturi kvadratinio skerspjūvio raudonų plytų stulpai su
platesne priekine cokoline dalimi, vainikuoti piramidiniais skardos stogeliais su
metalo kryžiais – saulutėmis. Viduriniai stulpai aukštesni, su nusklembtais kampais
ir stačiakampėmis nišomis, kuriose įkomponuotos kryžiaus formos įdubos; jų viršų
juosia lygi, kiek platesnė trauka. Kampinių stulpų kampai taip pat nusklembti,
tačiau jų nišos lygios, be įdubų, nėra viršutinių traukų. Iš šventoriaus pusės
vartus rėminančių stulpų fasadai lygūs.
ažieji varteliai įrengti pietvakariniame
tvoros kampe, priešais kleboniją. ie – vienos siauros angos, metaliniai, įterpti į
tvorą ir yra vienodo aukščio su ja.
Šventoriuje pastatyti du mediniai koplytstulpiai, medinis stogastulpis ir paminklas. Abu koplytstulpiai stovi bažnyčios pagrindinio fasado šonuose. Dešinysis
koplytstulpis kiek aukštesnis, su atvira koplytėle, pakelta ant laibo dviejų dalių
kvadratinio skerspjūvio stulpo ir paremta drožinėtomis gembėmis. Koplytėlė vieno
tarpsnio, kurio viršų ir apačią juosia drožinėtos juostelės; jos keturšlaitį stogelį su
aukštu kryžiumi – saulute laiko kampiniai pasviri profiliuoti stulpeliai. Kairysis
koplytstulpis dviejų pakopų, su atviromis koplytėlėmis. Apatinė koplytėlė platesnė,
su kampiniais lenkto kontūro stulpeliais, remiančiais keturšlaičio stogelio šlaitus;
jos viršų juosia drožinėta lentelė. Antroji koplytėlė patalpinta virš apatinės, jos
stogelio centre, ir yra tokių pat formų, tik
siauresnė, su kylančiu kryžiumi – saulute. Babtų bažnyčios šventoriaus I ir II
Stogastulpis „Laiminantis Kristus“ pasta- koplytstulpiai
tytas 1994 m. (Babtų parapijos 250 m.
jubiliejaus proga) pietvakariniame šventoriaus kampe; autorius – tautodailininkas
Algimantas Sakalauskas. Stogastulpio akcentas – Kristaus figūra ištiestomis rankomis, pakelta ant stačiakampio skerspjūvio
stulpelio. onumentalią figūrą apgaubia
sienelė, kurios viršuje, tarp drožinėtų
lentų, suformuotas kryžiaus ažūras. Stogastulpis pridengtas dvišlaičiu plačiu
stogeliu su viršuje kylančia plačia kalto
metalo saulute. Stulpelio priekyje įrašas
250 . BABT PARAPI AI. 1994 . Kitoje stulpo pusėje išdrožtos autorių ir
atlikėjų pavardės Algimantas Sakalauskas
Dainius urevičius ulius Urbanavičius 1994
kalvis . Sakalauskis. Arčiausiai pagrindinių vartų, vakarinėje jų pusėje, prie
šventoriaus tvoros stovi lieto metalo paminklas
kryžius.
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Dabartinės Babtų kapinės įkurtos Babtų bažnyčios šventoriaus stogastulpis ir
1933 m., šiaurinėje miestelio pusėje, de- paminklas
šiniajame Kuprės krante, tarp Ramybės
ir Nevėžio gatvių. Kapinių įkūrimo data (1933.VII.) įrėžta ant vieno vartų stulpo
(iš vidinės – kapinių pusės). Dvi tvoros kraštinės, kuriose įrengti vartai, aptvertos
medinėmis lentelėmis, įterptomis tarp betono stulpelių, o kita kapinių teritorijos
dalis atskirta vielų tvoromis. Pagrindiniai vartai sudaryti iš plačios įvažiavimo angos ir siaurų įėjimo vartelių. Plačioji anga uždaryta dvivėrėmis ažūrinėmis metalo
varčiomis, kurios aukštėja centro kryptimi ir užsibaigia metalo kryžiumi, iškeltu
virš vienos varčios; mažųjų metalo vartelių dekoro elementai tokie kaip ir didžiųjų
varčių. Vartų angas rėmina du aukšti ir vienas žemesnis betono stulpai. ie kvadratinio skerspjūvio, dviejų tarpsnių, užbaigti susikertančiais dvišlaičiais stogeliais,
virš kurių, centre, kyla betono kryžiai. Šoninės stulpų plokštumos lygios, užbaigtos
trikampiais skydeliais, o priekiniai jų fasadai – atgr žti į gatves ir į kapines – suskaidyti ir pagyvinti vienodais dekoro elementais. Apatinis aukštesnis stulpų tarpsnis
stačiakampėmis įdubomis sudalytas į dvi plokštumas, o viršuje, imituojant frontonėlius, užbaigtas trikampėmis įdubomis. Viršutinis tarpsnis siauresnis, su įgilinta
plokštuma, aprėminta siauru apvadu, vainikuotu stačiašlaičiu skydeliu. gilintose
plokštumose įkomponuoti reljefiniai dekoro elementai, susieti su krikščioniškąja
simbolika. Viršutiniame tarpsnyje – taurė su saule virš jos. Galima prielaida, kad
vaizduojama vadinama Šv. Gralio taurė, o saulė – ugnies simbolis. Apatinio tarpsnio viršutinėje įduboje įkomponuotas keliomis įrėžų eilėmis suformuotas kryžius, o
apatinėje plokštumoje – reljefinė heksagrama (šešiakampė žvaigždė) su vidurinėje
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Babtų kapinių
pagrindiniai vartai

dalyje (tarsi skritulyje – amžinybės simbolyje) patalpinta kaukole Babtų kapinių tvora
ir sukryžiuotais kaulais (simbolizuoja gyvenimo laikinumą). su šalutiniais vartais
eksagrama, šešiakampė Dovydo žvaigždė (judaizmo simbolis), naudota ankstyvojoje krikščionybėje ir kitų tikėjimų mitologijose. Antrieji vartai
įrengti medinėje tvoroje – vienos plačios angos, su dvivėrėmis medinėmis varčiomis,
sudarytomis iš medinių, aukštėjančių centro kryptimi, nukirstais galais lentelių.
ara i s tr esiai Klebonijos sodyba įkurta į vakarus nuo šventoriaus, kitoje
Nevėžio gatvės pusėje. šiaur nuo klebono namo stovėjo senoji klebonija, o ūkinio trobesio vietoje – špitolė. 1844 m. minima sena, nežinia kada statyta klebonija,
be pamatų, kurioje gyventi negalima. i 10 × 4,5 sieksnių dydžio. Dešinėje pusėje – du miegamieji (vienas didesnis) ir sandėliukas, atskirtas nuo priemenės mūro
sienele. Kairėje pusėje – troba su kamara. Visur grindys lentų, durys šešerios,
staliaus darbo, su geležiniais vyriais,
kabliais ir vidiniais užraktais23. inant 23 L IA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 44v.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

iš klebonijos į bažnyčią, kairėje pusėje stovi medinis namelis, sur stas iš tašytų
sienojų, dengtas šiaudais, 7 × 4 sieksnių, su priemenėmis, trejomis durimis. ame
yra du miegamieji, kamarėlės, sandėliukas, stovi švediška plytų krosnis ir kepimo
krosnis iš molio. Nuo klebonijos dešinėje – šeimynos namas (tarnų namas), sur stas
iš apvalių rąstų, dengtas šiaudais, 9 × 4 sieksnių dydžio. Kairėje pusėje – kepykla
su kamara, moline kepimo krosnimi ir durimis ant bėgūnų. Tiesiai iš kepyklos –
arklidės24. Priešais kleboniją – apgriuv s medinis ūkinis trobesys, dengtas šiaudais. Už
jo varykla (spirito varykla) – medinė, dengta šiaudais, 6,5 × 4 sieksnių dydžio, su
kepimo krosnimi. Tarp klebonijos ir tarnų namo – medinė ledainė, statyta 1844 m.
bažnyčios administratoriaus ikalojaus Petroševičiaus rūpesčiu. i kvadratinio plano,
3 × 3 sieksnių dydžio, su vienu langu, dengta šiaudais. inant iš bažnyčios link
Nevėžio, dešinėje pusėje stovi medinis kluonas, sur stas iš apvalių sienojų, 9 ×
6 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais25. Grįžtant nuo kluono, kairėje pusėje stovi
daržinė, statyta 1843 m. taip pat bažnyčios administratoriaus rūpesčiu. inant iš
klebonijos link bravoro, dešinėje pusėje stovi du šonais pastatyti mediniai tvartai.
Vienas jų, dešinysis, statytas 1844 m. bažnyčios administratoriaus rūpesčiu, 12 ×
4 sieksnių dydžio, o antrasis – senas, dengtas šiaudais. Prie tvartų galų pristatyta
daržinė, dengta bendru tvartų stogu, 10 × 4 sieksnių dydžio. Toliau, už varyklos,
stovi medinis pastatėlis, 5 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Iš to pastatėlio
einant tiesiai – kampinis namelis, 4 × 3 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais26. inant
toliau, kairėje gatvės pusėje stovi senas medinis namelis, sur stas iš apvalių rąstų,
3,5 × 2,5 sieksnių dydžio. 1844 m. bažnyčios administratoriaus pastangomis prie
jo pristatyta antroji pusė, 4 × 3 sieksnių dydžio. Už to namelio stovi senas medinis bažnyčios tarnų namas, 8 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Klebonijos
sodyba aptverta pinučių tvora27. Vėlesniame 1849 m. bažnyčios inventoriuje minima
klebonija, statyta iš tašytų eglinių rąstų, 10 × 5,5 sieksnių dydžio, akmens mūro
pamatais ir rūsiu, dengta malksnų stogu, su kaminu; ji su dvejomis durimis ir 19
langų (iš jų 15 su langinėmis). Klebonijoje yra aštuoni kambariai, sandėliukas ir
virtuvė; keturios krosnys, grindys ir lubos – lentų, staliaus darbo28. Be klebonijos,
1849 m. minimi keli ūkiniai trobesiai. Arklidė sur sta iš eglinių tašytų rąstų, 9 ×
4 sieksnių dydžio, dengta šiaudais. Ledainė sur sta iš eglinių tašytų rąstų, 3 × 3
sieksnių dydžio, dengta šiaudais. Du svirnai sur sti iš tašytų eglinių rąstų, 9 × 5
sieksnių dydžio, su dvejomis durimis, dengti bendru šiaudų stogu. Sandėlis šienui
sur stas iš apvalių eglinių rąstų, 7 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Sandėlis
grūdams taip pat iš apskritų eglinių rąstų, 12 × 6 sieksnių dydžio, su įvažiavimo
vartais, dengtas šiaudais. Du tvartai (kartu su sandėliais) sur sti iš įvairių apskritų
rąstų, 15 × 6 sieksnių dydžio, dengti bendru šiaudų stogu. Bravoras (spirito varykla)
iš apskritų rąstų, 8 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais; vidus dar neįrengtas29.
Klebonijos sodyba užėmė didelį plotą, buvo aptverta mediniais statiniais
ir kartimis, turėjo sodą, kuriame augo
apie 100 vaismedžių obelys, kriaušės, 24 Ten pat.
25
slyvos ir vyšnios. 1921 m. bažnyčios 26 Ten pat, l. 45.
Ten pat, l. 45v.
inventoriuje minima klebonija, trys na- 27 Ten pat, l. 46.
28
pat, f. 525, ap. 2, b. 1114, l. 81.
mai bažnyčios ir klebonijos tarnams ir 29 Ten
Ten pat, l. 81–82.
30
keliolika ūkio trobesių . Rašoma, kad 30 L IA, f. 1671, ap. 8, b. 236, l. 5v-6v.
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klebonija su akmens pamatais, sur sta iš eglinių rąstų ir apmušta lentomis; stogas
dengtas malksnomis. i 21,5 × 12 m dydžio, su įstiklintu priekiniu priebučiu
(4,5 × 2,5 m); po pastatu yra 2 m aukščio, 6 × 4 m dydžio akmens mūro rūsys.
Klebonijoje minimi aštuoni kambariai, virtuvė ir sandėlis, 13 durų, 17 langų,
stovėjo keturios krosnys dvi koklių ir dvi sumūrytos iš plytų. Kambarių grindys
buvo medinės, o virtuvės – plytų; sienos (išskyrus prieškambarių) tinkuotos31.
Kiti trys sodyboje stovėj namai buvo mažesni. Namas, skirtas bažnyčios tarnams
vargonininkui, zakristijonui ir varpininkui – medinis, akmens mūro pamatais,
dengtas malksnomis; išorės sienos apmuštos lentomis, o vidaus – tinkuotos. is
16 × 8 m dydžio, su 7 durimis ir 10 langų. Name penki kambariai ir priemenė, stovėjo trys plytų krosnys; keturi kambariai buvo su grindimis, o vienas
kambarys ir priemenė – be grindų32. Antrasis namas, skirtas klebonijos tarnams,
kiek mažesnis už pirmąjį – 15 × 7 m dydžio, taip pat su 7 durimis ir 10 langų,
medinis, akmens mūro pamatais, dengtas malksnomis. Name penki kambariai,
priemenė ir sandėlis, stovėjo dvi krosnys; virtuvė ir sandėlis buvo be grindų33.
Trečiasis – bažnyčios sargo namas buvo senas ir nedidelis – 7 × 5 m, su dvejomis
durimis ir trimis langais; jis medinis, akmens mūro pamatais, dengtas šiaudais.
Name buvo kambarys ir priemenė (be grindų), stovėjo molio krosnis 34. Toliau
1921 m. bažnyčios inventoriuje surašyti ūkiniai trobesiai. 1. Arklidė – medinė,
akmens mūro pamatais, 9 × 7 m dydžio, dengta bendru šiaudų stogu su tokio
pat dydžio vežimine. 2. Tvartai – mediniai, akmens mūro pamatais, 31 × 9 m
dydžio, dengti šiaudais. 3. Kiaulidės – medinės, su keturiomis kūtėmis, 17 × 6 m
dydžio, dengtos šiaudais. 4. Ledainė – medinė, 2 m įgilinta į žem , 5 × 4 m
dydžio, dengta šiaudais. 5, 6. Dvi senos daržinės šienui laikyti, panašaus dydžio
15 × 7 m ir 14 × 7 m medinės, dengtos šiaudais. 7. Kluonas – senas, medinis, iš
eglinių ir pušinių rąstų, dengtas šiaudais, 28 × 13 m dydžio. 8. Daržinė grūdams
laikyti, medinė (pastatyta ant pelčių), apmušta eglinėmis lentomis, 18 × 8 m dydžio,
dengta šiaudais. 9. Klėtis sur sta iš eglinių rąstų, su akmens pamatais, grindimis
ir lubomis, dvejomis durimis; viduje įrengti aruodai, durys su geležiniais vyriais
ir užraktais. 10. Malkinė pastatyta ant šulų, be šoninių sienų ir be durų, dengta
šiaudais. 11. Šulinys – medinis, 4 m gylio, su durelėmis. 12. Išeinamoji vieta pastatyta ant keturių šulų, apkalta lentomis, su durimis35.
1958 m. Babtų klebonas siuntė Kauno arkivyskupijos kurijai duomenis apie
1940 m. Babtų parapijai priklaususius trobesius. inimi trys gyvenamieji namai
(klebonija, špitolė ir ūkio namas) ir keturi ūkiniai trobesiai (kluonas, tvartas, tvartukas ir klėtis). Klebonija 1951 m. paversta Babtų vidurinės mokyklos internato
bendrabučiu, špitolėje gyveno klebonas, o ūkio name – dvi kolūkiečių šeimos.
Kluonas, tvartas (nugriautas) ir klėtis priklausė „Nevėžio“ kolūkiui, o tvartuku
naudojosi klebonas36.
Senoji klebonija išliko tik nuotrau- 31 Ten pat, l. 5v.
32
koje; teigiama, kad ji statyta 1851 m.37 33 Ten pat.
Ten pat.
Klebonija stovėjo į šiaurės vakarus nuo 34 Ten pat, l. 6.
šventoriaus, Nevėžio ir Šilo gatvių san- 35 Ten pat, l. 6.
36
LC A, f. R-181, ap. 1, b. 108, l. 14.
kirtoje, atgr žta šonu į ją ir lygiagrečiai 37 Klebonijos nuotrauka saugoma Babtų kraštotyros
muziejuje.
su bažnyčia. Klebonija buvo išt sto

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Babtų senoji klebonija.
BKM nuotr.

stačiakampio plano, sur sta iš sienojų, su akmens mūro cokoliu, dengta pusvalminiu stogu, kurio vidurinėje dalyje kilo platus kaminas. Pastato sienos buvo
apmuštos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. Pagrindinio fasado vidurinėje
dalyje išsikišo sienų aukščio dvišlaitis įstiklintas prieangis su dvivėrėmis durimis.
Abipus prieangio, fasado šonuose, išdėstyta po tris stačiakampius langus, pridengtus langinėmis; viršutin langų dalį puošė tiesios prikaltės – sandrikų imitacija.
Galiniame fasade buvo trys tokie patys langai, o trapecijos formos skyde – du
mažesni stačiakampiai langeliai. Klebonija buvo tradicinės architektūros, būdingos
provincijos mediniams parapiniams trobesiams.
Dabar buvusioje klebonijos sodyboje stovi klebono namas ir ūkinis trobesys.
Dabartinė klebonija pastatyta į pietvakarius nuo šventoriaus, Nevėžio ir Beržų
gatvių sankirtoje. Namas sumūrytas iš baltų silikatinių plytų, netinkuotas. is
dviejų aukštų, su rūsiu, nesudėtingos architektūros, kompaktiško sudėtinio tūrio,
su uždaru prieangiu ir balkonu virš jo. Sodybos kieme, buvusios špitolės vietoje,
stovi ūkinis pastatas, sumūrytas iš baltų silikatinių plytų, apstatytas vienšlaičiais
priestatais. Klebonijos sodybos vidurinėje dalyje išliko tvenkinys.
Babtų klebonija
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Babtų parapijos
namai

Babtų bažnyčiai priklauso dar du namai, stovintys šalia šventoriaus, šonais
atgr žti į Nevėžio gatv . Pirmasis namas vientiso tūrio, vienaukštis, su pastoge,
išt sto stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. is su žemu cokoliu,
sur stas iš sienojų ir apkaltas lentomis; 2011 m. sienos dar buvo apkaltos lentomis horizontaliai. 2015 m. uždengtas namo stogas ir remontuoti šoniniai fasadai
pakeisti langai ir durys, o sienos apkaltos lentomis vertikaliai. Po šio remonto liko
nepakeisti galiniai fasadai. Antrasis namas sudėtinio tūrio, su dvišlaičiu mezoninu,
iškilusiu virš pagrindinio fasado ir dviaukščiu uždaru prieangiu, įrengtu šoninio
kiemo fasado vidurinėje dalyje. Namo cokolis žemas, sienos sur stos iš sienojų,
dvišlaitis stogas dengtas skarda. Visi fasadai apkalti horizontaliomis, o galinių
fasadų trikampiai skydai – horizontaliomis (viršutinė dalis) ir vertikaliomis lentomis (iki langų apačios); langai platūs, trieiliai ir siauresni, dvieiliai, su siaurais
tiesiais apvadais. Namo architektūra būdinga tradiciniams miestelių gyvenamiesiems
pastatams. Kieme stovi medinis ūkinis trobesys.
Teigiama, kad Babtuose žydai galėjo apsigyventi VII a., kai ėmė vystytis
prekyba. 1738 m. inventoriuje įrašyta viena žydų šeima, o 1765 m. surašyti aštuoni
žydų namai su 32 gyventojais; 1921 m. buvo 130 žydų gyventojų38. iestelyje iki
a. vidurio buvo sinagoga, stovėjusi miestelio pietinėje dalyje, prie pagrindinės
gatvės – kelio, vedusio iš Kauno į Kėd inius, kiek nutolusi į šiaur nuo Teškupio
upelio; kitoje upelio pusėje, kairiajame jo krante, įrengtos žydų senosios kapinės
(žr. 2 pav.). Sinagoga sudegė 1905 05 15 per miestelyje įvykusį gaisrą. 1905 07 21
Babtų žydų bendruomenės seniūnas siuntė prašymą Kauno gubernijos valdybos statybos skyriui, kad sudegusio pastato vietoje, bendruomenei priklausančiame sklype,
leistų pastatyti naujus medinius žydų maldos namus ir sandėlį. Kartu su prašymu
buvo atsiųstas projektas39. Kauno gubernijos valdyba 1905 08 04 projektą išsiuntė
gubernijos inžinieriui Andrejevui, prašydama jį patikrinti40. 1905 08 20 projektas
svarstytas ir patvirtintas nutarta, kad
brėžiniai sudaryti teisingai ir atitinka 38 Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų enciklopedija,
Kaunas, 1994, p. 81–82.
paskirtį, todėl leidžiama statyti41. Sta39
KAA, f. I-473, ap. 1, b. 4768, l. 1.
čiakampio plano sklype per visą jo ilgį 40 Ten pat, l. 2.
parodyta sinagoga su priestatu, skirtu 41 Ten pat, l. 3.
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rabinui; abu trobesiai sudaro „L“ raidės planą. Kiemo gilumoje, 5 pav. Babtų
sklypo kampe, priešais rabino namą, suprojektuotas nedidelio sinagogos projektas.
tūrio pagalbinis pastatėlis42, dengtas vienšlaičiu stogu (5 pav.). KAA, f. I-4 3, ap. 1,
Sinagoga žieminė, nedidelio sudėtinio tūrio – su išoriniais b. 4 68, l. 4
laiptais, dengta keturšlaičiu valminiu stogu. os suplanavimas
simetrinis, su vakarų pusėje atskirta dviaukšte dalimi, kurios pirmajame aukšte
per vidurį paliktas siauras prieangis su durimis į vyrų sal , o jo šonuose įrengti
papildomi kambariai, skirti kasdienėms Šventojo Rašto studijoms; tiesiai į sal dar
galima patekti ir pro šoniniuose šiaurės ir pietų fasaduose įrengtas duris. Antrajame pastato aukšte yra moterų galerijos, į kurias patenkama išoriniais laiptais,
pristatytais prie šoninio šiaurės fasado. Sinagogoje dominuoja aukšta vyrų salė,
kurios vidurinėje dalyje parodyta stačiakampė bima43, įterpta tarp keturių stulpelių,
o prie rytų sienos glaudžiasi penkiasienis aron kodešas44; prie salės vakarų sienos,
abipus durų, yra krosnys. Krosnimis šildomos ir moterų galerijos; jų sienoje, atgr žtoje į vyrų sal , paliktos keturios
stačiakampės angos, pro kurias galima
42
stebėti, kas vyksta apačioje. Sinagogos 43 Ten pat, l. 4.
Bima – katedra (graik. oratoriaus tribūna) – parytų fasadas skaidomas piliastrais, tarp
aukštinta Šventojo Rašto skaitymo vieta.
kurių įterpti aukšti stačiakampiai langai 44 Aron kodešas (hebr. šventoji skrynia) – švenčiausia
sinagogos (žydų maldos namų) vieta, kurioje sauremiasi į ištisin horizontalią trauką,
gomi Toros (Senojo Testamento pirmosios penkios
knygos) ritiniai.
o langų viršų paryškina profiliuotos
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traukos – sandrikų imitacija; pastog
juosia profiliuotas karnizas. Nors suprojektuota medinė sinagoga, tačiau
jos architektūroje naudoti mūriniams
pastatams būdingesni stiliniai dekoro
elementai – piliastrai, profiliuotos traukos, sandrikų imitacija. abino butas
pristatytas prie sinagogos vakarų fasado
ir yra tokio pločio, kaip šalia prieangio esantis pagalbinis kambarys. Butas
skersine siena sudalytas į dvi patalpas
su krosnimi tarp jų; butą su sinagoga
jungia laiptinė, per kurią galima patekti
į moterų galeriją. 1935 05 08 Babtų
žydų bendruomenės atstovai kreipėsi
į Kauno apskrities valdybos statybos
skyrių su prašymu, kad leistų uždengti
maldos namų stogą malksnomis, nes jis
prakiuro. Apskrities statybos komisija 6 pav. Babtų sinagogos situacijos planas. KAA,
1935 05 10 svarstė prašymą ir atsakė, f. 1 , ap. 1, b. 30, l. 21
kad nemato kliūčių maldos namų remontui atlikti. 1935 05 16 gautas leidimas galiojo iki kitų metų gegužės 16 dienos;
prieš pradedant darbus leidimą privalėjo registruoti Babtų valsčiaus statybos komisijoje ir policijoje. Statybos ir sauskelių inspekcija 1935 05 18 Kauno apskrities
statybos komisijai išsiuntė prašymą, kuriame nurodyta sąlyga, kad stogas būtų
nudažytas švediškais dažais. Kiek anksčiau (1935 05 03) sinagogos Taryba buvo
išsiuntusi Babtų valsčiaus viršaičiui bendruomenės žemės sklypo situacijos planą,
kuriame pažymėtas 13 × 11 m dydžio maldos namų pastatas (sandėlis neparodytas)45 (6 pav.). Sinagoga buvo nugriauta sovietmečiu; išliko tik kelios prastos
kokybės nuotraukos. atyti, kad nuotraukoje užfiksuotos sinagogos architektūra
Babtų sinagoga. Apie
1965 m. BKM nuotr.

45

KAA, f. 17, ap. 1,
b. 30, l. 18–21v.
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skiriasi nuo projekto. Atgr žtas į gatv rytų fasadas skaidomas sąvaržomis, jo
keturi stačiakampiai langai yra mažesni, nei parodyti projekte, nėra ištisinės horizontalios traukos, į kurią rėmėsi langai, šoniniame pietų fasade vietoje keturių
langų yra tik du, tačiau aiškios užkaltų langų žymės. Sinagogos architektūra buvo
nesudėtinga, artima medinių gyvenamųjų namų architektūrai.
Pietinėje Babtų dalyje, už Kauno gatvės, kairiajame Nevėžio krante, ant
Stabaun čiaus kalno, 1 km nutol s į vakarus nuo automagistralės stovi Babtų
koplytstulpis – paminklas lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą
atminti. is buvo pastatytas 1933 m. pagal inžinieriaus A. Šalkauskio projektą.
Sovietmečiu, 1965 m., paminklas nugriautas, o 1989 m. atstatytas. Pagal išlikusią
istorin nuotrauką koplytstulpio atstatymo projektą parengė architektas dmundas
Kondratas; medines skulptūras sukūrė Virginijus Šertvytis. Prie koplytstulpio pritvirtintas skydas yra autentiškas, išsaugotas Babtų mokyklos muziejuje, o metalin
lentel su įrašu saugojo kun. Ričardas
ikutavičius. Paminklas ir jo viršūnėje
iškil s kryžius pastatyti kun. R. ikutavičiaus surinktomis lėšomis (kun. R. ikutavičius koplytstulpį 1989 06 16 pašventino)46. Koplytstulpis sumūrytas iš plytų,
tinkuotas, dengtas keturšlaičiu skardos stogeliu, virš jo kyla meniškas metalo
kryžius. Koplytstulpis trijų tarpsnių, atskirtų traukomis, su kiek platesne viršutine
dalimi, kurioje įrengtos įgilintos nišelės, skirtos skulptūrėlėms laikyti. Rytų fasado
nišelėje patalpinti reljefiniai S. Dariaus ir S. Girėno portretai su kryžiumi. Kitose
trijose nišose stovi Nukryžiuotojo, šv. Petro ir šv. Povilo skulptūrėlės. Viduriniame,
aukščiausiame koplytstulpio tarpsnyje pritvirtintas skydas su Vyčio kryžiumi ir
kalavijas, o žemiau – stačiakampė metalinė plokštė su Vyčiu, data 17-VII-1933 .
ir įrašu ŠV NTAISIAIS UBILI AUS
TAIS BABT VISU
N , ŠAULIAI
ATNAU IN , ATSTAT GRIUV SIAIS VIRTUS S N V S KR I , KAD N U
IRŠTU
LAK N DARIAUS IR GIR N
GI
I , P RSKRID
ATLANT VAND N N , IŠAUKŠTIN TU LI TUV T V N , N RS UV
TRAGIŠKAI, STAIGA, TI S NU
L TA LI TUVA. T RAGINA I
US VISUS
T V N I DIRBTI DARBUS PRAKILNIUS. Koplytstulpis įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą kaip turintis memorialin vert (reg. Nr. 20628).
2003 m. paminklas restauruotas (nuotrauką žr. p. 78).
uni kiai – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus pietinėje dalyje, kairiajame Nevėžio krante, 10 km į pietus nuo Babtų, šalia Kauno–Klaipėdos
automagistralės, vakarinėje jos pusėje.
uniškių dvaro savininkai aleskiai 1848 m. čia pastatė medin filijin bažnytėl . 1879 m. aleskienės ( abielaitės) rūpesčiu ji remontuota, o 1912 m. klebono
ono idimto ir parapijiečių pastangomis padidinta47. 1935 m. uždengtas naujas
stogas. 1962 m. bažnyčia uždaryta ir paversta grūdų sandėliu; 1992 m. pastatas
(vadinamas koplyčia) grąžintas tikintiesiems, pradėtas remontuoti ir apmūrytas
raudonomis plytomis48. 1996 m. bažnyčia (vadinama koplyčia) pašventinta. Bažnyčia
buvo apkalta vertikaliomis lentomis su
lentjuostėmis, o vargonų choro langas 46 Nukentėj paminklai, Vilnius, 1994, p. 66.
sudalytas į tris juostas, suskaidytas 47 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, hicago, 1983, t. 3,
p. 279.
smulkiais 30 langelių. Bokštelio aštuo- 48 uniškių Nukryžiuotojo ėzaus koplyčia, Kauno
arkivyskupijos bažnyčios, Kaunas, 2010, p. 106.
nios plokštumos buvo su angomis, pri-
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pav. Muniškių bažnyčios statinių situacijos plano schema 1. Bažnyčia, 2. Šventoriaus
tvora su vartais, a. Kapai, 3. Dvaro ūkinio trobesio liekanos. Sudarė A.

dengtomis medinėmis grotelėmis (matyt,
ten kabėjo varpelis). Nukryžiuotojo ėzaus
bažnyčia, apsupta šventoriaus, stovi tarp
K. aleskienės ir Šaltinių gatvių, šalia
buvusios dvaro sodybos, pagrindiniu fasadu atgr žta į šiaur ir į K. aleskienės gatv (7 pav.). Bažnyčia pastatyta
šventoriaus šiaurrytinėje dalyje, šoniniu
rytų fasadu atgr žta į Šaltinių gatv . i
bebokštė, trinavė, halinė. Bažnyčia su
lauko akmenų pamatais ir žemu cokoliu, sur sta iš sienojų ir išorėje apkalta
raudonomis plytomis; aukštas dvišlaitis
stogas dengtas cinkuota skarda, o trikampiai galinių fasadų frontonai apkalti
vertikaliai lentomis. Planas netaisyklingo kryžiaus formos, užbaigtas trisiene
apside. Priekyje per visą plotį atskirtas
prienavis su dešinėje pusėje įrengtais
laiptais į vargonų chorą, o presbiterijos šonuose glaudžiasi skirtingo dydžio

upeika

8 pav. Muniškių bažnyčios planas. Sudarė
A.

upeika
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Muniškių bažnyčios
bendras vaizdas

Muniškių bažnyčios
šoninis ir apsidės
fasadai

prieangis ir zakristija (8 pav.). Pagrindinis šiaurės fasadas simetriškas, su kiek
įgilintomis dvivėrėmis, horizontaliai apkaltomis durimis ir stačiakampiu, smulkiai
sudalytu vargonų choro langu virš jų. Stačiakamp portalo angą ir langą rėmina
siauros mentės (apmūrytos sąvaržos), viršų vainikuoja aukštas trikampis frontonas;
fasado šonai aklini, be langų. Virš stogo kraigo kyla nedidelis medinis bokštelis,
iškeltas ant kvadratinio plano pagrindo ir dengtas kupoliuku su metaliniu ažūriniu kryžiumi. Pagrindinis bokštelio tarpsnis siauresnis ir aukštesnis už pagrindą,
aštuonsienis, aklinas – be angų; virš apskardinto jo stogelio kyla antrasis siauras
ir žemas aštuonkampio skerspjūvio tarpsnis – būgnas, į kurį remiasi kupoliukas
su ažūriniu metalo kryžiumi. Šoniniai fasadai panašūs, skaidomi mentėmis, tarp
kurių išdėstyti smailiaarkiai, smulkiai sudalyti langai. Šalia presbiterijos pristatyti
prieangio ir presbiterijos dviaukščiai tūriai, formuojantys kryžminį planą, vainikuoti trikampiais frontonais. Šoniniame rytų fasade yra vienas žemai įstatytas
stačiakampis langas, o vakarų fasade (zakristijoje) tokie langai išdėstyti dviem
aukštais. Apsidės fasadas aklinas, be angų, tik nuožulniose sienose yra po vieną
aukštą langą, užbaigtą pusapskritėmis sąramomis; virš stogo kraigo kyla mažas
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kupoliukas su ažūriniu kryžiumi – saulute. Vidurinėje aklinoje apsidės sienoje,
apačioje, ant vertikalios akmens plokštės iškaltas kryžius ir tekstas Tu spoczywają
zwloki ksi dza Cypryana ACEW C A zm 10 Grud. 1892 r. wieka lat 2 (vietomis
tekstas sunkiai įžiūrimas). Toje vietoje sienoje yra įmūrytas kunigo iprijono acevičiaus antkapinis paminklas.
Interjero erdvė skaidoma trimis poromis kvadratinio skerspjūvio stulpelių,
remiančių išilgines lubų sijas; visos trys navos vienodo aukščio. Sienos ir lubos
apkaltos dviejų krypčių (vertikaliai ir horizontaliai) lentelėmis, šonines navas skaido
vertikalios sąvaržos. Altorius vienas, pastatytas apsidėje; jis medinis, orderinių formų.
Vargonų choro sienelė sudaryta iš plokščių drožinėtų baliustrų. Grindys medinės –
plačių lentų, sudėtų „eglute“. Bažnyčia nesudėtingos architektūros, su skirtingų formų
langais. edinė bažnytėlė pasižymėjo nesudėtinga eklektine architektūra, kuriai įtaką
darė I a. plit s romantizmo stilius (šio stiliaus požymis – smailėjančių arkų langai).
Vėliau, remontuojant ar padidinant bažnyčią, greičiausiai atsirado ir visai svetimas
elementas – langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis. Apmūrijus medines sienas,
paliktos buvusios angų formos, o vertikalios sąvaržos tapo mentėmis.
Šventorius netaisyklingo keturkampio plano, aptvertas ažūrine metalo tvora;
dėl reljefo žemėjimo vakarinė tvoros linija įgijo laiptuotą kontūrą. Priešais pagrindinį
bažnyčios fasadą tvoroje įrengti dviejų atvirų angų vartai, sudaryti iš tokių kaip
tvora ažūrinių metalo varčių. Plačią ir siaurą angas rėmina trys vienodi, žemi –
tvoros aukščio, raudonų plytų kvadratinio skerspjūvio stulpai, pridengti plokščiais
keturšlaičiais skardos stogeliais su kryžiais. Pietiniame šventoriaus pakraštyje yra
palaidojimų; vakarinė ir pietų pusės gausiau apsodintos medžiais.
uniškių kaimo kapinės dabar aptvertos ažūrine metalo tvora; vartai taip
pat metaliniai. Išliko istorinė 1940 m. L. Kazoko nuotrauka49, kurioje matyti, kad
anksčiau kapinės buvo aptvertos medine ažūrine statinių tvora su joje įrengtais
mediniais vartais. Tvora sudaryta iš vertikalių lentučių nusmailintais galais (nukirstais iš abiejų pusių), viršuje ir apačioje sutvirtintų horizontaliomis ištisinėmis
juostomis. artai buvo vienos angos, platūs, aukštesni už tvorą. Dvivėrės jų varčios
buvo sudarytos iš vertikalių stulpelių (tolygiai aukštėjančių centro kryptimi), su
tiesiai nukirstais galais ir juos jungiančių trieilių (viršutinių, vidurinių ir apatinių)
9 pav. Muniškių
senieji kapinių vartai
ir tvoros fragmentas.
A.

upeikos pieš.

pagal L. Kazoko
1940 m. nuotrauką

49

Nacionalinis . K. iurlionio muziejus, neg.
Nr. 11469.
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horizontalių lentelių. Vartus rėmino vertikalūs tašyti medžio stulpai sujungti horizontaliu rąsteliu su vidurinėje dalyje pritvirtintu ažūriniu metalo kryžiumi (9 pav.).
anevė iukas – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus šiaurinėje
dalyje, 6 km į šiaur nuo Babtų, 2 km nuo emaičių plento, Nevėžio slėnio dešiniajame krante, prie Streb ko ir Striūn s santakos.
Bažnyčia, apsupta šventoriaus, yra pietinėje Panevėžiuko dalyje, kvartale tarp
vejų ir Striūnos gatvių; į pietus nuo šventoriaus, dešiniajame Striūnos krante,
prie Nevėžio gatvės įkurtos kapinės (10 pav.). Bažnyčios statinių kompleksas ir parapijos trobesiai įsikūr į šiaur nuo Striūnos upės, tarp Nevėžio ir Striūnos gatvių;
pietinėje šventoriaus pusėje įkurta klebonijos sodyba, o į šiaur nuo šventoriaus
stovi špitolės trobesiai (11 pav.). Panevėžiuko VIII a. kulto pastatų ansamblis
a) bažnyčia (1743 m.), b) buv. špitolė, c) tvora, sovietmečiu turėjusi vietinės reikšmės kultūros paminklo statusą (V. 371)50. Dabar Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo
parapinės bažnyčios kompleksas įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių
registrą (reg. Nr. 1371). naują kultūros vertybių registrą nepateko špitolė.
Bažnyčia statyta 1747 m., buvo osvainių parapijos filija; jos fundatorius –
Simonas Sirutis (Vitebsko pilininkas). Parapija įsteigta tarpukariu, iki 1934 m.51
Šaltiniuose ir literatūroje nurodomos kelios datos bažnyčios fundacijos (1733 m. ir
1743 m.) ir statybos (1747 m.); matyt, pirmosios yra susijusios su bažnyčios fundacija,
o 1747 m. – su statyba52. I a. vizitacijų aktuose nurodoma, kad bažnyčią pradėjo
taisyti dvaro savininkas Anupras Koreva, o 1839 m. darbus baigė (su parapijiečių
pagalba) filialistas kun. Andrius ikutavičius53. 1845 m. bažnyčios vizitacijos metu
rašyta, kad pirmas aukštas buvo paremtas šešiais pilioriais, 1844 m. naujai sumūrytais, stogas uždengtas raudonomis čerpėmis. Rašoma, kad antras aukštas buvo
su ąžuolinėmis sijomis, apmuštomis storlentėmis (matyt, rašoma apie perdangą), ir
uždengtas malksnomis. Virš bažnyčios kilo trijų aršinų aukščio kupolas, apmuštas
lentomis, su geležiniu kryžiumi, trijuose stogo kampuose – mažesni bokšteliai su
geležiniais kryžiais54. Bažnyčioje 11 langų ir 9 langai kupole (iš jų šeši užkalti
lentomis), trejos durys dvejos dvivėrės, o trečiųjų vietoje įrengta sakykla; durys su
vyriais, geležiniais kabliais ir medinėmis užtvaromis. Vidurinėje salės dalyje buvo
marmuro grindys, o šonai iškloti plytomis. akristija – mūrinė, akmens pamatu,
įrengta už didžiojo altoriaus. i su dvejomis durimis, dviem langais ir plytinėmis
grindimis; langai su geležinėmis grotelėmis. Prie zakristijos minimas mūrinis priestatas su durimis ir keturiais langais; jis ir zakristija dengti malksnomis55. 1850 m.
vizitacijos metu padėtis panaši, tik rašoma, kad bažnyčia trikampio formos ir pateikti jos matmenys ilgis – 87 aršinai, o
aukštis – 59 aršinai. Kupolas su trimis 50 Lietuvos TS kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973,
p. 387.
langais, reikalingas remonto56. 1865 m.
51
K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 152.
bažnyčios būklė gera; 1867 m. jos vidus 52 R. isius
Firkovičiaus istorinė apybraiža. KTU Architektūros
išdažytas, perdirbti ir padidinti varir statybos instituto archyvas, b. 24, p. 35.
53
L
gonai. 1874 m. pastatytas iš ąžuolinių 54 IA, f. 669, ap. 2, b. 265, l. 690.
Ten pat.
sijų didelis rūsys ir paruošta medžiaga 55 Ten pat.
bažnyčios stogui uždengti57. 1903 m. 56 L IA, f. 669, ap. 2, b. 282, l. 92.
57
R. Firkovičiaus istorinė apybraiža. KTU Architektūros
perdirbti vargonai, 1904 m. pastatytas
ir statybos instituto archyvas, b. 24, p. 34.
58
Ten pat.
naujas mūrinis rūsys58.
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11 pav. Panevėžiuko
bažnyčios statinių
ir klebonijos trobesių
situacijos plano
schema 1. Bažnyčia,
2. Šventoriaus tvora
su vartais,
3.

arpinė,

a. Kryžius, b. Kapai,
4. Klebonija,
5. Svirnas, 6.
trobesys,

.

kinis
ūsys,

8. Šulinys, 9. Špitolė,
10.

kinis trobesys,

11.

kinis trobesys.

Sudarė A.

upeika

Panevėžiuko
sakralinių statinių
kompleksas ir
klebonijos sodyba
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12 pav. Panevėžiuko
bažnyčios planas.
Sudarė A.

upeika

Nukryžiuotojo ėzaus bažnyčia stovi šventoriaus vidurinėje, aukščiausioje dalyje,
pagrindiniu rytų fasadu atgr žta į Nevėžio gatv . i bebokštė, trinavė halinė, su
rūsiu. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų, tinkuotos, perdangos medinės, stogas
gegninės konstrukcijos, daugiašlaitis, dengtas skarda; bokšteliai mediniai, karkasinės
konstrukcijos, apskardinti. Pagrindinio tūrio planas trikampio formos, simetriškas,
su nukirstais kampais (priekiniai kampai akcentuoti rizalitais), kairiajame kampe
įrengti laiptai į vargonų chorą; prie išorės durų įrengtas nedidelis šešiakampis
žemas prieangis. Prie trečiojo plano kampo, už apsidės, pristatyta aštuonkampė
žema zakristija su durimis iš šventoriaus; ji sudalyta į tris skirtingo ploto patalpas
(12 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, su kampiniais rizalitais, akcentuotais
dvitarpsniais kvadratinio skerspjūvio bokšteliais, dengtais išlenktais keturšlaičiais
stogeliais su ažūriniais metalo kryžiais; apatinis bokštelių tarpsnis platus, o viršutinis – siauresnis ir aukštesnis. Fasadą į tris plokštumas skaido poriniai piliastrai
su platesniais aukštais pjedestalais, viršų vainikuoja antablementas su lygiu frizu,
užbaigtas dviejų traukų karnizu. Fasado vidurin dalį akcentuoja puošnus karpytinės arkos portalas, viršų vainikuoja trikampis frontonas su pusapskrite maža
angele (ji užkalta), apkaltas vertikaliomis lentomis, su viršuje kylančiu ažūriniu
metalo kryžiumi. Pagrindinio fasado šonuose tarp piliastrų įterpti aukšti langai,
su karpytinių arkų sąramomis (tokiomis kaip portalo anga); toks pat, tik žemesnis
langas įkomponuotas virš portalo. Durys buvo dvivėrės, portalo aukščio, medinės,
apkaltos rombų raštu; vėliau įrengtos per angos vidurį vienvėrės žemos medinės
durys, sudarytos iš vertikalių lentelių, disonuoja su bendra fasado kompozicija ir
architektūra. Šoniniai fasadai identiški, taip pat skaidomi poriniais piliastrais, tarp
kurių fasadų šonuose įterpti aukšti karpytinių arkų langai, vidurinėse plokštumose
išdėstyti žemesni langai, o buvusios durys (virš kurių buvo įkomponuoti langai)
užmūrytos – kartota pagrindinio fasado simetrinė kompozicijos schema. Šoninių
fasadų galuose, šalia presbiterijos priestato, sienų apačioje matyti siauri arkiniai
rūsio langeliai. Šoninių fasadų priekines plokštumas akcentuoja virš karnizų iš-
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kil trikampiai mediniai frontonai, kurių stogai susikerta su Panevėžiuko bažnyčios
pagrindinio fasado frontoną dengiančiu stogu; vidurin trijų vidus
frontonus dengiančių dvišlaičių stogų sankirtą akcentuoja
siauras nedidelis kvadratinio skerspjūvio bokštelis, dengtas keturšlaičiu stogeliu
su ažūriniu metalo kryžiumi. Šoniniame pietvakarių fasade, po dešiniuoju langu,
įmūryta marmuro plokštė su įrašu Š. P. T
AS L K
ARL 14
AR A
1890 R.
L LAT 52. Prie šoninių fasadų galų glaudžiasi žemas aštuonkampis
prieangio ir zakristijos priestatas, su stačiakampiais, dviejų eilių, smulkiai sudalytais
langais. Priestato kampus akcentuoja piliastrai, viršų juosia trijų traukų karnizas.
Apsidės fasado vidurinė plokštuma be langų, tik yra durys, užbaigtos pusapskrite
sąrama; virš stogo kraigo kyla nedidelis metalo kryželis.
Interjere, kaip ir fasadų kompozicijoje, jaučiamas simetrinis suplanavimas.
Trikampį planą į tris navas skaido dvi poros kolonų, užbaigtų siaurais stilizuotais
kapiteliais. Viršutin kolonų dalį išilgai kerta plačios trikampio formos, išlenktais
galais gembės, remiančios lygias, apkaltas lentomis lubas. Abipus prieangio kampuose įrengtos lodžijos, aptvertos plokščių drožinėtų baliustrų tvorelėmis. Atskirtas,
įgilintas viršutines erdves akcentuoja siauri mediniai piliastrėliai, užbaigti stilizuotais
jonėninio orderio kapiteliais, į kuriuos remiasi juos jungianti medinė išlenktais šonais
sienelė, siekianti lubas, – taip sukuriamas pusiau uždarų patalpų įvaizdis. Kairiojoje lodžijoje į šonin navą išsikiša vargonų choras, paremtas siaurais kvadratinio
skerspjūvio stulpeliais. Bažnyčios presbiterijoje stovi trys orderinių formų altoriai.
Didysis altorius – praplatintais šonais ir kiek aukštesnis už šoninius altorius –
siekia lubas ir yra puošnesnių formų dominuoja supaprastinti orderio elementai,
balansuojantys tarp baroko ir klasicizmo stilistikos. Pavyzdžiui, suporintos kolonėlės,
pertraukti frontonai būdingi barokui, o karnizai su dantukais – klasicizmo stiliaus
apraiškos. Šoniniai altoriai yra vientisesnių formų dominuoja būdingi klasicizmo
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stiliui orderio elementai (pavienės kolonos, trikampiai frontonai, antablementai
su triglifais ir dantukais), tik pertraukti frontonai – baroko įtaka. Šalia kairiojo
šoninio altoriaus prie sienos priglausta sakykla su baldakimu. i aštuonkampio
plano, barokinių formų, puošta drožiniais ir dažyta; virš baldakimo stovi I a.
medinė skulptūra „Trimituojantis angelas“. Bažnyčia pasižymi unikalia plano forma, barokinės eksterjero architektūros sąveika su etninės architektūros detalėmis,
santūriu interjeru, kuriame dominuoja liaudiškajam barokui ir klasicizmui būdingi
dekoro elementai ir originalios, erdv pagyvinančios detalės.
arpinė pastatyta priešais šoninį bažnyčios fasadą, į pietus nuo jo, atokiau
nuo tvoros. 1845 m. bažnyčios vizitacijoje minima kapinėse (šventoriuje) stovinti
varpinė, pagrindiniu fasadu atgr žta į rytus. i pastatyta ant ąžuolo stulpų, apmušta lentomis ir dengta malksnomis; viduje kabojo trys varpai – vienas didelis
ir du maži. Varpinės būklė buvo gera59. Sovietmečiu šventoriuje stovėjo medinė,
karkasinės stulpinės konstrukcijos varpinė, dengta dvišlaičiu skardos stogu. os karkasą sudarė du aukšti stulpai, viršuje sujungti sija, prie kurios kabinamas varpas;
apačioje stulpai buvo sutvirtinti įžambiais spyriais. Varpui pasiekti buvo įrengta
pakyla su laiptais (pakelta apie 1 m nuo žemės). Tokios konstrukcijos varpinės
Lietuvoje baigia išnykti; nebeliko ir Panevėžiuko varpinės. Dabar šventoriuje stovinti
varpinė – atvira, besienė, sudaryta iš dviejų aukštų dvitėjinio profilio strypų, viršuje
sujungtų rąstu, prie kurio pritvirtintas
varpas. Varpinė dengta dvišlaičiu lentų stogu, kurio viršus apskardintas,
o šlaitai sujungti mediniais tašeliais.
Tarp strypų, maždaug vidurinėje dalyje,
įrengta stačiakampio plano platforma,
į kurią remiasi metalo kopėčios su
siaurais turėklais. Aikštelė, nuo kurios
pasiekiamas varpas, aptverta ažūrine
metalo tvorele. Varpinė paprastų formų,
lakoniškos funkcionalios architektūros.
Šventorius penkiakampio formos,
banguoto reljefo, žemėjančio link tvoros
pakraščių. 1845 ir 1850 m. šventorius buvo apjuostas 2 aršinų pločio pylimu60.
1872 m. jis buvo naujai aptvertas eglinėmis lentomis; 1903 m. minimas aptvėrimas visai senas, o vietomis – išnyk s.
1904 m. į Panevėžiuką paskirtas kun. adeikis ruošė medžiagą naujai tvorai61.
Šventoriaus pakraščiuose yra pa- Panevėžiuko varpinė
laidojimų, o priešais bažnyčios pagrindinį fasadą, kairėje didžiųjų šventoriaus
vartų pusėje, pastatytas medinis kryžius. 59 L IA, f. 669, ap. 2, b. 265, l. 690v.
60
Ten pat.
is lakoniškų formų, su Nukryžiuotuo- 61 R. Firkovičiaus istorinė apybraiža. KTU Architektūros
ir statybos instituto archyvas, b. 24, p. 33.
ju prie kryžmos, kurią gaubia santū-
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riai drožinėtas lankas. Kryžiaus galai
užapvalinti, apatinėje dalyje išdrožtos
dviejų angeliukų reljefinės galvutės, o
žemiau – įrašas PAN V IUK BA N IAI 250
T . LAURUTIS R. 1997.
Šventorius aptvertas plytų tvora,
sudaryta iš mišraus (raudonų plytų
ir akmenų) mūro tinkuotų sienelių ir
raudonų plytų stulpelių, kurie tolygiai išdėstyti, stačiakampio skerspjūvio,
dengti dvišlaičiais čerpių stogeliais. Sieneles dengia vienšlaičiai, uždėti dviem
eilėmis čerpių stogai su nuolydžiu į
išor . Stulpelius skaido apatinės ir
viršutinės horizontalios traukos, viršų
vainikuoja trikampiai frontonėliai. Tarp
aklinų baltų sienelių iškylantys aukštesni raudonų plytų netinkuoti stulpeliai
sudaro bokštelių įvaizdį ir pagyvina
akliną šventoriaus aptvėrimą. Tvoroje
yra keli vartai. Didieji vartai įrengti rytinėje tvoros linijoje, iš Nevėžio gatvės,
priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Panevėžiuko šventoriaus kryžius
ie simetriški, sudaryti iš trijų atvirų
angų – plačios vidurinės ir siaurų šoninių. Angas rėmina netinkuoti raudonų
plytų stulpeliai, dengti dvišlaičiais stogeliais – tokie patys kaip skaidantys tvorą;
angos užveriamos ažūrinėmis metalo varčiomis. Antrieji varteliai – siauri, vienos
angos, įrengti pietinėje, laužyto kontūro tvoroje, – veda prie klebonijos sodybos.
uos taip pat rėmina raudonų plytų stulpeliai, tačiau kiek aukštesni už tuos, kurie
skaido tvorą. Dar dvi siauros perėjimo angos paliktos vakarinėje tvoros linijoje,
už bažnyčios apsidės (viena vidurinėje tvoros dalyje, o antroji – dešiniajame jos
kampe). Šiaurinėje tvoros linijoje, dešiniajame jos kampe, tarp dviejų stulpelių,
palikta siaura perėja veda prie špitolės.
ara i s tr esiai. 1845 ir 1850 m. bažnyčios vizitacijos aktuose yra duomenų
apie klebonijos sodybos trobesius ir špitol . Vienoje vizitacijoje minima, kad klebonija
pastatyta 100 žingsnių į rytus nuo bažnyčios, o kitoje – 100 žingsnių į vakarus nuo
bažnyčios. Rašoma, kad klebonija statyta 1820 ir 1840 m. perstatyta (toje pačioje
vietoje) kun. A. ikutavičiaus lėšomis. oje gyveno klebonas ir filialistas. Kairėje
pusėje nuo priemenės buvo erdvus kambarys, kuriame stovėjo švediška žalių
koklių krosnis, šalia kambario buvo alkierius, prie jo – sandėliukas. Kairėje namo
pusėje buvo penki langai ir penkios durys, medinės grindys. Dešinėje klebonijos
pusėje buvo šeimyninė (tarnų kambarys) – be grindų, su plytų krosnimi, kamara,
virtuvė ir sandėliukas. Dešinėje pusėje minimi du langai62. Klebonijos sodyboje dar
stovėjo du ūkiniai trobesiai svirnelis ir
tvartai. Svirnelis – senas, akmens mūro 62 L IA, f. 669, ap. 2, b. 265, l. 692–692v.
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pamatais, rąstų sienomis, dengtas šiaudais; jis dviejų skyrių, su dvejomis durimis.
Tvartai sur sti iš sienojų, ant akmens mūro pamatų, dengti šiaudais. Trobesys su
trejomis durimis, sudalytas į tris skyrius galuose yra tvartai, o tarp jų – daržinė63.
1958 m. Panevėžiuko klebonas siuntė Kauno arkivyskupijos kurijai duomenis apie 1940 m. Panevėžiuko parapijos ekonomin padėtį ir jai priklausiusius
trobesius. Parapija turėjo 9 ha žemės ir septynis trobesius 1) klebonija – medinė,
dengta čerpėmis, 2) špitolė – sena, rąstinė, 3) daržinė – rąstinė, dengta čerpėmis,
4) tvartas – rąstinis, dengtas šiaudais, 5) kluonas – rąstinis, dengtas šiaudais, 6) svirnas
rąstinis, dengtas lentelėmis, 7) pirtis
rąstinė, dengta čerpėmis. Taip pat
minimas parapijos Bajėnų kaime buv s ėzuitų vienuolyno skyrius, kuris 1940 m.
turėjo 80 ha žemės ir septynis trobesius gyvenamąjį namą – rąstinį, dengtą skarda,
kuriame buvo ir koplyčia, penkis rąstinius ūkinius trobesius, dengtus lentelėmis
arba skarda, ir pienin 64.
Klebonijos sodyba įkurta už pietinės tvoros linijos, atokiau nuo Nevėžio
gatvės. Dabar joje yra klebonija, svirnas, ūkinis trobesys, rūsys ir šulinys. Klebonija galiniu šiaurės rytų fasadu atgr žta į šventoriaus vartus ir į šoninį bažnyčios fasadą. i sudėtinio tūrio – su dviem prieangiais ir priestatu, vienaukštė,
su pastoge. Klebonijos cokolis akmens mūro ir raudonų plytų, sienos sur stos
iš sienojų ir apkaltos kelių krypčių lentomis, aukštas dvišlaitis stogas dengtas
šiferiu. Fasadų apačia (iki langų) apkalta vertikaliai, o viršutinė dalis – horizontaliomis lentelėmis; tik galinio šiaurės rytų (atgr žto į bažnyčią) fasado trikampio
skydo apkala įvairesnė – derinamos vertikalios, horizontalios ir įstrižos lentutės.
Pagrindinis pietryčių fasadas simetriškas, su uždaru prieangiu vidurinėje dalyje.
Prieangis aukštas (fasado aukščio), įstiklintas, dengtas dvišlaičiu stogu; abipus jo,
fasado šonuose, išdėstyta po du nedidelius stačiakampius langus. Langai apjuosti
plačiais lentų apvadais ir remiasi į horizontalią trauką; prieangio durys dvivėrės,
paaukštintos horizontaliu langeliu. Antrasis šoninis (šiaurės vakarų) fasadas asimetriškas, su vienšlaičiu priestatu kairėje pusėje; langai
tokio dydžio kaip pagrindiniame fasade, tik priestato Panevėžiuko klebonija ir
priekinėje sienoje yra mažas, kvadrato formos langelis. klebonijos langas
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Ten pat, l. 692v.
LC A, f. R-181, ap. 1, b. 108,
l. 81.
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Panevėžiuko
klebonijos šoninis
ir galinis fasadai

Šoninius fasadus juosia išsikiš s lygus karnizas. Galiniai fasadai skirtingi. Galinis
pietvakarių fasadas simetriškas, su dviem langais ir mažesniu stačiakampiu langu
trikampiame skyde; apatiniai langai su siauromis viršutinėmis prikaltėmis. Galinis,
atgr žtas į bažnyčią fasadas išsiskiria puošnesniu trikampio skydo apkalimu. Fasadas asimetriškas, su dvišlaičiu uždaru prieangiu ir prie jo priglaustu antruoju
atviru prieangiu, sukonstruotu iš metalo strypų ir pridengtu dvišlaičiu stogu; prie
vienvėrių durų veda penkių pakopų laipteliai. Klebonijos architektūra tradicinė,
būdinga bažnytkaimių parapijos trobesiams (išskyrus metalo konstrukcijų prieangį).
šiaur nuo klebonijos išsidėst svirnas ir ūkinis trobesys, į pietvakarius
nuo jos yra rūsys, o tarp klebonijos ir svirno stovi šulinys. Svirnas nedidelio tūrio,
stačiakampio plano, galinis, su priestatu. is sur stas iš sienojų, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu; po šiferiu matyti buvusios senosios lentelių dangos fragmentai.
Pagrindinis fasadas su atviru priesvirniu ir durimis vidurinėje dalyje, be langų.
Fasadą užbaigiantis trikampis skydas išsikiša priekin, viršutinėse išilginėse sijose
yra priesvirnio skydą rėmusių buvusių keturių stulpelių žymės. Kiti fasadai aklini,
Panevėžiuko
klebonijos ūkiniai
trobesiai
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be angų. Šoninio rytų fasado viršuje kyšo stogo gegnių galai. Prie šoninio vakarų fasado per visą jo plotį priglaustas laikinas, vienšlaičiu šiferio stogu dengtas
žemas priestatas. Svirnas prarado autentiškumą ir svarbiausius savo architektūros
elementus. Antrasis ūkinis trobesys (buvusi daržinė) stačiakampio plano, su nedideliu
priestatu – lauko tualetu. Trobesys karkasinės konstrukcijos, apkaltas vertikaliomis
lentomis, dengtas dvišlaičiu čerpių stogu; žemą priestatą dengia vienšlaitis šiferio
stogelis. Pagrindinio rytų fasado vidurinėje dalyje yra platūs dvivėriai vartai,
apkalti rombų raštu. Kiti fasadai aklini, tik galiniame pietų fasade išpjautos dvi
nedidelės stačiakampės angelės (užkaltos). Daržinės tūris su stogo danga – autentiškas, būdingas nedidelių klebonijų sodybų ūkiniams trobesiams. Šalia klebonijos
stovintis šulinys – apskrito plano, dengtas dvišlaičiu skardos stogeliu. Už klebonijos
galinio pietvakarių fasado esantis rūsys – labai mažas, artimo kvadratui plano,
dengtas dvišlaičiu stogu. Išlik klebonijos trobesiai išsidėst viena eile, tik rūsys
kiek patrauktas į šoną; sodybos teritoriją juosia griovys.
Špitolės sodyba įkurta už šiaurinės šventoriaus tvoros. oje stovi špitolė ir
du ūkiniai trobesiai. i minima bažnyčios 1845 ir 1850 m. vizitacijos aktuose, remiantis 1825 m. inventoriumi. Rašoma, kad špitolė buvo pastatyta be fundacijos,
išardyta ir jos medžiaga atiduota į dvarą – panaudoti kurui. Nauja buvo funduota
ir pastatyta Rozalijos Gierdzievskaitės- bakievičiovos lėšomis. 1844 m. ji buvo be
priemenės, su kamara; trobesys turėjo vieną didelį ir tris mažus langus. Kieme
dar stovėjo senas vargonininko namas65.
Špitolė pastatyta galu į tvorą ir šonu į Nevėžio gatv . i buvo vientiso,
būdingo tokios paskirties trobesiams tūrio, su mažesniais langais ir duonkepe
krosnimi. Sovietmečiu (
a. 7–8 dešimtmečiais) pakeista plano struktūra – įrengti du butai, pristatyti trys prieangiai, pakeisti langai, nugriauta krosnis. Dabar
buvusi špitolė sudėtinio tūrio, su trimis priestatais, išt sto plano, vienaukštė, su
pastoge, dengta labai aukštu šiferio stogu. Pamatai akmens mūro ir plytų, sienos
sur stos iš tašytų sienojų, sukirstų į kertes, vietomis sutvirtintos sąvaržomis ir
apkaltos vertikaliai lentomis; tik aukštų galinių fasadų skydų apačia apkalta
horizontaliai. Dabar šiaurinė trobesio pusė atskirta tvoromis (matyt, priklauso
Panevėžiuko špitolės
pietų pusė
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L IA, f. 669, ap. 2,
b. 265, l. 692v.
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Panevėžiuko špitolės
šiaurinė pusė.
2011 m.
M.

upeikienės

nuotraukos

kitam šeimininkui). Pagrindinis rytų fasadas su atviru prieangiu vidurinėje dalyje ir stačiakampiais langais šonuose; vienvėrės durys apkaltos dviejų krypčių
įstrižomis lentelėmis. Anksčiau prieangis buvo medinis; dabar jo viršus ir apačia
sumūryti iš baltų silikatinių plytų, o vienšlaitį stogelį remia keturi raudonų plytų
kvadratinio skerspjūvio stulpeliai. Dešinioji fasado pusė nuo kairiosios atskirta
tvora. Šoninis vakarų fasadas su dviem vienšlaičiais priestatais sudalytas tvora
į dvi dalis. Galiniuose fasaduose yra po du stačiakampius langus; trikampio
skydo vidurinėje dalyje – vienas langas. Prie galinio šiaurės fasado dešiniojo
šono glaudžiasi vienšlaitis uždaras prieangis, sumūrytas iš smulkių akmenukų. Pietinės trobesio pusės langai mažesni ir senesni, o šiaurinėje sudėti nauji
platesni langai. Špitolė nugyventa ir praradusi daugelį autentiškų architektūros
elementų; ypač trobesį gadina mūrinis prieangis ir kiti priestatai, disonuojantys
su medine architektūra.
Du ūkiniai trobesiai pastatyti į vakarus ir šiaurės vakarus nuo špitolės. ie
mediniai, stačiakampio plano, dengti dvišlaičiais šiferio stogais. Trobesiai nugyventi, neišvaizdūs.
Apibendrinant Babtų apylinkių sakralinio paveldo tyrimus, galima teigti,
kad vertingiausi ir originaliausios architektūros statiniai – medinė Babtų ir mūrinė
Panevėžiuko bažnyčios. Babtų bažnyčia – liaudiškojo romantizmo pavyzdys. os
eksterjere ir interjere ryški romantizmui būdinga neorenesansinė „arkadų“ stilistika. Panevėžiuko bažnyčia pasižymi unikalia plano forma, barokinės eksterjero
architektūros sąveika su etninės architektūros detalėmis; jos viduje dominuoja
originalios, interjero erdv pagyvinančios detalės, o dekoro elementai yra būdingi liaudiškajam barokui ir klasicizmui. Tokia mūrinė trikampio plano bažnyčia – vienintelė Lietuvoje (medinė trikampio plano bažnyčia stovi Šilutės rajone,
Degučiuose). Svarbi ir neatskiriama Panevėžiuko sakralinių statinių komplekso
dalis – senoji šventoriaus tvora, dengta originaliais dvieiliais čerpių stogeliais.
Daugumos parapijų trobesių architektūra pakitusi – praradusi autentiškumą.
Labiausiai nukentėjo Panevėžiuko špitolė, kuri sovietmečiu turėjo architektūros
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paminklo statusą (kartu su bažnyčia ir šventoriaus tvora laikyta svarbia Panevėžiuko kulto pastatų ansamblio dalimi), o
a. 7–8 dešimtmečiais buvo perstatyta
(ir dabar niokojama). Tradicine architektūra, būdinga bažnytkaimių parapijos
namams, pasižymi Panevėžiuko klebonija. kiniai bažnyčioms priklaus trobesiai
taip pat gerokai pakit , perstatyti ar apsupti įvairių menkaverčių priestatų; bene
autentiškiausias liko Panevėžiuko daržinės tūris.
Iki šių dienų neišliko senoji medinė Babtų klebonija, varpinė, vienintelė
šiose apylinkėse stovėjusi sinagoga ir Panevėžiuko medinė, karkasinės stulpinės
konstrukcijos varpinė.
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Babtų apylinkių dvarų sodybų
architektūra
Marija

upeikienė, Antanas

upeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti B btų apylinkių dvarų sodybų
architektūrą, nustatyti urbanistinius pastatų ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais
ir istoriniais duomenimis, ikonografine medžiaga ir natūros tyrimais, atlikti objektų
formų analiz , nustatyti jų vert bei atskleisti savitus bruožus; nustatyti išnykusių
pastatų stovėjimo vietas ir iš istorinių nuotraukų ar projektų atkurti jų architektūrą.
Tyrimų metodai istorinis ikonografinis, aprašomasis analitinis, lyginamasis,
rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai pastatų dokumentavimas ir
fotofiksacija.
eikšminiai žodžiai dvaro sodyba, rūmai, gyvenamas namas, ūkiniai trobesiai.
Babtų valsčiaus dvarų sodybų architektūra kompleksiškai netyrinėta. Pagrindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos trumpos istorinės žinios apie Babtų dvarus,
yra B. Kviklio knygos1, . Barkausko ir T. Stonio „ ažoji Babtų enciklopedija“2,
.
arkauskienės „Babtai istorijos vingiuose“3 ir įvairūs populiarūs leidiniai.
2006 m. ema tkiemio (Babtyno) dvaro istorinius tyrimus atliko istorikė R. Rickevičienė. Išliko Bogdano Korevos atsiminimai apie Panevėži ko dvarą4.
a tai – miestelis, buvusio valsčiaus vidurinėje dalyje, kairiajame Nev žio
krante, šalia Ka no–Kla pėdos automagistralės, vakarinėje jos pusėje. Ši magistralė – tarsi orientyras, suskirst s dvarų sodybas pagal jų išsidėstymą kelio atžvilgiu.
Buvusiame Babtų valsčiuje (apylinkėse) tyrinėta 18 vietovių, kuriose buvo įkurtos
dvarų sodybos (1 pav.). Šiose vietovėse ir jų apylinkėse stovėjo ar tebestovi išlik
dvarų sodybų pastatai.
Literatūroje minima, kad Babtų apylinkėse būta 18 dvarų. Seniausi ir didžiausi
buvo Babtyno,
un škių, Pag nės ir Panevėžiuko dvarai. Daugiau dvarų įkurta
VIII– I a.; 1940 m. buvo užregistruoti Ant gynės, Bukolainių, Gaili šių pirmasis ir
antrasis, anogrodo, uod nių, Kriv nų, Lazd nės, Nauj triobių, Pastrebės, Rebzdžių,
Šaši , Vareik nių ir ac šių dvarai. Visi dvarai kartu valdė 2 273,83 ha žemės5. Dvarų
sodybos išsidėsčiusios abipus magistralinio kelio Ka nas–Kla pėda. KairėStraipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2017 04 14,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
je pusėje įsikūr šie dvarai Babt nas
mokslo darbų komisijos įvertintas 2017 06 01, pirmą
( ema tkiemis), uod niai, Kriv nai,
kartą paskelbtas 2017 07 21 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
un škiai, Nauj triobiai, Sitk nai, Šavisatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
šia , Vareik niai, ac šiai. Dešinėje keelektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2017lio pusėje yra Ant gynė, Gaili šiai (I 1 9/82-260/ I.
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, hicago, 1983, t. 3,
ir II dvarai), Pag nė, Panevėži kas,
p. 177–178; Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991,
2-oji
(fotogr.) laida, Vilnius
intis, 1991, t. 2.
Puidinė, Pastrebė, Rebzdžiai, Lazdynės 2
Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų enciklopedija,
palivarkas ir Šašiai (kaimas). Šiuo metu
Kaunas, 1994.
kelios dvarų sodybos jau išnykusios, 3 arkauskienė . Babtai istorijos vingiuose, Vilnius,
1994.
o išlikusiose nebėra daugumos pastatų 4 Korewa B. Przeszto wiecznie ywa, Pozna , 1984.
5
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 21–22.
arba jie prarad autentiškumą.
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1 pav. Babtų
valsčiaus plano
schema su
pažymėtomis dvarų
sodybomis. Sudarė
A.

upeika

Dvarų sodybos, įkurtos vakarinėje
magistralinio kelio Kaunas–Klaipėda
pusėje
a t nas, dabar e aitkie is
kaimas dešiniajame Nevėžio krante, nuo
Babtų nutol s 2 km į pietvakarius. Babtyno vardas istoriniuose šaltiniuose pasirodė
IV a. kryžiuočių kelių aprašymuose, o vėliau – VI a. dokumentuose. VI a.
pradžioje jis priklausė Sauginavičiams, paskui – jų įpėdiniams ontigailoms. Nuo
VI a. vid. dvaro dalis iš kitų paveldėtojų supirko ryčinos ir 1630 m. užstatė
Grigaliui Pūkieniui. Nuo VII a. 7-ojo dešimtmečio dvaras atiteko Šiukštoms, nuo
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vilgsnis Babtyno
1697 m. – Prozorams, kurie jį valdė 100 metų. 1797–1830 m.
dvaras priklausė kunigaikščiams Giedraičiams. Nuo 1830 m. dvarą nuo Nevėžio
kairiojo kranto.
iki Pirmojo pasaulinio karo jį valdė grafai Tiškevičiai6.
7
Išliko I a. dvaro inventoriai . 1830 m. dvaro pardavi- . Brzozowskio
mo inventoriuje rašoma, kad rūmai stovi lygioje vietoje, netoli graviūra žurnale
Nevėžio upės. ie nugyventi, pažeistais pamatais ir nubyrėjusiu „K osy“. 1882 m.
tinku. Siena nuo Nevėžio pusės paremta keliomis atramomis,
o iš sodo pusės – sutrūkinėjusi; po karnizu įrengti skardiniai lietvamzdžiai su
drakonais visai sunyk . Pastatas su viduriniu pusaukščiu virš medinio apirusio
balkono ir dviem nebaigtais bokštais. Atskirai aprašomos rytinė ir vakarinė rūmų
pusės. Rytinė rūmų dalis buvo reprezentacinė. oje minimi rožinis, žydrasis ir mėlynasis kambariai, valgomasis su kambarėliu, kabinetas (rizalite), mažas kambarėlis,
o šalia prieškambario – skliautinis sandėlis. Nuo priemenės vakarinėje rūmų dalyje
minimi kambarys, mažas kabinetas ir miegamasis, prie kurio yra dvi drabužinės.
Kambaryje ir miegamajame stovi švediškos koklių krosnys, yra lentų grindys.
Reprezentacinėje antrojo aukšto dalyje įrengta erdvi salė su trejomis stiklinėmis
balkono durimis. Antrojo aukšto vakarų pusėje minimas archyvas (šalia laiptų),
du kambariai ir miegamasis su dviem drabužinėmis. Kiti inventoriuje minimi
statiniai – mediniai, tik lobynas mūrinis. is nedidelio tūrio, su dviem rūsiais,
tinkuotas, dengtas čerpėmis, su kepimo krosnimi ir kaminu. Lobyne – keturi geležinėmis grotomis dengti langai ir du – uždengti senomis langinėmis. Inventoriuje
išvardyta keliolika medinių trobesių
svirnas, arklidės, oficina, ratinė, ledainė 6 AA, f. 1019, ap. 11, b. 261, l. 15–19.
ir rūkykla, senas palivarko namas, sena 7 Grafų Tiškevičių fondą (f. 716, ap. 1), saugomą
LVIA, ir dvaro inventorius tyrinėjo istorikė R. Ricdviaukštė sūrinė, paukštidė, kvadratinio
kevičienė, parengusi emaitkiemio dvaro istorinius
tyrimus.
plano tvartas, o už jo – arklių sukamas
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2 pav. Babtyno dvaro
kluono planas. Braižė
A.

upeika pagal

archyvin brėžin .
L IA, f.

16, ap. 1,

b. 51 3

malūnėlis, dvi daržinės. Ant Nevėžio kranto, už rūmų sodo, stovėjo sena ąžuolinė,
dengta šiaudais spirito varykla, pievose – kelios medinės daržinės, o prie Kauno–
Kėd inių vieškelio – apgriauta Stabaunyčiaus karčiama.
Tiškevičiai perstatė rūmus, pastatė mūrinį svirną ir medinių ūkinių trobesių.
1847 m. dvaro savininkas vaisių sodą išnuomojo Babtų žydams, 1855 m. mūrinio
svirno dalį – pirkliui . Neviažskiui, o kitą dalį – pirkliui L. incui8. Pastatai aprašyti dvaro inventoriuje. Gyvenamasis namas – mūrinis, dengtas malksnomis, 50 ×
27 uolekčių dydžio; jame yra trys priemenės, šeši kambariai, drabužinė, sandėlis,
virtuvė, kepykla, du maži sandėliukai; viršuje įrengtos dvi mansardos. Sprendžiant
iš aprašymo, rytinė rūmų dalis buvo nugriauta. inimi dar du mūriniai pastatai
triaukštis šešių skyrių svirnas, 56 × 18 uol. dydžio, ir lobynas – dengtas čerpėmis,
su rūsiu ir keturiais langais, 21 × 9 uol. dydžio. Kiti minėti trobesiai mediniai arba
mišrių konstrukcijų dengta šiaudais oficina, naujas kumetynas mūro pamatais, nauja
daržinė su mūro stulpais tarp medinių sienų, 78 × 26,5 uol. dydžio, antroji nauja
daržinė – medžio stulpais, 120 × 28 uol. dydžio, dvi senos daržinės, 106 × 24 ir
80 × 18 uol. dydžio, arklidė, malūnas ir paukštidė, ledainė – 10,5 × 10 uol. dydžio,
tvartas – mišrių konstrukcijų, 26 × 17 uol. dydžio. Išliko ūkinio trobesio projektas
fasadas ir planas9. Trobesys išt sto stačiakampio plano, dengtas aukštu valminiu
stogu; jo fasadus skaido mūro stulpai, sujungti medinėmis sienomis. Pagrindinis
fasadas su trejais vartais ir mažais stačiakampiais horizontaliais langeliais (3 pav.).
Po 1922 m. žemės reformos Babtyno valdos išdalytos bežemiams ir mažažemiams ūkininkams, o dvaro centras su 80 ha žemės atiteko generolui Vladui Nagevičiui, kuris čia įsteigė pavyzdinį ūkį10. V. Nagevičius buvo gydytojas,
generolas leitenantas, Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, įstoj s į jos eiles
1918 11 23, apdovanotas kūrėjų savanorių medaliu; už ypatingus nuopelnus – I
rūšies Vyties Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu11. emės reformos valdybos nutarimu
nuo 1922 04 03 Babcinos dvaras, priklaus s . B. Tiškevičiui, perimtas valstybės 8
Rickevičienė R. emaitkiemio Babtyno dvaro istožinion; nutarta, kad jis bus išparceliuoriniai tyrimai, Rankraštis, Kaunas, 2006, p. 12.
tas. Surašyti dvaro pastatai 1) namas, 9 Ten pat, priedas Nr. 3.
10
AA, f. 1019, ap. 11, b. 61, l. 20.
2) tvartas, 3) tvartas – arklidė, 4) kume- 11 LC A, f. 1248, ap. 7, b. 1401, l. 30; f. 1248, ap. 6,
b. 632, l. 7.
tynas, 5) kiaulidė, 6) kalvė, 7) svirnas,
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3 pav. Babtyno dvaro
parceliacijos plano 14
ir 15 sklypų brėžinys.
LC A, f. 1248,
ap. 6, b. 6320

8) pieninė, 9) ledainė – rūsys, 10) daržinė – šopa, 11) jauja, 12) daržinė, 13) kumetynas, 14) tvartas, 15) kiaulidė, 16) daržinė, 17) namas, 18) svirnas, 19) kluonas,
20) tvartas, 21) keltas12.
1924 m. V. Nagevičiui perduota 11 dvaro pastatų, kurie buvo įkainoti. Visi
trobesiai mediniai, tik gyvenamasis namas ir pieninė (buv s lobynas) mūriniai.
Namas, 31 × 17,80 m dydžio, įkainotas 6 500 Lt. Pieninė, 13 × 5,50 m, įkainota
250 Lt. Tvartas (medinis, su mūro stulpais), 54,50 × 12 m ir 44 × 10 m, įkainotas
3 300 Lt. Svirnas, 34,30 × 10 m, įkainotas 9 000 Lt. Kumetynas, 17 × 10 m, 12 Ten pat, f. 1130, ap. 11, b. 45, l. 155; f. 1330, ap. 9,
b. 20, l. 4.
įkainotas 1 000 Lt. Kiaulidė, 5,80 × 3 m,
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įkainota 100 Lt. Kalvė, 11,50 × 6,30 m, įkainota 150 Lt. ūsys įkainotas 100 Lt.
I daržinė, 49,30 × 17 m, įkainota 1 600 Lt. II daržinė, 45 × 14 m, įkainota 2 800 Lt.
Sausykla (jauja) įkainota 200 Lt. Dauguma trobesių buvo blogos būklės (svirnas –
vidutinės) ir dengti malksnomis, tik viena daržinė (ją vėliau nugriovė) – šiaudais,
o kalvė – stoginėmis čerpėmis (dokaukomis)13. Inžinierius Skripkus, nustatydamas
dvaro pastatų būkl , juos apibūdino kiek plačiau ir parengė pieštuku atliktus
eskizinius planus. Inžinieriaus teigimu, namas statytas prieš 200 metų, yra labai
blogos būklės pamatai ir sienos drėksta, stogas kiauras, o gegnės sutrūnijusios;
sienos aptrupėjusios, karnizai nubyrėj . Tvartai 100 metų senumo, jų stogai vietomis
kiauri, stulpų pamatų plytos aptrupėj , o medinių sienų apačia apipuvusi. skize
parodyti tvartai su diendaržiu – uždaru stačiakampiu vidaus kiemu. V. Nagevičiui
skirta pusė šio trobesio, sudarančio „L“ raidės planą. Svirnas 200 metų senumo;
jo sienų apatinė dalis drėgna ir su plyšiais. Kumetynas statytas prieš 25 metus.
Kiaulidė statyta prieš 50 metų, be stogo, apipuvusiomis sienomis. Kalvė 150 metų
senumo; jos perdangos, lubos ir sienos apipuvusios, stogas kiauras. ūsys statytas
prieš 50 metų, sienos jau apipuvusios, o stogas vietomis kiauras. Abi daržinės
karkasinės konstrukcijos su mūro stulpais ir lentų sienomis. I daržinė 100 metų
senumo, su šešiais mūro stulpais (dauguma jų išvirt ), medinės sienos paremtos;
stogas kiauras. II daržinė statyta prieš 50 metų; jos kai kurie mūro stulpai pakryp . Pieninė 200 metų senumo, apimta drėgmės; jos sienos sutrūnijusios, o čerpių
stogas sutrūkinėj s. auja sur sta iš senų aptrešusių rąstų, yra beveik be stogo
ir stovi ne dvaro sodyboje, bet laukuose. Geriausiai Skripkus įvertino kumetyno
būkl – 1/3 vertės, svirną ir II daržin – 1/2, namą – 1/5, kiaulid – 1/6, rūsį,
I daržin ir jaują – 1/8, o pienin – tik 1/10 jos vertės14.
1925 11 11 surašytas perėmimo-perdavimo aktas Švietimo ministerijos įgaliotas
atstovas iš Nagevičiaus perima daržin ir jam perduoda tvartą.
atyt, minima
„L“ raidės plano didžiojo tvarto antroji pusė (ji parodyta inž. Skripkos eskize –
simetriškai priglausta prie generolui paliktos tvarto dalies)15. Tų metų birželio
5 d. buvo surašytas aktas, kad naujas tvartas perduodamas Švietimo ministerijai,
V siškių mokyklos reikmėms. Rugsėjo 18 d. rašte nurodyta, kad tvartą (arklid )
reikėtų perleisti generolui Nagevičiui, o iš jo perimtą daržin likviduoti ir medžiagas
perduoti Vosiškių mokyklos namo statybai16. Taigi Nagevičiaus tvartas tapo uždaro
plano, su keturkampiu vidaus kiemu. 1927 02 23 emės reformos valdybos komisija
sprendė Babcinos dvaro pavadinimo keitimą. Pirmiausia 1926 05 31 dvaras buvo
pavadintas Nageikiškių kaimu. Generolo prašymu jį nutarta vadinti emaitkaimio
kaimu, o vėlesniuose dokumentuose emaitkaimis tapo emaitkiemiu17. 1928 09 06
Nagevičiaus prašymu trys dvaro pastatai namas, tvartas ir svirnas, buvo perkainoti. Namo kaina sumažinta iki 2 000 Lt, svirno – iki 2 500 Lt, o tvarto – iki
1 000 Lt. Komisija pripažino, kad trobesius įkainojant neatsižvelgta, jog mažame
ūkyje jie neturi tokios vertės, kurią
įgytų dideliame ūkyje. Nustatyta, kad 13
Ten pat, f. 1247, ap. 2, b. 553, l. 334–335.
visi trys trobesiai yra suremontuoti ir 14 Ten pat, f. 1130, ap. 11, b. 45, l. 66.
pritaikyti kultūringam ūkiui. Generolo 15 Ten pat, f. 247, ap. 2, b. 553, l. 336–336v.; f. 1130,
ap. 11, b. 45, l. 102.
teigimu, jam sudėtinga išlaikyti visą 16 Ten pat, f. 1130, ap. 11, b. 45, l. 91.
skirtą žemės plotą ir trobesius, todėl 17 Ten pat, l. 164.
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emaitkiemio

Babtyno dvaro
rūmų pirmo aukšto
plano schema. Braižė
A.

upeika pagal

1940 m. archyvin
planą

jis priverstas pasilikti tik dalį trobesių 1/2 namo, 1/4–1/5 svirno ir 1/2 tvarto,
o kitas jų dalis teks griauti ir panaudoti kaip statybin medžiagą18.
1933 01 21 Nagevičius prašė jo nuomojamą žem parduoti be varžytinių,
komisijos nustatyta kaina; skolą prašė išdėstyti kuo ilgesniam laikui ir be palūkanų.
o prašymas buvo patenkintas ir 1933 04 05 emaitkiemio ūkis – 66,02 ha, kuris
buvo išnuomotas, perduotas Nagevičiaus nuosavybėn19. Buvo sudaryti abiejų, generolui priklausiusių sklypų, pažymėtų 14 ir 15 numeriais, situacijų planai (2 pav.).
14 sklype parodyta 10 pastatų, o 15 sklype – vienas išt sto plano trobesys, esantis
prie 14 sklypo ribos (greičiausiai – numatyta griauti daržinė)20.
Prasidėjus rusų okupacijai, emės ūkio rūmai ieškojo pastatų, kurie tiktų žemesniosioms žemės ūkio mokykloms. 1940 08 12 Babtų r. agronomo teigimu, emesniajai ž. ū. mokyklai Babtų valsčiuje tinka emaitkiemio ir Benediktinių vienuolyno
Kačiūniškių ūkiai. Išvardyta 12 emaitkiemio dvaro pastatų21. Gyvenamasis namas –
senas, mūrinis, su rūsiu, dengtas skarda, 33 × 18,5 m dydžio; jame yra 14 kambarių ir
virtuvė. is geros būklės, bet šiaurinė pusė buvo nešildoma, todėl drėgna. Namą reiktų remontuoti, pastatyti geras krosnis, nudažyti sienas. Pateikti abiejų aukštų scheminiai
planai su dviem eilėmis išdėstytomis, anfiladiškai sujungtomis patalpomis (4 pav.).
Priekyje, simetrijos ašyje, – mažas prieangėlis su erdviu priebučiu, kurio kairiajame
šone įrengti laiptai į pastog . Pirmajame aukšte yra 8 kambariai, virtuvė su sandėliu ir dviem mažais sandėliukais prie jo. Antrojo aukšto galuose išdėstyta po tris
mažus kambarius. Darbininkų namas – medinis, 19 × 9 m dydžio, vidutinės būklės.
Karvidė – mūrinė, dengta skarda, geros būklės, 32 × 14 m dydžio. Kiaulidė su paukštide ir malkine – mūrinė, geros būklės, 30 × 9 m dydžio. Svirnas – mūrinis, dengtas
skarda, geros būklės, 39 × 11 m dydžio. Kluonas – medinis, su mūro stulpais, 53 ×
18 m dydžio, vidutinės būklės. Arklidė – medinė, vidutinės būklės, 28 × 13 m dydžio.
Pieninė-ledainė mūrinė, geros būklės,
14 × 6 m dydžio. Pirtis – 5 × 3,5 m 18 Ten pat, f. 1248, ap. 7, b. 1401, l. 24; f. 1130, ap. 11,
dydžio, vidutinės būklės. Kalvė statyta iš 19 b. 45, l. 106–107.
Ten pat, f. 1248, ap. 6, b. 632, l. 6, 15; f. 1330,
lentų, vidutinės būklės, 6 × 6 m dydžio.
ap. 9, b. 20, l. 5.
20
Ten pat, f. 1248, ap. 6, b. 632, l. 11.
22
Šiltnamis geros būklės, 10 × 6 m dydžio . 21 Ten pat, f. 392, ap. 6, b. 21, l. 69, 71v.
22
Sovietmečiu dvare įkurtas kolūkis.
Ten pat, l. 66–67.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

1987 m. užfiksuota emaitkiemio dvaro pastatų būklė. inimi rūmai, tvartas,
sandėlis, kluonas ir lauko virtuvė. ūmai vieno aukšto, su dviaukščiais fligeliais,
„U“ raidės plano, dengti dvišlaičiais skardos stogais; pamatai akmens mūro, sienos
raudonų plytų, tinkuotos, fasadai saikingai dekoruoti. Tvartas „L“ raidės plano,
dengtas dvišlaičiu skardos stogu; pamatai akmens mūro, sienos raudonų plytų,
tinkuotos. Sandėlis vieno aukšto, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu;
sienos raudonų plytų, tinkuotos. Klojimas akmens mūro pamatais, rąstų sienomis
tarp raudonų plytų stulpų, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu.
Lauko virtuvė vienaukštė, stačiakampio plano, akmens mūro pamatais, raudonų
plytų tinkuotomis sienomis, dengta dvišlaičiu skardos stogu. Rūmų būklė bloga,
o kitų pastatų – patenkinama23.
1989 m. nustatytos emaitkiemio dvaro sodybos paminklinės ir saugomųjų
zonų ribos, o 1990 m. dvaras įtrauktas į Kultūros paminklų sąrašą (vietinės reikšmės architektūros paminklas AtV-1052); vėliau jis įrašytas ir į istorijos paminklų
sąrašą (IV-1227). Rengiant naująjį Kultūros vertybių registrą, dvaras (IP-309) įrašytas
į Naujai išaiškinamų istorijos ir kultūros paminklų sąrašą (galiojo 1990–1995 m.).
Naujas LR kultūros vertybių registras pradėjo funkcionuoti 1995 m., o nuo 2005 m.
visoms kultūros vertybėms buvo suteikti nauji kodai. Babtyno dvaro sodyba –
emaitkiemis, įrašyta į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (reg. Nr. 181).
1999 m. dvaro sodybą įsigijo Kauno verslininkas
indaugas Šventoraitis.
Savininko užsakymu buvo atlikti dvaro istoriniai tyrimai24, parengti išlikusių dvaro
rūmų rekonstrukcijos, restauravimo25 ir svirno restauravimo projektai26.
Architektė A. Prikockienė 2002 m. atliko pastato architektūrinius žvalgybinius
tyrimus; zondažai daryti 70 vietų27. Buvo nustatyti šeši statybos ir rekonstrukcijos
etapai. I etapas – dvaro įkūrimo laikotarpis – VI a., kuriame vyko pirmieji dvaro
pardavimai. Iš to laikotarpio pietrytiniame rūmų kampe liko skliautais dengtas
rūsys. Architektės teigimu, rūsio planas būdingas VI a. – su laiptine ir dviem
šoninėmis patalpomis; išliko pusapskritės durų sąramos, mūrytos iš vienos eilės
šonu paverstų plytų. Tokia sąramų forma ir mūrijimo būdas Kaune randami tik
VI a. pastatuose. Sienose tokio mūro nerasta, todėl spėjama, kad jie tuo metu
galėjo būti mediniai. II etapas – dvaro suformavimo laikotarpis – VII a. I-oji pusė,
kai pastatas išsiplėtė šiaurės ir vakarų kryptimis buvo sumūrytas naujas rūsys
su skliautinėmis patalpomis laiptinės šonuose; į jį patenkama laiptais iš šiaurinės
namo pusės. Šio laikotarpio mūro fragmentų randama ir rytų pusės I a. išorės
sienose. III etapas – dvaro pakilimo pradžia 1669–1697 m. rūmai prat sti vakarų
pusėn. Iš to laikotarpio pietų fasade rastas lango angokraštis. I etapas – nuo
1697 m. – dvaro suklestėjimas. Tuo
laikotarpiu pastatyta nemažai naujų sta23
tinių, susiformavo rezidenciniai rūmai, 24 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 40–41.
Rickevičienė R. emaitkiemio Babtyno dvaro istokuriuose atsirado baroko architektūros
riniai tyrimai. Rankraštis, Kaunas, 2006.
25
Prikockienė
A. emaitkiemio dvaro rekonstravimo
elementų pietvakarių rizalito užapvaprojekto pirmas etapas. Pirmo aukšto remontas,
linti išoriniai ir vidiniai kampai, mierestauracija, Kaunas, 2006.
gamajame įrengta sudėtingos formos 26 Perevičienė L. Buv. emaitkiemio dvaro svirnas.
Restauravimo projektas, Kaunas, 2008.
nišos sąrama. Spėjama, kad pastato 27 Prikockienė A. Architektūrinių žvalgybinių tyrimų
rytinė pusė buvo ilgesnė (1829 m. inataskaita, Kaunas, 2002.
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ventoriuje minėta daugiau patalpų). Atlikus žvalgybinius tyrimus, paaiškėjo, kad
rytinis rizalitas tik išoriškai panašus į vakarinį jo sienos plonesnės, skirtingi mūro
skiediniai, o viduje nerasta užapvalintų kampų.
etapas – palivarko atsiradimas.
Tuo laikotarpiu apleisti rūmai rekonstruoti neliko antro aukšto, pakeistas suplanavimas, permūrytos sienų dalys, sumūrytas naujas rytinis bokštas (rizalitas),
pakeistos durų ir langų angos, sumūrytas pastogės karnizas, sumontuotas naujas
stogas. Rūmai tapo administraciniu ūkio pastatu. I etapas – pavyzdinis ūkis.
Buvo pakeistos pirmo aukšto perdangų sijos ir kelios angos, įrengtos patalpos
mezoninuose, perdažytos sienos. Atlikus tyrimus konstatuota, kad dabartinis rūmų
vaizdas susiformavo apie 1830 m.
Dabar emaitkiemio Babtyno dvaro sodyboje stovi rūmai, svirnas, lobynas,
kluonas, yra tvarto liekanos, šulinys (5 pav.). Dvaro teritorija buvo pažymėta
mūriniais riboženkliais (liko du). Lyginant dabartinį dvaro sodybos situacijos
planą ir sudarytą parceliacijos metu, matyti, kad išlik pastatai stovi tose pačiose
vietose kaip
a. I-oje pusėje. Iš vienuolikos plane užfiksuotų liko keturi, o
penktojo – liekanos. ie išdėstyti taisyklingai, lygiagrečiai arba statmenai rūmams.
ūmai pastatyti sodybos vidurinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgr žti į pietus. ie
sudėtinio tūrio, vienaukščiai, su mezoninais ir rūsiu. Pamatai – lauko riedulių ir
plytų, sienos sumūrytos iš plytų, tinkuotos, dvišlaičiai stogai dengti skarda; rūsio
5 pav.
1.

emaitkiemio Babtyno dvaro sodybos situacijos plano schema

ūmai, 2. Svirnas, 3. Lobynas, 4. Kluonas, 5. Tvarto liekanos.

Sudarė A.

upeika
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6 pav.

emaitkiemio

Babtyno dvaro
rūmų pirmo aukšto
planas. Braižė
A.

upeika

perdanga mūrinė, skliautinė, su liunetėmis, tarpaukštinės perdangos – medinių
sijų, tik virš katilinės ir prie jos esančio tambūro su koridoriumi – įrengtos naujos
monolitinio gelžbetonio perdangos. Planas simetriškas, „U“ raidės formos, 32 ×
14,26 m dydžio, suplanavimas dvipusis, anfiladinis (6 pav.). I a. vidurinėje dalyje,
už prieangio, yra erdvus holas su laiptais į mezoninus. Vakarinėje rūmų dalyje
yra įėjimas su nedideliu tambūru ir holu su laiptais, tualetas, virtuvė su svetaine, iš kurios patenkama į šachmatin – patalpą su užapvalintais sienų kampais,
giliomis nišomis, – ir į biblioteką, sujungtą su centriniu holu. Rytinėje dalyje yra
erdvi salė; į ją patenkama iš holo ir iš virtuvės, sujungtos
su nedideliu valgomuoju. Iš šiaurinės pusės per tambūrą
emaitkiemio dvaro
patenkama į katilin , o iš koridoriaus – į sal . Pagrindinis rūmų pagrindinis ir
fasadas su kampiniais rizalitais, simetrijos ašį akcentuojančiu galinis rytų fasadai.
dvišlaičiu mezoninu su įstiklinta trikampe plokštuma ir atviru 2012 m.
prieangiu, kurio du stulpai remia balkoną. Portalo sienelė kiek M. upeikienės nuotr.
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išsikiša priekin, medinės vienvėrės durys įstiklintos ir puoštos
emaitkiemio rūmų
orderio elementais. Fasado kampiniai rizalitai gana smarkiai šoninis šiaurės
išsikiš ; virš jų užstatytos paaukštintos pastogės, užbaigtos ir galinis vakarų
trapeciniais skydais, su apskrita viršutine angele ir rėminamos fasadai. 2012 m.
šoniniais kvadratinio skerspjūvio bokšteliais su stačiakampė- M. upeikienės nuotr.
mis įdubomis. Rizalitų menčių išoriniai kampai nusklembti ir
užapvalinti, o viršuje akcentuoti lenktų formų įdubomis. Langai nedideli, stačiakampiai, be apvadų, tik su siauromis palangių traukomis. Prie pagrindinio fasado,
abipus durų, pritvirtintos metalo plokštės. Kairiojoje įrašyta N PRIKLAUS
AI
LI TUVAI 10
T SU US. TAI
INI IR DI VUI D K A
AITKI
G N. NAG VI IUS,
R KR IAUS STAT T AS. 1928 . R STAURU TAS
1991 . ININT G N. VLAD NAG VI IAUS 110- SIAS GI I
TIN S.
Dešinioji plokštė su įrašu ŠIA
NA
1920–1944 . G V N G N R LAS,
AR
L GAS, KAR G D T AS, V TAUT DID I
KAR
U I AUS
K R AS VLADAS NAG VI IUS. Antrojo šoninio (šiaurės) fasado kompozicija
simetriška, su atviru prieangiu, balkonu virš jo ir dvišlaičiu mezoninu. Dvejos
vienvėrės durys įrengtos simetriškai, stogo šlaite iškil trikampiai stoglangiai
taip pat pabrėžia fasado simetriškumą. Tačiau abipus prieangio langai išdėstyti
skirtingai kairėje pusėje – metriškai, o dešinėje – langų mažiau ir atstumai tarp
jų nevienodi. Galinių fasadų kampus rėmina nusklembtos mentės, viršuje iškyla
trikampiai frontonai ir šoninės paaukštintų pastogių sienelės, akcentuotos mentėmis ir pagyvintos poriniais arkiniais apvadais. Frontonų langai sudaryti iš trijų
dalių vidurinis paaukštintas pusapskrite sąrama, o šoniniai – siauri, stačiakampiai. Fasadus juosia profiliuoti karnizai. Viduje išliko senųjų interjero elementų
cilindriniai rūsio skliautai, medinės lubų sijos, arkinės angų sąramos, vedantys į
pastog mediniai laiptai, koklių krosnių detalės ir pan. Rūmai eklektiški dominuoja
būdinga tarpukariui geometrinių linijų stilistika, naudotos istorinių stilių detalės
(orderis ir romantizmui artimi elementai), yra šiuolaikinės architektūros apraiškų
(plačios įstiklintos plokštumos).
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emaitkiemio rūmų rūsio laiptai
viršuje kairėje
emaitkiemio rūmų senieji laiptai
mezoniną

emaitkiemio rūmų krosnis.
2012 m. M.

upeikienės nuotraukos
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emaitkiemio

Babtyno dvaro
svirno planas.
Braižė
A.

upeika

Svirnas stovi į pietvakarius nuo rūmų, statmenai jiems. is statytas tarp
1830–1855 m. romantizmo laikotarpiu. 2007 m. atlikti pastato konstrukcijų tyrimai ir cinkuota skarda uždengtas stogas. 2008 m. svirno restauravimo projektą
parengė architektė L. Perevičienė. Numatyta užtaisyti konstruktyvinius sienų
pažeidimus, padaryti pamatų hidroizoliaciją, panaikinti fasadų mūro ir tinko defektus, impregnuoti medienos gaminius modifikuotu aliejumi, atkurti autentiškus
fasadų elementus – horizontalias traukas, į kurias remiasi langai, angokraščius,
nišų ir langų apvadus. Svirnas vienaukštis, su paaukštinta pastoge – ertikiu, monumentalaus, vientiso tūrio, dengtas dvišlaičiu cinkuotos skardos stogu. Pamatai
juostiniai, akmens mūro ir plytų, sienos sumūrytos iš raudonų plytų, tinkuotos,
perdangos medžio sijų. Planas išt stas stačiakampis, 36,17 × 10,75 m dydžio, su
trejais vartais, įrengtais pagrindiniame ir galiniuose fasaduose (7 pav.). Vidurin
plano dalį išilgai skaido dvi eilės medinių stulpų su spyriais, remiančių perdangos sijas. Pagrindinis rytų fasadas simetriškas, skaidomas dviem horizontaliomis
traukomis. apatin trauką remiasi aukštos segmentinės nišos,
apjuostos profiliuotais apvadais; nišų viršutinėje dalyje įterpti
emaitkiemio dvaro
segmentiniai, smulkiai sudalyti langai. viršutin profiliuotą svirnas. 2012 m.
trauką remiasi siauri poriniai stačiakampiai ertikio langeliai. M. upeikienės nuotr.
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emaitkiemio dvaro
Fasado simetrijos ašyje yra plati segmentinė anga su dvivėriais mediniais, apkaltais „eglute“ vartais; virš jų įkomponuoti svirnas. 2012 m.
trys pastogės langeliai. Šoninis vakarų fasadas panašus, tik M. upeikienės nuotr.
be vartų. Simetrijos ašį pabrėžia porinės nišos su langais
ir trys siauri pastogės langeliai. Galinis šiaurės fasadas simetriškas, skaidomas
horizontaliomis traukomis, su segmentine durų anga vidurinėje dalyje ir nišomis – langais šonuose. Fasadą užbaigia trikampis skydas, kuriame yra triforinis
langas su pusapskritėmis sąramomis, o viršuje – pusapskritis langelis; langai ir
nišos remiasi į horizontalias traukas. Arkinius pastogės langelius juosia profiliuoti
apvadai ir piliastrėliai; vidurinį, aukščiausią, langą pagyvina raktas. Galinis pietų fasadas labiausiai pakit s – sumūrytas iš baltų silikatinių plytų, netinkuotas;
jo siena lygi, be horizontalių traukų, su asimetriškai, dešiniajame šone iškirsta
plačia stačiakampe vartų anga. Trikampiame skyde iškirsti trys arkiniai langai
ir pusapskritis viršutinis langelis. Svirno tūris, fasadai (išskyrus pietų fasadą ir
pagrindinio fasado kairįjį kampą) ir dauguma angų – autentiški. Galinių fasadų
skydų langai panašūs į rūmų galinių fasadų langus. Svirnas – originalus romantizmo laikotarpio statinys, būdingas stambiems ūkiams.
Lobynas pastatytas į pietvakarius nuo rūmų, šalia svirno, statmenai jam ir
lygiagrečiai su rūmais. is statytas iki 1830 m., vienaukštis, su rūsiu (jo sienose yra
ventiliacijos kanalai), nedidelio vientiso tūrio, stačiakampio plano, 13,2 × 5,65 m
dydžio, dengtas keturšlaičiu cinkuotos skardos stogu. Pamatai juostiniai, akmens
mūro ir plytų, rūsys dengtas cilindriniais skliautais, o pirmojo aukšto perdanga –
medžio sijų. Sienos raudonų plytų, tinkuotos. Pastato kampus rėmina plačios mentės,
pastog juosia trijų traukų karnizas. Pagrindinis šiaurės fasadas atgr žtas į rūmus.
Vidurinėje dalyje yra plati portalo iškyša su segmentine sąrama ir dvivėrėmis medinėmis durimis; abipus portalo asimetriškai įkomponuota po stačiakampį langą.
Šoninis pietų fasadas asimetriškas, su dviem stačiakampiais langais. Galinis vakarų
fasadas be angų, o rytų – simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje (iškirstos naujai) ir langais šonuose; durų viršų pridengia dvišlaitis stogelis. Visus langus juosia
mediniai stilizuoti apvadai; jų šoninės lentelės prailgintos, o apatinių ir viršutinių
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emaitkiemio dvaro
lobynas. 2012 m.
M.

upeikienės nuotr.

prikalčių centrai akcentuoti nedideliais trikampėliais. Lobyno architektūra nesudėtinga, turi vėlyvojo klasicizmo stiliaus bruožų, langų apvadai originalūs.
Kluonas stovi atokiau nuo kitų pastatų, į pietryčius nuo rūmų, statmenai
jiems ir arčiau tvenkinio. is vientiso monumentalaus tūrio, išt sto stačiakampio
plano, 49,9 × 17,4 m dydžio, dengtas aukštu pusvalminiu šiferio stogu (buvo
dengtas skiedromis). Kluonas stulpinis, mišrių konstrukcijų, be perdangos, su stulpiniais akmens mūro ir juostiniais betono (po naujomis mūro sienomis) pamatais.
Šoninės kluono sienos sudarytos iš plačių raudonų plytų stulpų, laikančių stogą,
ir gulsčių rąstų, sutvirtintų vertikaliomis sąvaržomis. Šoniniuose fasaduose stulpų
apačia paremta žemais, platėjančiais kontraforsais. Galiniai fasadai sumūryti iš
plytų. Šiaurės fasadas su dvivėriais mediniais įvažiavimo vartais; sienų plokštumos,
tarp raudonų plytų stulpų – tinkuotos. Fasadas užbaigtas trapeciniu, vertikaliai
lentomis apkaltu skydu. Antrasis galinis fasadas aklinas, siena tarp stulpų sumūryta iš baltų silikatinių plytų. Kluono tūris autentiškas, būdingas stambių dvarų
sodybų trobesiams; geriausiai išsilaikė galinis šiaurės fasadas.
emaitkiemio dvaro
kluonas. 2012 m.
M.

upeikienės nuotr.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

emaitkiemio dvaro tvartas. 2012 m.
Tvartas stovi į šiaurės vakarus
nuo rūmų. Išliko jo fragmentai. ia M. upeikienės nuotr.
stovėjo keturkampio plano, monumentalaus tūrio tvartai su diendaržiu – uždaru vidaus kiemu. Išliko „L“ raidės plano
pietinio ir vakarų korpusų sienų fragmentai. Vakarų korpusas 42,1 × 14 m dydžio
(jo dalis statyta po karo), be stogo, o pietų korpuso dešinioji pusė dengta dvišlaičiu
stogu; kairiosios pusės liko tik sienos. Pastato pamatai ir cokolis akmens mūro,
sienos raudonų plytų su akmenų intarpais, buvo tinkuotos; perdanga – medinių
sijų. Vakarų korpusas be stogo; fasadą
skaido nedideli trijų dalių horizontalūs
langeliai su nežymiai išlenktomis sąramomis. Pietų fasado kairioji pusė panaši – be stogo, su nedideliais langeliais.
Dešinioji fasado dalis su durimis ir
didesniu langu šalia jų. Tvartas buvo
su arklidėmis ir uždaru vidaus kiemu –
būdingas stambiems ūkiams.
Šulinys įrengtas šalia rūmų, už
jų galinio vakarų fasado. is betoninis,
aštuonkampio plano, aprėmintas aukštais, mediniais kvadratinio skerspjūvio
stulpais, laikančiais šešiabriaunį, kiek
išlenktą skardos stogelį. Stulpus skaido dvi išsikišusios profiliuotos traukos; į viršutin remiasi konstrukciją
sutvirtinantys lenkti mediniai spyriai.
Šulinys – originalus smulkiosios architektūros statinys, žymintis gyvenamąją
aplinką. Sodyboje galima pamatyti meemaitkiemio dvaro šulinys. 2012 m.
talo skulptūrų ar tiesiog įvairių deko- M. upeikienės nuotr.
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sodybos teritorija.
2012 m.
M.

upeikienės

nuotraukos

ratyvinių elementų (medžio kamieną su medine žmogaus skulptūrėle viršuje ir
pan.), pagyvinančių gana didel dvaro teritoriją.
Dvaro sodyba – reikšmingas Babtų apylinkių kraštovaizdžio formantas. i
įkurta vaizdingoje landšaftinėje aplinkoje, kurios poveikį sustiprina palanki urbanistinė situacija, teritorijos planavimo ypatumai ir pastatų vizualiniai ryšiai. Sodyba
ir pastatai gerai apžvelgiami iš atsiveriančių tolimesnių perspektyvų nuo Nevėžio
šlaitų ir nuo vakarų pusėje esančio vieškelio. emaitkiemio (Babtynės) dvaras
buvo vienas didžiausių iš dešiniajame Nevėžio krante – vakarinėje magistralinio
kelio pusėje įkurtų Babtų apylinkės dvarų.
pietus nuo emaitkiemio dvaro sodybos, dešiniajame Nevėžio krante, šalia
vieškelio stovi koplytstulpis. is pastatytas I a., yra vertikalaus tūrio, kvadratinio skerspjūvio, dengtas keturšlaičiu čerpių stogeliu, su metalo kryžiumi virš jo.
Koplytstulpis sumūrytas iš plytų, tinkuotas, pastatytas ant akmens mūro pamato
ir aptvertas medinių statinių tvorele. į skaido dvi skirtingos traukos, viršų juosia
platus profiliuotas karnizas. Koplytstulpio cokolis – žemas, platėjantis į apačią,
atskirtas nuo aukščiausio tarpsnio triguba trauka, su išsikišusia platesne, už-
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apvalintais kampais juosta. Vidurinio
tarpsnio kampai nusklembti, viršuje akcentuoti stilizuotomis voliutomis. Viršutinis tarpsnis platesnis; visi jo fasadai
skaidomi segmentinių arkų angomis,
kurios skirtos skulptūrėlėms laikyti.
Koplytstulpis – originalus smulkiosios
etninės architektūros statinys, su stilizuotais, būdingais vėlyvajam klasicizmui, dekoro elementais. is turėjo
vietinės reikšmės kultūros paminklo
statusą (V. 372)28. Dabar koplytstulpis
įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą kaip turintis memorialin vert (reg. Nr. 1372).
an gr
dvaras buvo įkurtas
Aluon s ir
sino santakoje, nutol s
nuo Babtų 8 km į šiaurės vakarus.
Paskutinis savininkas – Vaclovas Vyšniauskas. 1940 m. turėjo 174,98 ha žeemaitkiemio dvaras.
mės. 1976 m. išbrauktas iš Lietuvos Koplytstulpis, tolumoje
administracinio-teritorinio suskirstymo 2012 m. M. upeikienės nuotr.
žinyno (neegzistuoja)29.
u
niai – kaimas, nutol s nuo Babtų 6 km į pietus. Šalia kaimo, ant
Nevėžio kranto, buvo dvaras. 1940 m. turėjo 173,97 ha žemės; paskutinė savininkė – Regina Vankovičaitė-Barkauskienė30. Po 1922 m. žemės reformos elchiorui
Vankovičiui palikta 64,58 ha žemės31. Surašyta 10 trobesių trys gyvenamieji namai,
dvi daržinės, du kluonai, tvartas, tvartukas ir pirtis32. Kitoje byloje R. Vankovičaitei
priklausiusiame dvare minima 15 trobesių septyni gyvenamieji namai, svirnas, du
tvartai, kiaulidė, daržinė, kluonas, ledainė ir kalvė33. 1983 m. minima tik daržinė –
medinė, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu34.
Dvaro pastatų neišliko.
rivėnai – kaimas, nutol s nuo Babtų 5 km į šiaurės vakarus. Kaime buvo
dvaras, kuris 1940 m. turėjo 150 ha žemės; paskutinis savininkas –
ečislovas
Rašinskas. Sodyboje stovėjo gyvenamasis namas, didelė arklidė, karvidė, kiaulidė,
ledainė, daržinė, kluonas. Sodybą puošė topolių alėjos, buvo didelis tvenkinys35.
1981 m. dvare minimas gyvenamasis
namas – balto mūro, keturkampio pla28
Lietuvos TS kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973,
no, su priestatu, dengtas šiferio stogu;
p. 387.
36
kumetynas ir ūkiniai trobesiai nugriauti . 29 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 27.
30
1987 m. buvo užfiksuota Krivėnų dva- 31 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 28.
LC A, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
ro pastatų būklė.
inimi rūmai, klė- 32 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b. 734, l. 45.
tis ir tvartas. ūmai dviaukščiai, stačia- 33 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b. 735.
34
AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 59.
kampio plano, su akmens mūro pama- 35 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 28.
tais, tinkuotomis plytų sienomis, dengti 36 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 54.
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dvišlaičiu šiferio stogu. Klėtyje įrengtas 8 pav. Krivėnų dvaro sodybos situacijos plano
tvartas. i akmens mūro pamatais, rąstų schema 1. ūmai, 2. Svirnas, 3. Šulinys.
sienomis, dengta dvišlaičiu šiferio sto- Sudarė A. upeika
gu. Tvartas stačiakampio plano, rąstinis,
su akmens mūro pamatais, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu37. 1992 m. nustatyta
sodybos – architektūros paminklo teritorija buvo 3,8 ha, 2 ha – apsaugos zona.
Dvarą atsiėmė paveldėtojai. Krivėnų buv. dvaro sodybos fragmentai (reg. Nr. 171)
įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Dabar sodyboje yra du pastatai, šulinys ir trys tvenkiniai. Namas ir svirnas
stovi rytinėje dalyje, kairiajame Striūn s krante (8 pav.). Namas pastatytas lygiagrečiai su upe, pagrindiniu fasadu atgr žtas į šiaurės vakarus. is nedidelio sudėtinio
tūrio, su prieangiu ir priestatu, vienaukštis, su pastoge ir rūsiu. Sienos sumūrytos
iš raudonų plytų, tinkuotos, pusvalminis stogas dengtas skarda. Pagrindinis fasadas su dvišlaičiu, stogo aukščio uždaru prieangiu, prie kurio veda keturios laiptų
pakopos, pridengtos šoninėmis mūro sienelėmis. Vidurinėje prieangio dalyje yra
dvivėrės durys, paaukštintos horizontalia įstiklinta plokštuma, o šonuose – siauri
priemen apšviečiantys langai. Pagrindinio fasado šonuose išdėstyti stačiakampiai
langai be apvadų. Dėl reljefo nužemėjimo atsiranda paaukštintas cokolis, kuriame
prie pat grindinio įrengti maži, horizontalūs, stačiakampiai rūsio langeliai. Galinis
pietvakarių fasadas asimetriškas, vainikuotas žemu trapecijos formos frontonu,
kuriame yra platus dvieilis stačiakampis langas, o šonuose – maži trikampio formos langeliai. Pirmajame aukšte išdėstyti trys stačiakampiai langai – tokie kaip
pagrindiniame fasade, o cokoliniame aukšte įrengtos dvejos metalinės durys. Šoninis
pietryčių fasadas skaidomas stačiakampiais, dviem lygiais išdėstytais langais ir 37 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 15.
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Krivėnų dvaro
namas. 2012 m.
A.

upeikos nuotr.

nišomis; vidurinėje dalyje yra durys. Dešiniajame kampe glaudžiasi žemas vienšlaitis
rūsio priestatas, kairiąją sienos pus remia trys platėjantys į apačią kontraforsai.
Galinis šiaurės rytų fasadas su trimis langais (vidurinis plačiausias), išdėstytais
dviem lygiais, ir durimis. Fasadus juosia profiliuotas karnizas, stogo šlaituose
įrengti stoglangiai. Namo architektūra funkcionali, formos lakoniškos, būdingos
tarpukario stilistikai. šiaur nuo namo stovėjo išt sto stačiakampio plano ūkinis
trobesys. Tarp jo ir namo galinio šiaurės rytų fasado pastatytas šulinys.
Svirnas stovi į pietvakarius nuo namo, statmenai jam ir upei, pagrindiniu
fasadu atgr žtas į šiaurės rytus. is šoninis, su vėlesniu lentų priestatu, dengtas
aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Svirno pamatas pakeltas nuo žemės ant akmenų,
sienos sur stos iš aptašytų sienojų, sujungtų į sąsparas. Planas stačiakampis, su
priesvirniu ir uždara patalpa. Pagrindiniame šiaurės rytų fasade dominuoja atviras
priesvirnis, paremtas stulpeliais, ir yra trejos durys dvejos plačios, dvivėrės, apkaltos rombų raštu, o trečiosios vienvėrės; langų nėra. Dalis priesvirnio uždengta
vertikalių lentų sienele atskirtas sandėlis. Šoniniame pietvakarių fasade yra durys
Krivėnų dvaro
svirnas. 2012 m.
A.

upeikos nuotr.
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ir nedideli stačiakampiai langeliai. Abiejų šoninių fasadų viršuje matyti profiliuoti
stogo gegnių ir skersinių perdangos sijų galai. Galinis pietryčių fasadas su stačiakampiu, vėliau iškirstu langu, užbaigtas trikampiu skydu. Antrasis galinis (šiaurės
vakarų) fasadas aklinas, su laikinu žemesniu lentų priestatu. Svirno fasadai prarado
daugelį autentiškų architektūros detalių. Šalia svirno, į šiaur nuo jo yra tvenkinys.
Dar du didžiuliai tvenkiniai tyvuliuoja vakarinėje buvusio dvaro teritorijos dalyje.
uni kiai – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus pietinėje dalyje, kairiajame Nevėžio krante, 10 km į pietus nuo Babtų, šalia Kauno–Klaipėdos
automagistralės, vakarinėje jos pusėje.
uniškiai ir dvaras iki I a. priklausė
dvarininkams aleckiams, vėliau – auricijui Prozorui. 1869–1940 m. dvaras priklausė Barzdoms-Bradauskams ir turėjo 203,74 ha žemės38. Po žemės reformos,
1922 04 03 nuspr sta 166 ha dvaro žemės, su nekilnojamuoju turtu perimti valstybės nuosavybėn ir išparceliuoti, o įstatymais nenusavinamą 80 ha žemės ūkio
normą dvaro centre palikti įpėdiniams; sūnui uozui, Lietuvos kariuomenės kūrėjui
savanoriui, paliktas 49 ha 95 arų žemės sklypas ir leista jį įkeisti emės bankui.
Dvare surašyta 13 trobesių gyvenamasis namas, dengtas malksnomis, vazaunė, keturi
tvartai, trys kumetynai, kiaulidė, svirnas, kluonas ir daržinė. Pažymėta, kad visi yra
geros ir vidutinės būklės, tik vieno tvarto būklė bloga. ra liudijimas, kad dvaro
savininkas žem lygiomis dalimis palieka savo trims sūnums ir trims dukterims39.
Kauno apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta, kad Kazio Stanionio įpėdiniams palikta 150 ha nenusavinama žemės norma40. 1983 m. surašyti medinis
gyvenamasis namas, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu nuleistais galais stogu,
svirnas (sandėlis) – rąstinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu nuleistais galais stogu, daržinė – medinė, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu,
tvartas – drėbto molio, tinkuotas, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio
stogu, tvartas – rąstų, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu, tvartas
(veršidė) – mūrinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu, daržinė –
medinė, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu41.
uniškių dvaro sodyba buvo įkurta šalia bažnyčios sklypo (glaudžiasi prie
vakarinės šventoriaus tvoros). Išliko tik buvusių dvaro rūmų griuvėsiai – akmens
mūro fragmentai.
Nau atri iai – kaimas, nutol s nuo Babtų 6 km į pietus. Iki 1940 m. buvo
dvaras, kuriam priklausė 125,71 ha žemės; paskutinis savininkas Adolfas Rimvidickevičius42. Rožei Koreivaitei priklausė 20 ha žemės ir stovėjo namas, tvartas,
kluonas ir daržinė43. Sovietmečiu priklausė „Nevėžio“ kolūkiui. 1983 m. dvare
minimas kumetynas (gyvenamasis namas) – stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu
šiferio stogu44. 1987 m. stovėjo avarinės būklės rūmai (gyvenamasis namas) –
mediniai, stačiakampio plano, dengti
dvišlaičiu šiferio stogu45.
38
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 49.
Iki šių dienų Naujatriobių kaime 39 LC A, f. 1248, ap. 2, b. 557, l. 1–3.
40
išliko tik dvaro sodybos vieta. ia stovi 41 Ten pat, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 59–60.
nauji pastatai.
42
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 52.
itkūnai – kaimas, nutol s nuo 43 LC A, f. 1248, ap. 2, b. 624.
44
AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 57.
Babtų 5 km į pietryčius. Buvo palivar- 45 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 32.
kas46. 1848 m. palivarko inventoriuje 46 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 67.
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surašyti penki trobesiai47. Gyvenamasis namas – iš tašytų rąstų, akmens mūro
pamatais, su dviem kaminais; yra priebutis, keturi kambariai ir sandėliukas. Svirnelis – senas, dviejų skyrių, sur stas iš tašytų rąstų. Kluonas – senas, iš apvalių
rąstų, su dvivėriais vartais ant bėgūnų; priekyje pristatytas trisienis, kuriame stovi
paprasta plytų krosnis. Daržinėlė – sena, iš apvalių rąstų, su dvivėriais vartais.
Tvartai – seni, sur sti iš apvalių rąstų, trijų korpusų, sudalyti į kelis tvartelius.
Visi trobesiai dengti šiaudais. Už gyvenamojo namo yra vaisių sodas ir du daržai.
Vėlesniame dvaro inventoriuje surašyti šeši mediniai trobesiai, dengti šiaudais48.
ūmas labai senas, mažas, su dūmtraukiu virš stogo. Priekyje – durys ir mažas
prieangis. Kambarys mažas, su sandėliuku, be grindų, su trimis langais ir švediška
krosnimi. Priešais prieangį – vasarinė kamara su vienu langu – paukščiams laikyti. Kairėje prieangio pusėje stovi duonkepė. Už rūmų – vaisių sodas, aptvertas
stačia tvora; jame – kelios dešimtys įvairių rūšių medžių. Svirnas – naujas, iš
geros medienos, su penkiais skyriais javams laikyti; stovi kvadratinio plano kieme,
aptvertame statinių tvora. Priešais vartus – kvadratinio plano tvartas, iš apvalių
rąstų; jame – septynios kiaulidės. Kluonas stovi atskirame aptvertame kieme, su
dvejais, priešpriešiniais įvažiavimo ir išvažiavimo vartais. Kluono gale stovi jauja.
ūsys daržovėms laikyti panašus į mažą trobel , su prieangiu, dvejomis durimis
ir molio krosnimi.
Iki šių dienų palivarko pastatų neišliko.
a iai – kaimas, nutol s nuo Babtų 2 km į pietryčius. Iki 1940 m. jame
buvo palivarkas, kuriam priklausė 129,07 ha žemės49. Dvarą 1910 12 03 iš motinos
lenos Vainauskienės įsigijo Antanas Vainauskas. Po žemės reformos nekilnojamąjį
turtą nutarta išparceliuoti, o savininkui palikti nenusavinamą 150 ha; iš jos leista
A. Vainauskui parduoti 4 ha50. Kauno apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta,
kad Šašių-Šaševičių dvaro savininkui palikta 125 ha nenusavinama žemės norma51.
1927 m. matininkas S. Sasnauskas sudarė dvaro sodybos planą, kuriame parodyta
10 pastatų52. Sodyba įkurta prie Kiaunupio upės, trobesiai išdėstyti taisyklingai,
lygiagrečiai arba statmenai rūmams, apie erdvų vidaus kiemą. 1983 m. dvare
minimas tvartas – drėbto molio, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu stogu53.
Šašių (Šaševičių) dvaro sodybos vietoje liko tik keli medžiai54.
areik niai kaimas, nutol s nuo Babtų 1,5 km į šiaurės vakarus. Kauno
apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta, kad dvaro savininkui Benediktui
Tiškevičiui palikta 81,52 ha nenusavinama žemės norma55. Iki 1940 m. jame buvo
palivarkas; paskutinis savininkas – onas Glemža, kuriam priklausė 105 ha žemės56. 1983 m. dvare surašyti gyvenamasis namas – medinis, stačiakampio plano,
su dviem mediniais priestatais šiaurės ir pietų pusėse, dengtas dvišlaičiu 47 LC A, f. 716, ap. 1, b. 725.
48
šiferio stogu, du tvartai
mediniai, 49 Sudarė Kunigunda Bialopiotrovičiova.
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 70.
stačiakampio plano, dengti dvišlaičiais 50 LC A, f. 1248, ap. 2, b. 727.
51
šiferio stogais, tvartas – medinis, su 52 Ten pat, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
Ten pat, f. 1250, ap. 4, b. 3/109.
mūro stulpais, dengtas dvišlaičiu šiferio 53 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 57.
stogu, sandėlis – medinis, stačiakampio 54 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 33.
55
LC A, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
plano, dengtas dvišlaičiu, nuleistais ga- 56 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 77.
57
AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 55.
lais šiferio stogu57.
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Dabar sodyboje yra rūmų liekanos, svirnas, buvusio ūkinio trobesio vieta
(9 pav.). ūmai stovėjo tarp Vareikonių gatvės ir Šventupio, galu atgr žti į gatv ;
buvo mediniai, nesudėtingos architektūros. Liko tik sienų fragmentai.
šiaur
nuo rūmų, statmenai jiems, pastatytas svirnas. is išt sto plano, sudėtinio trijų
dalių tūrio, su paaukštintomis vidurinės dalies pastogėmis, dengtas šiferiu. Sienos
sur stos iš sienojų, sujungtų į sąsparas, galinių fasadų trapeciniai skydai apkalti
vertikaliai. Pagrindinis rytų fasadas su atviru priesvirniu ir nedideliais stačiakampiais horizontaliais langais. Šoninis vakarų fasadas skaidomas mažais horizontaliais langeliais. Galiniai fasadai aklini, tik šiaurės fasado skyde yra nedidelis
stačiakampis langas. Trobesys apgriuv s. Atokiau nuo svirno, į šiaurės vakarus
nuo jo, stovėjo ūkinis trobesys.
a i ius – kaimas, nutol s nuo Babtų 4 km į šiaurės vakarus. Dvaras įkurtas
apie 1900 m. ir priklausė Korevoms, Panevėžiuko dvaro savininkams58. 1912 03 06
dvaras atiteko trims Tado Korevos įpėdiniams
. Korevienei, K. Korevaitei ir
. Korevai. 1922 02 28 dvaro žemė buvo padalyta įpėdiniams lygiomis dalimis, o
trobesiai atiteko onui Korevai59. Iš onušo Korevos jį nusipirko Antanas Dičmanas – paskutinis savininkas. 1940 m. dvarui priklausė 81,81 ha žemės60. 1981 m.
minimi mūriniai rūmai, dengti pusiau čerpėmis, pusiau šiferiu; pastogės karnizas
ir langai puošti raudonomis plytomis. ie labai apleisti, statyti maždaug prieš
80–90 metų61. 1987 m. užfiksuota acišiaus dvaro pastatų būklė.
inimi tik rūmai. ie vienaukščiai, sudėtingo plano, su akmens mūro pamatais; sienos raudonų
plytų, tinkuotos, stogas daugiašlaitis, dengtas čerpėmis ir šiferiu. Angokraščiai,
karnizai puošti raudonų plytų dekoru. Pastatas avarinės būklės, įgriuvusiu stogu62.
1988 m. rūmus nupirko „Kauno audinių“ fabrikas ir ketino įrengti poilsiaviet .
1989–1990 m. pagal architekto R.
iliūkščio projektą jie atnaujinti, o teritorijoje
pastatyti keli dviaukščiai kotedžai. Dabar pastatai – privati nuosavybė. 1992 m.
patvirtinta dvaro sodybos – architektūros paminklo teritorija – 0,6 ha63. acišiaus
buv. dvaro sodybos fragmentai (reg. Nr. 180) įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros
vertybių registrą.
Dabar buvusioje dvaro sodyboje yra rūmai, išliko medžių alėja ir tvenkinys
(10 pav.). Teritoriją juosia Vilkupis ir Striūnos upelio tvenkinys. ūmai sudėtinio
tūrio, vienaukščiai, su mezoninais, dengti pusvalminiais čerpių stogais. okolis
tašytų akmenų, sienos raudonų plytų, tinkuotos, planas laužyto kontūro, sudarytas
tarsi iš dviejų dalių. Pagrindinis rytų fasadas asimetriškas, laiptuoto kontūro, sudarytas iš trijų tūrių, kuriuos jungia vidurinė siaura dviaukštė dalis, kiek išsikišusi
priekin, dengta pusvalminiu stogu; ji su dvivėrėmis medinėmis durimis ir ažūriniu
antrojo aukšto balkonu. Kairėje prie jos glaudžiasi vienaukštis, išt sto plano korpusas su poriniais stačiakampiais langais. Dešinysis korpusas – su trimis siaurais
stačiakampiais langais, išsikiš s priekin ir užbaigtas trapeciniu skydu, kuriame
yra trijų dalių laužyto kontūro langas.
Visų korpusų apatiniai langai remiasi 58
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 79.
į ištisin siaurą raudonų plytų trauką, 59 LC A, f. 1248, ap. 2, b. 627.
o langų viršutin dalį gaubia laužyto 60 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 79.
61
AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 54.
kontūro raudonų plytų apvadai. ori- 62 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 39.
zontalios siauros plytų traukos juosia 63 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 79.
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acišiaus dvaro
rūmų šoninis vakarų
ir galinis šiaurės
fasadai
acišiaus dvaro
medžių alėja.
2012 m. A.

upeikos

nuotraukos

ir pastoges, o jų trapecinius skydus pagyvina laiptuotos, dvipakopės traukos.
Šoninio vakarų fasado sienas taip pat skaido apatinė ir viršutinė raudonų plytų
traukos.
apatines remiasi poriniai ir pavieniai stačiakampiai langai, aprėminti
kaip pagrindiniame fasade. Galinis pietų fasadas simetriškas, su durimis vidurinėje
dalyje ir dviem langais trapeciniame skyde. Galinis šiaurės fasadas asimetriškas,
su durimis kairiajame šone ir langu dešinėje pusėje; trapeciniame skyde – vienas
langas. Visų fasadų architektūra vientisa, langų apvadai vienodi. Šoninių fasadų
pastogėje matyti išsikiš profiliuoti gegnių galai; galinių fasadų stogelių šlaitus
puošia dvieiliai dekoro elementai, drožinėti pjūkliniu ornamentu. Rūmai – sudėtingos kompozicijos, originalaus tūrio pastatas; jo architektūra išliko vientisa ir
autentiška, atspindinti I a. pabaigos–
a. pradžios stilistiką.
vakarus nuo
pastato yra išt sto kontūro siauras tvenkinys, o į šiaurės rytus nuo jo prie Striūnos veda ilga medžių alėja.
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Dvarų sodybos, įkurtos rytinėje magistralinio
kelio Kaunas–Klaipėda pusėje
ntag nė – kaimas nutol s nuo Babtų 3 km į šiaurės rytus. Dvarui 1940 m.
priklausė 108,86 ha žemės; paskutinis savininkas – enrikas
ichelkevičius64.
Kauno apskrities išparceliuotų dvarų sąraše minima, kad savininkui Aleksandrui
ikelkevičiui palikta 150 ha nenusavinama žemės norma65.
Dabar dvaro sodyboje yra apgriuv s, medinis namas. is buvo vienaukštis,
su mezoninu, dengtas dvišlaičiu stogu; po šiferio lakštais matyti buvusi pirminė
(malksnų) stogo danga.
uk ainiai – buv s dvaras, įkurtas ant dešiniojo Nevėžio kranto, 1 km į
pietus nuo Panevėžiuko. 1940 m. dvaras turėjo 58,59 ha žemės; paskutinė savininkė – Kazimira ilvydienė66.
Dvaro pastatų neišliko.
ai iu iai – kaimas, nutol s nuo Babtų 3 km į pietryčius. Kaime buvo du
dvarai vienas priklausė Vandai Gylienei; 1940 m. turėjo 139,97 ha žemės. Taip
pat minima, kad Gailiušių dvaras tėvų palikimu 1892 08 11 atiteko arijai agdalenai
iliušienei; po žemės reformos palikta 156 ha nenusavinamos žemės67.
Neaišku, apie kurį (pirmąjį ar antrąjį) dvarą rašoma.
Pirmajame dvare 1987 m. buvo kumetynas (gyvenamasis namas) – medinis,
stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu, tvartas – stačiakampio plano,
mūrinis, apgriuvusiu stogu, ir daržinė – medinė, su mūro stulpais, stačiakampio
plano, dengta šiferio stogu68.
Antrojo dvaro savininkai buvo advyga ir Kostas Petrikai; 1940 m. turėjo
135,10 ha žemės69. 1983 m. Petrikų dvare surašyti mediniai trobesiai „U“ raidės
plano tvartas (karvidė), dengtas dvišlaičiu skardos stogu, du tvartai (veršidės),
dengti dvišlaičiais skardos stogais, sandėlis – stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu skardos stogu, sandėlis – su mūro stulpais, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu70.
Gailiušių dvaro kumetynas. 2016 m. A.

upeikos nuotr.

Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 6.
65
LC A, f. 1248, ap. 12,
b. 644, l. 147v.
66
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 19.
67
LC A, f. 1248, ap. 2,
b. 646.
68
AA, f. 1019, ap. 11,
b. 1273, l. 33.
69
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 22–
23.
70
AA, f. 1019, ap. 11,
b. 1273, l. 58.
64
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1987 m. buvo užfiksuota Gailiušių dvaro pastatų būklė. Surašyti tie patys kaip
1983 m. penki trobesiai trys tvartai ir du sandėliai. Pirmasis tvartas „U“ raidės
plano, kitų dviejų tvartų planai stačiakampiai. Visi tvartai akmens mūro pamatais,
rąstų sienomis, dengti dvišlaičiais skardos stogais. Vienas sandėlis mišrių konstrukcijų su mūro stulpais tarp medinių sienų; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu.
Antrasis sandėlis medinis, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Visų trobesių būklė
patenkinama71. 1992 m. patvirtinta dvaro sodybos – architektūros paminklo teritorija – 0,3 ha72.
Dvaro sodyboje stovi apgriuv s buv s kumetynas. is monumentalaus tūrio,
dengtas aukštu pusvalminiu stogu. Sienos sur stos iš sienojų, apkaltos horizontaliai
lentomis, o galinių fasadų trapecijos formos skydai apkalti vertikaliai.
a
nė – kaimas, nutol s nuo Babtų 6 km į šiaur . Iki 1940 m. čia buvo
dvaras (ar palivarkas), kuriam priklausė 80,73 ha žemės. Paskutinis savininkas –
Petras Baškis73. 1983 m. minimi du mediniai gyvenamieji namai, stačiakampio plano,
dengti dvišlaičiais šiferio stogais74.
Dabar sodyboje yra du pastatai ir tvenkinys (11 pav.). Namas stovi tarp
Taikos ir Panevėžiuko gatvių, galu į Taikos gatv , yra sudėtinio tūrio, su priestatu,
dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. is su raudonų plytų cokoliu, sienos sur stos iš sienojų ir apkaltos horizontaliai, o galinių fasadų aukštų trikampių skydų
apkala įvairesnė. Namas vienaukštis, su pastoge ir rūsiu, išt sto plano. Pagrindinis
šiaurės vakarų fasadas su plačiu vienšlaičiu uždaru, įstiklintu prieangiu kairiajame
šone; dešinėje fasado pusėje yra dvejos durys ir platus stačiakampis langas. Šoninis
pietryčių fasadas su plačiais stačiakampiais langais. Šoniniuose fasaduose matyti
profiliuoti stogo gegnių galai. Galinis
pietvakarių fasadas aklinas, tik su mažu
stačiakampiu skydo langeliu; skydo vidurinė dalis apkalta horizontaliai, o
apatiniai kampai apdailinti įstrižomis
lentelėmis. Galinis šiaurės rytų fasadas
panašus, tik jo skydo viršus apkaltas
„eglutės“ raštu, o langas – platesnis.
Namas nugyventas, jo angos pakeistos.
kinis pastatas tvartas stovi atokiau nuo namo, į šiaurės vakarus nuo
jo, lygiagrečiai su Taikos gatve ir statmenai namui. is vientiso tūrio, išt sto
stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu
šiferio stogu. Sienos sumūrytos iš rau- 11 pav. Lazdynės palivarko sodybos situacijos
donų plytų, netinkuotos, skaidomos ne- plano schema 1. Namas, 2. kinis trobesys.
dideliais stačiakampiais horizontaliais Sudarė A. upeika
langeliais su siauromis plytų palangių
traukomis. Tokie langeliai yra ir galinių fasadų trikampių skydų viršuje. 7172 Ten pat, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 9.
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 23.
Šoniniuose fasaduose matyti profiliuoti 73 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 40.
gegnių galai. Tvarto architektūra nesu- 74 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 52.
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Lazdynės dvaro
ūkinis trobesys.
2012 m.
A.

upeikos nuotr.

dėtinga, būdinga mūriniams tarpukario laikotarpio ūkiniams statiniams. šiaur
nuo namo, prie Taikos gatvės, lygiagrečiai su ja, išliko tvenkinys.
Nau as
iai ui inė – kaimas, nutol s nuo Babtų 9 km į šiaurės vakarus,
turėjo 32,62 ha žemės. Pradėtas vadinti Puidin nuo 1939 m., kai į Naujasodžius
atsikėlė gyventi rašytojas Kazys Puida75. 1983 m. buvo užfiksuota Naujasodžių
dvaro pastatų būklė.
inimi rūmai, gyvenamasis namas, sandėlis ir du tvartai.
ūmai (gyvenamasis namas) dviaukščiai, stačiakampio plano, mūriniai, stogas
dvišlaitis, valminis, dengtas čerpėmis. Rytų fasade yra mūrinis priebutis su kolona. Gyvenamasis namas – medinis, vieno aukšto, stačiakampio plano, dengtas
dvišlaičiu, valminiu šiferio stogu. Sandėlis (gyvenamasis namas) – medinis, vieno
aukšto, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu, valminiu čerpių stogu. Vienas
tvartas mūrinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu čerpių stogu. Antrasis
tvartas medinis, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu čerpių stogu. Rūmų būklė
gera, kitų trobesių patenkinama, o mūrinio tvarto – bloga76. Rūmai – namas,
kuriame gyveno rašytojas, įtrauktas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
(reg. Nr. 16982).
Dabar sodyboje stovi K. Puidos namas, du namai ir ūkinis trobesys (12 pav.).
Pastatai išsidėst tarp Puidinės ir Naujasodžių gatvių. Namas stovi lygiagrečiai su
Naujasodžių gatve, atgr žtas į ją šoniniu fasadu. is sudėtinio tūrio, su priestatais,
vieno ir dviejų aukštų, laiptuoto kontūro plano, dengtas daugiašlaičiais stogais.
Pastatas sumūrytas iš plytų, tinkuotas. Pietvakarių fasadas su uždaru prieangiu,
virš kurio įrengtas balkonas, aptvertas baliustrų tvorele. Dešinėje glaudžiasi vienaukštis priestatas, dengtas trišlaičiu stogu. Langai platūs, trieiliai, su palangių
traukomis, tik šalia balkono durų yra siauras langas, o prieangio langai aukšti ir
siauri. Pietryčių fasadas laiptuoto kontūro, su vieno aukšto priestatu ir kampinėje išėmoje įrengtu įėjimu, akcentuotu apskrito skerspjūvio stulpu. Prie dešiniojo
fasado kampo glaudžiasi žemas vienšlaitis priestatas. Šiaurės vakarų fasadas su
plačia vidurine dviaukšte dalimi; pirmajame aukšte yra platus trieilis ir 75 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 52.
siauras langai, o viršuje – tik mažas 76 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 26–27.
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12 pav. Puidinės
Naujasodžių dvaro
sodybos situacijos
plano schema
1.

ūmai, 2. Namas

buv. svirnas ,
3. Namas, 4.

kinis

trobesys. Sudarė
A.

upeika

aštuonkampis langelis. Dešinėje fasado pusėje glaudžiasi prieangis su balkonu, o
kairėje – žemas vienšlaitis priestatas. Pastatas grubių proporcijų; jo architektūra
nevientisa, chaotiška, su vėlesniais priestatais.
Namas (buv s svirnas) pastatytas į šiaurės rytus nuo rūmų, lygiagrečiai su
jais ir Naujasodžių gatve. is sudėtinio tūrio, su priestatu, sur stas iš sienojų,
sujungtų į sąsparas, aukštas pusvalminis stogas dengtas šiferiu. Prie pagrindinio
fasado pristatytas baltų silikatinių plytų prieangis, dengtas vienšlaičiu stogu. Namas nugyventas, jo architektūra pakitusi.
Priešais K. Puidos namą, statmenai jam, priešingoje Naujasodžių gatvės
pusėje, stovi senas medinis namas. is sudėtinio tūrio, vienaukštis, su mezoninu
ir prieangiu. Namas sur stas iš sienojų, sujungtų į sąsparas, sienos apkaltos
horizontaliai, o galinių fasadų skydai – vertikaliai. Pagrindinio fasado vidurinėje dalyje išsikiša dviaukštis uždaras prieangis su dvivėrėmis durimis ir langu;
fasado šonuose yra po nedidelį dvieilį langą, aprėmintą tiesiais lentų apvadais.
Šoninio pietvakarių fasado vidurinėje dalyje yra uždaras prieangis, virš kurio
buvo įrengtas balkonas, o stogo šlaite – virš prieangio iškil s dvišlaitis mezoninas.
Dabar namas nugyventas, tačiau matyti, kad jis buvo originalios architektūros,
darnių proporcijų.
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Puidinės dvaro namas
iš pietų pusės

Puidinės dvaro namas
iš šiaurinės pusės

Puidinės dvaro senas
namas. 2012 m.
A.

upeikos

nuotraukos
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Puidinės dvaro ūkinis
trobesys. 2012 m.
A.

upeikos nuotr.

šiaurės rytus nuo namo, lygiagrečiai su juo ir statmenai Naujasodžių gatvei,
stovi ūkinis trobesys (greičiausiai – tvartas ir daržinė). is vientiso monumentalaus
tūrio, išt sto stačiakampio plano, dengtas aukštu dvišlaičiu čerpių stogu. Trobesys
mišrių konstrukcijų didesnė pusė (tvartas) sur sta iš sienojų, sujungtų į sąsparas, o
kita dalis – karkasinės konstrukcijos, apkalta vertikaliomis lentomis. Tvarto sienas
skaido sąvaržos ir nedideli horizontalūs langai; šoniniuose fasaduose yra dvivėrės
durys, o pastogėje matyti smarkiai išsikiš perdangų sijų ir stogo gegnių galai.
Daržinė be langų, tik su plačiais dvivėriais įvažiavimo vartais. Galiniai fasadai
užbaigti aukštais, vertikaliai apkaltais trikampiais skydais. Trobesys tradicinės
architektūros, būdingos sublokuotiems skirtingos paskirties ūkiniams pastatams.
ag nė – kaimas, nutol s nuo Babtų 4 km į šiaurės rytus. Dvaras 1744 m.
paminėtas pirmą kartą. I a. jis priklausė Svolkieniams. o
a. pr.–1940 m. –
dislovui urevičiui ir turėjo 253,74 ha žemės. Dvaro šeimos koplyčioje buvo
palaidotas Anupras Svolkienis (1769–1831) ir jo duktė Klara (1810–1827)77. Kauno
apskrities išparceliuotų dvarų sąraše nurodyta, kad savininkui palikta 153,69 ha
nenusavinama žemės norma78. emės reformos valdybos nutarimu 1929 07 03 jam
palikta 80 ha žemės dvaro centre ir dar 70 ha kaip normos papildymas. Buvo
surašyta 12 trobesių rūmai – mediniai, dengti malksnomis, 26 × 10 m dydžio,
arklidė ir vazaunė – medinė, šiaudų stogu, 28 × 10 m dydžio, tvartas – „U“ raidės
plano formos, molinis, dengtas malksnomis, visi trys korpusai – 28 m ilgio, 6 m
pločio, du kluonai – mediniai, dengti šiaudais, 28 × 6 m ir 46 × 18 m dydžio,
šopa – medinė, dengta šiaudais, 10 × 8 m dydžio, špykerė – medinė, dengta čerpėmis, 20 × 7 m dydžio, du kumetynai – mediniai, malksnų stogais, 17 × 8 m ir
16 × 10 m dydžio, gyvenamasis namas – medinis, šiaudų stogu, 12 × 6 m dydžio,
ledainė – medinė, dengta šiaudais, 4 × 4 m dydžio ir kalvė – medinė, lentų stogu,
3 × 3 m dydžio. Blogos būklės buvo arklidė su vazaune, šopa, vienas kumetynas
ir gyvenamasis namas, o geros – tvartas,
antrasis kumetynas, špykerė, ledainė ir
77
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 54.
kalvė; kiti trobesiai – vidutinės būklės79. 78 LC A, f. 1248, ap. 12, b. 644, l. 147v.
1940 m. dvare minimas medinis gyvena- 79 Ten pat, f. 1248, ap. 2, b 611, l. 7.
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13 pav. Pagynės
dvaro sodybos
situacijos plano
schema 1. Tvartas,
2. Parkas, 3. Alėja.
Sudarė A.

upeika

masis namas su rūsiais, vandentiekiu ir centriniu šildymu. o dalis netinkuota, yra
penki kambariai ir trys kambariai viršuje. Namas buvo pasiūlytas kaip tinkamas
pritaikyti emesniajai žemės ūkio mokyklai, o ūkio trobesiai – prastos būklės80.
1987 m. dvaro sodyboje minėta arklidė – stačiakampio plano, su medinėmis sienomis tarp mūro stulpų81.
Dabar dvaro sodybos teritorijoje stovi du namai, du ūkiniai trobesiai, yra
parkas su medžių alėja (13 pav.). Teigiama, kad iš dvaro sodybos pastatų liko tik
apgriuv s tvartas. Antrasis ūkinis trobesys, sprendžiant iš architektūros, greičiausiai
statytas tarp 1937–1940 m., o priestatas – sovietmečiu. ūmai buvo barokiniai, vienaukščiai, dengti aukštu dviejų pakopų stogu; vidurin dalį akcentavo dviaukštis
rizalitas, vainikuotas aukštu frontonu su lenktais šonais ir segmentine viršūne;
stačiakampiai langai – su šešiomis padalomis82. Išlikusioje
ečislovo aloveckio
akvarelėje, darytoje prieš I pasaulinį
karą, pavaizduoti nesudėtingos archi- 80 Ten pat, f. 392, ap. 6, b. 21, l. 71v.
tektūros rūmai, su dviaukščiu rizalitu 81 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 33.
82
Pagynės rūmų nuotraukos kopija yra Pagynės
ir vieno aukšto sparnais83. Dvaro teritobibliotekoje.
rijoje, prie Parko gatvės stovi medinis 83 LC A, f. 1742, ap. 1, b. 39, l. 203.
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Pagynės dvaro rūmų
istorinė nuotrauka.
BKM

Pagynės dvaro rūmai.
M. aloveckio
akvarelė.

a. pr.

LC A

namas, kuris atrodo senesnis už kitus namus. Išlikusi medžių alėja yra į šiaurės
vakarus nuo rūmų (žr. p. 81).
kiniai trobesiai išsidėst pietrytinėje sodybos dalyje. Tvartas stovi Pagynės
50-mečio ir Gynios gatvių sankirtoje. is sudėtinio monumentalaus tūrio, pusiau
uždaro, „U“ raidės formos plano, dengtas aukštais dvišlaičiais šiferio stogais (didžioji tvarto dalis – be stogo). Trobesys mišrios stulpinės konstrukcijos, akmens
mūro pamatais. Stogą laikė platūs raudonų plytų stulpai, o tarp jų buvo tinkuotos
molio sienos; langai nedideli, stačiakampiai, horizontalūs. Tvartas labai nugyventas, vietomis lik tik molio ir medinių sienų fragmentai su baltų silikatinių plytų
intarpais. Greičiausiai tvartas buvo uždaro plano, su vidaus kiemu.
Antrasis ūkinis trobesys pastatytas į pietryčius nuo tvarto (nėra tikslių duomenų, ar jis statytas prieš 1940 m.). is monumentalaus tūrio, labai išt sto plano,
sumūrytas iš raudonų plytų, netinkuotas; aukšti trikampiai skydai mediniai – apkalti horizontaliai. Trobesys buvo išt sto stačiakampio plano, o trumpas priestatas
(sudarantis T raidės plano formą) atsirado vėliau.
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Pagynės dvaro
tvartas. 2011 m.
D. Šniuko nuotr.

14 pav. Pagynės dvaro koplytėlės-mauzoliejaus situacijos plano schema
1. Koplytėlės-mauzoliejaus liekanos. Sudarė A.

upeika

Pagynės dvaro
koplyčios-mauzoliejus
kapnamis . 1958 m.
BKM nuotr.
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Pagynės dvaro koplyčia-mauzoliejus (kapnamis) stovėjo kaimo pietiniame pakraštyje, į pietvakarius nuo dvaro, už Gynios ir Labūnavos gatvių sankirtos, dešiniajame Gyni s krante (14 pav.). i buvo apskrito plano, su akmens mūro cokoliu, raudonų plytų sienomis, tinkuota. Apatinėje dalyje, iki cokolio, buvo įrengtos plačios nišos, užbaigtos pusapskritėmis sąramomis; nišose numatyta įmūryti
paminklinius akmenis su įrašais apie palaidotus asmenis. Tai buvo romantizmo
laikotarpio statinys su „arkadų“ stiliui būdingomis arkinėmis nišomis. Liko tik
jos griuvėsiai.
anevė iukas – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus šiaurinėje
dalyje, 6 km į šiaur nuo Babtų, Nevėžio slėnio dešiniajame krante, prie Streb ko
ir Striūn s santakos.
anevė iuk dvaras 1544 m. paminėtas pirmą kartą. VI a. II-je pusėje
priklausė Petkevičiams, VII a. – Vizgirdavičiams, VIII a. Siručiams, o I a.–
1940 m. Korevoms. 1940 m. dvarui priklausė 72,38 ha žemės84. Išliko Bogdano
Korevos (1909–1990) atsiminimai apie Panevėžiuko dvarą85. Kokia buvo sodyba
VII– VIII a., žinoma iš inventorizacijos, atliktos 1685 09 24, kai našlė Sofija Bilevičienė dvarą pardavė Siručiui. Tuo metu visi trobesiai buvo mediniai, kaimiško
tipo; kai kurios durys ir langai turėjo geležinius apkaustus. Gyvenamasis namas
statytas iš pušies medienos. Šone buvo prieangis su kambariu, virtuve ir kamara;
viename gale buvo virtuvė su mūrine krosnimi (matyt, duonkepe). Netoliese stovėjo nedidelis pastatas – pieninė. Buvo senas svirnas ir svirnelis, kurio skryniose
laikė drabužius, patalyn . inimos maža ir didelė daržinės, dvi didelės kiaulidės,
kluonas, vazaunė, pirtis; taip pat naujas gyvenamasis namas su virtuve, valgomuoju,
kambariu ir kamara prie jo86.
Kaip sodyba atrodė I a., B. Koreva rašė remdamasis joje gyvenusių žmonių
prisiminimais. Svarbesni trobesių perstatymai vyko dar VIII a., Siručių valdymo
laikotarpiu, nes I a. kai kurie pastatai jau traktuoti kaip seni (paminkliniai).
Tuo metu minimas erdvus gyvenamasis namas, statytas iš maumedžio medienos,
su dviem sparnais ir mansardomis, stovintis ant Nevėžio kranto. Dauguma ūkinių
pastatų buvo iš nedegtų molio plytų, su mažais langais, dengti malksnomis ir
šiaudais. Pagalbiniai, skirti darbininkams trobesiai buvo mediniai. 1885 m. Anupras
Koreva įkūrė plytų fabriką ir 1900 m. prasidėjo ūkinių ir gamybinių pastatų perstatymas; perstatytas ir gyvenamasis namas. Visi pastatų stogai uždengti čerpėmis.
Nauji pastatai statyti ar perstatyti ne tik Panevėžiuko dvare, bet ir palivarkuose.
Panevėžiukui priklausė Pastrebė, Konstantinavas, Vikuniškiai, Vincentiškiai (Vincentava) ir dar du palivarkai (pavadinimų neprisiminė). Taip pat – minėtas plytų
fabrikas, vandens malūnas ir miestelis prie bažnyčios.
Panevėžiuko dvare buvo daugiau nei 20 pastatų, kurių orientacinis išdėstymas
sodybos teritorijoje atkurtas iš prisiminimų (15 pav.). Situacijos plane parodyta
daugiau nei 20 statinių rūmai, oficina, keturi darbininkų namai, krosnis, du darbininkų tvarteliai, stalių dirbtuvė, kalvė, tvartas ir tvartelis, krautuvė ir sandėlis,
keturi kluonai, dvi arklidės (darbinių
arklių ir žirgų), maniežas, svirnas, oran- 84
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 57.
žerija, ledainė, medinis trobesys, pompa 85 Korewa B. Presz o wiecznie ywa, Pozna , 1984.
ir krosnis. Situacijos plane parodyti 86 Ten pat, l. 9–10, 16.
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ūmai, 2. Oficina

gyvenamasis namas su rūkykla ir pienine , 3. Kumečių namas, 4. Krosnis, 5. Kumečių
tvartelis, 6. Kumečių tvartelis,

. Kumečių namas 4 butų , 8. Kumečių namas 4 butų ,

9. Stalių dirbtuvė, 10. Tvartas ir tvartelis, 11. Kalvė, 12.

imorių namas, 13. Krautuvė ir

rankių sandėlis, 14. Kluonas, 15. Kluonas, 16. Kluonas, 1 . Maniežas, 18. Kumečių arklidė,
19. Kluonas, 20. Dvaro žirgų arklidė, 21. Svirnas, 22. Oranžerija, 23. Ledainė, 24. Medinis
trobesys, 25.

andens siurblys, 26. Smalos gamybos krosnis, 2 .

artai. Braižė A.

upeika

pagal B. Korevos prisiminimuose pateiktą situacijos planą

vartai, takai, du sodai ir „prancūziškas“ sodas. Daržinės ir kluonai buvo pastatyti
iš sienojų arba storų lentų, įterptų tarp mūro stulpų. Arklidės, tvartai, svirnas ir
kalvė buvo mūriniai, kiti trobesiai – mediniai. Kai kurie pastatai prisiminimuose
aprašyti smulkiau, nurodyti jų numeriai, pažymėti situacijos plane. 1. ūmai statyti
iš plytų, o jų senoji perstatyta dalis – maumedžio medienos. 1900 m. juos pradėjo
statyti B. Korevos tėvas ir iki mirties (1912 m.) neužbaigė. Pirmame aukšte liko
neįrengta bibliotekos salė, skaitykla ir kabinetas, o antrame aukšte – miegamieji
kambariai. Namas buvo erdvus, su jau įrengtomis 26 patalpomis, tais laikais labai
naujoviškas su visa vandentiekio ir kanalizacijos sistema, naujai įrengtu vonios
kambariu su kokliais ir keraminėmis grindimis; visame pirmajame aukšte sudėtos
parketo grindys, puikiai funkcionavo krosnys, buvo gražūs baldai. Namą supo sodas.
2. Oficina – didelis, vienaukštis namas, kuriame dar buvo pieninė ir rūkykla. 21.
Svirnas statytas VIII a. iš nedegtų plytų. is su pastoge ir rūsiu; pirmas aukštas
sudalytas į tris skyrius. Anksčiau svirnas buvo dengtas šiaudais ir malksnomis, o
a. pradžioje – čerpėmis. 20. Dvaro žirgų arklidė – didelis mūrinis pastatas, su
ėdžiomis ir gardais žirgams; joje įrengta vežiminė, laikomas pašaras, o ventiliuojamoje pastogėje – šienas. 10. Tvartas – mūrinis ir panašiai įrengtas kaip arklidė.
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Tai buvo didžiausias ūkinis pastatas – apie 150 m ilgio ir 25–30 m pločio; jo dalis
skirta kiaulidei ir pašaro ruošimui. 23. Ledainė labai apgalvotai įrengta. Tai buvo
mūrinis, įgilintas į žem , dengtas cilindriniu skliautu, rūsys. Vieną jo pus užėmė
ledų kamara; į ją vedė durys, įrengtos rūsio gale. Iš kito statinio galo patenkama
į ledain , į kurią galima patekti ir koridoriumi iš abiejų kamaros pusių. Taip
įrengtoje ledainėje išsilaikydavo minusinė temperatūra, priklausomai nuo poreikio
ir laikymo vietos. 4. Krosnis medžio anglims degti – mūrinė, stačiakampio plano,
su trimis dūmtraukiais, dengta skliautais; iš galų – geležinės durys. 26. Krosnis
dervai ruošti – didelė mūrinė apskrito plano statinė, su storos skardos dugnu,
pusiau įgilinta į žem . 25. Pompa – mūrinis šulinys, apie 3 m diametro ir apie
10 m gylio. Vanduo iš įrenginio buvo pumpuojamas į namo antrąjį aukštą. Prisiminimuose rašoma ir apie sodus – juose augusius vaismedžius ir vaiskrūmius.
Sode prie oranžerijos augo avietės, serbentai, agrastai. „Prancūziškas“ sodas įkurtas
šalia vakarinės tvarto sienos; jame augo abrikosai, persikai, slyvos, trešnės, o ant
sienos – vynuogės. Sodo dalį užėmė braškių plantacija – jas sodino kas metus.
Vyšnių sodas buvo už žirgų arklidės. Dvaro vandens malūnas su turbina –
a.
pradžioje reta naujovė. is stovėjo ant Nevėžio kranto, prie medinės užtvankos,
išmontuojamos per pavasario potvynius. Išilgai užtvankos įrengtas lieptas pėstiesiems. Artimiausiose apylinkėse tilto per Nevėžį nebuvo87.
Dvarą atgavo paveldėtoja olanta Korevaitė-Gailevičienė. 1987 m. buvo užfiksuota pastatų būklė. inimi rūmai ir tarnų gyvenamasis namas. ūmai (juose
kultūros namai, mokykla, gyvenamasis namas) dviaukščiai, stačiakampio plano,
akmens mūro pamatais, tinkuotomis plytų sienomis, dengti daugiašlaičiais čerpių
ir šiferio stogais. Tarnų gyvenamasis namas 25 × 13 m dydžio, stačiakampio plano,
akmens mūro pamatais, tinkuotomis plytų sienomis, dengtas daugiašlaičiais šiferio
stogais. Pastatų būklė patenkinama88. Panevėžiuko buv. dvaro sodybos fragmentai
(reg. Nr. 175) įrašyti į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Dvaras yra aliosios ir Taikos gatvių sankirtoje, dešiniajame Nevėžio krante.
Dabar buvusioje dvaro sodyboje stovi rūmai, kumetynas, ledainė, yra šulinys ir
tvenkinys (16 pav.). ūmai pastatyti Taikos gatvės pradžioje, atgr žti į ją šoniniu
šiaurės rytų fasadu. ie sudėtinio tūrio, laužyto kontūro plano, vieno ir dviejų
aukštų, dengti dviejų pakopų, laužyto kontūro čerpių ir šiferio stogais. Pastatas mišrių konstrukcijų, sudarytas iš dviejų mūrinių korpusų ir juos jungiančio
medinio intarpo; vienas mūrinis korpusas dviejų aukštų, o antrasis ir medinis
intarpas – vienaukščiai, su mezoninais, dengti aukštais dvipakopiais stogais. Iš
B. Korevos prisiminimų galima sužinoti rūmų suplanavimą, buvusį
a. pirmojoje pusėje pateikti I a. ir pastogės planai, išvardytos patalpos. Pirmo aukšto
platesnėje (šiaurinėje) dalyje patalpos išdėstytos abipus koridoriaus, o vienaukštėje,
su mezoninu pietų pusėje – pereinamos patalpos dviem eilėmis, sujungtos anfiladiškai. Šiaurinėje dalyje yra prieangis su laiptais į antrąjį aukštą, vonia, virtuvė
su tarnų valgomuoju, raštinė ir vaikų miegamasis. Pietų pusės vidurinėje dalyje
yra veranda su vestibiuliu, o jo šonuose – salonas ir kabinetas. Antroje eilėje nuo
vestibiulio yra valgomasis, kurio dešinėje glaudžiasi indaujos patalpa su 87 Ten pat, l. 17–18.
poilsio kambarėliu, o kairėje pusėje 88 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1380, l. 25.

ISTORI A

AR

ITEKT

RA

IN RASTR

KT

RA IR

AMYBA

16 pav. Panevėžiuko
dvaro sodybos
situacijos plano
schema 1.

ūmai,

2. Kumetynas,
3. Ledainė,
4. Šulinys.
Sudarė A.

upeika

1 pav. Panevėžiuko
dvaro rūmų pirmo ir
antro aukštų planai.
a. pr.
Pagal B. Korevos
prisiminimuose
pateiktus planus ir
kambarių pavadinimus
parengė A.

upeika
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Panevėžiuko dvaro
rūmų pagrindinis
fasadas. 2012 m.
M.

upeikienės nuotr.

yra miegamasis, iš kurio patenkama į buduarą, iš jo – į vonią. Tarp kabineto
ir indaujos įterpti laiptai į mezoniną. ame suplanuota biblioteka su skaitykla, o
platesnėje dviaukštėje dalyje abipus koridoriaus įrengtas tarnų kambarys, keturi
svečių kambariai ir vonia89 (17 pav.).
Dabar pagrindinis šiaurės rytų fasadas sudarytas iš trijų dalių. Dominuoja dešinysis dviaukštis korpusas, sudalytas tarpaukštine trauka, į kurią remiasi
kampiniai ir vidurinis piliastrai. Tarp piliastrų įterpti langai dešinieji – siauri
stačiakampiai, o kairiosios pusės – platesni, trieiliai, su segmentinėmis sąramomis; visų langų apačią paryškina profiliuotos palangių traukos, o viršų – raktai.
Dviaukščio korpuso pastog juosia profiliuotas karnizas, apatiniame stogo šlaite
kyla stoglangis su stačiakampiu langu. Prie dviaukštės dalies kairiosios pusės
glaudžiasi medinis vienaukštis korpusas su mezoninu. is siauresnis, įgilintas, su
trimis stačiakampiais langais ir stačiakampiu pastogės langu, iškilusiu apatiniame
stogo šlaite; langai remiasi į bendrą siaurą horizontalią trauką, skiriančią fasado
lentelių apkalimo kryptį; apačia apkalta vertikaliai, o viršus – horizontaliai. Prie
įgilintos medinės dalies glaudžiasi išsikiš s priekin mūrinis korpusas, rėminamas
kampiniais piliastrais, skaidomas horizontalia trauka (t siančia dviaukščio fasado
liniją) ir vainikuotas trapecijos formos frontonu. Korpuso fasadas simetriškas, su
durimis vidurinėje dalyje ir plačiais segmentinių arkų langais šonuose. Fasado
simetriją pabrėžia ir frontono vidurin dalį skaidantys trys siauri stačiakampiai
mezonino langai, atremti į bendrą palangių trauką; po palangių trauka pritvirtinta
stačiakampė metalo plokštė su įrašu LI TUV S KULT R S PAV LD V RT B .
Pagrindinio fasado kompozicijos schemą gadina prie jo priglaustas žemas vienaukštis (vėliau statytas) priestatas su stačiakampiais langais, užbaigtas žemu parapetu.
Šoninis pietvakarių fasadas nevientisas, suskaidytas dalimis. Dominuoja dviaukštis
korpusas, kurio architektūra tokia pat kaip pagrindinio fasado; ant antrojo aukšto
kairiojo piliastro įrėžta statybos metai 1910. edinė, prie dviaukščio korpuso priglausta įgilinta rūmų dalis yra su keturiais langais ir mezoninu, kurio tinkuotose
sienose yra skirtingų dydžių stačiakampiai langai. Galinis šiaurės vakarų fasadas
simetriškas, su vidurine priekin išsikišusia dalimi. i su durimis ir siaurais 89 Korewa B. Ten pat, l. 11–12.

ISTORI A

AR

ITEKT

RA

IN RASTR

KT

RA IR

AMYBA

Panevėžiuko dvaro
rūmų šoninis
pietvakarių fasadas.
2012 m.
M.

upeikienės nuotr.

aukštais, prieangį apšviečiančiais langais šonuose; virš durų, antrajame aukšte,
yra dvieilis stačiakampis langas. Fasadą skaido tarpaukštinė ir pastoginė traukos,
langų apačią pabrėžia profiliuotos palangių traukos, o viršų – raktai; iškilus tinko
raktas žymi ir durų viršų. Galinis pietryčių fasadas su mezoninu, kuriame yra
du stačiakampiai langai. Fasado kompozicija buvo simetriška, su keturiais langais
medinėje sienoje, išdėstytais ant bendros horizontalios traukos. Dabar apirusioje
sienoje matyti raudonų plytų intarpai, o prie fasado šonų priglausti nauji mūriniai, beverčiai priestatai. Dabar rūmai nugyventi, prarad buvusį tūrį ir daugelį
autentiškų detalių. ų architektūra buvo originali, atspindėjo
a. pradžios provincijos dvarams būdingą stilistiką.
Kumetynas pastatytas lygiagrečiai su rūmais, į pietvakarius nuo jų. is sudėtinio tūrio, kampinio plano, dengtas aukštu pusvalminiu šiferio stogu. Sienos
sumūrytos iš raudonų plytų, tinkuotos, priestatai – mediniai. Pagrindinis šiaurės
rytų fasadas su dviem mediniais uždarais prieangiais, dengtais vienšlaičiais šiferio stogeliais, langai retai išdėstyti, stačiakampiai, dvieiliai, apjuosti raudonų
plytų laužyto kontūro apvadais, su palangių traukomis ir platesniu viršutiniu
apvadu – sandriko imitacija, besiremiančiu į profiliuotą pastogės karnizą. Šoninis
pietvakarių fasadas su durimis vidurinėje dalyje ir nedideliais stačiakampiais,
be apvadų langais; pastog juosia profiliuotas karnizas. Fasado dešiniajame šone
išsikiša kampinė kumetyno dalis, dengta žemesniu nei ilgasis korpusas stogu ir
užbaigta trapeciniu aklinu frontonu; prie jos priglaustas medinis vienšlaitis lentų
priestatas. Galinis šiaurės vakarų fasadas su vienu stačiakampiu langu (be apvadų) ir iškirstu nauju nedideliu horizontaliu frontono langeliu. Kairiajame fasado
šone priglaustas medinis vienšlaitis priestatas. Antrasis galinis pietryčių fasadas
su trimis langais, apjuostais raudonų plytų apvadais ir užbaigtas trapecijos formos frontonu. Prie fasado taip pat yra medinis vienšlaitis priestatas, uždengiantis
pus lango. Abiejų galinių fasadų frontonus skiria raudonų čerpių stoginukai.
Kumetynas būdingo šios paskirties statiniams išt sto plano ir architektūros, kurią
menkina įvairūs mediniai laikini priestatai.
Vakarinėje rūmų pusėje stovi ledainė ir yra šulinys. Ledainė sumūryta iš
baltų silikatinių plytų, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Virš žemės matyti tik žema
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Panevėžiuko dvaro
statiniai ledainė,
šulinys ir kumetynas.
2012 m.
M.
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galinio šiaurės fasado dalis ir stogo šlaitai. Sprendžiant iš architektūros, ledainė
statyta sovietmečiu.
Šulinys yra už vakarinio rūmų fasado, vienoje linijoje su ledaine. is betoninis,
apskritas, pridengtas lentų sienelėmis ir dengtas kūginiu skardos stogeliu. rytus
nuo rūmų teka Nevėžis, o šiaurės rytų pusėje tyvuliuoja tvenkinys. Panevėžiuko
dvaro sodyba pasižymėjo pastatų gausa. I a. pab.–
a. pr. statybose taikytos
pažangios technologijos ir technikos naujovės.
astre ė e, ant Strebuko upelio kranto, iki 1940 m. buvo dvaras, 1 km
į vakarus nutol s nuo Panevėžiuko. Paskutinis savininkas – onas
eškauskas;
dvarui priklausė 74,5 ha žemės90. 1983 m. Pastrebės palivarke stovėjo medinis
gyvenamasis namas, stačiakampio plano, su priebučiu pietvakarių pusėje, dengtas
dvišlaičiu šiferio stogu, ir du mediniai su mūro stulpais tvartai, stačiakampio
plano, dengti dvišlaičiais šiferio stogais91.
Re
iai – iki 1940 m. buv s dvaras, įkurtas netoli Aluonos upelio, 2 km
į šiaurės vakarus nutol s nuo Panevėžiuko. Paskutiniai savininkai – Petras Raudonikis ir arija ilienė; jiems priklausė 118,07 ha žemės92. 1983 m. buvo lik s tik
tvartas (veršidė) – mūrinis, stačiakampio plano, dengtas keturšlaičiu šiferio stogu93.
Apibendrinant Babtų apylinkių dvarų sodybų pastatų architektūros tyrimus,
galima teigti, kad vienintelis emaitkiemio dvaras yra tvarkomas, o stovintys sodyboje pastatai (išskyrus tvartą) – prižiūrimi, rekonstruojami, remontuojami arba
restauruojami. Kitos buvusių dvarų sodybos sunykusios, nyksta ar yra apleistos,
o dauguma jų trobesių labai nugyventi. Iš buvusių svarbiausių dvarų pastatų –
rūmų ir gyvenamųjų namų – daugiausia autentiškų architektūros elementų išliko
acišiaus dvaro rūmuose. Tai sudėtingos kompozicijos, originalaus tūrio pastatas;
jo architektūra išliko vientisa, atspindinti I a. pab.–
a. pr. stilistiką. emaitkiemio dvaro rūmai eklektiški. Seniausi – skliautais dengti rūsiai, kuriuose rasta
VI a.– VII a. I-osios pusės būdingo plytų mūro ir vakarinis rizalitas su užapvalintais išoriniais ir I a. patalpos vidaus kampais – baroko laikotarpio nišomis.
Rūmų fasaduose dominuoja būdingos tarpukariui geometrinės linijos, naudotos
istorinių stilių detalės – orderis ir romantizmui artimi elementai, yra šiuolaikinės
architektūros apraiškų. Panevėžiuko dvaro rūmai nugyventi, prarad buvusį tūrį ir
daugelį autentiškų detalių. ų architektūra buvo originali, atspindinti
a. pr.
provincijos dvarams būdingą stilistiką, o kumetynas yra būdingo šios paskirties
statiniams išt sto plano ir architektūros, kurią menkina įvairūs mediniai laikini
priestatai. K. Puidos namas – su vėlesniais priestatais; jo architektūra chaotiška,
nevientisa. emaitkiemio lobynas – vienintelis tokios paskirties pastatas, kokio kitose dvarų sodybose nebuvo. o architektūra nesudėtinga, turi vėlyvojo klasicizmo
stiliaus bruožų, langų apvadai originalūs.
Iš ūkinių pastatų įdomiausi
emaitkiemio svirnas – originalus romantizmo
laikotarpio statinys, būdingas stambiems ūkiams, kluonas autentiško monumentalaus tūrio, būdingo stambiems dvarams,
ir Pagynės tvartas. Gaila, kad jis labai 90 Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 60.
91
AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 53.
nugyventas, apgriuv s, vietomis lik
92
Barkauskas ., Stonys T. Ten pat, p. 65–66.
tik molio ir medinių sienų fragmentai 93 AA, f. 1019, ap. 11, b. 1273, l. 51.
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su baltų silikatinių plytų intarpais. Tai buvo monumentalus mišrių konstrukcijų
trobesys su vidaus kiemu. Puidinės ūkinis trobesys – tradicinės architektūros, būdingos sublokuotiems skirtingos paskirties ūkiniams pastatams, tačiau nugyventas.
edinis Krivėnų svirnas – monumentalus, tačiau prarad s daugelį autentiškos
architektūros elementų.
Neliko pėdsakų senųjų barokinių Pagynės dvaro rūmų, sunyko Pagynės dvaro
koplyčia – romantizmo laikotarpio statinys su „arkadų“ stiliui būdingomis arkinėmis nišomis. Išnyko ir daugybė buvusių dvarų sodybų pastatų, kurie buvo
neužfiksuoti, todėl jų architektūra liko nežinoma.
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Iš Babtų Šventųjų apaštalų Petro
ir Povilo bažnyčios lobyno
Marija Matušakaitė

Altoriai
Bažnyčioje dominuoja, matyt, kartu su ja 1715 m. įrengtas dviejų tarpsnių
didysis altorius su enstakavos Dievo
otinos paveikslu pirmajame ir Nukryžiuotojo skulptūra antrajame tarpsniuose. Pirmajame tarpsnyje tarp dviejų baltų
korintinių kolonų šonuose įkomponuotos šventųjų Petro ir Pauliaus skulptūros, o
horizontalų jo skaidymą pabrėžia pilkšvai mėlyna apačia ir tamsiai rusvų plokščių
frontonu užbaigtas viršus su reljefiniais stilizuoto akanto sparnais. Pagrindinės gan
realistiškos apaštalų skulptūros veikiausiai pakeitė čia senesnes, nukeltas į bažnyčios
šonus ir stovinčias piliastrų fone. Nejudrūs apaštalai suapvalintais pečiais vilki
lygiagretėmis raukšlėmis krentančiomis tunikomis ir laiko savo atributus šv. Petras
didžiulį raktą, o šv. Paulius – sunkų kalaviją. Pastarojo šukuosena su sklastymu
per vidurį rėmina lygų veidą su dvilype barzda ir papūstomis lūpomis. Šv. Petras
turi trumpą apvaliai kirptą barzdą ir lygiai sušukuotus plaukus plinkančioje kaktoje.
Šoniniai altoriai su Dievo otinos ir šv. uozapo, šv. Antano ir Trijų karalių
paveikslais dekoruoti virš kolonų iškeltomis ne itin dailių apnuogintų angeliukų
figūromis. oms suteiktos pernelyg didelės galvos ir gruboki kūneliai.

edinės šventųjų skulptūros
Dvi originalios skulptūros yra senesnės už pačią šventov . Viena jų iš VII a.
ir vaizduoja į priekį palinkusį ir į pražiotus slibino nasrus ietį įbedusį v
k .
Pasisuk s dešinėn pusėn, jis turi giliai įkirptą apačioje tuniką, atidengiančią virš
kelių apnuogintą koją, apautą antikiniu sandalu. Praskleista tunika, parišta rausva
ant krūtinės sukryžiuota juosta, lūžta giliomis klostėmis. riginaliai traktuojamos
virš alkūnių užbaigtų rankovių klostelės, primenančios gofruotą apykakl .
Dar primityvesnė v
ri n figūra. Šventasis itin supaprastintas, išskėt s
rankas. Lanksti ir trapi antikiniais šarvais dėvinčio šventojo kario figūra turi atidengtą ilgą ir ploną basą koją, o ilga skelta iki klubų tunika išmarginta tankiomis
nelygiomis klostelėmis.
I a. meistro sukurtos porinės skulptūros vaizduoja ventu sius
tr n
ir ugustin .
Šventoji vilki baltą rūbą, jos kaklą puošia surišta skepetaitė. Dešine ranka
ji laiko išsilavinimo simbolį – knygą, o nuleistąja kaire liečia prie šono priglaustą
įsivaizduojamą ratą, jos kankinimo simbolį.
Sulenktoje dešinėje knygą laikantis šv. Augustinas vilki dvasininko apdarais. Atlenktą ir kutais apačioje užbaigtą jo arnoto kraštą puošia saulės atvaizdo
fragmentas. is ir įgalina nustatyti asmenyb šventojo, kuriam suteiktas veik
kvadratinis skustas veidas išsišovusiais
skruostikauliais.
ia pateikiamos . atušakaitės pirminės pastabos
apie Babtų bažnyčios meno vertybes, kurių nebespėjo
Stilizacijos atsisakoma greičiauišplėtoti į planuotą straipsnį. Šventųjų skulptūras
žr. p. 87. ed. pastaba.
siai to paties meto v u a
skulp-
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tūroje. Pusamžis giliai susimąst s vyriškis rimties kupinu veidu stovi iškėl s
sulenktoje rankoje augalo šakel ir laiko nuleistoje, prie korpuso prispaustoje
nedidel knygel . is vilki visą figūrą dengiančia melsva tunika maža atversta
apykakle ir ilgomis rankovėmis. Apdarą dengia iš viršaus šviesiai ruda skraistė,
permesta per dešin ranką ir nuleistu iki pat žemės galu. inkštais batais apautos
šventojo pėdos remiasi į nugludintą pagrindą.
I a. sukurta Neka tai ra ėt si s skulptūra. Švenčiausioji stovi maldingai
sudėjus krūtinės aukštyje mažas rankas. Per kair ranką permestas ilgas baltas
ergelės galvą dengiantis ir ant nugaros nuleistas šydas, po kojomis pamintas
pusmėnulis ir obuolį įkandusi gyvatė.
inėtina ir I a. sukurta liaudiška v urgi figūra. Vilkintis antikiniais
šarvais šventasis joja obuolmušiu žirgu, pamynusiu po kojomis slibino pavidalą įgavusį sparnuotą šėtoną, – didžiule galva ir plačiai pražiotais dantytais nasrais. Gana
realistiškai traktuotas skulptūros viršus kontrastuoja su ryškiai stilizuota jo apačia.

Trijų karalių paveikslas
Dėmesio nusipelno Trijų karalių paveikslas, iškeltas Šv. Antano altoriaus
viršuje. Kompoziciją kerta aiški įstrižainė, einanti nuo kairiajame krašte stovinčio
šv. uozapo ir prieš jį esančios Dievo otinos. Švč. arija abiem rankom laiko
apnuogintą, ant žvilgančio atlaso pagalvėlės stovintį kūdikį. Šis padėj s rankut
ant prieš jį maldingai suklupusio seno valdovo galvos. Karalius susisiaut s plačiu
aukso spalvos apsiaustu su dekoratyvinėmis užsegimo kilpomis, papuoštu šermuonėliais. Už jo stovi pusamžis raudonai vilkintis juodabarzdis valdovas, padėj s
ranką ant krūtinės, ir giliau įkomponuotas trečiasis juodaodis karalius ar išminčius,
kurį tamsiame paveikslo fone išskiria balti turbaną primenančio galvos dangalo
fragmentai. Visos šios statiškos gana masyvios figūros, gaubiamos gilių šešėlių,
tirštėjančių paveikslo apačioje, vietomis susilieja su tamsiu paveikslo fonu. Dievo
otinos ir Kūdikio galvas supa siaurų šviesos spindulių aureolės, pabrėžiančios jų
išskirtin reikšm visumos kompozicijoje. Kūrinio gili rimtis, buitiškumo vengimas
leidžia daryti prielaidą, kad jis nutapytas VIII a. pradžioje.

Procesijų altorėlis
domus procesijų altorėlis, skirtas ėzui Nazariečiui ir Švč. ergelei, B btuose,
matyt, atsirado VIII a. pabaigoje. is gana masyvus, mažoka ažūro. Pirmykštį
siluetą kiek keičia pašalintos atskiros detalės, pastarųjų stoka teikia kūriniui ramesnį pavidalą. Tradicinėmis liepsnelėmis skaidomas retabulas viršuje užbaigtas
kartušu, virš kurio iškeltas uždaras karališkasis vainikas. Altorėlio paveikslai yra
išt sto plastiško kontūro, kurį supa analogiškos siaurutės liepsnelės su virš jų
įkomponuota liauna smulkių gėlyčių pyne. Apačią užbaigia dvi ornamentinės
voliutos, besiremiančios į stalelį. Pasirodo ir nauji, ligi šiolei altorėliuose neaptinkami dekoratyviniai motyvai tai VIII a. pabaigoje pamėgta siauro kaspino
kokarda ir apačioje įtalpinta neįprasta milžiniška uoga, primenanti gervuog .
Dėmesio nusipelno ir raudonu apdaru vilkinčio ėzaus Nazariečio paveikslas. is
stovi sukryžiuotomis ant krūtinės rankomis ir kairėn kiek palenkta galva, kurią
supa intensyvios šviesos aureolė.
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Kryžiaus kelio stotelės
Prie bažnyčios sienų pritvirtinti importiniai masinės gamybos Kryžiaus
kelio stotelių (stacijų) atvaizdai, kuriuos Lietuvoje platino specialius katalogus
leidžiančios firmos. Kaip ir kiti vienalaikiai, jie turi neogotikos žym . Atvaizdus
rėmina keistokus kapitelius įgavusios kolonėlės. as viršuje užbaigia miniatiūrinius bokštelius primenantys elementai, supą smailėjantį puslankį su centre iškeltu
aukštoku kryžiumi. Panašūs, tik labai smulkūs lankai skaido paveikslų apačioje
įkomponuotas horizontalias juostas. Po kryžiais į tapytus didokus trilapius įrašyti stotelių numeriai. rėminimo plokštumas užpildo daugiafigūrės nuspalvintos
kompozicijos su išryškinta Išganytojo figūra.
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Babtai didžiojoje kryžkelėje
K stutis Skerys

Babtų kelių tinklo istorinė apžvalga
B btai nuo seno buvo svarbių kelių sankryžoje. Kryžiuočių žvalgai mini du
kelius pro Panevėži ką ir Babt s1. Plečiantis prekybiniams ryšiams pro Babtus
nusitiesė kelias iš Kauno palei N muną ir Nev žį į R gą. VI a. pro šią vietov suko Tr kų–Ka no–Up tės kelias, jung s vaivadijos centrą Trak s su Up te,
B ržais, šiauriniais valsčiais.
1775 m. rašytiniuose šaltiniuose minima B btų pašto stotis. Per gyvenviet ėjo
svarbus V lniaus– intauj s (dabartinė e gava) prekybos ir pašto traktas. 1798 m.
pašto stotis turėjo 18 arklių, 1801 m. jau 24. Vėliau, atsiradus geležinkeliams,
geresniems keliams, Babtų arklių pašto stotis nebeteko pirmykštės reikšmės.
Dėl gero susisiekimo B btams teko regėti ir Napoleono kariuomen . 1812 m.,
vykstant Prancūzijos–Rusijos karui, pro miestelį pražygiavo maršalo Udino pulkai2.
Lietuvai patekus į Rusijos priespaudą, atiteko ir šios šalies požiūris į kelius.
Provincijoje jie buvo labai apleisti. Tačiau 1830–1835 m. caro valdžia nutiesė Sankt
Peterb rgo–V ršuvos plento (šašiejaus) aras –Ka no ruožą, turintį kokybiškai naują – tvirtą suplūkto žvyro – dangą. Šio plento priežiūrai ir pašto bei kitų krovinių
transportui prižiūrėti paplentėje kas 20–40 km buvo pastatytos mūrinės stotys.
Priežiūros darbus koordinavo plentų komitetai, vienas toks 1836 m. buvo įsteigtas
Kaune. 1836–1858 m. nutiestas Sankt Peterburgo–Ryg s–Šiauli –Taurag s plentas. Tai
buvo solidžių magistralių, kurios beveik po šimtmečio atėjo ir į Babtus, pradžia.
1918 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomyb , valstybei atiteko blogas kelių, dar nualintų per Pirmąjį pasaulinį karą, palikimas. ie buvo labai netolygiai
išdėstyti.
agistraliniai plentai niškis–Taurag ir arasa –Ka nas– arij mpolė
nebuvo susieti tarpusavyje. emaitij , Lietuvos šiaurinė dalis, Kla pėdos kraštas
ir uostas neturėjo geros jungties su laikinąja sostine Kaun .
Vietinės reikšmės keliai, kurie jungė Babtus su kitais valsčių centrais –
Vandži gala, Raud ndvariu,
kiške – ir kuriuos prižiūrėjo valsčių savivaldybės,
o žvyravo, mažesnius tiltus statė pagal prievoles ūkininkai, greitai pagerėjo. Iš
Babtų į Kauną buvo galima patekti tik pro Raud ndvarį.
Tarpukario inžinierių kelininkų pasididžiavimas – emaičių plentas, sujung s
Kauną su Kla pėda, ėj s pro Babtus, buvo baigtas tiesti tik 1939 m. Prezidentas
A. Smetona per atidarymo iškilmes šios magistralės tiesimą pavadino vienu didžiausių darbų, atliktų mūsų nepriklausomo gyvenimo metais3.
Antrasis pasaulinis karas vėl paliko daug žaizdų Lietuvos keliuose sugriauta
šimtai tiltų, išardyti kelių ruožai. Daug inžinierių kelininkų pasitraukė į Vakarus,
daug buvo ištremta į Sibirą, atsidūrė
lageriuose. 1944 m. rugpjūčio mėne- 1
Lietuvos kelių aprašymai, padaryti kryžiuočių žvalgų
sį Lietuvoje buvo įvesta SSRS kelių
IV amžiuje, Kraštas ir žmonės, parengė . urginis
ir A. Šidlauskas, Vilnius, 1983, p. 20.
valdymo sistema – įkurta Vyriausioji
http //babtai.puslapiai.lt/istorija default.htm.
plentų valdyba, apskričių kelių skyriai. 3 emaičių plentas 1934 1939, red. A. Butavičius,
Kaunas, 1940, p. 3.
Kelininkai dar be rimtesnės technikos,
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talkinami valstiečių prievolininkų su arklių kinkiniais, taisė bombų ir tankų vikšrų
sugadintus kelius, atstatinėjo tiltus ar statė laikinus. Vėliau gauta ir pirmosios
technikos akmenskaldžių, traktorių, rusiškų sunkvežimių IS-5, GA -AA4.
Kauno apskritis ir rajonas yra Lietuvos viduryje, todėl nuo senų laikų čia
geras kelių tinklas. Šį rajoną kartu su miestu galima laikyti transporto (kelių,
geležinkelių, upių ir oro) mazgu. ia susikerta du pagrindiniai uropos automobilių kelių tinklo maršrutai, vadinamieji transporto koridoriai I – ( 67), jungiantis
lsinkį, T liną (keltu), Rygą, Kauną, V ršuvą ir Pr hą (Talino–Varšuvos ruožas
vadinamas „Via Baltica“) bei I koridoriaus ( 85) Klaipėda–Kaunas–Vilnius– ernovcai–Bukar štas–Aleksandropolis atšakos I B maršrutas nuo
nsko iki Klaipėdos ir I D atšakos maršrutas nuo Kauno iki Kaliningr do. Abu koridoriai kerta
Babtų seniūnijos teritoriją.

Kelių tvarkymas tarp dviejų
pasaulinių karų
Apie kelių būkl ir jų tvarkymo politiką pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį
Lietuvoje, žinoma, ir Babtų valsčiuje vaizdžiai kalba šios laikraštinio straipsnio
pastraipos (kalba netaisyta)
Kelių taisymas pas mus kol kas nėra tinkamai sutvarkytas. ...
ienas ūkininkas taisė
jam pavestą kelio dal rūpestingai, gerai j žvyruodamas. Antras ūkininkas savo kelio
ruožą taisė blogai, paviršutiniškai. Bet tik atlikti, kas ant jo pečių užkrauta. is atveža
vieną vežimą žvyro, j pabarsto, nelyginti Kauno savivaldybė gr sdama akmen
smėl
kiša, truput plaktuku pabaksnoja, smėliu pabarsto ir atliktas kriukis. Kai nėra vienodo
taisymo, tai nėra ir vienodų kelių, vienoje vietoje kelias geresnis, kitoje blogesnis, keliams
taisyti nėra sutarimo. ... Kai tik apskrities viršininkas sužinodavo, kad štai tuo keliu
važiuos alstybės Prezidentas, tuoj skambindavo atatinkamas nuovadas ir ragindavo,
kad kuo greičiau keliai būtų taisomi. Nuovados viršininkai tuoj duodavo atatinkamus
sakymus valsčiaus viršaičiams, šie seniūnams, kurie atskirus sodžius paskutin dieną
suvarydavo kelius taisyti. ...
monės kalbėdavo reikia prašyti, kad p. Prezidentas pro
mus važiuotų, bent keliai bus sutaisyti. O dabar reikia purvyne maudytis5.
Nors vėliau kelių, tarp jų ir plentų, priežiūra pagerėjo, naujų nutiesta nedaug, apgalvota šios infrastruktūros srities politika nebuvo sukurta.
Vyriausiasis kelių direktorius inž. Leonas Tuskenis spaudoje pabrėžė būtinumą steigti Kelių fondą, jį nuo 1928 m. turį estai ir latviai, ir plėtoti plentų
tinklą (kalba netaisyta)
Prieš dvidešimts metų motorizuotas susisiekimas buvo skaitomas turtuolių prabangos
dalyku, o dabar jis tapo prieinamas visiems visuomenės sluoksniams, kaip kasdieninė,
nepalyginamai patogi ir greita susisiekimo priemonė. alstybė, kuri neturi pakankamai
gero sauskelių tinklo ir motorinio susisiekimo, negali išlaikyti šių dienų pažangos tempo
tiek kultūrinėje, tiek ir ekonominėje srityse. ... Tinklo tankumo atžvilgiu t. y. 4 http //www.krk.lt/inde .php m 3.
kiek plentų tenka 1 000 km2 teritorijos 5 Kelių klausimu, Lietuvos aidas, 1928, liepos 14.
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ir 10 000 gyventojų , deja, Baltijos kraštai, jų tarpe ir Lietuva, yra paskutinėse vietose.
... Biudžeto keliu skiriamos lėšos turi pripuolamumo elementus, todėl iki šiol ir plentų
statyba nebuvo visiškai planinga. Kelių taisymo prievolės jis siūlė atsisakyti, nes
ne manoma pasiekti mūsų vieškelių didesnio pagerėjimo, be to, ši prievolė yra netinkama
iš esmės. Kelius privalo tvarkyti ūkininkas, o juos gadina ir automobiliai, kurie yra visai
kitų visuomenės sluoksnių.
L. Tuskenio nuomone, Kelių fondan galėtų eiti papildomas mokestis nuo plačiai
vartojamų prekių (degtinės, degtukų ir pan.). Tada prie kelių tiesimo ir tvarkymo
prisidėtų visuomenė, tauta, nes keliai yra visos tautos turtas6.

emaičių plentas
Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuva paveldėjo apie 1 190 km caro valdžios
nutiestų ir karo labai nuniokotų plentų. Dauguma jų buvo Suvalk joje. emait joje,
Vidurio ir šiaurės Lietuvoje tokio lygio kelių arba visai nebuvo, arba tik vienas
kitas ruožas, turintis menką reikšm krašto ekonomikai. 1923 m. prijungus Klaipėdos
kraštą, paaiškėjo, kad nėra racionalaus ir kokybiško jo ryšio su Didžiąja Lietuva.
Tad vienas iš pirmųjų ir pagrindinių kelių tinklo gerinimo uždavinių buvo nutiesti plentą per emait ją, kuris sujungtų uostamiestį su Kaunu, su niškio–Tauragės
ir Klaipėdos krašto magistralėmis. Buvo sudarytas šių darbų dešimtmečio planas7.
Pirmiausia reikėjo atlikti būsimos trasos tyrimus, parengti kelio tiesimo projektą. Nutarta magistral uosto link tiesti kuo tiesesne kryptimi, taigi trumpiausiu
atstumu, ties Gargžda s ją sujungiant su esamu krašto plentu.
e aiči
ent
er a t va sčiaus terit ri
r ektavi as Ruožų Babtai–Ari gala, Nem kščiai–Kr žkalnis–Klaipėdos krašto riba tyrimus atliko Vaclovo
yzo vadovaujamos partijos technikai . atusevičius, . Arbačiauskas ir S. Lukošiūnas, o Kauno–Babtų ir Ari galos–Ras inių ruožų – Adolfo azbučio vadovaujami
A. ukas, . Slavinskas, K. Antanėlis ir V. Švelnys8.
Ruožo nuo I forto (Lantainių plento) iki Babtų–Kėd inių vieškelio projektas
buvo paruoštas 1930 m. Iš pradžių svarstyti trys variantai 1) Kaunas–Raud ndvaris
esamu plentu ir toliau vieškeliu per Vi kiją– kišk –Ari galą; 2) iš Kauno Lantainių plentu iki I forto ir toliau iki un škių, įsijungiant į Raudondvario–Babtų
vieškelį, nuo Babtų pasukant į ekišk , o toliau esamu vieškeliu iki Ariogalos;
3) iš Kauno iki I forto Lantainių plentu, per Babtus link tilto per Gyni s up
ir toliau vieškeliu iki Ariogalos.
Visi trys variantai buvo atmesti, nes trasa planuota per miestelius. Nusistatyta magistral tiesti apeinant miestus ir miestelius, bet nenutolstant nuo jų,
nes mūsų miesteliai tinkamai nesusitvark
gatvės kreivos, miestelio viduryje dažniau- 6
Kelių fondo steigimas yra svarbus ir neatidėliotinas
siai rengtos turgavietės, o tai trukdytų
reikalas, interviu su L. Tuskeniu, Lietuvos aidas,
1938, lapkr. 9. Kelių fondas buvo įsteigtas 1940 m.
autoeismą ir sudarytų pavojų jo saugusausio 1 d. ed. pastaba.
mui. Todėl buvo ištirtas ir pasirinktas 7 Palšaitis . emaičių plentui 60 metų, Statyba ir
architektūra, 2000, Nr. 7/8.
ketvirtasis variantas. Pagal šį variantą
8
emaičių plentas 1934 1939, Kaunas, 1940, p. 40.
plentas turėjo būti klojamas tiesiai, neLantainiai – buv s kaimas Domeikavos (buv. Ražių)
seniūnijoje. ed. pastaba.
silaikant esamo vieškelio, nevengiant
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lengvai nugalimų kliūčių – durpynų, pelkių, žemesnių vietų, trobesių ir kt. Kauno
(I forto)–Babtų ruožas pagal naujas priimtas sąlygas perprojektuotas 1934 m.,
prieš pradedant žemės darbus, o išvažiavimas iš Kauno, ruožai Babtai–Ariogala
ir Ariogala–Ras iniai – metais vėliau.
Perprojektuojant Kauno–Babtų ruožą išvengta trijų nereikalingų horizontalių kreivių. Babtų miesteliui apeiti ir Nev žio slėniui įveikti buvo pasiūlyti du
variantai. Abu miestelio šiaurės rytų pusėje. Pagal pirmąjį plentas turėjo nutįsti
visai šalia Babtų, įveikti Nevėžį ties Vareik nių kaimu ir pakilti slėnio šlaitu.
Šlaitą tektų pereiti nemaža dauba ir įrengti joje pralaidą. Antras variantas plentą
vedė apie 500 m toliau į rytus per Gynios upelį, per Babtų šilą, Nevėžio slėnį ir
ties Kani kų kaimu esama dauba į viršutin terasą. Antrasis variantas pripažintas
tinkamesnis, nes pagal jį kelio trasa sutrumpėjo 350 metrų, išvengta dviejų vingių,
o darbų atlikimo požiūriu abu variantai buvo vienodi9.
Iš dviejų variantų Nevėžio slėniui pereiti pasirinktas tas, kuriame ne toks
staigus išilginio profilio projektinės linijos laužymas. Numatyta Šilo kalne iškasti
gilią iškasą, o Nevėžio slėnyje supilti aukštą pylimą taip, kad pajudintos žemės
kiekiai būtų gerai subalansuoti, t. y. iškasto grunto turėtų pakakti pylimui supilti.
Projektuotojai sumanė panašiai kirsti Dub są (čia tiltas buvo pastatytas
1932 m.) prie Ariogalos ir apeiti miestelį rytine puse. Kelio tiesimą per Raseinių
miestą nulėmė daugumos gyventojų pageidavimas ir miesto savivaldybės pažadas
sutvarkyti Vilniaus gatv 10.
Šaltiniai nurodė skirtingą emaičių plento ilgį 192, 193, 195, 200 km (akte).
Ant obelisko, skirto darbų užbaigimui, iškaltas 220 km atstumas. Logiška teigti,
kad plento ilgis buvo apie du šimtus kilometrų – svarbu, kaip matuosi. at kelias
ėjo per Kauną, Ariogalą, Ras inius, Riet vą, V žaičius, G rgždus.
ar
eiga Svarbiausios mūsų šalies magistralės statybos imtis buvo nutarta 1933 m., kai uropa ir Lietuva buvo pergyvenusios kriz ir ūkin depresiją.
Plento tiesimas buvo suskirstytas į 7 distancijas. ų ilgiai neviršijo 30 km.
Stengtasi, kad prie kiekvienos distancijos pradžios ir pabaigos būtų galima privažiuoti ir gabenti medžiagas. Pirmoji distancija Kaunas–Babtai dar buvo padalyta į
du ruožus Kaunas–Babtai ir Babtai–Striūn . Kauno–Babtų ruožo priežiūrai vadovavo
inž. . Šalkauskis (1934 m.), inž. A. Barauskas (1935 m.) ir inž. . Karuža (1936 m.),
technin priežiūrą atliko Kauno kelių rajonas (1935 ir 1936 m.) ir S. Kavaliauskas
(1934 m.). Babtų–Striūn s ruožo statybos darbus atliko Kauno kelių rajonas, vadovaujamas inž. A. Barausko (1935 m.), inž. . Karužos (1936 m.) ir inž. K. Vilčinsko
(1937 m.). Techninei priežiūrai vadovavo distancijos viršininkai S. Kavaliauskas
(1935 m.), A. Povilaitis (1936 m.) ir S. arembauskas (1937 m.), technikas K. Klegeris11.
Nuo Kauno iki i kiškių buvo daroma 9 m pločio sankasa ir 6 m važiuojamoji dalis. Pasirinkta makadamo
technologija (18 cm smėlio pagrindas 9
Ten pat, p. 30–32.
10
ir 18 cm skaldos danga).
Ten pat, p. 35.
Prieš pradedant žemės darbus 11 emaičių plentas 1934 1939, Kaunas, 1940, p. 42.
akadamas – pagal škotų išradėjo inž. akadamo
buvo nuvalyta būsimo plento juosta,
( ohn Loudon cAdam, 1756–1836) pavard . ed.
pastaba.
t. y. iškirsti miškai, krūmai, išrauti
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Plento trasos
paruošimas
niveliavimo darbai
ir medžių kirtimas
Babtų šile

kelmai, pašalinta velėna, nukelti trobesiai ir kitos pasitaikiusios kliūtys.
iškai,
kaip ir priklauso ir kur leido sąlygos, buvo kertami žiemos metu.
Plentas buvo tiesiamas itin sunkiomis sąlygomis ir, galima teigti, archajine
kelių tiesimo technika kastuvu, neštuvais, kirtikliu akmenims skaldyti ir sietu
žvyrui sijoti.
Visas pylimams reikalingas gruntas buvo suvežtas vežimais, vadintais kalamaškomis, o darbus atliko įvairaus amžiaus kaimo žmonės kastuvais. Kalamaška – tai specialus, dažniausiai vieno arklio traukiamas vežimas su grandinėmis
pritvirtinta ovalo formos dėže. Atvežtą gruntą iš jos išversti galėjo vienas vyras.
Kalamaškas tempiančius arklius paprastai vedžiojo basi vaikai, o besidarbuoją vyrai
avėjo medpadžius. Gruntas buvo vežamas nuo aušros iki sutemos bet kokiu oru,
netausojant arklių, nes iškasos ir pylimai turėjo būti suformuoti nustatytu laiku.
Darbas alinano ir vaikus, ir suaugusiuosius.
Plento žemės sankasa, kaip minėta, buvo daroma 9 m pločio, iškasų ir
pylimų šlaitai – įprasto statumo, santykiu 1 1,5. Pylimai buvo aukštinami 0,5–1 m
storio sluoksniais. Kur pasitaikė durpynų ar durpingų ruožų, sankasos gruntas
buvo gramzdinamas iki atsparesnio pagrindo.
Ties B btais pereinant Nevėžio slėnį reikėjo iškasti labai gilią (iki 12 m) iškasą
ir supilti beveik tokio pat aukščio pylimą. Gruntas čia buvo itin sunkus – kietas

ISTORI A

AR

ITEKT

RA

IN RASTR

KT

RA IR

AMYBA

molis. Babtų šile žemės darbams buvo panaudoti laužtuvai. Gruntas buvo
Bet ir jie negalėjo išjudinti molio, be to, lėtino darbą. Itin suvežamas arklio
kietus molio klodus teko net sprogdinti. Išsprogdinti gabalai traukiamais vežimais
buvo trupinami, o nepakankamai sutrupinti dar kartą laužtu- kalamaškomis
vais smulkinami. Iškasos gruntą į sankasą darbininkai gabeno
bėgiais stumdami vagonėlius. ia buvo atlikta 84,35 tūkst. m3 žemės darbų12.
Plentui tiesti buvo reikalinga akmens skalda. Stengtasi naudoti tik granito
atmainą. Kaip ir visoje trasoje, Kauno–Babtų–Striūnos plento ruože arti nebuvo
akmeningų vietų. Akmenys, didžiuosius prieš tai susprogdinus, žiemą 12 Ten pat, p. 50.
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buvo vežami rogėmis iš onav s ir
Kėd inių apylinkių (apie 30 km), o
vasarą dar plukdomi baržomis žemyn
N munu arba Nerim iki Nevėžio žiočių. Iš ten vilkikų traukiami iki
uniškių prieplaukos. ia akmenys buvo
perkraunami į vežimus ir sunkiai per
Stabaun čiaus įkaln atvežami į darbų
vietą, perduodami zimagorams suskaldyti. vyro ir smėlio karjerai prie Kauno
buvo per 10 km nuo darbų vietos, prie Kalamaškos rekonstrukcija Kelių muziejuje
Babtų – per 6 km.
Atsisakyta naudoti smiltainius ir kitus nuosėdinių uolienų akmenis. Rūpintasi,
kad gaminama skalda būtų tik geros kokybės. Akmenys buvo kruopščiai atrenkami, kad
liktų vienodo stiprumo medžiaga toliau apdoroti. Akmens skaldymas buvo ypač sunkus
ir ilgai trunkantis darbas. Akmenskaldžiai, vadinti zimagorais, mojavo kirtikliais, kūjais
ar plaktukais ištisas dienas nuo aušros iki sutemų. Per dieną vienas zimagoras paruošdavo iki 1–1,25 m3 skaldos. Akmenį reikėjo ne tik suskaldyti į tam tikro dydžio
gabalėlius, bet ir tikrinti, kad skalda būtų reikalingo ir vienodo stambumo. Užtat
ji buvo labai geros kokybės, be vadinamųjų „pirštų“ – pailgų ir plokščių dalelių.
Iš gamybos vietos skalda buvo gabenama arklio traukiamais vežimais, o
nedideliu atstumu – neštuvais, skleidžiama nustatytu storiu ir tankinama, kaip
tada sakydavo, kietinama, garo mašina varomais plieniniais volais. Tai buvo
vienintelė moderni to laiko plento tiesimo technika.
emės darbai Babtų šile
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Kietą mol teko
daužyti kirkomis

Plento dangą kietino iš kelių vietų atskiros grupės, kiekviena grupė turėjo
po 2–3 garinius ir 1 arklinį plentvolius. Garu varomų plentvolių svoris siekė
8–10 tonų. Per dieną (vidutiniškai 10 darbo valandų) viena grupė sukietindavo
100–150 m ilgio ir 5 m pločio kelio atkarpą. Vienas garinis plentvolis per sezoną
turėjo sukietinti 6 km skaldos dangos.
Didesniems vandens srautams po keliu praleisti buvo statomos parabolinės
skliautų formos betoninės ir gelžbetoninės pralaidos. Vienos iš didesnių Babtų
valsčiuje buvo Sausinės (3,16 m angos) ir Gynios (4,5 m) upelių pralaidos.
Dauguma pralaidų padaryta ant ištisinių betono ir gelžbetonio pamatų.
Iki plento tiesimo darbų artimiausi nuo Babtų tiltai per Nevėžį buvo tik
Raud ndvaryje ir Kėd iniuose. Babtiečiai up įveikdavo transporto ar pėsčiųjų keltais. 1936 m. pastatytas gelžbetoninis Plentvoliai ir jų
105 m ilgio tiltas per Nevėžį. į sudarė trys angos 26,1 m, mašinistai
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32,9 m, 26,1 m ilgio – ir konsolės po 11,85 m ilgio. Visas Plento tiesėjai
tilto ilgis buvo 108,8 m, plotis – 8,35 m, važiuojamosios da- zimagorai ir vaikai
lies plotis – 6,0 m, šalitilčiai iš abiejų pusių po 1,0 m pločio.
Kabanti tilto dalis – 17,4 m ilgio – gulėjo ant 7,75 m ilgio konsolių. Tiltas turėjo
tris išilgines sijas, kurias jungė plokštė ir kas 2,9 m skersinės sijos. Kranto tauruose tiltas turėjo judamąsias ir nejudamas atramas. Tilto aukštis nuo žemiausio
vandens lygio buvo 11 m13.
Plentui tiesti reikėjo sunkaus žmogaus rankų darbo, tačiau žmonės, tarp jų
ir daug babtiškių, džiaugėsi galėdami jį gauti. Tiesa, ne visada darbininkai buvo
patenkinti darbo sąlygomis ir užmokesčiu. 1937 m. dalis darbininkų, tarp jų ir
dirbusių Babtų valsčiuje, paskelbė streiką, juos suskato remti nelegali komunistų
partija. Spalio 1 d. mašinėle spausdintas atsišaukimas stalininės agitacijos stiliumi
skelbė (kalba netaisyta)
Draugai, emaičių plento darbininkai, nepak sdami nežmoniško išnaudojimo, jūs sustreikavot ir reikalaujat pakelti darbo užmokest 65 cnt. valandą ar
litus už 1 kubin
metrą skaldos. ... Išnaudotojai rangovai su fašistų valdžios pagalba lupa iš jus paskutin
kail , nežmoniškai jus išnaudoja. Dėl to toks didelis jūsų pasir žimas t sti pradėtą kovą,
nenusileisti dėl savo teisėto reikalavimo. O ką gi daro fašistų valdžia Kaip visuomet, ji
stovi išnaudotojų pusėn, kad nugasdint jus, ji areštavo 9 streikuojančius darbininkus, o
kruvinasis aplikas (turima omenyje vidaus reikalų ministras ulius aplikas) atvirai
pasakė, kad fašistų valdžia rems rangovus nuo streikuojančių darbininkų. ...
andaras
aplikas grasina streikuojantiems koncentracijos stovykla už tai, kad darbininkai 13 Ten pat, p. 61. 1944 m. vokiečių kariuomenei
traukiantis dalis tilto važiuojamosios dalies buvo
nori už savo sunkų darbą gaut žmoniškesn
susprogdinta, po karo laikinai naudotasi pontoniniu.
uždarb , nenori mirt badu. Draugai BudeVėliau tiltas buvo atstatytas, o tiesiant automagistral – iš esmės rekonstruotas. ed. pastaba.
liška fašisto valdžia mažai, kad ir pralėjo
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Tvirtinami plento šlaitai

Nuotrauka prisiminimui darbininkai
kartu su inžinieriais ir technikais

darbininkų kraujo, mažai, kad kalėjimuose sukamšti kankinasi šimtai darbininkų. Kad
apsisaugot savo turtus, kraut iš darbo žmonių prakaito palocius, vogt išeikvot, smetos
Smetonos , Tūbeliai, aplikai ir kiti fašistiniai šulai pastatė koncentracijos stoviklą,
kur nori sukišti kovojančius už savo padėties pagerinimą darbininkus.
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Statomo tilto
per Nevėž taurai

Prieškarinis tiltas
per Nevėž . 1936 m.

Draugai Nenusigaskit fašistų grasinimų. Atsakikit tai didesniu pasirižimu ir
organizuotumu. inokit, kad jeigu jūs eisit visi iš vieno ir tesit kovą toliau, jokie fašistų
grasinimai jums nebaisūs14.
Nepaisant sunkumų, socialinių konfliktų, emaičių plento tiesimas ėjo į pabaigą.
Plento pakraščiuose buvo pastatyti reikalingi kelio ženklai krypties rodyklės
kryžkelėse, vietovių pavadinimai ir atstumai, kilometriniai ir šimtmetriniai, tarpmiestinių autobusų stotelių ženklai. Visi šie rodmenys stengtasi padaryti praktiški
ir estetiški. emaičių ir Aukštaičių plentų susikirtimo vietoje buvo pastatyta rodyklė, papuošta mūsų tautiniais motyvais
(dail. T. Kulakauskas).
14
Draugai emaičių plento darbininkai (...), L. k. p.
Stengtasi estetiškai įamžinti plenKauno rajkomo atsišaukimas, Kaunas, 1937 m.
to statybos istoriją, pažymėti atskirus
spalio 1 d., LMA B S, L-A/373.
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1936 m. statytas
tiltas per Gynią

ruožus. Kelio pradžioje (prie VIII forto) pastatytas paminklinis obeliskas „Perkūno žirgai“, kurį pagal T. Kulakausko projektą, prižiūrint skulptoriui uozui
ikėnui, nukaldino
eno mokyklos mokinys Vytautas Košuba. Babtų iškasoje
pastatytas Susisiekimo ministerijos ženklas. Kylant iš Dubysos slėnio buvo
matyti Gedimino stulpai. Šalikelės nuo Babtų kryžkelės iki Gynios pralaidos
apsodintos vaismedžiais, jų priežiūra, su sąlyga, kad galės naudotis vaisiais,
pavesta paplentės ūkininkams. Bandymui nusisekus, planuota plentus vaismedžiais apsodinti platesniu mastu.
e aiči
ent ati ar as emaičių plento statyba kainavo 13 milijonų
517 tūkstančių 209 litus ir 72 centus. Tuo metu tai buvo labai dideli pinigai.
Labai svarbu, kad beveik visi jie liko
emaičių plentą atidarė Prezidentas A. Smetona
savame krašte.
Už žemės darbus, kurie buvo
atlikti vien žmonių ir jų arklių jėgomis,
sumokėta 2,6 mln. litų. Už akmens
medžiagą – skaldą, žvyrą, smėlį, pristatytus mūsų ūkininkų, – 5,6 mln.
litų. Projektavo ir darbus prižiūrėjo
mūsų pačių inžinieriai ir technikai.
Tik kai kurios statybinės medžiagos, –
cementas, geležis ir kt., skirtos tiltų,
pralaidų statybai, vamzdžiai, – buvo
įvežtos iš užsienio. Už jas sumokėta
648 490 litų, taigi vos 4,8 proc. visos
statybos kainos15.
Atidarymo iškilmėse dalyvavo
daug garbingų svečių, Prezidentas Antanas Smetona.
agistral pašventino
arkivyskupas metropolitas uozapas
Skvireckas. vykis buvo plačiai nušviestas to meto spaudoje. Pateikiame
15
emaičių plentas 1934 1939, Kaunas, 1940, p. 66–67.
kai kurių straipsnių ištraukų.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Saulėtas sekmadienio rytas žadėjo puikų dienos orą. ... Prie emaičių plento pradžios, prie
pastatyto obelisko stovėjo šaulių garbės kuopa, susirinkusiųjų akys buvo nukreiptos Kauno
pus , iš kur turėjo atvykti espublikos Prezidentas Antanas Smetona. ... Sugrojus Prezidento maršą ir šaulių garbės kuopai pagerbus ginklu Aukštąj Svečią, žod tarė susisiekimo
ministras inž. K. Germanas „ emaičių plentas pastatytas praeitų metų vėlų ruden . Norėdami prisitaikyti prie gražesnių orų, plento atidarymą nukėlėme šią dieną. Plento pradžioje
pastatėme š obeliską, kurio viršų puošia kūnytas mūsų mitologinis greito susisiekimo simbolis žaibas ir trenksmu lekią dievo Perkūno arkliai. Ir šis plentas statytas taip, kad mūsų
laikų susisiekimo priemonė
autovežimis
galėtų patogiai ir greitai pasiekti labiausiai
nutolus ir kelių reikalingą emaičių kraštą ir tuo būdu prisidėtų prie šio krašto kultūros ir
gerovės kėlimo. Prašau ūsų Ekscelenciją obeliską, o tuo pačiu ir emaičių plentą atidaryti.“16
Prezidentas perkirpo kaspinus, kurie laikė obeliską pridengusią vėliavą, ji
tuoj pat suplevėsavo. Po trumpo šalies vadovo sveikinimo iškilmių dalyviai sėdo
į automobilius, kurių buvo per 20, bei autobusus ir pradėjo kelion
emaičių
plentu. Pakelėje daug kur jų laukė vainikais apipinti ir vėliavomis papuošti garbės vartai, gėlės, vietos valdžios ir visuomenės delegacijos su duona ir druska.
Ras iniuose vyko pagrindinės plento atidarymo iškilmės mišias laikė . Skvireckas, A. Smetona pasakė susirinkusiai miniai (apie 7 tūkst. žmonių) ilgą kalbą,
apie plento tiesimą ir jo būsimą vert kalbėjo susisiekimo ministras inž. K. Germanas. is pateikė ir magistralės statistikos
plento juosta užima 350 ha žemės atlikta 1,8 mln. m3 žemės darbų, pastatyta 1 1 3 m
ilgio 5 geležbetonio tiltai ir pralaidos, sudėta betoninių vamzdžių tiltams 2 660 m ir
pervažoms ūkius ir kelius 5 000 m darbams sunaudota 220 tūkst. m3 akmenų, 166
tūkst. m3 smėlio,
tūkst. m3 žvirgždo nusausintos vedant plentą pasitaikiusios pelkės.
Konstatuota, kad kelias iš Raseinių į Kauną sutrumpėjo apie 10 km, o per
visą plento ilgį – apie 20 km.
Stebint espublikos Prezidento Antano Smetonos ir yriausybės susitikimus, ypač maloniai
lietuvio šird nuteikė tautos meilė savo Tautos adui ir yriausybei. Kiekvienoje šios
didžiosios kelionės emaičių plentu vietoje, kur tik buvo surengti susitikimai, žmonėse
buvo sukeliamas toks skaidrus entuziazmas, kad, giedant Tautos Himną, senesniesiems,
svetimųjų valdžias pergyvenusiems žmonėms nejučiomis riedėjo ašaros...
Tai buvo didelės reikšmės kelionė, pripildžiusi dešimčių tūkstančių žemaičių širdis
skaidrios tėvynės meilės gėrio17.
Pirmasis šventinės programos punktas buvo prie III forto, tuojau už ilijampolės, prie paminklinio obelisko ... . Nuo obelisko iškilmių dalyviai važiavo plentu Babtų
link, o prie Babtų besą padaryti iškilmingi
vartai ir prie jų susirink daug žmonių. 16
A. St. Nepaprasta Respublikos Prezidento ir vyPrie vartų trumpam laikui buvo sustota18.
riausybės kelionė emaičių plentu, Lietuvos aidas,
1939, liepos 10, Nr. 357.
emaičių plentu susidarė graži vilks17
Ten pat.
tinė apie 30 lengvųjų automobilių ir 3 18 (k.) Iškilmingai atidarytas emaičių plentas, Lietuvos
žinios, 1939, liepos 10, Nr. 153.
autobusai iki ietavo
168 km
vežė
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apie 200 iškilmių dalyvių. ... Stygos tiesumo lietaus išplautu plentu automašinos lėkė
kaip kulkos. ... Gražus saulėtas sekmadienis prie emaičių plento sutraukė vietomis
milžiniškas žmonių minias. Prie kiekvieno miestelio
vainikais ir tautinėmis vėliavomis
išpuoštais vartais pakelės gyventojai pasitiko espublikos Prezidentą, Ministrą Pirmininką,
kitus vyriausybės ir kariuomenės vadovybės narius19.
ske ė ka su ė Po emaičių plento atidarymo proga pastatytos dekoratyvinės skulptūros-obelisko „Perkūno žirgai“ pamatais buvo padėta kapsulė.
Rekonstruojant paminklą ji, žalvarinė, impregnuota derva ir įdėta į medin dėž ,
buvo rasta. Nors adresuota ateities kartoms, kapsulė atidaryta 2004-aisiais, prabėgus vos 73 metams.
Kapsulė buvo atidaryta Kauno mero A. Garbaravičiaus kabinete. Iš jos
išbiro 21 skirtingo nominalo to laiko lietuviška moneta, kaldinta 1925 ir 1936 m.
Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio viršininkė Irena Vaškelienė perskaitė rastą
ant pergamento surašytą dokumento Skulptūra-obeliskas „Perkūno žirgai“
tekstą apie emaičių plento statybos
užbaigimą
Tūkstantis devyni šimtai trisdešimts aštuntais
laisvos Lietuvos nepriklausomo
gyvenimo dvidešimtaisiais metais, valdant
espublikos prezidentui Antanui Smetonai,
esant Ministru Pirmininku kun. ladui
Mironui, Susisiekimo ministru inž. okūbui Stanišauskiui, viceministru inž. uozui ankevičiui, valstybės kontrolieriui inž.
Kostui Šakeniui, pabaigtas statyti didysis
emaičių Kaunas Klaipėda plentas.
Plentas nutiestas 1934 1938 m. iš
Kauno per Babtus, Ariogalą, aseinius,
idukl , Nemakščius, Kaltinėnus, Laukuvą,
ietavą, Endriejavą, ėžaičius, Gargždus
ir susijungė su Klaipėda, 200 km ilgio
tiltų pastatyta 16, bendro ilgio 508 m,
vamzdžių 206 ir 41 dauda.
Plentas pastatytas Kelių valdybos,
vadovaujant vyr. Kelių direktoriui inž.
Leonui Tuskeniui, Sauskelių direktoriui inž.
uozui Dragašiui, Kelių statybos skyriaus
viršininkui inž. Alfonsui Barauskui, distancijų viršininkams inž. eslovui Tamašauskui, inž. Kaziui Krulikui, inž. uozui
Babkaičiui, inž. urgiui Karužai ir inž.
Kaziui ilčinskui, Šiaulių kelių rajono

19

(grc.) Iškilmingai atidarytas emaičių plentas,
Amžius, 1939, liepos 10, Nr. 153.
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emaičių plento turistinė schema

Pakartotinio leidinio „ emaičių
plentas“ viršelis
emaičių plento ženklai ir puošmenos
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viršininkui inž. igmui atautui ir technikams Stepui Kavaliauskui, Povilui uospaičiui
ir Antanui Povilaičiui.
Lietuviško proto ir rankų talka per laukus, kalnus, miškus, upes, neišbrendamas
pelkes didžiu darbu ir pasišventimu sujungė Laikinąją Lietuvos sostin Kauną su jūra,
kad Lietuva, jos sūnūs ir dukros kiltų kultūroje ir tvirtėtų ekonomiškai.
Didysis emaičių plentas yra pirmoji grandis didelio ir tankaus plentų tinklo,
kuris ateity apims visas didžių Lietuvos vyrų protu ir krauju išlaisvintas Lietuvos žemes.
Šis aktas dedamas atidaromo plento paminklin obeliską, kad bylotų ainiams apie
šių dienų darbus ir keltų jų pasiryžimą dar didesniems darbams Lietuvos garbei ir gerovei.
Akto tekstą pasirašė 10 inžinierių ir 3 technikai. Dokumentas parašytas ant
pergamento, papuoštas Lietuvos, Kauno ir Klaipėdos herbais.
Kapsulė su jos turiniu buvo perduota Vytauto Didžiojo karo muziejui.20
e aiči
ent kritika To meto spaudoje šalia džiugių reportažų pasirodė ir
kritiškų straipsnių tiek projektuotojų, tiek darbų vykdytojų atžvilgiu. Vienas tokių –
. G. inicialais pasirašiusio autoriaus straipsnis „Kelių tiesimas“ „Vairo“ žurnale
Projektuojant naują plentą reikėjo atsižvelgti visas aplinkybes ir statyti iš tikrųjų modernų
plentą, nors jis būtų trejetą milijonų brangiau kainav s. uk tokie dalykai statomi taip
pat mūsų ateinančioms kartoms ir todėl nereikėtų žiūrėti, kad kas pigu
tai ir gerai.
Išsyk nepadarius plento tinkamai, reikės j remontuoti prieš modernizavimą , perdirbinėti
ir daryti su nauju plentu eksperimentus, kuriuos buvo galima pigiau atlikti su senais
plentais. Apskritai yra paradoksas, moderniais laikais statyti nemodernų plentą, nors ir
turint gerų norų jam modernizuoti.
Autorius pastebi, kad iš carinės Rusijos paveldėti skaldos dangos ant smėlio
posluoksnio plentai jau nebeatlaiko didėjančių apkrovų, tad išsivysčiusiose šalyse tokiu būdu nebestatomi.
emaičių plentas, matyt, taupant lėšas, nutiestas
būtent taip. Dėl polaidžio pavasarį eismas tokiu plentu sustabdomas, o ir žiemą
kelias nepravažiuojamas. Pavasarį atsiranda nusėdimų arba pašalas kai kur dangą
iškelia. Dažnam remontui reikia didelių išlaidų.
Siūloma pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir tobulinti dangos konstrukciją.
Plentų, kurie palaikomi tik atnaujinant viršutinį žvyro sluoksnį, dulkės nugula
ūkininkų sklypuose, žvyras išsibarsto pakelėse, palijus ant dangos atsiranda purvo, kelias pasidaro slidus ir nesaugus. Siūloma pasinaudoti kitų šalių patirtimi ir
tobulinti dangos konstrukciją.
Važiuodamas emaičių plentu . G. pastebi ir kitus jo projektavimo bei
tiesimo trūkumus. Nuo Kauno iki Raseinių plentas gana tiesus, o vėliau vingiuoja visokiausiais lankais ir zigzagais, pritaikytas prie buvusių vieškelių. Gargžduos
plentas nutiestas per miestelio vidurį ir net per klebonijos kiemą. Vienur padarytos didžiausios iškasos ir pylimai,
kitur, pavyzdžiui, tarp Kauno ir Bab20
Patašius
. alvario kapsulėje – laiškas ateities
tų, palikta slėnių, į kuriuos įvažiavus
kartoms, Laikinoji sostinė Lietuvos rytas, 2004, gruodžio
nematyti priešpriešinio transporto, tad
18; Stanišauskas G. Nukėlus paminklą „ irgeliai“,
rasta kapsulė, Kauno diena, 2004, gruodžio 18.
galimos avarijos.
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Darbo broku reikėtų laikyti tarp Babtų ir Ariogalos paplentės grioviuose
stovintį vandenį. Aukščiau supilti pylimai kai kur nusėdo, atsirado duobių,
taip atsitiko ir prie Babtų21. au esama įvairių prietaisų, kuriais galima suplūkti sankasas, ypač prie tiltų. Plentą tiesiant apsiribota tuo, kad sukastą žem
sutrypdavo kalamaškų ratai, arkliai ir vežikai. Pagyr s dviejų aukštų plentų
sankryžą prie Kr žkalnio, autorius priekaištauja, kad viadukas nepastatytas
prie Vid klės, kur kelią kerta geležinkelis ir kur per metus įvyko net keturios
avarijos. emaičių plentą stengtasi tiesti kuo mažesnėmis sąnaudomis, atsisakant
modernumo, tačiau ir tai nepavyko. Savivaldybės už tas pačias lėšas nusitiesia
geresnius plentų ruožus22.

Automagistralė Vilnius–Kaunas–Klaipėda
Sovietmečiu askva Lietuvos keliams kasmet skirdavo tik po 15 mln. rublių.
Palyginti su prieškariu, tai buvo daug, tačiau ir susisiekimo poreikiai buvo smarkiai
išaug , buvo susikūrusios stiprios projektavimo ir statybos pajėgos, Automobilių
transporto ir plentų ministerijai vadovavo itin iniciatyvus ir reiklus ministras Vladislovas artinaitis. entralizuotai skiriamų lėšų vos pakakdavo kelių remontui,
jų asfaltavimui. Iš tikrųjų pinigų būdavo išleidžiama keleriopai daugiau. Kelių
kapitalinės investicijos buvo maskuojamos remontu, kelio kategorijos pakeitimu,
rekonstrukcija, priverstiniu trasos pakeitimu, apylanka ir pan. Pavyzdžiui, Kauno–
Klaipėdos automagistralės Ariogalos ir Raseinių ruožai buvo traktuojami kaip tų
miestų apylankos. Ru šiškių–Kauno ruožas buvo nutiestas ryšium su Nemuno
patvenkimu aukščiau Kauno
. Kapitalinio remonto priedanga buvo rekonstruota
dviejų juostų Vilniaus–Kauno autostrada, kuri baigta 1970 m.
Tų pačių metų pavasarį pradėta emaičių plento rekonstrukcija, kuri užtruko
17 metų. Plentas buvo pertvarkomas į automagistral su 35 m sankasa (du kelkraščiai po 3,75 m, dvi važiuojamosios dalys po 7,5 m ir 12,5 m žalia skiriamoji
juosta), apeinami buvusio plento kirsti miestai ir miesteliai – Ariogala, Raseiniai,
Viduklė, Nemakščiai, ndriej vas, V žaičiai ir Gargžda .
Babtų ir Panevėžiuko apylinkių teritorijoje magistralė sutapo su emaičių
plento trasa, tačiau darbai čia buvo sudėtingi ir įvairūs.
Vakariniame Nevėžio krante pirmieji darbų ėmėsi P nevėžio 5-osios kelių
statybos valdybos (KSV-5) kelininkai (vyr. darbų vykdytojas Algirdas Radimonas).
Rytiniame Nevėžio krante tuo pačiu metu darbus pradėjo Kauno 1-osios tiltų
statybos valdybos (TSV-1) padalinys (vyr. darbų vykdytojas Silvestras usevičius).
Kaip jau rašyta, tiesiant emaičių plentą praktiškai rankomis, daug vargo
turėta formuojant iškasą per Babtų šilą – molio paderm teko net sprogdinti. Dabar manyta, kad galingi ekskavatoriai
turėtų molį įveikti, deja, jų dantys atšip- 21
1951 m. šie iškiloti dangos ruožai buvo išardodavo, strėlės braškėjo. Bandyta trupinti
mi, skalda persijojama, rankiniu būdu iškasamas
lovys, ruošiamas smėlio sluoksnis ir 15 cm storio
3 tonas sveriančiu pleištu – veltui. Kaip
pagrindas, tam panaudojant persijotą seną skaldą
ir anksčiau teko kviesti sprogdintojus.
ir pridedant kiek reikia naujos. 1952 m. emaičių
plentą pradėjus asfaltuoti, šios technologijos atsisaVakariniame Nevėžio krante darkyta. ilniaus Kauno Klaipėdos automagistralė, Kaunas,
bus trukdė iš šlaitų tekantis šaltinių
1997, p. 13. ed. pastaba.
vanduo. Didelės apimties iškasos grun- 22 . G. Kelių tiesimas, airas, 1939, kovo 30, Nr. 13.
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Po Antrojo
pasaulinio karo
atstatytas laikinas
tiltas per Nevėž su
medine tarpatramių
perdanga. 1958 m.

Mediniai klojiniai per
karą susprogdintų
tilto tarpatramių
betonavimui. 1958 m.

Kalami poliai karo
metu susprogdintai
atramai atstatyti.
1958 m.
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tas buvo labai drėgnas, kai kur panašus į tyr . Tokį gruntą teko išvežti. Kad
neklimptų ekskavatoriai ir savivarčiai, buvo sur stas rąstų paklotas. Ir dabar čia
iš šlaitų vis sunkiasi vanduo.
1975 m. buvo rekonstruotas ir išplatintas pokariu atstatytas gelžbetoninis tiltas
per Nevėžį, iš tikrųjų atsirado du tiltai. Pietinėje kelio juostoje jis rekonstruotas,
sijinis nekarpytas, gembinis, su intarpine sija viduriniame tarpatramyje, išplatintas į
aukštupio pus . Tilto ilgis 110,8 m, plotis 14,3 m. Dešinėje kelio juostoje pastatytas
naujas, taip pat gelžbetoninis – sijinis karpytas, sumontuotas iš įtemptai armuotų
sijų. Šio tilto ilgis – 111 m, plotis – 14,75 m. Tiltą projektavo Valstybinio kelių
tyrinėjimo ir projektavimo instituto projektų vyriausiasis inžinierius Stasys Starta,
vyriausiasis specialistas Darius ickis su kitais. Sijas tiltui gamino Telši kelių
statybos valdyba, tiltą pastatė Kauno tiltų statybos valdyba Nr. 123.
Šiandieninei Babtų seniūnijai tenka apie 21 km automagistralės, joje gausu ir
kitų inžinerinių statinių. Visų pirma trijų tipų viadukai Sitk nų (dėžinio profilio
blokų, virš magistralės), Gaili šių (trapecinės formos, po magistrale), 118,5 km (tunelinis), Babtų (dėžinio profilio blokų, virš magistralės), Panevėžiuko (trapecinės formos,
po magistrale), 124,9 km (tunelinis), inkiškių (trapecinės formos, po magistrale).
Pastatyti tiltai per G nią (tilto plotis 2 × 14,75 m, ilgis 50 m) ir
siną
(tilto plotis 2 × 15,2 m, ilgis 40 m).
Suderintais kelininkų ir melioratorių veiksmais (suformuota sankasa-pylimas
ir išbetonuota pralaida) buvo patvenktas Striūnos upelis, susidarė 45 ha tvenkinys
su sala. Po vandeniu atsidūrė didžiulis karjeras, iš kurio buvo imta žemė kelio
tiesimui. Šioje trasos vietoje ypač pasižymėjo skreperininkai.24
rengtos pralaidos per Sausin , Kiaunupį, Verupį, Streb ką, Vi kupį.
Tiesiant emaičių plentą turėta tik keletas garinių ir arklinių plentvolių.
Pagrindinė transporto priemonė buvo kalamaškos, kai kur – vagonėliai. Dabar kelininkų žinioje buvo ekskavatoriai, traktoriai, buldozeriai, savaeigiai ir prikabinamieji
greideriai, skreperiai, volai, asfaltbetonio klotuvai, autogudronatoriai, savivarčiai
automobiliai. ų remontui Panevėžio 5-oji kelių statybos valdyba 1972 m. netoli
inkiškių sankryžos buvo pastačiusi dirbtuves25.
Kauno–Klaipėdos automagistralė buvo užbaigta 1987 m., oficialus jos atidarymas įvyko rugsėjo 4 d. aikštėje prie Babtų. ia susirinko Kauno miesto ir rajono
vadovybė, daug babtiečių. Po sveikinimo kalbų vyriausybinės delegacijos vadovas
Algirdas Brazauskas perkirpo juostą atidengdamas granitin lentą su lakonišku
užrašu „Kaunas–Klaipėda 1987“. Po to kelininkai ir svečiai išvyko į pagrindines
iškilmes Šil lės sankryžoje.
Automagistralė atitiko aukščiausius to meto kelių tiesimo standartus ir
inžinerinius reikalavimus. Kelio projektuotojai mintimi aplenkė laiką, pasitelkė
savo (nutiestos Vilniaus–Kauno automagistralės) ir pažangią užsienio specialistų patirtį, priėmė drąsius sprendimus,
kurių originalumą ir ekonomin nau- 23
ilniaus Kauno Klaipėdos automagistralė, parengė
dą patvirtino prabėg dešimtmečiai. Ši
K. Akromas, A. Bružas, A. Gražulis, V. Imb ra s a s , R . A . u o z a i t i s , V . P e t k ū n a s , Kaunas,
automagistralė – vienas iš mūsų meto
1997, p. 99, 105–106.
ženklų, kuris mena kelininko profesiją 24 Ten pat, p. 59.
25
Ten pat, p. 71.
ir prasmingą darbą.
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Prieš uždarant
rekonstrukcijai tiltą,
kariškiai per 24 val.
šalia pastatė žemo
horizonto laikiną
medin

Šiuo metu Nevėžio
krantus prie Babtų
jungia du atskiri
skirtingų konstrukcijų
tiltai kairysis
sijinis šarnyrinis,
dešinysis
sijinis.

karpytasis
aizdas iš

kairiojo kranto pusės.
1998 m.

Tiltų per Nevėž
brėžiniai
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Kauno–Klaipėdos automagistral projektavo valstybės įmonė „Lietkelprojektas“, ji planuota 20 metų perspektyvai dvi priešinių eismo juostų važiuojamąsias
dalis skiria 12,5 m pločio juosta, kad ateityje būtų daug paprasčiau įrengti dar
po vieną 3,75 m pločio eismo juostą. Tada skiriamoji juosta liktų pakankamo 5 m
pločio, o kiekviena važiuojamoji dalis turėtų po tris eismo juostas.
Tiesiant šią magistral ir kitus kelius mechaniškai atspari skalda geležinkeliu
buvo gabenama iš Ukrainos. R vno srities Seliščės gyvenvietės apylinkėse Lietuva
eksploatavo 80 ha granito karjerą. Iš pradžių skalda buvo smulkinama vietoje,
vėliau į Kauną pradėta gabenti stambius granito luitus, čia juos skaldydavo į
reikalingas frakcijas26.
agistralė vienintelė Sovietų Sąjungoje buvo telefonizuota. Ant betoninių
stovų kas 3 kilometrai buvo pritvirtintas radiotelefonas. Atsiradus mobiliesiems
telefonams, šis brangiai kainav s projektas neteko prasmės.

Aukštaičių plentas
1940 m. baigtas tiesti 170 km ilgio Aukštaičių plentas. is prasidėjo nuo
emaičių plento netoli Babtų ties i kiškiais, ėjo pro šio valsčiaus kaimus Vikūniškius, Gaižuv l , Baj nus, Kamp s, toliau pro svainius, Kėd inius, Ram galą,
P nevėžį, P svalį iki B ržų. Šios magistralės statyba nebuvo išsamiai aprašyta ir
įamžinta, kaip emaičių plentas, nes ji driekėsi anksčiau buvusiais keliais. Tik
atskiri ruožai buvo patobulinti ir sujungti į visumą, pavadintą Aukštaičių plentu.
Darbų metu kelias nebuvo uždarytas. Kelias i kiškiai–B ržai sovietmečiu gerintas, asfaltuotas. Dabar jis dubliuoja „Via Baltica“ magistral , o ruožas Raub nys
(P svalio r.)–Aristav (Kėdainių r.) su ja sutampa.

„Via Baltica“
Tarp dviejų pasaulinių karų Lietuvą su užsieniu (Latvija, Vokietija) jungė
tik Ryg s–Ti žės ir Kauno– itk nų plentai. Su Lenkija dėl jos okupuoto Vilniaus
krašto iki 1938 m. Lietuva neturėjo diplomatinių santykių, tad ir reguliarus susisiekimas sauskeliais buvo įšaldytas.
Sovietų okupacijos sąlygomis Lietuva turėjo tik nedidelį sienos ruožą su
užsieniu. Ir nors tas užsienis buvo „broliškoji socialistinė Lenkija“, visi sauskeliai,
ved į šią šalį, ir toliau liko apmir , naudojami tik itin retiems, paprastai politinio
ar propagandinio pobūdžio pasienio kontaktams.
lugus socialistinei sistemai, o Lietuvai atkūrus nepriklausomyb , ekonominiai
ir politiniai besivienijančios uropos interesai reikalavo ir transporto integracijos.
Atsirado galimybė sutvarkyti tarptautinį greitkelį 67 (I koridorius), jungiantį
elsinkį, Taliną (keltu), Rygą, Kauną, Varšuvą ir Prahą. Kelio ruožas tarp Talino
ir Varšuvos dar vadinamas „Via Baltica“.
agistralės lietuviškas ruožas buvo nutiestas 1996–2005 m. panaudojant ir
uropos Sąjungos lėšas. Didžioji trasos dalis ėjo buvusiu keliu Sal čiai–Pasval s–
Panevėž s–Kėd iniai (Aristava), o nuo Arist vos iki Sitkūnų nutiesta nauja kryptimi.
Babtų seniūnijos teritorijoje „Via
Baltica“ kerta Babtų ir Gailiušių miškus, 26 B ra z a u s k a s A . Ir tuomet dirbome Lietuvai, Vilnius,
Da gupį, Kiaunupį ir ties Sitkūnais
2007, p. 130–131.
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rėminės sistemos su monolitinio gelžbetonio perdanga viaduku susijungia su Vilniaus–Klaipėdos automagistrale. Viaduko ilgis 79 m (tarpatramių nuotoliai 15 m +
25 m + 24 m + 15 m), plotis – 11,84 m. Viaduko projektas, kuriam vadovavo
uozas Plavinskas, buvo baigtas 1997 m., tais pačiais prasidėjo ir statybos darbai.
Kelio „Via Baltica“ ruožas Babtų seniūnijoje trumpas, vos 9 km, tačiau
labai prestižiškas.

Dabartinis Babtų krašto kelių tinklas
Dabartinėje Babtų seniūnijos teritorijoje, be minėtų valstybinės ir tarptautinės
reikšmės magistralių, gerai išplėtotas ir vietinių kelių tinklas, gausu gatvių gyvenvietėse. Vietinių kelių sąraše yra 82 kelių pavadinimai, jų ilgis – 138,6 km. Asfaltu padengta 7,05 km (5,1 proc.), žvyru 108,23 km (78,1 proc.) ir gruntu 23,32 km (16,8 proc.).
Šie valstybiniai keliai priklauso Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie
Susisiekimo ministerijos
1. Automagistralė A1 Kaunas–Klaipėda (17 km);
2.
agistralinio kelio A8 ( 67) („Via Baltica“) ruožas Panevėžys–Sitkūnai,
kuris prasideda nuo A1 automagistralės ties Sitkūnais (9 km);
3. Krašto kelio Nr. 229 Panevėžys–Kėdainiai– inkiškiai pradžia ties inkiškiais (2,0 km);
4. 8 rajoniniai keliai Nr. 1906 Aukštut niai Kani kai–Babtai–Lab nava–
Kėdainiai (18,5 km); Nr. 1914 Vilkij –Padauguva–Vareikoniai (8,0 km); Nr. 1915
Vandži gala–Preišiogal lė– onav (4,8 km); Nr. 1922 Raud ndvaris–Nauj eji Be natoniai– ema tkiemis (3,6 km); Nr. Babtų krašto kelių
1925
kiškė–Liučiūna – i kiškiai (4,8 km); Nr. 1940 Varei- schema
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koniai–Panevėži kas–Gaižuv lė (7,2 km);
Nr. 1948 privažiuojamasis kelias prie
Piep lių nuo kelio Nr. 1914 (1,1 km)
ir Nr. 1949 privažiuojamasis kelias prie
Urn žių nuo kelio Nr. 1906 (1,0 km).
Iš viso Babtų seniūnijos teritorija
eina 17 km automagistralių, 2,2 km magistralinio kelio, 2,0 km krašto kelio ir
49,0 km rajoninių kelių. Automagistralės
A1 ruožą prižiūri valstybės įmonė „Automagistralė“ (įsikūrusi V evyje), rajoninius
kelius – V „Kauno regiono keliai“.
Babtų, Panevėžiuko, Pag nės, uniškių ir Sitkūnų gyvenvietėse iš viso
yra 28,3 km gatvių. Asfaltu padengtos
gatvės sudaro 70 proc. (19,77 km), žvyro
dangos – 17 proc. (4,83 km) ir grunto –
13 proc. (3,7 km).
Babtų gyvenvietėje, seniūnijos duomenimis, yra 26 gatvės (12,5 km ilgio),
iš kurių ilgiausios Kauno (1,52 km), Šiltnamių (1,2 km), Kėdainių (1,0 km), Prieplaukos (0,88 km) ir Alytaus (0,72 km).
Pagrindinės gatvės asfaltuotos, o iš viso
asfaltu padengta 75 proc. gatvių.
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Dviejų lygių kryžkelės Babtų seniūnijos
teritorijoje.
Babtų kraštotyros muziejaus, Kelių muziejaus,
Antano Pulkauninko, Antano Liaudansko,
Henriko Kebeikio, Arvydo Skerio kolekcijų,
Isajaus Pilovniko nuotraukos, Emanuelio
Markausko schemos
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Panevėžiuko gyvenvietėje yra 15 gatvių (7,3 km), iš kurių ilgiausios Nevėžio
(1,34 km), vejų (0,94 km) ir Taikos (0,94 km). Asfaltuota maždaug pusė.
Pagynės gyvenvietėje užregistruota 13 gatvių (4,22 km), ilgiausios – Gynios
(0,63 km) ir emdirbių (0,58 km). Asfaltuota apie 80 proc., arba 3,37 km.
Keturios uniškių gyvenvietės gatvės turi 2,63 km ilgio Dvaro (0,86 km),
Saulėtekio (0,72 km) ir K. aleskienės (0,65 km). Asfaltuotos beveik visos.
Sitkūnai turi dvi gatves Sausio 13-osios (1,3 km) ir Radistų (0,35 km);
asfaltuota 1,2 km.
Taigi Babtų seniūnija vienintelė Lietuvoje, kurios žemėje susikerta du tarptautiniai koridoriai, be to, atsišakoja Aukštaičių plentas, yra išlik s istorinis Kauno–Raudondvario–Babtų–Kėdainių kelias.
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Kelininkų darbai tarp Babtų
ir inkiškių
igmantas Michnevičius

Pagrindiniai automagistralės Ka nas–Kla pėda tiesimo darbai prasidėjo
1970 m. Nuo I forto iki Nev žio dirbo Kauno tiltų statybos valdyba Nr. 1
(TSV-1, dabar AB „Kauno tiltai“), o nuo Nevėžio iki i kiškių – P nevėžio kelių
statybos valdyba Nr. 5 (KSV-5, dabar AB „Panevėžio keliai“).
Kauniečių bazė buvo įrengta dešinėje kelio pusėje, priešais B btų ąžuolų
girait , netoli automagistralės užbaigimą menančio akmens, o panevėžiečių – prie
inkiškių sankryžos, toje vietoje, kur dabar „ algirio pergalės“ parkas. Bazėse
buvo įrengtos nedidelės dirbtuvėlės, buitinės patalpos mechanizatorių, vairuotojų ir
techninio personalo nakvynei, laikinas kuro sandėlis. ia po darbo buvo saugomi
mechanizmai, žiemos metu ruošiamas karštas vanduo mechanizmų ir automašinų
variklių aušinimo sistemoms, nes antifrizas, t. y. aušinimo skystis, buvo deficitas.
Kauno TSV-1 ne tik tiesė kelius, bet buvo ir viena iš valdybų Kauno regione,
stačiusi tiltus ir viadukus, turėjusi Palemon galingą tiltų ir viadukų gelžbetonio
konstrukcijų gamybos poligoną. Visus automagistralės Kaunas–Klaipėda inžinerinius statinius, tiltus, viadukus iki Dub sos pastatė ši įmonė. Pagrindinis darbų
vadovas buvo Alfonsas eškinis, gabus ir sumanus organizatorius. is vadovavo
Babtų viaduko statybai, Nevėžio senojo tilto rekonstrukcijai ir naujo statybai.
ia reikėtų grįžti prie šio tilto, pastatyto tiesiant emaičių plentą, istorijos.
1944 m. vasarą, kai apylinkėse vyko Antrojo pasaulinio karo mūšiai, dalis perdangos
buvo susprogdinta. Greitai buvo atstatyti du tarpatramiai su medine perdanga ir
tauras, kurį sudarė trys keturkampės kolonos, sujungtos monolitine rėmsija. Tokiu
laikinu tiltu naudotasi iki 1957 m. Tada buvo pradėtas jo kapitalinis atstatymas.
Kol vyko darbai, transportas buvo praleidžiamas laikinu mediniu žemo horizonto
tiltu, kurį per parą pastatė kariškiai.
Tiesiogiai darbams vadovavo Antanas Pulkauninkas, o jam išvykus į P svalį – Antanas Guzas. Kelių statybos rajono Nr. 1 (KSR-1) vyriausiasis inžinierius
onas Radzevičius prisimena
Labai sudėtingas buvo tilto sijų betonavimas. Dirbama buvo žiemą. Klojiniai dedami dvigubi. Betonuota trimis pamainomis dvigubus „marškinius“ ištisai leidžiant karštą garą.
ia reikėjo ne tik daug jėgų, bet ir išmonės kokybiškai pakloti betoną. Darbas KS -1
buvo didžiulė gyvenimo mokykla, išmokiusi priiminėti vairius atsakingus techninius
sprendimus, bendrauti bei dirbti su inžineriniu personalu ir darbininkais1.
Vieną linksmą istoriją apie Nevėžio tilto prie Babtų sijų betonavimą pateikė
meistras Algis Stundžia. Betonuojama buvo trimis pamainomis per parą.
tokių
parų irgi buvo ne viena. Visą tą laiką dirbo Antanas Guzas, Algis Stundžia, kiti
meistrai. Kartą atvažiavo vyriausiasis
valdybos inžinierius . Radzevičius. Pa- 1 Reinys G. ie visada pirmieji knyga apie „Kauno
mat s nuvargusius vyrus, liepė jiems
tiltų“ istoriją ir žmones, Kaunas, 2002, p. 61.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

nuvažiuoti į Babt s nors pavalgyti, pats pažadėjo prižiūrėti betonavimą.
at
betonuojant perdengimo sijas proceso stabdyti negalima, jį turi prižiūrėti kvalifikuotas specialistas.
A. Guzo vadovaujami vyrai nuvyko į Babtus, apšilimui „mažumą truktelėjo“
ir... sumigo. Prie tilto pasirodė tik kitą dieną. . Radzevičius tik dėbtelėjo į juos
ir be žodžių išskubėjo į Kauną, į darboviet 2.
Tiesiant automagistral , šis tiltas turėjo likti kairėje jos juostoje, tačiau važiuojamoji dalis buvo per siaura ir neatitiko kelio išilginio profilio, be to, aukščių
skirtumas tarp tilto galų ir vidurio buvo apie 80 cm. Išanalizavus techninius ir
ekonominius variantus, 1975 m. buvo nutarta tiltą rekonstruoti. Tilto angos statinis, sveriantis 1 800 tonų, buvo pakeltas į reikiamą aukštį, o važiuojamoji dalis
paplatinta iki projektinės užduoties, t. y. 11,75 m.
Kur kas anksčiau – 1972 m. – dešinėje automagistralės juostoje buvo pastatytas naujas tiltas. am panaudotos unifikuotos tėjinio profilio 24 m ilgio įtempto
armavimo gelžbetoninės sijos, kurias gamino Telšių kelių statybos valdyba Nr. 3
(KSV-3, dabar AB „ emaitijos keliai“). Naujo tilto atramos tokių pat angų kaip
ir senojo, tik įrengtos su pailgintomis skirtingo ilgio gembėmis. Projektą rengė
„Lietkelprojekto“ specialistai Darius ickis ir Stasys Starta.
Trumpai apie šių Nevėžio tiltų darbų vadovą Alfonsą eškinį. is gimė Liudvin vo valsčiaus žgirių kaime, Nepriklausomybės kovų dalyvio Vinco eškinio
šeimoje. 1944 m. kovo mėn. įstojo į generolo P. Plechavičiaus Lietuvos vietin
rinktin , ją išformavus pateko į koncentracijos stovyklas Štuthofe ir Gros Rozene
(Gross Rosen, dabar Rogo nica, Lenkija). Laimingai grįž s, 1955 m. baigė KPI
idrotechnikos fakultetą. Iš pradžių dirbo Baltarusijoje, V tebsko kelių statybos
rajone. 1958 m. grįž s į Lietuvą, statė tiltus aže kių ir Ukmerg s rajonuose, o
nuo 1963 m. visą likusį aktyvų gyvenimą Kauno TSV-1 vadovavo tiltų ir viadukų
statybai. 2012 m. gruodį A. eškinio vardas suteiktas Kleb niškio tiltui (faktiškai
du tiltai greta, jo statyti 1964 ir 1981 m.) per N rį.
Kauno TSV-1, emaičių plentas ir automagistralė Kaunas–Klaipėda turi dar
vieną asmenį, visą gyvenimą skyrusį keliams. Tai tarp inkiškių ir Ari galos,
P aluonės kaime, 1920 m. sausio 1 d. gim s bei aug s Stasys Ganusauskas, ilgametis Kauno TSV-1 vyriausiasis inžinierius. Pokaryje jis vadovavo emaičių plento,
jo tiltų remontui ir rekonstrukcijai. 1940 m. baig s Kauno aukštesniąją technikos
mokyklą, savo darbin veiklą pradėjo Riet vo kelių ruože. o tėvas buvo griežtas,
mokslo ir žinių vert branginantis ūkininkas. Kai Stasys per kelių tiesimo praktiką
dirbo Ariogaloje, atvyko pasižiūrėti. Tėvo įvertinimas buvo santūrus, bet geras.
Gal tai ir nulėmė tolimesnį sūnaus likimą. Antrojo pasaulinio karo metais Stasys
buvo mobilizuotas į Vokietijos reicho darbo tarnybą, statė aerodromus. 1944 m.
pabėgo ir pradėjo dirbti kelininku Kėd iniuose. 1957 m. tapo Kaune įkurto KSR-1
viršininku. Kadangi nebuvo komunistas, netiko būti įmonės vadovu, tad vėliau
buvo paskirtas vyriausiuoju inžinieriumi. Šias pareigas, tiesa, keičiantis įmonės
pavadinimams (Kauno TSV-1, AB „Kauno tiltai“), ėjo iki pensinio amžiaus. Vėliau grįžo į tėvišk , ūkininkavo. irė
2001 m. liepos 2 d., palaidotas L sčių 2 Ten pat, p. 62.
Tėjinis – T raidės konfigūracijos. ed. pastaba.
kaimo kapinėse šalia emaičių plento,
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kurį gražino, rekonstravo, tiesė naująją automagistral . Inžinieriaus amžino poilsio
vieta yra priešais Daugėl škių mišką, kurio pakraštyje buvusioje Kauno TSV-1
gamybinėje bazėje jis vadovaudavo gamybiniams pasitarimams automagistralės
tiesimo klausimais.
S. Ganusauskui dirbant KSR-1 viršininku, 1957 m. pradėtas jau minėtas
Nevėžio tilto prie Babtų atstatymas.
S. Ganusauskas ir . Radzevičius sudarė gerą projektuotojo ir gamybininko
duetą. ie pradėjo naują lietuvišką kelių organizacijos laikotarpį.
at 1962 m.
. Radzevičius buvo perkeltas į „Lietautokelprojektą“ kelių skyriaus viršininku, o
1965 m., įkūrus Autokelių tyrinėjimų ir projektavimo institutą „Lietkelprojektas“,
paskirtas pirmuoju direktoriumi. uo išbuvo iki 1992 m. . Radzevičiui vadovaujant
prasidėjo Vilniaus–Kauno, Kauno–Klaipėdos, Vilniaus–Panevėžio automagistralių,
naujų inžinerinių statinių, tiltų, viadukų, kartu ir numatomų statyti prie Babtų,
projektavimas.
Tiesiant automagistral šalia Babtų iššūkis buvo ne tik tiltai per Nevėžį,
bet ir iškasos dešinėje ir kairėje upės pusėse. Kadangi dešinė kelio juosta buvo
tiesiama visiškai nauja trasa, reikėjo gerokai išplatinti esamą iškasą per Babtų šilą.
Tiesiant emaičių plentą kietus molio klodus prireikė sprogdinti.
anyta, kad
šiais laikais galingi ekskavatoriai turėtų įveikti tvirtą paderm . Deja, ekskavatorių
kaušai tik braukė per molį, tarsi granitą. Teko kviesti Kelių statybinių medžiagų
įmonių susivienijimo „Granitas“ sprogdintojus. Kieto grunto padermė subyrėdavo
į stambius gabalus, panašius į akmens anglis. Iškasos šlaite atsiverdavo įstriži,
suaižėj ypač kieto molio sluoksniai.
Priešingame upės krante darbus trukdė iš šlaitų tekėj s šaltinių vanduo.
Apie 300 tūkst. m2 iškasos gruntas netiko sankasai įrengti, buvo labai drėgnas,
minkštas ar panašus į tyr . is buvo vežamas į išlykius. Kad neklimptų ekskavatoriai ir savivarčiai, teko kloti rąstų paklotus. Dar ir dabar šios iškasos šlaitai
sukelia rūpesčių.
Už Nevėžio Panevėžio KSV-5 turėjo įrengti pylimą per Striūn s upelį ir
suformuoti daubą vandens baseinui. Pakilusį žemės plotą su išlikusia sodyba,
kurį iš vienos pusės juosė Striūn , reikėjo karjeru atkirsti iš kitos pusės, o gruntą
panaudoti kelio sankasai supilti. Važiuoją automagistrale žmonės net nepagalvoja,
kad vandens baseino sala – tai kelininkų dirbtinai suformuotas žemės lopinėlis.
Dvi gelžbetonines keturkampes vandens pralaidas po pylimu ir vandens šachtą
montavo Kauno melioracijos statybos valdyba ( SV). Gruntui pervežti į pylimą
buvo naudojami Kauno TSV-1 ir Panevėžio KSV-5 prikabinami skreperiai (vilkikas
traktorius T-100 su prikabinamu 6 m3 kaušu). Šiame tiesiamos automagistralės
ruože (iki inkiškių sankryžos), kad neatsiliktų pagrindų įrengimo darbai, skreperiai dirbo 2–3 pamainomis.
Vandens baseinas šalia magistralės ant Striūnos upelio atsirado susiklosčiusių
aplinkybių ir projektuotojų sumanumo dėka.
1969 m. dalį lėšų, skirtų žemės ūkiui, buvo nutarta panaudoti priešerozinės
paskirties tvenkiniams įrengti. Vandens ūkio projektavimo institutas tokį tvenkinį
suprojektavo „Nevėžio“ kolūkio teritorijoje, ant Striūnos upelio. Kadangi tuo metu
buvo pradėta tiesti Kauno–Klaipėdos automagistralė, projektuotojas . Grigelis
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sumaniai pakeitė patvankos vietą, sutapatindamas ją su kelio trasa. Šis sudėtingas
tarpžinybinis derinimas sutaupė per pus milijono rublių (nereikėjo statyti dviejų
tiltų), sukūrė gražų gamtovaizdį su 45 ha vandens baseinu.
Daug triūso įrengiant Striūnos baseiną ir pylimą įdėjo ilgametis Panevėžio
KSV-5 darbų vykdytojas Algirdas Radimonas, vadovav s visiems šiai valdybai
paskirtiems automagistralės statybos ruožams. is buvo sukaup s didel patirtį,
energingas, sąžiningas ir linksmas žmogus. inkiškių sankryžoje įkūr s atramin
baz su remonto dirbtuvėmis, bendrabučiu vairuotojų ir mechanizatorių nakvynei,
automagistralės statyboje dirbo apie dešimtmetį. 1972 ir 1973 m. jis buvo atsakingas už respublikinių skreperininkų varžybų organizavimą. os, iki tol vienintelės
Lietuvoje, vyko prie Striūnos.
Pirmosiose varžybose dalyvavo visų 12 Lietuvos kelių ir tiltų statybos valdybų skreperininkai. Pirmąją komandin vietą iškovojo kauniečiai, o geriausias
buvo Panevėžio KSV-5 atstovas Algis Petraitis.
Trečiosios skreperininkų varžybos vyko 1975 m. Dubysos slėnyje. Šių varžybų pagrindu buvo sukurta kino apybraiža „Kelias“.
Skreperius naudoti žemės darbams labai skatino tuometinis Kelių statybos
tresto, automagistralės tiesimo generalinio rangovo, valdytojas Albinas Valentavičius. Tuo metu nebuvo efektyvių grunto tankinimo priemonių, o skreperiai ne
tik patys pasikraudavo, perveždavo, bet ir paskleisdavo bei sutankindavo gruntą.
Skreperių mašinistų darbas buvo sunkus, nes vilkiko kabinoje visą laiką reikėjo
sėdėti pasisukus šonu ir stebėti, kaip kaušas pasikrauna gruntą ir tolygiai jį iškrauna. Už gerą darbą skreperių mašinistai ir jų vadovai būdavo įvairiai skatinami.
Varžybos tobulino skreperininkų kvalifikaciją, o prie Striūnos pagreitino darbus.
Daug smagių akimirkų iš naujo prisiminiau rašydamas šias eilutes. Beveik
visus šiuos vyrus, apie kuriuos rašau, pažinojau asmeniškai. Būta visko užeidavo
darganos, lūžo technika, amžinai trūko savivarčių, bitumo, skaldos, atsarginių dalių,
cemento, metalo, į „plačiąją tėvyn “ nuolat buvo siunčiami stūmikai (tolkačiai) ,
kad gautų papildomų fondų, trūkstamų medžiagų ar įrengimų. Šiandien atrodo,
kad viso to vargo nebuvo, liko tik geriausi prisiminimai apie kelininkų draugyst , norą padėti vienas kitam, jų optimizmą, pasiaukojimą ir ištikimyb profesijai.

Stūmikas (tolkačius, iš rus. то кат – stumti), tiekėjas. Sovietmečiu įmonėms buvo skiriami fondai
(medžiagos, įrengimai), tačiau gamyklos vėluodavo
juos pagaminti. monės siųsdavo į tas gamyklas
tiekėjus, kurie teisėtai turimus fondus kyšiais, kaip
tada sakydavo, išmušdavo, tuščiomis rankomis palikdami mažiau apsukrius. Veiksmingiausi būdavo
lietuviški rūkyti mėsos gaminiai, įvairūs gėrimai,
mažiau paklausus kyšis – pinigai. ed. pastaba.

ISTORI A

AR

ITEKT

RA

IN RASTR

KT

RA IR

AMYBA

emaičių plento akmenskaldys
Antanas Barkauskas

Apie ketvirtojo dešimtmečio vidurį prasidėjo emaičių plento tiesimas .
agistralės grindinys turėjo būti dengiamas akmens skalda, smėlio pagrindu.
Ši žinia labai džiugino. Bus pastovesnio darbo. Iki tol tik retsykiais jį tesurasdavau. Dirbau dvaruose ir ūkiuose, melioracijoje, miškų tvarkymo ir medienos
ruošos darbus, statybose. Darbo ir ilgesnio prieglobsčio ieškodamas lankiausi
Vilkijoj , Veliuonoj ,
kiškėje, urbark , Ras iniuose, Panevėžyj , Šiauliuos , niškyje, Telšiuos , Kla pėdoje. Lietuvą pamačiau, bet tvirtai įsikurti niekur nepavyko.
Vėl sugrįžau į Kauną, kartais Papa čiuose apsistodavau. okiausi, t siau savišvietą.
Pasinešiau į emaičių plentą. Ieškojau ir susiradau pakaunės ruožo rangovą.
is pasiūlė įsijungti į grup , sprogdinančią riedulius. Sutikau. Vyrai mielai priėmė.
Grupės vadovas Valentinas išsamiai instruktavo, kaip privalau elgtis.
– iūrėk, būk apdairus, atsargus, kitaip bėdų prisišauksime.
Supratau, kad su panašiais dalykais nejuokaujama. Sprogdindamas ir pats
į orą gali išlėkti...
Prie sutelkto darbo ritmo gan greit įpratau. Gav žinių, kur esama stambiausiųjų riedulių, keliaujame žaliuojančiais laukais ir, aptik akmenyną, imamės
darbo. Užduotys paprastos prisitaikai, sėdėdamas prie tau skirto akmens, ir kaltu
kali jame kuo gilesn ertm . Po to beri tam tikrą normą sprogstamosios medžiagos,
įbedi Bikfordo virvel , uždegi ją ir mauni kuo toliau, virsti į numatytą daubą.
Garsus trenksmas, ir grįž s randi krūvą plokščių, skeveldrų. Atvažiuos vežėjai ir
nugabens jas ten, kur reikia. ia jau ne mūsų rūpestis.
Iki vidurvasario mus lydėjo sėkmė.
žiauri nelaimė atsitiko dirbant prie
I forto. Buvo pats priešpietis. Aš, iškal s įspūdingo dydžio akmenyje gilią kiaurym , įpyl s dinamito, apsižiūrėjau, jog per trumpa padegamoji virvutė. Per greit
įvyks sprogimas, nepabėgsi. Tad einu į tolokai įrengtą palapin rezervų atsinešti.
Tuo tarpu, baig s savo užduotį, pro šalį ėjo vadovas ir pastebėjo, jog akmuo
nesusprogdintas, o Antano nėra.
– Galvojau, jaunasis praktikantas išalko, pavargo, palapinėn nukuitė. Reikia
žmogui padėti, – taip vėliau aiškino savo veiksmų motyvus Valentinas.
is sėdosi prie mano akmens, ėmėsi aštraus kalto ir, net vandens neįpyl s,
kalė ir kalė.
dinamitas šitokių sutrenkimų netoleruoja. Driokstelėjo neįprastas
trenksmas. Bėgame prie savaime susprogusio akmens.
ten matome – mūsų
šaunusis Valentas tįso.
– Duokite tvarsčių – šaukia Konstantinas, grupės narys. Ir mes plėšome
marškinius, viską, ką turime. Aptvarstome, kaip mokame. Kažkuris iš mūsų ir
traukučių lapų atnešė. ūsiškė diagnozė labai liūdna kairiosios rankos plaštakos
vien likučiai belik , akis išplėšta tabaluoja. „Viešpatie gailestingasis “ – kažkuriam
išsprūsta.
Vargais negalais sužeistąjį nugaIštrauka iš Antano Barkausko prisiminimų knygos
bename į Kauno senamiestyje esančią
Laikmečio kaitai, Vilnius, 2009, p. 40–45. Antraštė
artimiausią ydų ligonin . ...
sugalvota leidėjų.
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Akmenų skaldymas

Kai kur vyrai gruntą veikdavo
tik su laužtuvais. BKM nuotraukos

iemą magistralės tiesimas sustabdomas. Sužinau, jog šioks toks darbas yra
prie miškų kirtimo, jų valymo. Ne pyragai, tačiau kur dingsi. Keliauju pas eigulį
konsultacijų. Susirandu partnerį. Tik nakvynnamis tolokai. Brendame ankstyvą rytą
tris kilometrus per gilų sniegą, kuriame laužą. aunuolyną retiname, senmiškėje
medžius griauname, skabome, pjaustome, į rietuves krauname. ...
Vėliau dirbau statybose. Negalėčiau pasigirti, jog ir statybininko amatas labai
sekėsi. Pagalbinio darbininko užduotis buvo gana proziška imi kampuotą balną ir
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krauni į jį plytas. Paskui ant pečių įtvirtini ir kariesi į antrą, trečią aukštą. Svoris
didelis, diržai veržia. gud darbininkai viską apskaičiuoja, naujokai – priešingai,
plytų kraunasi su kaupu.
kaupas nepatikimas, plytos byra. Tad ir man teko
paragauti jų pribloškiančių smūgių. ...
Štai ir vėl atėjo palaimingasis pavasaris. Rūpesčių mažėja. Naktį palapinėje
gali praleisti, paukščių čiulbesiais pasidžiaugti.
aistas pigesnis, įvairesnis. Ir
darbų surandi greičiau negu rudenį.
Vėl drožiu į emaičių plento tiesimo rangovų valdas. Dabar čia vaizdas
kitoks. Kelio kryptys jau aiškios, suniveliuotos. Prasideda žemės darbai. Daugybė
vienkinkių savivarčių veža iš karjerų smėlį. es kasame abipus magistralės gilius
griovius – kuklias vandens nutekėjimo vagas. Plente smėlį karučiais lyginant dar
skalda reikia užpildyti. Taigi be akmenskaldžių neapsieisi. Imamės ir šių darbų.
Akmenys vežami kuo įvairiausi susprogdintieji luitai ir dar nemaži, apvalūs rieduliai. Vežėjams paranku, rieduliai rietuvėse daugiau vietos užima.
Perkuosi specialų seną didelį kūjį. Sunkenybė Ir pentis atšipusi, reikėtų
aštrius kampus priliedinti. Tiek to. Imu apvalainą riedulį, žemėje įtvirtinu ir iš
visų jėgų rėžiu jam į pakaušį. Ugnis pilasi, žiežirbos lekia į visas puses, šiukšlėti
trupiniai taikosi į akis. Pagyven s kaimynas stebi, o paskui neiškent s klausia
– aunuoli, pažaisti atėjai Be akių likti nori
– Ne, nežaidžiu, tik pirmą kartą akmenis skaldau, – teisinuosi. Kaimynas atlyžta
– Argi taip akmenys skaldomi – šypsosi.
Prieina, riedulį laužtuvu sukinėja, suranda plokščiausią vietą ir trenkia
kūju. Akmuo iš karto suskyla į kelias dalis. Dabar, jei dar reikia, skaldyk toliau.
– Labai dėkoju.
– Nereikia. Kam nors prireiks tavo pagalbos – padėk.
Nuo šiol sąžiningai sakydavau pažįstamiems esu akmenskaldys
Kitąmet vėl keitėsi darbų pobūdis. agistralės paviršių teko ištisai tvirtinti
smulkiausia skalda. Reikėjo įsigyti daug mažesnį kūjelį, kojoms – deficitinį padangų apavą. is, ypač vasarą, kaitino kojas, turėjo kitų nepatogumų. Tad šias
„vyžas“ kartais atidėdavau į šalį ir bandžiau be jų apsieiti. Apsirikau. Kojų pirštai
gerokai nukentėjo.
Rudeniop jau dirbau prie Babtų tilto statybos. Uždarbiauti atbildėjo mano
bičiulis Stepas. Ten netikėtai patyriau ir savotišką naujoko krikštą. Kai važiuoji
emaičių plentu, prie tilto per Nev žį, dešinėje kelio pusėje plyti gerokai prarausta
priekalnė. os kasti iš kažkur atvyko karinga, tačiau ne per daug darbšti jaunuolių
kompanija. Kasėjų grupė iš rangovo ėmė reikalauti didesnio atlyginimo už atliekamą
darbą, keisti įkainius. Šiam nesutikus – paskelbė streiką. Iš Kauno atvyko raitosios
policijos būrys, išvaikė streikuotojus. Nepaisant to, piketai t sėsi, darbai sustojo.
Ateiviai nerimsta, ūžauja, triukšmauja. es jiems, įtūžusiems, irgi užkliūvame.
udu su Steponu šiai šutvei nepriklausėme, tad ir toliau tiltui skaldą ruošėme.
Nedelsiant buvome apšaukti streiklaužiais ir nuo tų niekšelių lazdų gavome. Niršus
būrys. Argi šitokiam šiurpiam antplūdžiui pasipriešinsi Kai Nevėžio tilto statyba
ėjo į pabaigą, persikėlėme prie Dub sos. Aplinka čia buvo žavinga srauni, skaidri
upė, tankūs žilvičių krūmai, pilni smagiai krykštaujančių paukščių.
us priėmė
gyventi nauji svetingi šeimininkai.
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Dramatiška Sitkūnų radijo stoties
istorija
onas Stanionis

Sitk nų radijo stoties amžius palyginti trumpas,
bet kupinas dramatiškų, su Lietuvos valstybės istorija
susijusių įvykių. os atsiradimą aptemdė Antrasis pasaulinis karas ir sovietų okupacija, tačiau ji suvaidino
labai reikšmingą ir garbingą vaidmenį 1991 m. Sausio
13-osios įvykių metu, kai buvo iškil s pavojus prieš
metus atkurtai mūsų šalies nepriklausomybei. SSRS
desantininkams Vilniuje užgrobus televizijos bokštą ir
Lietuvos televizijos ir radijo rūmus, būtent iš Sitkūnų
radijo stoties pasauliui buvo pranešta apie agresiją ir
lietuvių tautos ryžtą ginti savo laisv .

onas Stanionis

Nepriklausomos Lietuvos įdirbis
Sumanymas pastatyti Lietuvos poreikius atitinkančią radijo stotį kilo
a.
ketvirtajame dešimtmetyje.
at tuometinės Ka no radijo stoties ali kalnyje signalai pasiekdavo ne visas krašto vietoves, ne visur buvo gerai girdimi. Padėtis
kiek pagerėjo 1936 m. ak dvare pradėjus veikti Kla pėdos radijo stočiai. Tačiau
problema liko, nes kauniškė radijo stotis tarp 22 uropos stočių pagal galią buvo
atsidūrusi paskutinėje vietoje. Naujos, galingesnės ir modernesnės, radijo stoties
poreikis tapo būtinybe.
1936 m. buvo paskelbtas Tautinės radiodifuzijos stoties pirkimo konkursas. Stotis
turėjo būti 60/120 k galingumo ir dirbti ilgųjų bangų 1 100–2 100 m diapazonu.
Varžybose panoro dalyvauti 15 firmų, konkurso sąlygas atitiko 11. Komisija atrinko geriausius pasiūlymus, tačiau Vyriausybė 1937 m. sausio 1 d. stoties
statybą atidėjo. Prie šio klausimo ji grįžo 1938 m. balandžio 28 d. ir nutarė leisti
Susisiekimo ministerijai statyti radijo stotį Sitkūnų apylinkėse.
Naujas konkursas nebuvo skelbtas, svarstyti ankstesnių pretendentų pasiūlymai. galiota komisija nutarė 60/120 k
radijo siųstuvo įrengimus užsakyti
Anglijos firmai „Standard Telephones and ables Limited“. Sandorio suma buvo
35 808 svarų sterlingų ir 15 šilingų, arba 1 057 432,39 litų.
Šiai firmai buvo užsakytas ir komplektas darbo lempų.
Sutartį 1938 m. rugpjūčio 26 d. Kaune pasirašė Lietuvos Respublikos inistrų
Tarybos įgaliotas Pašto valdybos direktorius Vaclovas Birutavičius ir „Standard
Telephones and ables Limited“ įgaliotinis Alfredas halkas1.
„Standard Telephones and ables Limited“ atstovas Lietuvoje tada buvo
inžinierius Pranas iksa. Atsiminimuose jis praskleidžia sutarties pasirašymo užkulisius ir intrigas2.
Rengdami konkursui pasiūlymus,
1
Štikelis S. Eterio šviesa, Vilnius, 2001, p. 64–69.
Anglijos kompanijos inžinieriai savaitė- 2 iksa P. Gyvenimas kaip skrydis, Vilnius, 2014,
p. 250–255.
mis dirbo Kaune. Gav žinią, kad kon-
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„Standard Telephones and Cables Limited“ atstovo inž. P. Hiksos
paraiška dalyvauti Sitkūnų radijo stoties statybos konkurse.
Iš LC A fondų

kursą laimėjo, jie kartu su direktoriumi A. halku labai apsidžiaugė. P. iksa savo bute Š nčiuose paruošė karališką stalą 20 žmonių ir pakvietė sprendimą priėmusios komisijos narius. Tačiau V. Birutavičius visų vardu griežtai atsisakė. Tada
sutartį aplaistyti buvo pakviesti šeimininko draugai karo lakūnai su žmonomis.
Ryto metą anglų kompanijos atstovai išvyko namo, bet P. iksos bute
netrukus pasigirdo telefono skambutis. V. Birutavičius pranešė, kad gautas konkuruojančios anglų firmos „ arconi“ skundas, jog „Standardo“ pateikti kai kurie
techniniai parametrai yra klaidingi. Skubiai buvo sugrąžinti kompanijos inžinieriai,
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adijo stoties
elektrinė. 1940 m.
Sitkūnų radijo stoties
S S archyvo nuotr.

jie su užsakovo atstovais drauge skaičiavo, diskutavo ir įtikino, kad konkurentų
skundas neturi pagrindo.
Renkant stočiai vietą siekta, kad ji būtų arti Lietuvos geografinio centro,
ne industrinėje aplinkoje, ant įžeminimui tinkamo grunto ir šalia gerų kelių. Šias
sąlygas atitiko B btų valsčiaus
un škių, uod nių, Sitkūnų apylinkės, kurios
buvo šalia laikinosios sotinės ir emaičių plento. os kartu su L pėmis minimos
rengtuose dokumentuose. Pagaliau inistrų Taryba nutarė leisti Susisiekimo ministerijai statyti radijo stotį uodonių–Sitkūnų kaimų aplinkoje.
1938 m. spalio 10 d. matininko . Petrausko pateiktame sklypo plane nurodyta, kurie vienkiemiai bus nukelti, kurie apkarpyti, kur eis kelias iš Sitkūnų palivarko3. Kraštotyrininkų surinktais duomenimis, stočiai parinktoje vietoje buvo ono ir
Antano Striukaičio, Prano Ščiukausko, Lozaičių vienkiemiai, daug pelkių ir krūmų.
Buvo apskaičiuota, kad radijo stočiai elektrą pigiau kainuos gaminti vietoje,
negu ją atsivesti iš Kauno. lektros stočiai pastatyti buvo pasirinkta šveicarų firma
„Gebr der Sulzer“, kuriai atstovavo inžinierius V. Steponavičius. Komplektą sudarė
3 dyzeliniai motorai, 2 kintamosios srovės generatoriai, automatiniai įtampos reguliatoriai ir mašinų salės 5 tonų keliamosios galios kranas su bėgiais, kiti priedai.
į šveicarai pristatė 1940 m. geguž . Tų pačių metų rudenį elektrinė, pastatyta
už pagrindinių rūmų, buvo išbandyta ir priimta jau dalyvaujant okupantės SSRS
atstovams. lektrinė turėjo bokštin dalį su vandentiekio talpomis. Ant bokšto
buvo numatyti prožektoriai stoties teritorijai apšviesti.
Konkursas 240 m antenos stiebui buvo paskelbtas 1939 m. sausio 11 d. Laimėjo prancūzų firma „Soci t Francais Radio-electri ue“, kuriai atstovavo atsargos
brigados generolas A. Kurkauskas.
Pagrindinį stoties pastatą per nepilnus metus pastatė Pašto valdyba pagal
„Standard“ kompanijos techninius brėžinius ir architekto . Kovalskio projektą.
Darbus atliko rangovai S. Gurvičius ir I. udelevičius.
1939 m. rugsėjį Sitk nuose apsilank s žurnalo „Pašto pasaulis“ korespondentas pagrindinį stoties pastatą pavadino didžiuliu ir architektūriškai gražiu rūmu
bei atpasakojo, ką matė
3

Štikelis S. Eterio šviesa, Vilnius, 2001, p. 69.

ISTORI A

AR

ITEKT

RA

IN RASTR

KT

RA IR

AMYBA

Požemio kairėje pusėje (pagrindinės techninės patalpos buvo
adijo stoties rūmai.
suprojektuotos rūsyje – red. pastaba) didelė katilinė, greta jos
1940 m.
kuro sandėlis. Dešinėje pusėje, apačioje siųstuvo salės,
mašinų S S archyvo nuotr.
salė 25
10
3,2 m . Salės šonuose
du rezervuarai, kurių
kiekviename telpa po 21 000 litrų distiliuoto vandens. Šalia rezervuarų
pompos ir
siųstuvų šaldytuvai, o mašinų salės viduryje rengtas generatorius lempoms kaitinti. Už
salės rengiami sandėliai, slėptuvė, dušai ir kt.
iršuje, ties mašinų sale, didelė 22 10 6,5 m siųstuvo valdymo salė. iename jos šone vidutinių bangų, o kitame trumpųjų bangų siųstuvai. Toliau rengimai
svečių kambarys, laboratorijos, inžinierių, vietos studijos, stoties viršininko kabinetas bei
raštinės patalpos ir sargo butas.4
Sutartyje su „Standard“ kompanija buvo numatytas ilgųjų bangų siųstuvas.
Konkurentams Kauno radijo stotį stumiant iš šio diapazono, nutarta pereiti prie
vidutinių bangų. 1939 m. kovą
ontr ( ontreu , Šveicarija) mieste vykusioje
Tarptautinės radiodifuzijos sąjungos konferencijoje Lietuvai pavyko Sitkūnų stočiai
gauti išskirtin 480 metrų bangą. Ryšium su tuo buvo nutarta stoties galingumą
padidinti iki 60/140 k . Anglų firma su pakeitimais sutiko ir pasižadėjo stotį
pastatyti iki 1940 m. kovo 4 d.5
Stotis turėjo pradėti veikti 1940 m. pabaigoje. Inžinierius P. iksa jau buvo
gav s laišką, kad pirmieji siųstuvo įrengimai yra supakuoti ir lenkų laivu bus
pristatyti į Kla pėdą. Tačiau viską sumaišė prasidėj s Antrasis pasaulinis karas.
Sitk nams skirtą siųstuvą Didžiosios Britanijos valdžia rekvizavo karo reikmėms.
is buvo sumontuotas ertfordširo ( ertfordshire) grafystės Brukmansparko (Brookmans Park) kaime, į šiaur nuo L ndono.
Kitoks likimas ištiko prancūzų pagamintą radijo antenos stiebą. is ars lio
uoste buvo pakrautas į laivą ir pasiųstas į Lietuvą. Vokiečiai laivą paskandino.
Taigi Lietuvos Vyriausybės sumanymas pastatyti tautin radiodifuzijos
stotį, kuri vėliau buvo vadinta Kauno
radijo stotimi, o galiausiai nusistovėjo
4
Sv(ėrė) T(adas). Naujosios Kauno radijo stoties
Sitkūnų stoties pavadinimas, liko nestatyba, Pašto pasaulis, Kaunas, 1939, nr. 9, p. 122.
5
realizuotas.
Štikelis S. Eterio šviesa, Vilnius, 2001, p. 76, 79.
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Inžinierius P. iksa prisimena, kad per dvejus metus, kai tvarkė Sitkūnų
radijo stoties reikalus (globojo kompanijos specialistus, rengė dokumentus, samdė
vertėjus), išleido apie 7 000 litų. eigu konkursas būtų buv s realizuotas, jis būtų
tap s turtingu žmogumi. Už „Standard“ kompanijos honorarą būtų galėj s nusipirkti 200 ha dvarą ar pasistatyti 4 aukštų namą. Karui prasidėjus, viską teko
nurašyti į nuostolius.6

Stoties veikla sovietmečiu
Nacmečiu Sitkūnų radijo stoties pastate veikė pradinė mokykla. Šeštadieniais
ir sekmadieniais joje vykdavo jaunimo šokiai, kurie neretai baigdavosi muštynėmis
tarp atskirų kaimų vaikinų. Pasitraukdami vokiečiai išsprogdino elektrin . ie taip
pat sugriovė Vilniaus ir Kauno radijo antenų bokštus.
Grįžusi sovietų valdžia Vilniaus radijo programų transliaciją kukliomis priemonėmis atnaujino greitai, o Kauno radijo turinys gyventojus pasiekdavo laidais.
Radiofikacijos ir radiofonijos komitetas prie LSSR inistrų Tarybos rūpinosi
atkurti radijo technin baze, planavo jos perspektyvą. Buvo grįžta prie Sitkūnų
radijo stoties įdirbio. T sti šios stoties statybą buvo suinteresuota ir
askvos
valdžia, nes iš pakaunės patogu SSRS propagandines laidas transliuoti į užsienį.
1948 m. rugsėjį į Sitkūnus atvyko pirmieji statybininkai, Ryšių ministerijos
statybos direkcijos specialistai. Statybininkams ir darbininkams gyventi buvo pastatyti trys barakai. Pirmiausia pradėta remontuoti techninį pastatą, iš kurio jau
buvo iškelta pradinė mokykla.
1949 m. įkurta 98-ojo ryšių objekto (Sitkūnų radijo stoties) direkcija. Pirmuoju šio „objekto“ (sovietai mėgo įvairias įstaigas įslaptinti numeriais, vadinti
jas „pašto dėžutėmis“) viršininku paskirtas Aleksejus Vasilčionokas.
Stoties įrengimai ir metalo konstrukcijos buvo gabenami iš
askv s, Leningr do, Novosib rsko, G rkio ir kitų miestų. Darbai vyko sparčiai – 1950 m.
pietų–šiaurės kryptimi pastatyti du 65 m aukščio ir du 85,5 m aukščio bokštai.
Tokie pat du bokštai iškilo rytų–vakarų kryptimi. Ant jų buvo sumontuotos
Komisija apžiūri
per Antrąj pasaulin
karą vokiečių
susprogdintos
elektrinės griuvėsius.
1945 m. S S
archyvo nuotr.

6

iksa P. Gyvenimas
kaip skrydis, Vilnius,
2014, p. 254–255.

ISTORI A

AR

ITEKT

RA

IN RASTR

KT

RA IR

AMYBA

S 4/4 41–50 m ir S 3/4 25–31 m reversuojamos antenos7 trumpųjų bangų
siųstuvų radijo programoms transliuoti visomis kryptimis (šiaurės–pietų, rytų–vakarų). Taip pat buvo pastatyti du 150 m aukščio stiebai vidutinių bangų siųstuvo
radijo programai transliuoti; nutiestos fiderinės8 linijos į visus bokštus ir stiebus;
aptverta 83 ha ploto stoties teritorija.
Buvo atlikta daug kitų darbų nutiestos aukštos įtampos elektros oro linijos
iš Kauno į Sitkūnus, pakloti požeminiai programiniai kabeliai9 iš Kauno tarpmiestinės stoties. Visus techninius projektus rengė SSRS ryšių ministerijos projektavimo
institutas „Giprosviaz“, darbus organizavo ir atliko Leningrado montavimo trestas
„Sojuzglavstalkonstrukcija“, talkininkaujant vietos darbininkams. Pastarieji, baigus
statybas, liko eksploatuoti ir prižiūrėti įrenginių.
1950 m. buvo sumontuoti du 50 k
galios „Telefunken“ firmos trumpųjų
bangų siųstuvai „ lympia“, atvežti iš Vokietijos kaip karo trofėjai. Gegužės 6 d.
šiais siųstuvais 16, 19, 25, 31, 41 ir 49 m ruožuose pradėta transliuoti askvos
radijo stoties 5-oji programa (užsieniui) – į Tolimu sius Ryt s ir friką. Tų pačių
metų pabaigoje sumontuotas vidutinių bangų siųstuvas „Lavr“, telefonų stotis,
užbaigta gyvenvietės statyba.
Pirmasis antenų ūkio vadovas buvo usainas Beliantdinovas, jam mirus,
pareigas perėmė sūnus Viktoras.
ficialus 98-ojo ryšių objekto (Sitkūnų radijo stoties) atidarymas įvyko 1951 m.
sausio 7 d. jį atvyko A. Sniečkus, . Paleckis, kiti aukšti LSSR pareigūnai.
1950 m. radijo stoties apsaugai iš Taurag s perkeltas karinis dalinys, kuriam
vadovavo karininkas P. R. Kramaras. 1951 m. prasidėjus kitų objektų statybai,
jau minėtais slaptumo sumetimais 98-asis ryšių objektas buvo pavadintas pašto
dėžute Nr. 112.
1955 m. pašto dėžutė Nr. 112 legalizuota – pavadinta Kauno radijo stotimi.
os administracija vadovavo ir naujų ryšių objektų statyboms. 1958 m. pradėti
statyti Kauno telecentro pastatas ir televizijos bokštas, radijo relinė linija Kaunas–
Klaipėda, įkurtas 603-iasis objektas (trys antenos su penkiais siųstuvais užsienio
radijo stotims slopinti, liaudiškai jos vadintos glušilkomis10) su kontroliniu punktu
Kaune. Statybų ir eksploatacijos tikslams Sitkūnų radijo stotyje sukurtos kelios
pagalbinės struktūros gamybinė laboratorija, energetinių ir anteninių įrenginių
grupės, mechaninės dirbtuvės.
1958 m. įmonė, iki tol išlaikoma biudžeto, pradėjo dirbti ūkiskaitiniu būdu.
Nors sparčiai plėtėsi nauja ryšių technologija – televizija, daug dėmesio
tebebuvo skiriama ir radijui. 1963 m. pastatytas pagrindinio pastato priestatas,
sumontuotas naujas vidutinių bangų 150 k galios siųstuvas „Štorm–S“, pastatyta
aukščiausia Lietuvoje antena (257 m).
1964 m. šis siųstuvas 1106 k z dažniu pradėjo transliuoti Lietuvos radijo 7 Reversuojamos antenos gali keisti signalų siuntimo
antrąją programą. 1964 m. įkurtas ra- 8 kryptį. ed. pastaba.
Fideris (angl. feeder – maitintojas) – laidinis ryšys,
dijo relinių linijų cechas, kuriam vadokuriuo iš siųstuvo į antenas perduodamos elektromagnetinės bangos. ed. pastaba.
vauti pakviestas KPI auklėtinis Bene9
Programiniu kabeliu perduodami signalai iš radijo
diktas Pukelis, 1966 m. – galvanizacistudijos į siųstuvą. ed. pastaba.
10
Rus. лу ит – slopinti. ed. pastaba.
jos cechas.
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1963–1967 m. Sitkūnų radijo stočiai sumaniai ir energingai vadovavo Leonas
Ignatavičius.
1974 m. stoties administracija perkelta į Ka ną, Vaižganto gatv . 1976 m.
sausio 1 d. stotis perorganizuota į Kauno radijo ir televizijos centrą su Sitkūnų
radijo perdavimo, Kauno televizijos, radijo relinių linijų ir kitais cechais. Tačiau ir
toliau daug dėmesio skirta Sitkūnų radijo perdavimo centrui sumontuotas 500 k
galingumo vidutinių bangų siųstuvas „Vichr“, pastatyti du 238 m aukščio antenų stiebai, nutiestos fiderinės linijos. 1977 m. šiuo siųstuvu 665 (vėliau 666) m
dažniu pradėta transliuoti Lietuvos radijo pirmoji programa. Siųstuvo atidarymo
iškilmėse dalyvav LKP K sekretorius A. Brazauskas ir ryšių ministras Kostas
naitis stoties kieme pasodino atminimo ąžuoliuką.
„Vichr“ siųstuvu siunčiama Lietuvos radijo programa dienos metu buvo
girdima Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, o naktį siekė Rusiją, Vokietiją,
Švediją, Suomiją ir kitas uropos šalis.

Radijo stoties žmonės
Per sovietmetį Sitkūnų radijo stotis išaugo į didelį ryšių kompleksą, kuriame
dirbo per 200 žmonių. Vadinamoji kadrų kaita čia buvo minimali, nes žmones
būti sėsliais skatino kelios aplinkybės objekto unikalumas, turimi butai, nedidelės
gyvenvietės, aprūpintos visa infrastruktūra, patrauklumas, pagaliau laipsniškas
bendruomenės, kur vienas kitą pažįsta, susigyvenimas. monės brangino savo
pareigas, dirbo sąžiningai. Dauguma, pradėj jauni, stotyje sulaukė pensijos. Keitėsi
tik įvairaus lygio vadovai – paprastai pereidavo į aukštesnes pareigas.
Pirmuoju Sitkūnų radijo stoties vadovu, kaip jau minėta, buvo Aleksejus
Vasilčionokas. į pakeitė Alfredas Arčiulis, vėliau pakviestas dirbti į
okslo ir
technikos komitetą.

Alfredas Arčiulis
ytautas Krisiukėnas
Stasys Knystautas
Lionginas Uknevičius
irginijus Bernatonis
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S S darbuotojų vakaronė. Iš kairės buhalterė Špokauskienė, inžinieriai
B. Špakauskas, M. Ščiukauskienė, S. Ščiukauskas, elektrikas-energetikas
. Ščepkauskas, pardavėja Ščepkauskienė, elektrikas-energetikas uodviršis,
personalo inspektorė

. uodviršienė, Kauno radijo stoties viršininkas

A. Stelingis, elektrikė Stelingienė, ūkio grupės viršininkas Nausėda
ir darbininkas

. Kalvaitis. Iš A. Ignatavičienės albumo

Kai 1955 m. pašto dėžutė Nr. 112 virto Kauno radijo stotimi, Sitkūnų radijo
stotis tapo vienu iš jos cechų. Šiuo pertvarkymo periodu ir įmonei, ir padaliniui
vadovavo Vytautas Krisiukėnas. Baig s Kauno universitetą, 1952 m. jis pradėjo dirbti
stoties pamainos viršininku, buvo gerai susipažin s su įrengimais ir jų veikimu.
Vėliau Sitkūnų radijo stoties (cecho) viršininkais dirbo Kazimieras Girdvainis
(1959–1967), Stanislavas Ustinovas (1967–1969), uozas Kazakevičius (1969–1975),
Stasys Knystautas (1975–1986), Lionginas Uknevičius (1986–1992), onas Stanionis
(1992–2009). Šiuo metu stočiai vadovauja Virginijus Bernatonis.
Vyriausiuoju inžinieriumi nuo 1964 m. daugiau kaip 40 metų dirbo Petras
Leškevičius.
Visą darbingo amžiaus laikotarpį dirbo
pamainos viršininkais – Danutė Aksamitauskienė, Vlada akutienė, uozas Kudrevičius,
arija Leškevičienė, Vlada Skenundrytė,
advyga Steponauskienė, Stasys Ščiukauskas, onika Ščiukauskienė;
pamainų operatorėmis – nutė Drazdauskienė, Teresė Keleckienė, ovita Stanionienė, lena Vaikutienė;
elektrikais-energetikais – Antanas ocys, Veronika Sapižova,
uozas Ščepkauskas, Bronius Špakauskas;

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

stiebininkais-antenininkais – Viktoras Beliantdinovas, Pranas
Gaižauskas, Vacys Levišauskas, Antanas Sabaliauskas,
ečislovas
Šabonas, Veronika Taločkienė;
šaltkalviais, remontininkais, santechnikais – onas Bespalovas,
uozas Degutis, Petras Germanauskas, onas Kalina, Vytautas Kalvaitis,
Vytautas Karlikauskas, Antanas Sviderskis;
elektros vakuuminių prietaisų laboratorijos darbuotojais – Danutė
Gaižauskienė, anina Kalvaitienė, Danutė Steiblytė, anina Sviderskienė.

Aukštesniosios organizacijos – Kauno radijo stoties, dabar – Valstybinio
radijo ir televizijos centro Kauno filialo, vadovais po V. Krisiukėno dirbo Leonas Ignatavičius (1963–1967), Anicetas Stelingis (1967–1974), Benediktas Pukelis
(1974–1991), Algirdas Vydmontas (1991–1997).

Sitkūnų gyvenvietė
Plečiantis Sitkūnų radijo stoties statyboms, šalia pradėjo formuotis darbininkų ir tarnautojų gyvenvietė. 1949 m. pastatyti šeši dvibučiai ir keturi vienbučiai
mūriniai čerpių stogais namai stoties personalui, trys administraciniai pastatai,
katilinė ir parduotuvė. Nutiestas įvažiavimo kelias iš emaičių plento, įrengtos
visos komunikacijos.
1950–1951 m. išvykus statybininvilgsnis Sitkūnų gyvenviet iš skraidyklės
kams, jų gyventuose trijuose barakuose pilotas iktoras Stankevičius . 2004 m.
buvo įrengta 10 lovų ligoninė, stoma- A. atkelio nuotr.
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Aktyviausiųjų S S veiklos metų pastatų ir antenų ūkio planas. Sigito
ilionio internete pateiktą medžiagą monografijai pritaikė E. Markauskas

tologijos kabinetas, kino salė, biblioteka, o vėliau – mokykla ir vaikų darželis.
Daug dėmesio skirta teritorijos tvarkai, kurios ėmėsi iš Gaili šių tarybinio ūkio
pakviestas Petras Kazakevičius. Užsodintos tujų, liepų, berželių alėjos.
1963 m. pastatytas 24 butų namas, atliktas visų gyvenamųjų namų kapitalinis remontas, įvestas centrinis šildymas, dujos. 1964 m. gyvenvietė išasfaltuota,
papildomai apšviesta. Veikė aštuonmetė mokykla, 20 vietų vaikų darželis. Pastatytas klubas, netrukus tap s kultūros namais, prie jo suformuotas parkas. rengta
skaitykla. Pasodinti vaismedžių sodai.
Susiformavusi jau nemaža bendruomenė ėmėsi organizuoti laisvalaikį pradėjo
veikti vyrų ir moterų vokaliniai ansambliai, šokių ratelis, estradinis orkestrėlis,
rengiamos sporto varžybos. Ryšių monteriui Kemežiui už pasiektus rezultatus
1965 m. SSRS radijo sporto pirmenybėse pripažintas sporto meistro vardas. Su
meninėmis programomis įvairios trupės dažnai atvykdavo iš kitur. Stoties meno
kolektyvams vadovauti pakviestas V. Kuprevičius. Netrukus jis Sitkūnų scenoje
pastatė savo operet „Pasoga“.
1950 m. Sitkūnuose gyveno 14 nuolatinių gyventojų, 1955 m. – 112, o
1965 m. – jau 220.
Gyvenvietė turi ir tamsiąją pus , kuri ir iki šiol reikiamai neištirta. Planuojant gyvenviet , neatsižvelgta į antenų spinduliuojamų elektromagnetinių bangų
poveikį. Stoties signalai buvo labai stiprūs. Butuose neveikė laidinis radijas, o
muzika, kalba ir orzės abėcėlės signalai neretai sklisdavo iš kambarių šildymo
radiatorių, trikdė miegą. Nesulauk 60 metų, mirė antenų grupės vyrai Viktoras
Beliantdinovas, Pranas Gaižauskas, Vaclovas Levišauskas, Stanislovas Petniūnas,
ečislovas Sabonas. Sitkūnų apylinkėje, gyventojų nuomone, susirgimų daugiau
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ir sunkesnių negu kitur. okslininkų teigimu, gyvenvietė nuo stoties turėtų būti
bent už 8 kilometrų.
Sovietų valdžia stengėsi kenksmingas darbo sąlygas kiek kompensuoti. Stotis
Nidoje turėjo savo vilą, kurioje vasarą galėjo pailsėti po 10–15 darbuotojų.

Garbės ir didvyriškumo valandos
1990 m. kovo 11 d. vėl paskelbus Lietuvos nepriklausomyb , Sitkūnuose
buvo atliktos techninės priemonės tiesiogiai transliuoti radijo laidas. Šis apdairumas labai pravertė.
Kai 1991 m. pradžioje prasidėjo sovietų kariuomenės agresijos aktai, o
sausio 11 d. Vilniuje ji užgrobė Krašto apsaugos departamentą, Spaudos rūmus,
kitus pastatus, Lietuvos žmonės sustiprino gynybinius veiksmus, budėjimą. Tarp
strateginių gynybinių objektų atsidūrė ir Sitkūnų radijo stotis. ia rinkosi Babtų
apylinkių ir Kauno žmonės, budėjo žurnalistai. Kauno rajono savivaldybė stoties
gynybos koordinacinio centro vadovu paskyrė Vytautą Kamblevičių. Stoties personalas buvo pasiruoš s bet kokiems netikėtumams.
Kai sausio 13-ąją sovietų desantininkai sostinėje užgrobė televizijos bokštą,
Radijo ir televizijos rūmus, nutraukė Vilniaus radijo ir televizijos transliavimą,
eterio tyla truko vos keliasdešimt sekundžių, – 2 val. 20 min. iš Sitkūnų improvizuotos studijos pirmiausia pasigirdo muzika, o netrukus Lietuvai ir pasauliui
buvo pranešta apie okupantų agresiją, apie lietuvių tautos valią ginti savo laisv
ir nepriklausomyb .
Sitkūnuose tuo metu budėjo Lietuvos radijo reporterė olanta SakalauskaitėŠarpnickienė ir muzikologė, televizijos režisierė Dzintra Varžgalienė.
Iš mažo kambarėlio, tapusio studija, pirmoji prabilo olanta Šarpnickienė
Dėmesio Kalba Lietuvos radijas. Kalba Lietuvos radijas. Pranešame, kad reguliarios Lietuvos radijo programos grubiu karinės prievartos būdu nutrauktos. Apie tai informuojame
Lietuvos žmones, Europos ir viso pasaulio tautas. Tyla eteryje ar svetimi balsai jame
nereiškia, jog mes atsisakome savo siekių. Didžioji dauguma mūsų beginklės valstybės
Iš šios improvizuotos
studijos pasauliui
buvo pranešta
apie iškilus pavojų
Lietuvos
Nepriklausomybei
ir apie lietuvių
tautos valią ją ginti.
2011 m.
K. Driskiaus nuotr.
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. Puškoriaus koplytstulpio skulptūra „Gėris
nugali blog “. 2014 m. . Praškevičiaus nuotr.

. Praškevičiaus nuotr.

žmonių yra tvirtai pasireng žengti 1990 metų kovo 11-osios dienos nubrėžtu keliu. Kreipiamės visus, kurie mus girdi. Smurtu galima mus palaužti, užkimšti mums burnas,
tačiau niekas neprivers išsižadėti laisvės ir nepriklausomybės.
Sitkūnų stoties signalas pirmiausia pasiekė Lenkiją, Latviją, stiją ir Suomiją, vėliau palydovinis ryšys žinias perdavė visam pasauliui. Iki ryto programa
keliomis kalbomis buvo transliuojama vis iš Sitkūnų studijos, vėliau prabilo LRT
studija Kaune. Siųstuvai dirbo ištisas paras be pertrūkio.
Stotį nuo agresorių ginti susirinko tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos. ie
užtvėrė privažiavimus, užbarikadavo langus, perėjimus, atliko kitus gynybinius
pasiruošimus.
Tvyrojo didžiulė psichologinė įtampa. Kai apie 5 val. buvo pranešta, kad
atvažiuoja kariškiai šturmuoti stoties, gynyboje budėjusio kauniečio uozo Vaidoto
širdis neatlaikė. ( ia taip pat budėj Kreting s liaudies tautodailininkai Raimondas
Puškorius ir uozas Veluckas nutarė šį tragišką įvykį tuoj pat įamžinti. Iš laužams
kūrenti atvežto ąžuolo jie per kelias dienas išskaptavo Rūpintojėlį ir pastatė darbuotojo mirties vietoje. Stoties gynėjai žuvusiojo garbei degino žvakutes, mirties
vietą puošė gėlėmis.)
Išaušus rytui prasidėjo kapitaliniai organizaciniai ir gynybiniai darbai. Buvo
pastatytas net keturgubas gynybos žiedas.
Pirmasis supo stoties pastatą. ia stovėjo galinga žemės ūkio technika, už
jos – gelžbetonio blokų 2–3 metrų aukščio siena.
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S S pastato pagrindinis fasadas. Už ėjimo matyti pritvirtinta granitinė
atminimo lenta apie 1991 m. sausio 13 d. stoties gynybą. 2011 m.
K. Driskiaus nuotr.

Antrąjį žiedą sudarė spygliuota 3–4 metrų aukščio tvora.
Trečiasis, iš anksto neplanuotas, bet galingiausias žiedas buvo iš visos Lietuvos atvykusių ir viskam pasiryžusių žmonių siena. Keisdami vieni kitus, kol
atslūgo įtampa, jie ištisomis paromis degino laužus, žvakutes, dainavo patriotines
dainas, skaitė poetų ir savas eiles.
Pagaliau ketvirtasis žiedas buvo 5–10 km spinduliu užblokuoti, karinei
technikai sunkiai įveikiami keliai.
Didelės padėkos nusipelnė to meto kolūkių ir kitų įmonių vadovai, kurie
operatyviai mobilizavo techniką, barikadoms medžiagas ir, suprantama, žmones.
Tai visų pirma R. Arlauskas, Š. Bartkus, . armalavičius, P. Karalius, A. Kuliešius, . Laimutis, R. ajeras, A. Nesteckis, B. Pranculis, A. Stoškus, K. Svečiulis,
. Trunca, A. Urbonas, V. Vasiliauskas, P. Vengeliauskas, V. muidzinavičius ir
daugelis kitų.11
Sitkūnų radijo stoties siųstuvai radijo programas kovinės parengties režimu
transliavo ištisus mėnesius, kol po 1991 m. rugpjūčio pučo
askvoje SSRS pripažino Lietuvos nepriklausomyb .
Sausio 13-osios įvykiams Sitkūnų radijo stotyje ir aplink ją įamžinti buvo kil
daug gražių idėjų sukurti parką, atnaujinti aplinką. Architektas Stasys aciulevičius
suprojektavo parką, kurio idėja ir brėžiniai daug kartų buvo pristatomi televizijoje,
aptariami, tačiau taip ir liko neįgyvendinti. Praėjus dešimtmečiui, stoties kiemelyje
pastatytas Raimondo Puškoriaus koplytstulpis „Gėris nugali blogį“ – šv. urgis
nuduria drakoną. Ant stoties pastato sienos pritvirtinta ariaus Petrausko darbo
granitinė atminimo lenta su užrašu
IŠ IA RADI
BANG
IS 1991 .
11
Pasakoja Vytautas Kamblevičius. Skausmas ir viltis,
SAUSI 13- SI S NAKT PASAULIS
1991-ųjų sausio 13-osios įvykius prisimenant, Kaunas,
2002, p. 12–13.
IŠGIRD „LI TUVAI GR SIA PAV -
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US“. IA IŠ VIS S LI TUV S SUSIRINK T V N S LAISV S G N AI. LAISV
IR T V N BUV APGINTA Ant mokyklos, kurioje buvo įsikūr s gynybinis
štabas, sienos taip pat pakabinta atminimo lenta.

Rugpjūčio 19-osios pučo atrūga
Po 7 mėnesių,
askvoje prasidėjus pučui prieš
. Gorbačiovo politiką,
stočiai dar kartą teko patirti sovietų kariškių antpuolį. Rugpjūčio 19-osios rytą iš
vakarų pusės pasirod desantininkai pareikalavo atidaryti techninio pastato duris,
kitaip grasino išlaušią. Stoties inžinieriai duris atidarė. Rusų karininkai pareikalavo išjungti siųstuvus, bet inžinieriai, smarkiai rizikuodami, tai daryti atsisakė
ūs klausote savo vadų, o mes savo. Išjungti siųstuvus sakymo neturime. Kariškiams
buvo nurodyta nagų prie siųstuvų nekišti. Ir štai kodėl.
Prieš dvi valandas jie buvo užgrob Kauno rajone esančią uragi radijo ir
televizijos stotį. Šios stoties darbuotojai antpuoliui buvo pasireng . Desantininkams
įsakius išjungti siųstuvą, išjungdami jį sudegino.
Sitk nuose kariškiams lūkuriuojant, inžinierius Petras Leškevičius slapta
įslinko į studiją ir pradėjo transliuoti nuo Sausio 13-osios paruoštą pavojaus
atsišaukimą į pasaulį šešiomis kalbomis. Iki karininkai susiorientavo, siųstuvas
apie stoties užpuolimą signalus siuntė maždaug iki 11 valandos. Tada kažkuris
iš desantininkų išdrįso paspausti avarinį išjungiklį.
Pavakariu atžlegėjo devyni kareivių pilni šarvuočiai. Stoties apsaugą pakeitė
kareiviai, kurie stovėjo akmeniniais veidais ir iš pradžių su vėl gausiai susirinkusiais žmonėmis į kalbas nesileido. Po kelių dienų rūstumas dingo, pasisakė
priklausą Pskovo desantinei divizijai. Buv pakelti naktį, vadai pasak , kad vyks
padėti priešų užpultiems žmonėms.
Pučui žlugus, užpuolikai pradėjo trauktis. uos palydėjo trispalvės ir Arvydo
Vilčinsko daina „ laisvą Lietuvą grįžtu“.

Stoties veikla po Kovo 11-osios akto
Atkūrus Nepriklausomyb , Kauno radijo ir televizijos centras 1991 m. sausio
2 d. pavadintas Valstybiniu Kauno radijo ir televizijos centru. 1992 m. gegužės
1 d. jis sujungtas su analogiška Vilniaus įmone ir pavadintas Lietuvos radijo ir
televizijos centro Kauno filialu. Šiam filialui priklauso Sitkūnų radijo stotis. Šiuo
metu visas jos pavadinimas – Lietuvos radijo ir televizijos centro Sitkūnų radijo
stotis.
Nepriklausomybės metais Lietuvos radijo programas transliavo du Sitkūnų
radijo stoties vidutinių bangų siųstuvai pirmąją – 500 k
„Vichr“ siųstuvas,
antrąją – 150 k siųstuvas „Štorm“ ir trumpųjų bangų 100 k galios siųstuvas.
1999 m. iš AV buvo nupirktas modernus 100 k
418F siųstuvas, iš Vokietijos – kryptinė antena. UAB „Kauno kranai“ pagamino ir pastatė du 115 m
aukščio stiebus, ant kurių buvo sumontuota antena. Per ją nuo 1999 m. kovo
30 d. į Šiaurės Ameriką buvo transliuojama Lietuvos radijo programa.
Atsiradus naujoms radijo technologijoms (programų transliavimui ultratrumposiomis bangomis), o iš kitos pusės – finansiniams sunkumams, 1999 m.
buvo atsisakyta Lietuvos radijo antrosios programos transliacijos vidutinių bangų
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Ilgamečiam „Amerikos balso“ lietuviškųjų laidų reporteriui

omui

Sakadolskiui buvo domu apsilankyti radijo stotyje, iš kurios
sklido sovietinė propaganda. Dešinėje
ministras
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akarus

tuometinis ryšių ir informatikos

imantas Pleikys. Apie 1996 m.

. Pleikio asm. archyvo nuotr.

siųstuvu „Štorm“. 2009 m. sausio 1 d. nutrauktas Lietuvos radijo transliavimas į
Šiaurės Ameriką siųstuvu 418F. 2009 m. balandžio 1 d. buvo atsisakyta Lietuvos
radijo pirmosios programos transliavimo 500 k
siųstuvu.
Šiuo metu Sitkūnų radijo stotis Lietuvos radijo programų netransliuoja.
2013 m. ji vidurinėmis ir trumposiomis bangomis kasdien transliavo 9,5 val. radijo
programų iš AV, Lenkijos ir aponijos į Baltarusiją, Rusiją ir Tibetą baltarusių,
lenkų, rusų ir tibetiečių kalbomis. 2014 m. išmontuotas pagrindinis siųstuvas
„Vichr“, „Lavr“, VB–10 ir trumpųjų bangų siųstuvai.
Dramatiškas Sitkūnų radijo stoties gyvenimas g sta. Reikėtų pasirūpinti bent
jos istorijos įamžinimu.

Priedai
1 lentelė
itkūn ra i st ties anten s si stuvai ir
(sudarė Rimantas Pleikys)
k z/
612
665
666
1107
1107

z

r gra

s

Antena

Siųstuvas

k

Šaukiniai

Programa

Laikotarpis

153 m

Štorm–S

75

257 m; 2 × 238 m

Vichr

500

153 m

Štorm–S

150

A1
A1
A2
A2

BBR (RL, PR)
LR1
LR1, LR u, RR
LR2
LR2, R

2012–(...)
–1978
1978–2009
1956 –1964
1964 –1997

(RV-120)
(RV-120)
(RV-85)
(RV-85)
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t sinys
k z/

z

1385
1386
1386
1458
1557
5,9u17,9
5,9u17,9
3,9u12,1

Antena

Siųstuvas

k

Šaukiniai

Programa

257
153
153
153
79
79
79

Vichr
Štorm–S
VB-10
Štorm–S
TB–1
TB–2
418F

500
75
10
150
50
50
100/50

A12
(RV-170)
1 (RV-180)
-

TBBR ( RI,
)
TBBR (PR, N K)
R
TBBR (PR, RI)
R
R , LR1, LR u
LR u, RFA, RL,
B,
, KB ,
RD, FBN, AA, UL,
RB, FG, RR

m
m
m
m
259 180 360
259 180 360
259 310 ND

Laikotarpis
1951 –
2004–2010
2012–(...)
1992–1993
2003–2009
1951–1974
1951–1992
1999–(...)

Paaiškinimai
L 1
L 2
L u
M
L
C I
P
NHK
HC B

Lietuvos radijo I programa
Lietuvos radijo II programa
Lietuvos radijo programa užsieniui
adio Moscow vairios kalbos
Europą, Artimuosius ytus, Afriką
adio Free Europe adio Liberty baltarusių, totorių k.
China adio International mandarinų, čekų, rusų, anglų, lenkų k.
Polskie adio, external service lenkų, baltarusių k.
aponijos radijas rusų k.
Andų balsas Ekvadoras rusų, vokiečių, čečėnų k.
adio asyja Lenkija baltarusių k.
C
adiocentras, Studija
FA
adio Free Asia A
tibetiečių, uigūrų k.
Tibetą ir Kiniją
KBC
Olandija anglų k.
Europą, Š. Ameriką
D
adio Dat kazachų, rusų k.
Kazachstaną
FBN
Fundamental Broadcasting Network A
anglų k.
B
adio Barabari persų k.
Iraną
AA
Avaje Ašena persų k.
Europą
UL
Universelles Leben
okietija vokiečių k.
Europą
FG
Falun Gong Falun Dafa kinų k.
Europą
MWE
Missionwerk Freundes-Dienst vokiečių k.
Europą
BB
Baltijos bangų radijas baltarusių k.
TBB
Tarptautinis Baltijos bangų r. vairios k.
- Nėra duomenų
Neaišku, reikia tikslinti, prielaida
... Transliacijos tebevyksta 2013-11-22
B dažniai iki 19 8. I.21 665, 1106, 1385 kHz nuo 19 8. I.22 666, 110 ,
1386 kHz
6-ajame dešimtmetyje E I leidimuose išduota 60 TB dažnių
Continental Electronics 418F A
2 lentelė
i stuv

arakteristik s (pateikė R. Pleikys)

Gamintojas

Tipas

Dažnių ruožas

Galia, k

Pastatymo
metai

Darbiniai dažniai, k z

(SSRS)
(SSRS)
(SSRS)
ontinental
Telefunken

Vichr
Štorm
Lavr
418F
lympia

VB (A )
VB (A )
VB (A )
TB
TB

500
150
150
100
50

1977
1964
1950
1999
1950

666/1386
1557
666
7325, 9710, 9875, 11690 etc.
9710

atsarginis
baigiamas demontuoti
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arakteristik s (pateikė R. Pleikys)

Tipas

Dažnių ruožas

Aukštis,
m

Kryptys

Pastatymo
metai

Siųstuvas

Darbiniai
dažniai, k z

ARRT-1
ARRT-2
VB-1
VB-2
R4/4/0.5
A R2/2/0.5

VB
VB
VB
VB
TB
TB

(A )
(A )
(A )
(A )
7.7–11.3
5.8–12.1

z
z

257
2 × 238
150
150
n. a.
n. a.

ND
36
ND
ND
259
259

1964
1985
1950
1950
1950
1999

Vichr
Vichr
Lavr
Štorm
limpia
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Plytinės „ . K. Panevėžiukas“ veikla
Damijonas Šniukas

Atidirbusi šimtmetį, Lietuvos nepriklausomybės pradžioje istorijon iškeliavo Panevėži ko plytinė. Privatizuotojai užgesino krosnis, išmontavo įrengimus,
ištuštino mazuto talpas. Dabar šią įmon beprimena daugelis Ka no miesto ir
apylinkių pastatų ir jų čerpių stogai.
Plytinės atsiradimo užuomazgų reikėtų ieškoti... 1863 m. sukilime, kuriame aktyviai dalyvavo Panevėžiuko bajorai ir dvarininkai broliai Korevos. Kletas
buvo sušaudytas, Severinas sužeistas, o Povilas ištremtas į S birą. ia jis gebėjo
ne tik prasigyventi dvarų, bet ir ekaterinb rgo apskrityje įsigyti asbesto, aukso,
platinos ir smaragdo kasyklų (kapitalas siekė 0,5 mln. rublių). Povilui paraginus
ir materialiai parėmus, brolis Anupras Panevėžiuk įkūrė plytin , o Nauj triobių
savininkas Severinas – asbesto-betono čerpių įmon „Korewit“ Kaune. Asbestą iš
Ur lo vagonais siuntė Povilas1.
Plytinė pradėjo veikti 1895 m., jos įkūrėjas, kaip jau minėta, – Panevėžiuko
dvarininkas Anupras Koreva ( nufry Korewa, 1860–1912). Fabrikas gana greitai tapo
konkurencingas, pavyzdžiui, jo plytomis atstatytas po gaisro nukentėj s ypli dvaras.
1903 m. R sijos imperijos plytinių sąraše nurodoma, kad svainių valsčiaus
Panevėžiuko miestelio plytinėje dirba 35 žmonės, gaminama rankomis2.
1912 m. duomenimis, fabrikas gamino plytas ir čerpes, dirbo 22 žmonės.
Darbininkų sumažėjimą reikėtų sieti su darbų mechanizavimu, – nurodoma, kad
plytinėje veikia lokomobilis. Per metus pagaminama produkcijos už 12 200 rublių3.
Plytinė buvo įsikūrusi netoli Striūn s ir Nev žio santakos, kokybiško molio
atsargos plytėjo čia pat, upių slėnyje.
A. Koreva buvo ved s ną Geištarait (Anna Gieysztar, 1876–1952). ie susilaukė 7 vaikų ygmunto (1898–1945), Vitoldo, eslavo, Felicijos Litkos, aroslavo,
Bogdano (1909–1993) ir Povilo. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą tėvas mirė, o našlė
po kurio laiko ištekėjo už arijano Babiansko.
Kaip plytinė veikė karo ir pokario metais, duomenų nepavyko rasti, bet
1922 m. ji su 10 ha žemės išnuomota žydų kompanijai „ haves Landau ir o“,
gegužės 18 d. gautas leidimas veikti. Pasibaigus nuomos laikui, 1933 m. įmonės
valdymą įgaliotinio teisėmis perėmė sūnus Bogdanas.
Lietuvos nepriklausomybė . Babianskienei buvo nepriimtina, ji įsivėlė į
slaptos Lenkų karinės organizacijos (Polska Organizacja Wojskowa, POW) veiklą.
Už tai buvo teisiama, 1926 m. valstybės žinion perimtas Panevėžiuko dvaro
palivarkas Fabrična su degtų plytų ir drenažo vamzdžių fabriku. oteris bylą užprotestavo ir turtą faktiškai valdė, kol pagaliau buvo išteisinta.
1926 m. turto surašyme minimi šie plytinės pastatai ir įrengimai 1. Krosnis
plytoms degti 21 × 9 m, čerpių (dokaukų) stogu; 2. Plytų džiovykla su 1 Korewa B. Przesz o wiecznie ywa, Pozna , 1984,
rankraštis, t. 2, p. 47, 49.
krosnimi ir pastoge, 21 × 9 m, čerpių
2
Кир и ные аводы оссии, 1903, www.oldbricks.ru, p. 9.
stogu; 3. Plytų džiovinimo sandėlis 3 исо фа ри и аводов осси с о им ерии,
,
191 , с. 83.
59 × 11 m, senas, atviromis sienomis,
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Plytinė pažymėta
193

m. Kar. štabo

karo topografijos
skyriaus žemėlapyje
Panevėžiukas,
1 25 000

Plytinės pastatų
išdėstymas. 1940 m.
LC A fondai
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monės produkcijos
pavyzdžiai su prekės
ženklais „O. K.
PONIEWE

K“

ir O. K.
PANE

IUKAS.

Nuotraukas pateikė
. Koreva

dengtas čerpėmis; 4. ūro sienų sandėlis 9 × 6,5 × 2,5 m, čerpių stogu; 5. Sandėlis
lentų sienomis, 6 × 6 × 2 m, čerpių stogu; 6. Fabriko korpusas 34 × 14 × 5 m,
sienos medžio, kryžiokuose plytų, stogas čerpių, būklė gera; prie jo priglud s I
flygelis 16 × 20 m, be sienų, čerpių stogu; 7. II flygelis 25 × 12 × 2 m, be sienų,
čerpių stogu; 8. Prie fabriko du kaminai4.
B. Koreva plytin , kurią įregistravo prekės ženklu „ . K. Panevėžiukas“5,
plėtė ir modernizavo, tik ne visada turėjo pakankamai lėšų. 1935 m. gavo leidimą viename sename pastate, kur džiovintos čerpės, įrengti lokomobilio sukamą
(garin ) malūną, bet su malimu neskubėjo, už leidimą nemokėjo iki 1937 m., kol
sulaukė valdžios įspėjimo. Planavo įrengti lentpjūv .
Tuo metu plytinės produkciją sudarė degtos raudonos plytos, čerpės ir
šešiakampės grindų plytelės5.
Plytinėje dirbo 16 darbininkų, 9 iš jų gaudavo po 90 Lt per mėnesį, o kiti
po 45–50.
alūną aptarnaują onas Prielgauskas (Pšelgauskas) uždirbo 100 Lt,
ikas ackus – 80, o Kazys Adamavičius – 40 Lt per mėnesį6. . Prielgauskas
(su sūnumi) buv s visos Korevų įmonės vadovas.
Ataskaitoje Prekybos, pramonės ir amatų rūmams 1939 m. nurodoma, kad
pirmojo Lietuvoje garinio molio išdirbinių fabriko investuotas kapitalas – 200 000 Lt.
Dirba 30 AG garo variklis, molio malimo valcas (400 mm), molio perdirbimo
mašinos (400 mm), čerpių gaminimo mašinos (180 vnt./val.). Kurui vartojamos
malkos, akmens anglys, žibalas. Pagaminta
4

Gaminio pavadinimas
Plytų
erpių
Grindų plytelių

Pagaminta,
vnt.

Kaina,
Lt

Dėl kuro stokos
neišdegta vnt.

Kaina,
Lt

305 000
250 000
45 000

16 250
250 000
4 500

200 000
50 000
40 000

22 500
43 250

5

6

LC A, f. 1248, ap. 20,
b. 1928, l. 1, 4; ap. 2,
b. 626, l. 129.
. K. šifruojama kaip
Onufry Korewa. Tuo rodyta pagarba plytinės
steigėjui. ed. pastaba.
KAA, f. 210, ap. 2,
b. 251.
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1939 m. pastatyto
namo darbininkams
projektas fasadas

Tas pats namas
2016 m.
. Praškevičiaus
nuotr.

Dirbo 29 darbininkai (18 vyrų, 11 moterų). Atlyginimai už valandą darbo 8
darbininkams po 4,75 Lt, 8 – po 4, 1 – 2 Lt; darbininkėms 8 po 2,75, 3 po 2 Lt7.
B. Korevai rūpėjo darbuotojų socialiniai reikalai. 1938 m. birželio 21 d. jis
kreipėsi į Kauno apskrities Statybos komisiją, prašydamas leidimo pastatyti vieno
aukšto su mansarda keturių butų namą plytinės darbininkams. Pateiktas mūrinio
namo čerpių stogu projektas, kurio autorius inžinierius St. Rukovskis. 1939 m.
name įvyko įkurtuvės, nugyventas pastatas ir dabar tebestovi.
Sovietų valdžia 1940 m. plytin nacionalizavo. Rugpjūčio 2 d. komisija,
kurią sudarė LSSR valstybės kontrolės atstovas (komisaras) B. Sarcevičius ir paskubomis sudaryta darbininkų taryba (S. elkys, D. alkevičius, S. Prielgauskas)
įmon inventorizavo.
Plytinės turtas buvo įvertintas 1. 24 ha žemė (molynas) – 24 000 Lt, 2. aliavos,
pusfabrikačiai, kuras – 24 903,40 Lt, 3. Trobesiai ir krosnys – 84 950 Lt; 4. Arkliai
ir judamas turtas – 4 435 Lt, 5. ašinos, įrankiai, atsarginės dalys, inventorius –
45 929 Lt, iš viso nusavinta turto už 184 216,40 Lt. Kasoje rasta 1 379,23 Lt.
Atskirai paminėti ir įkainoti 1. erpių ir plytų dirbtuvė – 20 000 Lt,
2. erpių degimo krosnys – 4 500 Lt, 3. erpių degimo krosnis su kaminu –
5 000 Lt, 4. Plytų degimo krosnys –
5 000 Lt, 5. Plytų džiovykla 50 m., 7 LC A, f. R771, ap. 2a, b. 391.
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nauja, – 15 000 Lt, 6. Plytų džiovykla 34 m. – 3 000 Lt, 7. Plytų džiovykla
22 m. – 8 000 Lt, 8. ūrinis sandėlis – 3 000 Lt, 9. Tvartas/daržinė – 5 000 Lt,
10. ašinų sandėlis – 1 500 Lt, 11. Stoginė prie molio duobių – 500 Lt, 12. Stoginė-malkų sandėlys – 750 Lt, 13. Kalvė – 1 500 Lt, 14. alūnas su 2 poromis
girnų ir pitliumi – Lt, 15. Gyv. namas – 7 000 Lt, 16. Gyv. namas – 6 500 Lt.
Iš kilnojamojo turto nusavinti 30 AG lokomobilis, 4 AG elektros generatorius (dinamo), 2 vežimai, 2 arkliai, plytų presas, 2 čerpių presai, grindų plytelių
presas, molio valcas su presu, čerpių elevatorius, vagonėlis moliui vežti, 5 geležiniai ratukai, 750 m siaurojo geležinkelio bėgių, vagonėlių apsukimo ratas; čerpių
formos 5 arselio tipo, 1 šveicariško, 1 Bibershene, 1 kraiginių; plytelių formos
11 fasoninių, 1 fasadinių, 2 šešiakampių, 2 kvadratinių; muštukai 3 tuščiavidurių
plytų, 3 drenažo vamzdžių; 5 skardinės statinės, 36 akumuliatoriai, 78 m virvių,
126 m transmisinių diržų, kalvystės įrankiai.
Rasta 333 erdm minkštų veislių malkų, 258 erdm kietų veislių malkų, 4 t
akmens anglių.
Užpajamuota daug pagamintų plytų, paprastų, kraiginių ir puselinių čerpių,
šešiakampių grindų plytelių, surašyti skolininkai, tarp jų rašytojas Kazys Puida
(už čerpes).
Iš kontoros inventoriaus nacionalizuotas rašomasis stalas, 2 kėdės, rašomoji
mašinėlė, žibintuvas, skaitytuvai, vaistų spintelė. Kitus baldus ir inventorių leista
palikti buvusiam savininkui ūkininkui B. Korevai (radijo aparatas, lova, drabužių
spinta, primusinis žibintas, 4 kėdės)8.
Nacionalizuotos plytinės direktoriumi paskirtas B. Sarcevičius, buhalteriu –
Donatas alkevičius9.
Dirbti jiems teko neilgai – prasidėjo Vokiet jos–SSRS karas. Pirmosiomis nacių
okupacijos dienomis baltaraiščiai prie Striūnos upelio sušaudė plytinės direktorių
B. Sarcevičių10. Naciai sovietų nacionalizuotų įmonių, kaip ir žemės, savininkams
negrąžino. Panevėžiuko dvare apsigyveno vokietis kolonistas, o plytinė, kaip ir
sovietmečiu, liko valstybinė. 1942 m. gyventojų surašyme plytinės vedėju nurodomas Dominas ilinskas, o broliai Bogdanas ir igmas Korevos – tik ūkininkais.
Išvardijami ir kiti įmonės darbininkai buhalteris Kazys anutis, mašinistas onas
Prielgauskas, šaltkalvis Stepas Prielgauskas, stalius onas elkys, darbininkai arijona
Grigoravičienė, Genė Grigoravičiūtė, Bronius Lisauskas, onas izerevičius, Bronislovas Ragaišis, anė Sakalauskaitė, Kazė Šmigelskienė, sargas Kazys Šmigelskis11.
Sovietmečiu įmonė rekonstruota, išplėsta. Šaltkalvis Stasys Aleknavičius,
kad susipažintų su presavimo linijos įrengimais, buvo komandiruotas net į It liją, jis garsėjo kaip racionalizatorius12. Vėliau plytinė tapo Sarg nų valstybinės
keramikos gamyklos cechu. 1973 m.
čia degiku dirbti atvyk s Antanas Bu- 8 Ten pat.
9
bulas13 prisimena
LC A, f. R379, ap. 1, b. 37, l. 250; f. R771, ap. 1a,
Gamybos procesas buvo nepertraukiamas,
taigi dirbome trimis pamainomis. Per metus darbai sustodavo tik 12 15 dienų, kol
vykdavo bėgamasis remontas.

b. 24, l. 153.
Veronikos Barvainienės iš Panevėžiuko liudijimas
2012 07 12.
11
LC A, f. R743, ap. 2, b. 1537, l. 2–28.
12
K stučio Sirtauto duomenys 2016 06 28.
13
Antano Bubulo, gim. 1945 m. Ras inių r. Nem kščiuose, 2012 07 12 Panevėžiuke pateiktos žinios.
10
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Buvo dvi degimo krosnys
žiedinė čerpėms ir tunelinė
plytoms.
Gaminome paprastas ir apdailos plytas, restauracines ir kraigines čerpes. isų
plytų gamybos technologija buvo ta pati, apdailos plytas tiesiog stropiau atrinkdavome.
Per metus pagamindavome 12 19 milijonų plytų.
Kai vietos molio karjerai išseko, žaliavą atsiveždavome iš areikonių, Sargėnų,
ainikų osvainių apyl. , Drąseikių onavos r. karjerų.
Geriausiais plytinės metais joje dirbo apie šimtą žmonių, per metus gaminta
maždaug 20 mln. plytų, kurios realizuotos Lietuvoje ir iš dalies L tvijoje. Veikė
tunelinė krosnis, žaliavos paruošimo, formavimo ir presavimo linijos, tunelinės
džiovyklos. Dviem garo katilams kaitinti mazutas buvo paduodamas iš požeminės
talpyklos. Bendras elektros variklių galingumas siekė apie 500 k . Produkciją
išgabendavo iš realizavimo aikštelės.
Transporto parką sudarė traktoriai DT-75, T-16 , sunkvežimiai GA -52A,
lengvieji automobiliai Iž-2715 ir kt.
Išmontavus žiedin krosnį, jos vietoje pastatytas administracinis pastatas,
kuriame veikė darbininkų valgykla14.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , Sargėnų įmonė 1992 m. reorganizuota,
Panevėžiuko cechas tapo valstybine keramikos gamykla. Buvo gaminamos pilnavidurės plytos krosnių ir kaminų statybai. Direktoriumi dirbo Saulius Pečeliūnas,
pavaduotoju K stutis Sirtautas. Tuo metu ekonominiai ryšiai buvo sutrik , ėmė
stigti mazuto, atsirado įmonės prastovų. Bendradarbiaujant su Kauno politechnikos
instituto mokslininkais planuota plytas tunelinėje krosnyje deginti elektra. 1993 m.
plytinė privatizuota ir įregistruota kaip UAB „Gaižuvėlė“. Akcininkais tapo Artūras
Stoškus, Raimundas Virškus (valdybos pirmininkas) ir Liudas uokas. Rekonstrukcijos atsisakyta, pradėta nuomoti patalpas, pavyzdžiui, darbininkų valgykloje kepta
duona. Vėliau įmonė parduota uždarajai akcinei bendrovei „Girama“ ir 1995 m.
išregistruota. Paskutiniai jos direktoriai buvo K stutis Sirtautas, Liudas uokas15.
Plytinė buvo kelių kartų Panevėžiuko gyventojų darbdavė. Vietos senoliai
ir K. Sirtautas daugelį jų prisimena. Tai (nekartojant anksčiau paminėtų) cecho
viršininkai Algis Puskepalis, Vygintas Kutniauskas, meistrė Regina Puskunigienė,
technologė Levutė Bieliauskienė, laborantė Viktorija Kuskevičienė, buhalterė R. Kavaliauskienė, kasininkė V. Lukoševičienė, realizacijos viršininkė lė Debesienė,
sandėlininkė . Braslauskienė, degikai P. ocius, A. Rakauskas, preso operatorė
Bakanienė, šaltkalviai A. Barišauskas, S. Braslauskas, B. Simonaitis, tekintojas Stasys
Sinkus, elektrikai Algis akusa, P. Paškevičius, ekskavatorininkai Vytas Beleišis,
Danielius Alaburda, taip pat Stasė Aleknavičienė, onas ir anė Ancevičiai, Aldona Beleišienė, nutė Giedraitienė, Stasė ocienė, akusienė, na Prielgauskienė,
Ramuckienė, anina Sinkuvienė, onas Varankevičius.
Nors dėl Panevėžiuko plytinės žlugimo kai kurie panevėžiukiečiai kaltina
jos privatizuotojus, ši lemtis dėsninga. Išsekus vietos molio karjerui, sovietmečiu ji
gyvavo tik veikiant komandinės ekonomikos principams. Laisvosios rinkos są- 14 K stučio Sirtauto duomenys, 2016 06 28.
lygomis nuostolingai dirbti neįmanoma. 15 Ten pat.
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B. Koreva su
artimaisiais fabriko
teritorijoje.
Apie 1936 m.
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Bendras fabriko
vaizdas.
Apie 1938 m.
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Babtų pieninės metai
Damijonas Šniukas

1937–1998 m. B btuose įvairiais pavadinimais veikė pieninė. os atsiradimas
tiesiogiai susij s su Lietuvos pieno pramonės organizatoriaus, „Pienocentro“ valdybos pirmininko ono Glemžos (1887–1988) vardu.
Po Pirmojo pasaulinio karo . Glemža įsigijo Vareik nių dvarą. Dažnai jame
lankydamasis, B btų miestelyje nusižiūrėjo apleistą ir nenaudojamą mūrinį pastatą,
vadinamąjį magaziną, kuriame caro valdymo laikais laikyti draudžiamieji javai.
1936 m. „Pienocentro“ valdyba valsčiaus savivaldybei pareiškė norą pastatą įsigyti,
kad jame įkurtų grietinės nugriebimo ir kiaušinių supirkimo punktą. Valsčiaus
vadovybė puoselėjo mintį šį pastatą pertvarkyti viešoms reikmėms (įrengti sal ,
patalpas organizacijoms, o gal ir sau), bet neturėjo lėšų. aža to, 28,35 × 11,20 ×
6 m dydžio statinys seno ir iro, jam reikėjo priežiūros, tad po nedidelių derybų
(prašė 4 000 Lt, gavo 3 000) jis su aplinkine žeme buvo parduotas1.
1937 m. punktas pradėjo veikti, jis buvo pavaldus Kauno centrinei pieninei.
„Pienocentro“ raštuose Ka no apskrities statybos komisijai ir okesčių departamentui pateikiami tokie įmonės duomenys.
ūrinis namas dengtas malksnomis (gontais). ra priėmimo, pieno perdirbimo skyriai, katilinė, sūrių gamyba, raštinė, laboratorija, 6 m3 talpos garo katilas,
žibalinis variklis. Per metus sunaudojama 60 m3 malkų, 1 000 kg žibalo. Nešvarus
vanduo nuleidžiamas į kontrolinį ir sugeriamąjį šulinius. ie uždengti dvigubu
dangčiu. ei sugeriamasis šulinys neatliktų paskirties, „Pienocentras“ įsipareigojo
įrengti vandens valymo filtrą ir švarų vandenį nuleisti į Nev žio slėnį.
Babtų pieninės
šoninis fasadas
ir planas.
Pagal 1936 m.
brėžin parengė
E. Markauskas

1

LC A, f. 402, ap. 2sav.,
b. 874, l. 16.
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Pieninės vaizdas.
1968 m. Iš BKM
fondų

Dirbama ištisus metus.
etinė produkcija – 200 t perdirbto pieno, 16 t
grietinės. i gabenama į Kauno centrin pienin . Dirba keturi tarnautojai (dvi
moterys ir du paaugliai)2.
Sovietmečiu įmonė buvo plečiama, keitėsi jos pavadinimas, priklausomybė.
Vadinta Babtų žemutine pienine, Vilkij s sviesto ir sūrių gamybos įmonės Babtų cechu, Babtų centrinės sviesto gamyklos Babtų cechu ir kt. 1972 m. gaminta
sviestas, varškė, lietuviški (nefermentiniai) sūriai.
Kauno rajono laikraščio teigimu, 1969 m. pieninės įrengimai buvo šiuolaikiški, technologinis procesas visiškai mechanizuotas. Tik sviestas, kurio per
pamainą pagaminama po toną, į sandėlį ir automobilius nešiojamas rankomis.
Babtiškis sviestas eksportuotas į ugosl viją, Vokiet jos Demokr tin Resp bliką,
l ,
ksiką, Prancūz ją. Pienu įmon aprūpino „Nevėžio“ kolūkis ir Pag nės
paukštininkystės tarybinis ūkis.
eche dirbo 16 žmonių, tarp kurių paminėti meistras V. Andrijaitis, laborantė (analizatorė) Irena arnauskaitė, elektrikas Antanas Lipskis, šaltkalvis
remontininkas Adomas Bučys3.
Kitas cecho meistras – Antanas Krikštanas, Babtų vidurinės mokyklos kraštotyrininkų paprašytas, 1974 m. papasakojo apie sviesto gamybos procesą, paminėjo
ten dirbusius žmones.
Separuota grietinėlė pasterizuojama iki 95–97 o , atšaldoma iki 14 o ir
supilama į grietinės brandinimo vonias. Ten atšaldoma iki 5–6 o . Pridedama
2 proc. raugo ir 5 o režimu brandinama 14–15 val. Pašildžius iki 11–13 o ,
siurbliu pumpuojama į sviesto gamintuvą. Sviestas pagaminamas per valandą.
Nuleidus pasukas, sviestas plaunamas, presuojamas, nustatomas jo vandeningumas,
fasuojamas, sveriamas ir sandėliuojamas. iemą per pamainą pagaminama apie
toną, vasarą – 4 tonos sviesto. Dalis grietinėlės pagaminama vietoje, o daugiausia
atvežama iš kitų cechų ir separavimo punktų.
eche dirbo 15 žmonių gamybos meistrės arytė Urbonienė, Danutė urkonienė, kompresorininkas Aleksas Pachnikas, šaltkalvis remontininkas Adomas
Bučys, darbo veteranė Stasė aleckienė.
1975 m. į įmon atėj s ir vėliau
2
KAA, f. 17, ap. 1, b. 30, l. 6, 7, 16, 17.
vyriausiuoju meistru paskirtas onas 3 Komunizmo
vėliava, Kaunas, 1969, spalio 18.
4
Stankus4 papasakojo
ono Stankaus laiškas straipsnio autoriui 2016 06 27.

ISTORI A

AR

ITEKT

yr. meistras onas Stankus su darbininkėmis Stefa

RA

IN RASTR

KT

RA IR

AMYBA

ebatarauskiene

kairėje ir Ona Merkevičiene. 1968 m. K. Timuko nuotr. Iš BKM fondų

Babtų centrinė sviesto gamykla su Babtų, ilkijos, Garliav s cechais, aži ir Patamuš lio separavimo punktais priklausė Kauno pieno kombinatui. Babtų ceche buvo perdirbamas aplinkinių
ūkių Babtų LSDI eksperimentinio, Mun škių augalų veislių tyrimo stoties, Pag nės paukštininkystės, „Nevėžio“ kolūkio, andži galos tarybinio pienas. asarą jo kasdien atveždavo
iki 40 45 tonų. Š pieną separuodavome ir iš gautos saldžios grietinėlės mušdavome sviestą.
akarin pieną šaldydavome ir rytmet veždavome Kauno pieno kombinatą, kuris
gamino produktus miesto gyventojams. Kadangi kai kurie ūkiai
eterinarijos akademijos, Puik nių ir aud ndvario tarybiniai, kai kurie ilkijos zonos
neturėjo šaldytuvų,
tai pieną
dar apie 30 tonų
veždavo mums.
Separavimo liniją sudarė 2 separatoriai, kurių pajėgumas
po 5 tonas pieno per
valandą. Pradžioje dirbo čekiški rengimai, jiems susidėvėjus buvo pastatyti rusiški.
Man atėjus dirbti cechą, sviestą kasdien po 0,6 0,8 tonos gaminome dar apie
metus vokišku muštuvu BFA-6. Nustojome todėl, kad buvo pradėta gamybos koncentracija
ir specializacija. Tada grietinėl gabenome
rbarką, as inius ir Pr enus, kur buvo
pastatytos naujos sviesto gamybos linijos. Dal grietinėlės atkraudavome ir Kauno pieno
kombinatą,
ledų gamybai ir miesto gyventojų poreikiams.
Sustabdžius pieno gamybą, monė buvo rekonstruota, sumontuota prancūzų „Pillet“
firmos kazeino gamybos linija. Produktas buvo gaminamas iš lieso pieno, traukinant varšk
ir ją džiovinant. Kazeinas eksportuotas Prancūz ją, tiektas Kla pėdos kartono fabrikui ir
kitais adresais, visų pirma klijų gamybai. Netrukus paaiškėjo, kad gaminys neturi paklausos
vidaus rinkoje, o eksporto galimybės irgi kuklios. Teko vėl pertvarkyti gamybą. Prišlietame
priestate ėmėme gaminti džiovintus sūrelius
po 13 14 tonų per mėnes . uos tiekėme
ilniui, Kaunui, vietos kooperatyvui. Pamenu, kad 1 kilogramas sūrelių kainavo 1,8 rublio.
Iki
a. aštuntojo dešimtmečio vidurio turėjome savąj šilumos ūk . Mediena ir
anglimis kūrenamas katilas brangiai atsiėjo, tad prisijungėme prie Babtų miestelio katilinės.
Gautą 6 atmosferų slėgio garą naudojome
grietinėlei pasterizuoti, kazeinui džiovinti,
Kazeinas – pieno baltymai, naudojami chemijos,
karštam vandeniui gaminti.
medicinos ir maisto pramonėje. ed. pastaba.
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Man vadovaujant cechui, pavaduotojomis dirbo ida Andriuškevičienė ir Alma
ekienė. Technologin procesą kontroliavo trys laborantės . Strankauskienė, L. Toliušytė
ir . Paulauskienė. Labai svarbus asmuo buvo aparatininkė, šias pareigas ėjo egina
Makauskienė. Kompresorininkais dirbo A. Pachnikas, A. Simonaitis, . Makauskas, šaltkalviais A. Bieliauskas ir A. Bučys, darbininkėmis Stefa ebatarauskienė, . Grigaitienė, G. adimonienė, A. Gudelevičienė, alė Maštaitienė ir kitos. Iš viso buvo apie 20
darbuotojų. Darbą pieninėje baigiau 1989 metais, susikūriau nuosavą verslą.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb prasidėjo sudėtingas perėjimo į laisvąją
rinką procesas. Iširo tarybiniai ūkiai ir kolūkiai – pieno tiekėjai. Kauno pieno
kombinatas kratėsi periferijos padalinių. Babtų cechas 1992 m. tapo savarankiška
įmone – Babtų valstybine pienine (direktorius Stasys
ichnevičius). 1996 02 07
įmonė privatizuota, įregistruota UAB Babtų pieninė. Akcininkais tapo visi darbuotojai, valdybai vadovavo V. Andriuškevičienė, baigusi Kalvar jos maisto pramonės
technikumą. Deja, netrukus teko skelbti bankrotą. Paskirtas administratorius išpardavė įrengimus, kitą turtą. 1998 09 28 bendrovė išregistruota6.

5

inias 2016 07 04 pateikė Vida Andriuškevičienė,
gim. 1955 05 28 Lazdij r. Veisiejuos .
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Atlaidai ir Verbų sekmadienis
Babtų parapijoje liaudiškojo pamaldumo
perspektyvoje
amžiaus pirmojoje pusėje
onas Mardosa
Lietuvos edukologijos universitetas

a. pirmojoje pusėje Bažnyčia ir jos lankymas sudarė ženklią
gyventojų dvasinio gyvenimo dalį, kuris paprastai sukdavosi
parapijos ribose. Parapijos atsirado viduramžiais, kai susiformavo jų sistema, ir nors parapijų ribos ilgainiui keitėsi ir
ypač po Nepriklausomybės sukūrimo jų skaičius išaugo, vis
dėlto tai gana pastovūs laike ir erdvėje Bažnyčios struktūros
vienetai1. ų atsiradimas nepriklausė nuo žmonių valios, nes
ribas ir kaimų priklausomyb parapijoms nulėmė Bažnyčios
ir valdžios santykių aplinkybės. Taigi parapijų atsiradimas ir
gyvavimas, kaip ir jų vidinio gyvenimo sandora bei funkcijos, yra nulemtos Bažnyčios pastoracinės veiklos tikslų. ie
yra svarbiausi kiekvienai religijai. Tačiau šalia šios oficialios
religijos egzistuoja ir neoficialioji liaudies religija2. Abi šios
pusės remiasi krikščioniškuoju mokymu, naudojasi tais pačiais simboliais, tikėjimo ir raiškos būdais, tačiau visuomet
egzistuoja oficialiosios prioritetas prieš liaudies religiją, kuri
gyvenimo tikrovėje prat sia oficialiosios įtaką visuomenėje.
Kaip teigia . Kudirka, religinės apeigos ir šventiniai papročiai
yra skirtingi dalykai.
Bažnytinės apeigos patvirtintos specialiais
nuostatais ir atliekamos šventyklose, šventoriuose, kapinėse ir kitose nustatytose
vietose. Liaudiškoji šventės tąsa vyksta po
apeigų, žmonėms išėjus iš bažnyčios, ir
yra pagr sta liaudies išmone3.
1

Tad gyvenimo tikrovėje kaip krikščionybės ir liaudies kultūros simbiozės
rezultatas atsiranda turinti regioninį
savitumą ir socialinei ar etninei grupei
būdinga pamaldumo forma, kuri įvardijama kaip liaudiškasis pamaldumas4.
Taigi liaudiškasis pamaldumas sudaro

2

3

4

Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2014 01 07,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 03 17, pirmą
kartą paskelbtas 2017 07 26 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 201710/60-261/ L.
ardosa . Kaimo religinio gyvenimo formos ir
funkcijos
a. pirmojoje pusėje, Etninė kultūra ir
tapatumo išraiška, Vilnius, 1999, p. 138–139.
Papamichael-Koutroubas A. Folk Religion in
odern Greece, Ethnology of eligion. Chapters from
the European History of a Discipline, Barna G. (ed.),
Budapest, 2004, p. 105.
Kudirka . Papročiai – žmogaus dvasinės kultūros
dalis, Lietuvių liaudies papročiai, Vilnius, 1991, p. 15.
Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas. Principai ir gairės, Bažnyčios žinios, 2003, Nr. 1, p. 1, 7.
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ypatingą religinių švenčių dalį. Ikisovietinėje Lietuvoje religinio gyvenimo įvairovė
buvo svarbi Bažnyčiai ir gyventojams, tačiau straipsnyje nekalbėsime apie visas
religinio B btų apylinkių gyvenimo ypatybes, nes vienos buvo ryškesnės, kitos
blankiau atsispindėjo parapijos ir žmonių kasdienybėje. Sovietizavus Lietuvą
a.
antrojoje pusėje prasidėjo švenčių stūmimas į religinio ir visuomeninio gyvenimo
periferiją, kas ir lėmė chronologines tiriamo laikotarpio ribas, todėl straipsnyje
koncentruosimės į
a. pirmąją pus .
Tyrimo objektu pasirenkame liaudiškojo pamaldumo apraiškų nagrinėjimą
dviejose Babtų parapijos religinio gyvenimo srityse atlaiduose ir Verbų sekmadienio
švenčių papročiuose. Šiose šventėse liaudiškasis pamaldumas ypač atsiskleidžia
ir jos visuomet gyvavo kaip išskirtiniai parapijos įvykiai. Straipsnyje pasirinktos
Babtų parapijos religinio gyvenimo vertybės ilgainiui kinta, tačiau
a. pirmojoje
pusėje, be liturginės prasmės, buvo reikšmingos ir kaip svarbios visuomeninės
bei kultūrinės žmonių veiklos aspektai. Kelsime tikslą išnagrinėti šių švenčių eigą,
papročius, jų kaitą laikui bėgant ir reikšm Babtų žmonių gyvenime. Pagrindiniai
uždaviniai – aptarti Babtų bažnyčioje vykstančių atlaidų religinius ir liaudiškus papročius, jų raiškos formas. Panagrinėsime skirtingų visuomenės grupių dalyvavimo
atlaiduose specifiką. Aprašysime Verbų sekmadienį šventinamų medžių šakelių –
verbų – turinį, papročius, susijusius su verbomis šventės dieną ir pošventiniu laiku.
Atlaidų ir Verbų sekmadienio liturgija bendra visai krikščionių Bažnyčiai,
tačiau liaudiškoji jų dalis, be bendrumų su visos Lietuvos šių švenčių papročiais,
turi ir savitumų. Babtų bažnyčioje vykstantys renginiai ir bažnytinių švenčių kalendorius leidžia kalbėti apie religijos ir Bažnyčios reikšm ir vietą miestelio ir
aplinkinių kaimų gyvenime. Šiems temos aspektams nemažai dėmesio buvo skirta
2012 m. rugpjūčio pradžioje Lietuvos edukologijos universiteto II kurso studentų
istorikų etnografinės praktikos B btuose metu. edžiaga straipsniui kaupėsi per
jo autoriaus pokalbius su Babtų gyventojais. Pagal klausimynus5 medžiagą rinko
studentai A. Vainoriūtė, V. anuševskaitė ir T. Garalis. Iš viso kalbėtasi su 21
Babtų miestelio gyventoju. Dalis jų pasakojo apie apylinkėse praleistą jaunyst ,
netgi tolimesnes vietoves (pvz., Vandži galos parapiją), todėl buvo galima surinktą
medžiagą sieti su platesne geografine aplinka. Taip pat naudotasi etnologinio pobūdžio darbais, kurie surinktus duomenis leido nagrinėti teoriniame diskurse bei
regioniniame kontekste. inoma, konkrečios vietovės religinis gyvenimas ryškiai
nesiskiria nuo kaimyninių parapijų. Tačiau pasirinktų nagrinėti Katalikų bažnyčiai
būdingų atlaidų ir Verbų sekmadienio papročių analizė liaudiškojo pamaldumo
kontekste leidžia papildyti atskirų žmonių, parapijų ir platesnių teritorinių vienetų
religinio gyvenimo tyrimus.

Atlaidai
Babtų bažnyčioje vyksta treji atlaidai vieni po kitų eina Šv. Antano (Paduviečio) bei tituliniai Šv. Petro ir Povilo, o rudens pradžioje Švč.
ergelės
arijos gimimo (rugsėjo 8) atlaidai.
Tačiau šie atlaidai niekuomet netenki- 5 Gutautas S., Šaknys . Atlaidai. Etnografinių klausimų lapas, Nr. 135, Vilnius, 1990;
erkienė R.
no vien gyventojų religinių poreikų ir
erbų šventė ir papročiai. Etnografinių klausimų lapas,
Nr. 140, Vilnius, 1990.
visuomet buvo pagrindinės parapijos
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šventės. Atlaidų tradicijos lietuviams turi keleto amžių istoriją, nes VI a. viduryje
.
ažvydas laiške kunigaikščiui Albrechtui rašė apie Lietuvoje ir emait joje
vykstančius atlaidus ir apie parapijiečių keliavimą pagal labai seną katalikišką
paprotį į netgi tolimose bažnyčiose vykstančias šventųjų šventes6. Ilgainiui atlaidai tapo religiniu, socialiniu ir tautiniu reiškiniu. Neatsitiktinai caro valdžia po
1863 m. sukilimo į atlaidus ėmė žiūrėti neigiamai, drausti šventoriuje procesijas ir
kunigams be jos sutikimo dalyvauti kitų parapijų atlaiduose, o leidimų išdavimus
vilkino, tad kunigai pažeisdavo nurodymus ir susilaukdavo represijų7.
Kaip ir . ažvydo laikais, Babtų parapijos gyventojai, be savo parapijos
atlaidų, keliaudavo į kaimynines parapijas į Raud ndvario, Vilkij s, Lab navos,
Vandžiogalos ir kitų miestelių bažnyčiose vykstančius atlaidus. Kaimyninių parapijų
gyventojai atvykdavo į Babt s. Atlaidai patraukdavo žmones šventiška nuotaika ir
dideliu tikinčiųjų sambūriu, galimybe pasižmonėti, susitikti pažįstamus ar proga
aplankyti giminių namus. Tačiau svarbiausia tikintiesiems yra dvasinių poreikių
tenkinimas ir religinis atlaidų siekis, nes teologiniu požiūriu „atlaidai yra panaikinimas
laikinosios bausmės už jau atleistas nuodėmes“. Nuodėmių atleidimą žmonės gauna ir
apsilankydami bažnyčios vardo šventovėje pagrindiniuose atlaiduose8. Apskritai,
pasak kunigo A. Ramono, „atlaidai yra Bažnyčios pagalba žmogui“9. velgiant į teologin literatūrą matyti, kad atlaidų rūšys ir gavimo būdai yra įvairūs ir tarp jų
išskirtini asmeniniai, kurie teikiami išpildant tam tikrus Bažnyčios įsakytus darbus
(tarp jų gali būti ir bažnyčiose esančių altorių, paveikslų lankymas)10. Paminėtas
aspektas yra ypač svarbus matome žmonių piligrimines keliones į svarbiausias
Lietuvos šventoves, turinčias relikvijų, arba, žmonių supratimu, į šventas vietas.
Kaip rodo lauko tyrimo medžiaga, giliau tikintys Babtų parapijos gyventojai keletą ar bent vieną kartą gyvenime apsilankydavo Š luvos, T tuvėnų bei Paž islio
bažnyčių šventėse. Tokios piligriminės kelionės į šventas vietas žinomos nuo
ankstyvųjų krikščionybės laikų11. Akivaizdu, kad Babtų, kaip ir kitų parapijų, tikintiesiems apsilankymas Š luvoje buvo ypatingos reikšmės įvykis. Tačiau atlaidai
iš esmės yra religinė parapijos šventė, kurios metu maldininkai gauna nuodėmių
atleidimą, suartinami tikintieji ir tvirtinami jų religiniai jausmai.
Kad atlaidai buvo neeilinis įvykis parapijos ir tikinčiųjų gyvenime, rodo duomenys apie pasirengimą jiems. monių teigimu, pasiruošimas atlaidams suaktyvindavo parapijos religinį ir visuomeninį gyvenimą. Pirmiausia sukrusdavo bažnyčios
tarnai. Kunigai gyveno ūkiškai, o jei
šventė nebuvo labai iškilminga ir at- 6 ažvydas . Pirmoji lietuviška knyga, Vilnius,
1974, p. 278–279.
vykdavo pora kunigų, tada apsieidavo
7
Vidmantas . eliginis tautinis sąjūdis Lietuvoje
su savo ištekliais. Tačiau jei atvykdavo
I a. antrojoje pusėje–
a. pradžioje, Vilnius, 1995,
iki dešimties svetimų parapijų kunigų,
p. 77.
8
Liturginis maldynas, red. . K.
atulionis, . Natada ruošiantis juos priimti klebonui ir
vikas (3 pataisyt. fotograf. leidimas), Kaunas, 1992,
parapijai tekdavo sutelkti jėgas. Tokiu
p. 98.
9
Ramonas A. Tradicijos ir atlaidų teologinė reikšmė,
atveju kartais prieš atlaidus per žmones
Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis, Vilnius,
buvo siunčiamos pamaldžios moterėlės
2006, t. 28, p. 224.
rinkti maisto. Didžiausias krūvis tek- 10 Dievo malonės šaltiniai sakramentalijos, malda konspektas), parengė L. Rinkevičiūtė,
arijampolė,
davo stambesniems ūkininkams, kurie
1992, p. 42.
įdėdavo netgi šviežios mėsos. Ruoš- 11 Ten pat.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

damasis atlaidams ne vienas turtingesnis gyventojas paskersdavo paršiuką (mėsa
reikalinga pirmiausia svečiams priimti namuose). Šia proga pjaudavo paukščių. Be
paukštienos, įdėdavo sūrių, kiaušinių, bet dažniausiai sušelpdavo įvairiais ilgiau
negendančiais mėsos produktais lašiniais, kumpiu, dešra. Tiesa, nemažai produktų
žmonės sunešdavo ir atlaidų dieną, nes buvo įprasta, kad keliaudami į bažnyčią
veždavo maisto, kurį sukraudavo į tam skirtą vietą bažnyčios viduje. Sakoma,
kad buvo įprasta aukoti rūkytos karkos. Važiuodami į bažnyčią atveždavo ir
gyvų paukščių – taigi kas ką galėjo. Visi suprato, kad net jei svečių priėmimui
tiek maisto neprireiks, būtina apsidrausti, nes negalima pasirodyti prastai prieš
atvykstančius kaimyninių parapijų kunigus. Kas likdavo nuo vaišių, sakoma, zakristijonas sudėdavo aukas į pintines ir dalį produktų atiduodavo prie bažnyčios
besiglaudžiantiems vienišiems žmonėms ar miestelio varguoliams. Reikia pridėti,
kad vykstantieji į atlaidus maistą vežė ne vien bažnyčiai. Tradicija reikalavo
sušelpti elgetas, nes toks gestas buvo vertinamas kaip šeimos prestižo reikalas.
Didžiausi pasirengimo šventei darbai laukdavo prie bažnyčios puošimo.
Artėjant atlaidams, kunigai, be priminimo tikintiesiems apie krikščionio pareigas
apsilankyti juose, pranešdavo apie būtinyb puošti ir tvarkyti bažnyčią (Sitk nai).
au nuo savaitės pradžios prasidėdavo ruošimasis šventei. Šiam darbui vadovavo
bažnyčios tarnai ir pirmiausia špitolininkas, vargonininkas bei zakristijonas. Reikėjo
sutelkti daug darbo rankų paruošti žaliavą vainikams, pasirūpinti gėlėmis. Daugiausia laiko skirdavo vainikų pynimui. Šis darbas atitekdavo parapijos jaunimui.
Vainikų reikėjo nemažai ir ilgų, nes jie nutįsdavo nuo bažnyčios lubų į jos kampus. prastas visoje Lietuvoje bažnyčių puošimo būdas Lietuvoje išliko iki mūsų
dienų. Vainikams dažniausiai naudodavo ąžuolo šakas, bet ypač ankstyvesniems,
Šv. Antano atlaidams – ir berželius, pridėdavo amžinai žaliuojančių augalų šakelių.
Tuo tarpu altorius skendėjo gėlėse iš klebonijos darželio, bet nemažai atnešdavo
ir miestelio moterys. Gėlės skyrėsi metų laiku, nes vasaros pradžios atlaidai vyko
per bijūnų žydėjimą, o Švč. ergelės arijos gimimo (rugsėjo 8) dienai atitekdavo bebaigiantys žydėti rudeniniai astrų, jurginų žiedai. žuolo ir gėlių vainikais
papuošdavo šventoriaus kryžius. Nepalikdavo be vainikų ir dėmesio sodybose ar
pakelėse esantys kryžiai. Sutvarkydavo šventorių, nes žmonės netilpdavo bažnyčioje,
jų nemažai melsdavosi ar tiesiog būdavo šventoriuje, pagaliau aplink bažnyčią
eina procesija, todėl ir šventorius privalėjo atrodyti šventiškai.
Rengdamiesi šventėms žmonės apkuopdavo namų aplinką, išsišluodavo kiemą,
netgi patvarkydavo tvoras. Tai buvo teikiantys šventiškumo pojūtį veiksmai, be to,
dažnai į svečius atvykdavo giminės. Atlaidai buvo svarbi priežastis pasisvečiuoti
kitose parapijose gyvenantiems giminėms. Kartais į švent užkviesdavo susitik
turguje, bet paprastai būdami kitų parapijų atlaiduose. Tačiau niekas nepykdavo, jei
užsukdavo ir neprašyti, nes atlaidų erdvėje žmonės stengdavosi palaikyti giminiškus
ar netgi draugiškus santykius. Tai ypač svarbus momentas, nes I a. antrojoje
pusėje tradiciškai giminiuodav si iki ketvirtos penktos,
a. iki trečios kartos nutol
giminės12. inoma, palaikyti giminystės
ryšius galima ne tik atlaidų metu, kas
12
Vyšniauskaitė A. Kaimo šeima, Vyšniauskaiir būdavo daroma. Bendraudavo miestė A., Kalnius P., Paukštytė R. Lietuvių šeima ir
papročiai, Vilnius, 1995, p. 121.
telyje susitik turguose, prekymečiuose,
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šventadieniais, nes nemažai giminių gyvendavo netolimose vietovėse savoje ar
kaimyninėse parapijose ir giminystės ryšių palaikymas buvo svarbi žmonių tarpusavio santykių forma. Tačiau poatlaidinis bendravimas buvo kartu ir paprotys, kurį
visuotinai puoselėdavo. Todėl po iškilmių bažnyčioje miestelio ir kaimų gyventojų
namuose susirinkdavo didesnis ar mažesnis giminių ir artimųjų būrys.
R. Paukštytės duomenimis, daug 1890–1940 m. gimusių žmonių turėjo savo
šventąjį, mat 32,9 proc. gimė jo dieną13. Todėl ypač ruošdavosi priimti atvykstančius
gimines Antanai, Petrai bei Povilai, nes Babtų bažnyčia turėjo susijusius su šiais
populiariais šventaisiais atlaidus. pač pirmųjų dviejų vardų turėtojai laukdavo
ne tik atlaidų šventųjų garbei, bet ir vardinių. Kaip tek pastebėti, Petras yra
vienas iš populiariausių tradicinių vardų14. Liaudiškoje tradicijoje ir Antaninės yra
mėgstama šventė, o Babtų Šv. Petro ir Povilo atlaidai vykdavo po oninių, taigi
ir onams tekdavo atlaikyti giminių antplūdį. Dėl šios priežasties turtingesnieji
turėdavo pasiruoš pirktinės degtinės, mažiau pasiturintys pasitenkindavo įsigytu
naminės puslitriu. Nuo šeimos galimybių priklausė ir stalo turtingumas. Kaip
priimsi svečius, taip ir pats būsi pamylėtas apsilank s jų namuose. Tai žinodama šeimininkė iš anksto ruošdavo kepinius, o skilandžiai, dešros, kumpiai buvo
tausojami šventei, nes miestelyje susitikus užsukti į užkandin ūkininkui nebūtų
garbė (Šaši k.). Tiesa, miestelio užkandinės nepritrūkdavo atlaidininkų dėmesio,
ir pirmiausia dėl bokalo alaus.
Taigi nors atlaidų lankymas krikščionims pirmiausia yra tikėjimo išpažinimas,
svarbios ir socialinės bei komunikacinės jų funkcijos. Be galimybės pasižmonėti
pas gimines, buvo galima susitikti ir pabendrauti su pažįstamais, draugais. Tas
vykdavo jau keliaujant pėsčiomis į atlaidus, kai pakeliui stichiškai susidarydavo
didesnės kaimynų ar pažįstamų grupelės. aunimas neretai iš anksto susitardavo
ir kelyje atsirasdavo atskiros vaikinų ir merginų grupės, nors labiau buvo siekiama keliauti bendru būriu. Tiesa, po Pirmojo pasaulinio karo aptinkame socialinės
atskirties pėdsakų, nes kartais ūkininkų vaikai ir samdiniai keliaudavo atskirai.
kininkaičiai neretai riedėdavo dviračiais. Vis dėlto iki
a. vidurio netolimus
atstumus paprastai nueidavo pėsčiomis. Pėsčiomis dažniausiai eidavo pavieniai
maldininkai ar vargingesni savos parapijos kaimų gyventojai. Pavieniai neturtingi
asmenys pėsčiomis nukakdavo net ir į tolimesnių parapijų atlaidus. Toks keliavimo būdas gana svarbus patiems atlaidininkams, nes, pasak nagrinėjusio piligrimų
keliones D. Liutiko, keliaujant pėsčiomis svarbiausias momentas yra pats ėjimas15.
Taigi kelionės į atlaidus ir šventė miesteliuose buvo bendruomeniškumą ugdantys
veiksniai. aunimas atlaidus mėgdavo dėl galimybės atitrūkti nuo sunkių vasaros
darbų ir pasijusti draugų būryje, todėl miesteliuose siekdavo susitikti su patinkančiomis merginomis (vaikinais), užsimegzdavo naujos pažintys. Tik po Antrojo
pasaulinio karo, sovietizavus Lietuvą
keitėsi atlaidininkų struktūra, galiausiai
13
Paukštytė R. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo
sumažėjo jaunimo ir atsirado grįstas ne
gyvenime, Vilnius, 1999, p. 76.
materialiniais išskaičiavimais bendravi- 14 ardosa . Vardinės Lietuvoje ištakos ir tradicijų
kaita, Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis,
mas, neaktualus tapo šeimos kūrimo
Vilnius, 2003, t. 22, p. 285–258.
perspektyvų aiškinimas, dėl to sumenko 15 Liutikas D. Katalikiškosios piligrimystės aspektas,
Soter, 2003, Nr. 9 (37), p. 129.
komunikacinės atlaidų funkcijos.
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Bendruomeniškumas pasireikšdavo ne tik keliavimu grupėmis, bet ir tarpusavio pagalba kelyje. Važiuodami vežimu sutik pėsčią kaimyną ir turėdami
vietos pasiūlydavo pavėžėti. vežimą įsisodindavo ir senyvą maldininką. Samdinius
kartais veždavosi kartu, bet jei ruošdavosi važiuoti į svečius, šeimininkai juos
palikdavo prižiūrėti namų. prastinis samdinių šventadienis buvo kasdienė namų
ruoša, gyvulių priežiūra. Tai numatė ir prieškario Lietuvos švenčių ir poilsio dienų įstatymai, kurie ne kartą keitėsi, netgi numatė poilsį mišių metu, tačiau leido
darbymetyje nepaisyti šventadienių. Todėl, etnografų duomenimis, tik mažiau kaip
pusė samdinių šventadieniais buvo laisvi16. Tačiau apklausos duomenys leidžia
teigti, kad samdiniai per atlaidus turėdavo tikrų laisvadienių.
Atvykus į atlaidus, vežimus palikdavo miestelio aikštėje. Tačiau vengdami
arklių vagių užsukdavo pas pažįstamus ar vežime palikdavo piemenuką arba savą
vaiką. Tiesa, neaptikome pasakojimų, kad nuo vagių būdavo geležiniais pančiais
pančiojami arkliai, kaip žinoma buvus įvairiose Lietuvos vietose17. Atvažiavusiems
su vežimais žmonėms nekildavo problemų dėl aprangos, nes iš namų atvykdavo
pasiruoš , o keliavusiems pėsčiomis prieš einant į bažnyčią reikėjo apsiauti batus
ir susitvarkyti drabužius.
at išeidami iš namų ankstyvą rytą per rasotą žol
arba po lietaus batus nešdavosi rankose arba apsiaudavo prastu apavu. oterys,
daug rečiau merginos, saugodamos ir tausodamos brangų apavą, eidavo basos ir
tik prie miestelio apsiaudavo. ei eidavo toli, taip pat galėjo neštis dalį drabužių
ir šalia miestelio ar kur nors pakelės pakrūmėje prastesnius apdarus pakeisdavo
puošnesniais. Kitas variantas, kai kaimų gyventojai miesteliuose turėdavo pažįstamus,
pas kuriuos palikdavo kelioninius apsiaustus, daiktus, apsiaudavo arba persiaudavo
batus, palikdavo dviračius arba arklius. Tokie patikimi asmenys būdavo miestelių
gyventojai lietuviai, bet kartais netgi žydų šeimos (Šašių k.). Visi turėjo aiškų tikslą
atlaiduose atrodyti gražiai, o labiau pasiturintiems žmonėms lankymasis bažnyčiose
ir ypač atlaiduose buvo viena iš nedaugelio galimybių apsirengti puošnesniais
drabužiais. Visoje Lietuvoje buvo paplit s rengimasis „atlaidiniais“ drabužiais18.
Turtinis aspektas išryškėdavo ir bendraujant kaimų jaunimui po Pirmojo pasaulinio
karo miesteliuose jie pradėjo grupuotis turtiniu pagrindu. Tokia elgsena būdinga
visos Lietuvos jaunimui – tuo metu ūkininkaičiai burdavosi atskirai nuo samdinių,
su kuriais bendraudavo tik neturtingų valstiečių vaikai. tnografų nustatyta, kad
vos ne penktadalis samdinių linksmindavosi savoje aplinkoje19.
Iš vakaro atvykusieji į atlaidus apsistodavo pas gimines, nebūtinai miestelyje,
bet ir kaimuose, iš kur visi kartu vykdavo į švent . Atkeliav į miestelį maldininkai elgdavosi skirtingai. Vieni tuoj pat eidavo į bažnyčią, kiti bendraudavo
su pažįstamais ir giminėmis, pasivaikščiodavo po miestelį arba aplankydavo
16
orkūnas V. Nuo tamsos ligi tamsos, Vilnius, 1977,
kapines. Neretai vyrai susimesdavo ir
p. 174–175.
prieš pamaldas užsukdavo išgerti bo- 17 ačiekus V. Arkliavagystės Lietuvoje, Liaudies
kalo alaus20. aunimas susitikdavo su 18 kultūra, 1992, Nr. 6, p. 18.
ardosa . Šiuolaikiniai atlaidai Lietuvoje religinis
pažįstamais, pavaikščiodavo po miestelį,
ir socialinis aspektas, Lietuvių katalikų akademijos
suvažiavimo darbai, Vilnius, 2003, t. 18, kn. 1, p. 266.
nes atlaidams būdingi įvairūs visuome19
orkūnas V. Nuo tamsos ligi tamsos, p. 176.
ninio, kultūrinio pobūdžio renginiai. 20 ardosa . Šiuolaikiniai atlaidai Lietuvoje religinis
ir socialinis aspektas, p. 269–270.
Švenčiantieji vardines, kurie iš vakaro ar
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neseniai pagal Lietuvoje iki
a. vidurio gyvavusį paprotį buvo pasveikinti apvainikuojant duris vainiku21, atsidėkodami draugams galėjo užfundyti alaus (Babtų k.).
Atlaidai žmones patraukdavo jų metu vykstančiomis mugėmis, kurios nuo
viduramžių yra lydintys bažnytines šventes renginiai22. Neatsitiktinai dar I a.
pirmojoje pusėje L. A. ucevičius apie Šiluvos atlaidus rašė „Pažvelkime dabar
tuos keliolika tūkstančių žmonių, kuriuos šią vietą pamaldumas ir jomarko interesai
sutraukė“23. Nedidelės mugės ir prekymečiai išliko iki sovietmečio, kai imta drausti
bent kokius viešus renginius ir netgi smulkiomis prekėmis ir tradiciniais saldainiais
beveik nebeprekiauta. Tačiau tradiciniuose atlaiduose buvo galima įsigyti šukų
ir sagučių, kaspinų mergaitėms ar iš devocionalijų prekeivių šventų paveikslų,
maldaknygių, rožinių ir kitų atlaidus primenančių simbolių. Atlaidų mugės būtų
nevisavertės be riestainių, sausainių24. pač mėgstami ilgi, apsukti įvairiaspalviu
popieriumi ar išraityti atlaidiniai namų darbo saldainiai, išlik ir per sovietmetį.
Atlaidų dieną atokiau nuo bažnyčios kartais būdavo galima įsigyti paukščių, vieną
kitą smulkų gyvulį. Nors apskritai atlaidų prekyba nebuvo priimtina Bažnyčiai,
nes mugės atitraukdavo žmones nuo tikinčiųjų priedermių atlikimo25.
Kiekvieni didesni atlaidai sutraukdavo nemažai elgetų. Nors ne vieną
šimtmetį valdžia stengėsi rūpintis elgetaujančiais valstiečiais ir miestiečiais 26,
Bažnyčia visuomet buvo šiuos žmones globojanti institucija, todėl pagalba vargšams buvo natūrali atlaidų socialinė priedermė, o jos užtikrinimu rūpinosi ir
kunigai. Antai rašydama apie Aukštaitijos atlaidus G. Kadžytė pateikia žinių iš
kunigo Stepono Galvydžio rankraščių, liudijančių, kad vienos ar kitos parapijos
klebonai „apsireng elgetomis, tikrindavo po pamaldų iš bažnyčios išeinančių kunigų
svečių gailestingumą“27. au besiruošdamos kelionei šeimininkės namuose į krepšį
įsidėdavo keletą kiaušinių, mėsos ir sūrio gabaliukų, o vyrai pasiruošdavo vargetoms į kepur įmesti smulkių pinigėlių. V. Trinka, aprašydamas keliaujančios
į bažnyčią prieškario kaimo merginos ryšulio iš baltos skarelės turinį, tarp įvairių buitinių dalykų, šventų paveikslėlių, pamini šį tą gastinčiaus prie bažnyčios
sėdinčiam elgetai28.
lgetos buvo vadinami, kaip ir 21
ardosa . Vardinės Lietuvoje ištakos ir tradicijų
daug kur Lietuvoje, ubagais. Atlaiduose
kaita, p. 298–299.
elgetos įsitaisydavo prie šventoriaus 22 urginis . Lietuvos valstiečių istorija, Vilnius, 1978,
p. 117.
vartų ar kitose patogiose vietose, kur 23 ucevičius L. A. emaičių žemės prisiminimai,
daugiau praeina žmonių. Būdavo deucevičius L. A. aštai, Vilnius, 1959, p. 347.
24
Kalnų Silezijoje įvairūs sausainiai atlaiduose žinomi
monstruojančių savo negalią neregių,
jau nuo III– IV a. r. wita a-Trybek D. wi luošių, kiti grodavo armonika, kitais
to i zabawa. Odpusty parafialne na g rnym ląsku,
roc aw, 2000, p. 112.
instrumentais, giedodavo. Atlaiduose
25
ardosa . Atlaidų prekyba ištakos, formos ir
šalia tikrų nelaimėlių atsirasdavo apturinio kaita
– I a., Acta Humanitarica Universisimetėlių, kuriems dideliame žmonių
tatis Saulensis. Mokslo darbai Turgus kultūroje, 2010
t. 10, p. 22–23.
sambūryje buvo nesunku paslėpti savo
26
Praspaliauskienė R. Elgetos ir visuomenė
III a.
apgavystes. Tiesa, daugiau tokių būdapabaigoje I a. pirmojoje pusėje, Vilnius, 2000, p. 62.
vo prie bažnyčios per Visus šventus 27 Kadžytė G. „Kermošius“ ir „pakermošis“ aukštaitiškame atlaidų modelyje, Lietuvos katalikų mokslų
(Babtai). lgetoms paaukoj žmonės
akademijos metraštis, Vilnius, 2006, t. 28, p. 287–288.
prašydavo pasimelsti už savo ir šeimos 28 Trinka V. Prieškarinė mergaitė sekmadienį, Gimtasai
kraštas, 1936, Nr. 2–4, p. 268.
narių sveikatą, ypač jei ši šlubuodavo,
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vaikų sėkm . Labiausiai prašydavo pasimelsti už mirusiuosius, kurių kapus atlaidų
metu būtinai aplankydavo miestelio kapinėse.
Po pamaldų atlaidininkai laiką leisdavo įvairiai vieni iš karto traukdavo pas gimines, kiti, jei nespėdavo iš ryto, pasukdavo į mug ar parduotuves
lauktuvių namiškiams ir išskubėdavo pas namuose laukiančius gyvulius arba
pakeisti namuose likusius vaikus ar samdinius ir suteikti jiems laisvą pavakarį
gegužinei. Nors būdavo, kad „po pamaldų visi važiuoja namo. Gal jaunimas tik kiek
ilgiau pasibūna“ (Sitkūnai). Tiesa, kurie neužsukdavo į svečius, turėjo jau iš namų
vykdami pagalvoti apie maistą. Atlaidų apeigos užtrukdavo, o kur dar kelionė,
todėl iš toliau vykstantys maldininkai kelionei įsimesdavo maisto duonos, lašinių,
sūrio, o turtingesni – rūkytos mėsos, dešros, pyrago. inantieji pėsčiomis neretai
nenorėdavo apsikrauti ir užkandos tikėdavosi nusipirkti mugėje ar miestelio parduotuvėse. iestelio užkandinėse įsigydavo arbatos ar alaus, užkandai silkės ar
pyrago – kas kam labiau dera prie gėrimo. Valgydavo šeimomis, jei keliaudavo
pavieniai asmenys, šie taip pat kartais burdavosi su bendraamžiais ar kaimynais.
Užkandžiaudavo kur kam patogiau galėjo susėsti su šeima prie vežimo, šventoriaus
medžio paunksmėje, užeidavo pas miestelyje gyvenančius gimines ar pažįstamus,
ar pas žydus, pas kuriuos apsipirkdav . Susėsdavo užvalgyti ir išvažiav iš miestelio kur nors gražesnėje laukymėje ar pievoje. aunimas susiburdavo pažįstamų
kieme, Nev žio pakrantėse. ei miestelyje vykdav šokiai, iš karto eidavo pas
šeimininką. Akivaizdu, kad visiems buvo svarbu pajusti atlaidų dvasią, parapijos
ar Bažnyčios apskritai, kurios dalimi
a. pirmojoje pusėje su retomis išimtimis
buvo visi gyventojai.
Kaip minėjome, įprastas buvo giminių ir ypač vaikų šeimų lankymas. Todėl
keliaudami net į netolimas parapijas žmonės ne visada tą pačią dieną grįždavo į
namus, ypač jei tolimas kelias. Viskas priklausė net nuo artimų giminaičių tarpusavio santykių, šeimininkų vaišingumo, kiek mėgstami svečiai ir kiek jų atvyko.
Atsisveikindami su svečiais šeimininkai šiems įdėdavo parvežti namiškiams pyrago, sausainių ar saldainių, ypač jei namuose laukdavo maži vaikai. Išvažiuodami
atlaidininkai pakviesdavo šeimininkus į savo parapijos atlaidus, todėl eidami pasisvečiuoti žmonės paprastai turėjo pamąstyti ir apie būsimų svečių vizitą, ar jis
labai pageidaujamas, ar ne, nes patys vykdami įsipareigoja šeimininkams. Neturtingi
paprastai stengdavosi neužt sti svečiavimosi, nes patiems surengti gausias vaišes
ateityje bus sudėtinga. Todėl pas mėgėjus pasipuikuoti prieš svečius vengdavo
užsukti ir net retai lankydavosi tos parapijos atlaiduose arba stengdavosi išvengti
susitikti miestelyje. inoma, tokia santykių forma mažiau reiškėsi bendraujant su
kitoje parapijoje gyvenančia vaikų šeima, nes aplankyti anūkus žmonės stengdavosi kiekviena proga.
Atlaidų metu jaunimas turėjo savų pramogų ir rūpesčių. Be pasivaikščiojimų
miestelio gatve, subrend s šeimai jaunimas kompanijoje aptardavo savus rūpesčius,
mezgė pažintis, pasižvalgydavo į potencialias nuotakas, aiškindavosi nužiūrėtų
merginų kraičių ir pasogų dydį, būdo savybes ir savas perspektyvas. aunesnieji
ruošdavosi šokiams ar gegužinėms, nes atlaidų dieną miestelyje ir kaimuose pavakariais vykdavo pasilinksminimai. iestelyje parapijos jaunimui gegužines rengdavo
pavasarininkai, šauliai. Tai vadinamosios viešos gegužinės, nes vykdavo ir kaimų
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mastu29. Viešos gegužinės rengtos parapijos ar kelių kaimų jaunimui, tada minėtos
organizacijos ruošdavo vaidinimus, loterijas. Kaimuose gegužinės turėjo savo rengimo
tvarką. Galėjo jas rengti didesni kaimai, o kartais susiorganizuodavo keli. Tačiau
dažnai vykdavo eilinių šventadienių vakarėliai, kai sugrįž s iš bažnyčios jaunimas
pavakariais susirinkdavo kurio nors gyventojo namuose. Daug kas priklausė nuo
oro sąlygų. Prieškaryje į pasilinksminimus ateidavo ir kitų kaimų vaikinų, nors
dažniau tenkindavosi sava aplinka, nes patys kaime stengdavosi surengti šokius.
Kartais eiti į kitus kaimus pasilinksminti netgi vengdavo, nes jau atlaidų metu tarp
bernų pasitaikydavo santykių aiškinimosi. Kilusi miestelyje nesantaika persikeldavo į kaimo gegužines ar šokių vakarus. Pasitaikydavo ir nedorų atvykėlių, kurie
patys ieškodavo priekabių arba būdavo baudžiami už merginų šokdinimą, ypač
jei mergina turėdavo draugą ar įsižiūrėjusį ją vaikiną, kuris imdavo šią globoti ir
neleisdavo svetimiems šokdinti. Kartais vaikinų kivirčai kildavo ir dėl nepagarbaus
atvykėlių elgesio su savo ar draugo seserimi (B btai).
Po Antrojo pasaulinio karo atlaidai ryškiai pasikeitė. Atlaiduose palaipsniui nyko miestelio šventės įspūdis, sumenko mugės, nes sovietų valdžia ėmėsi
priemonių prieš viešus religinius renginius. Todėl šventė ėmė koncentruotis
šventoriuje, ir nors viešas žmonėjimasis miestelyje nebuvo draudžiamas, tačiau
atlaidai tapo vyresnių ir dirbančių mažiau kvalifikuotą darbą žmonių veiklos sfera.
Besimokantis jaunimas, kaimo inteligentija negalėjo lankytis bažnyčioje. aunimas
kėlėsi gyventi į miestus, tolo nuo bažnyčios, keitėsi gyvensena, daugėjo sekuliarių
žmonių. Todėl tikintiesiems atlaidai tapo daugiau religinių poreikių tenkinimo
priemone ir palaipsniui menko, nors ir neišnyko socialinės, komunikacinės bei
bendruomeniškumą skatinančios funkcijos. Pagaliau pakito laisvalaikio galimybės,
atsirado naujų formų ir poreikis keliauti į atlaidus vien dėl šių priežasčių (visada
būdavo ateinančių tik pasižmonėti) prarado prasm .

Verbų sekmadienis
Atėjus pavasariui ir einant link pabaigos gavėniai, prasideda Velykų laukimas.
Visi būna pavarg nuo kelias savaites trunkančio pasninko, tačiau artėdavo paskutinis
sunkus išbandymas – Didžioji savaitė, apimta ypatingos rimties, dvasinio susikaupimo, Kristaus mirties ir Prisikėlimo dienos laukimo. Kita vertus, pirmoji Didžiosios
savaitės diena yra gana džiaugsminga, lydima gražių papročių ir netgi pramogų.
Tai Verbų sekmadienis, primindav s tikintiesiems Kristaus įžengimo į eruzal metą,
kai jam minios po kojomis klojo medžių šakas30. Šiam momentui prisimin- 29 Šaknys . Lietuvos kaimo jaunimo bendravimo
formos
a. 3–5 dešimtmečiais klasifikacija,
ti krikščionių šventyklose šventinamos
Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais,
Vilnius, 1990, p. 154.
medžių šakelės. Naujajame testamente
30
Naujasis testamentas. Keturios evangelijos. Apaštalų
paminėtas faktas skirtinguose kraštuose,
raštai, Vilnius–Kaunas, 1972, p. 71.
в
ар , Календарные
net jo dalyse savaip interpretuojamas, 31 стова . М. арод
о ы аи и о ряды в страна ару е но вро ы весенние
aptinkami šventinamų šakelių skirtumai.
ра дни и, М сква, 1977, с.
3, ан ка
. А.
о к , ten pat, p. 208. Palmių sekmadienis ir
Daugelyje pasaulio kraštų šventinamos
simbolio pavadinimas žinomas ir Lietuvos lenŠventajame rašte minimos palmės ir net
kakalbių aplinkoje.
ardosa . ytų Lietuvos ir
akarų Baltarusijos verbos liaudiškojo pamaldumo raiška
sekmadienis vadinamas Palmių sekmaa. antrojoje pusėje
I a. pradžioje (mokslinė
monografija), Vilnius, 2009, p. 12.
dieniu31. Kita vertus, vietomis Lietuvoje
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taip pat žinomas šis pavadinimas32. Tačiau Lietuvoje plačiausiai vartojamas slaviškos
kilmės Verbų sekmadienio ir šventinamų šakelių – verbos (žodžiu „verba“ slavų
kalbose yra vadinama viena iš gluosnio rūšių33) – pavadinimai. Lietuva patenka
į tų uropos šiaurės kraštų zoną, kurioje keičiasi naudojamų šventinimui medžių
šakelių pobūdis. . Kudirkos teigimu, emaitijoje ir Suvalk joje bei Vidurio Lietuvoje
verbose vyravo kadagys, o maždaug nuo Ukmerg s rajono į rytus, kaip ir slavų
kraštuose, naudojamos įvairių gluosnio rūšių šakelės34. Kauno rajoną apima teritorija,
kurioje susikerta tradicija verbos pagrindu laikyti gluosnį ir prasidedantis tikėjimas
tinkamu verbai kadagiu35. Taigi kadagys pagal tinkamumą verbai buvo lygiavertis
gluosniui verbos gamyboje. Tačiau teritoriškai
a. praktikoje šių šakelių parinkimas šventinimui yra kintantis reiškinys ir kadagys iš vakarinės dalies palaipsniui
persimeta į Rytų Lietuvos papročius36.
Pateikta medžiaga liudija, kad Babtų apylinkės patenka į kadagio šventinimo zoną. Šis medelis išplit s didelėje uropos teritorijoje, naudotas dėl kvapnių
spyglių kaip aromatizuojantis augalas, o ritualinėje praktikoje Verbų sekmadienio
metu kadagio šakelės bažnyčiose vienos arba puokštelėje su kita žaliava įgaudavo
sakramentalijos prasm 37. Pasak N. Vėliaus, spygliuočiai populiaresni vidurio ir iš
dalies vakarų areale. Dainose mitologiniame kontekste kadagys minimas taip pat
vidurio Lietuvoje38. Kita vertus, pirmajame verbų paminėjime 1573 metais vienas
ar kaip sudėtinė puokštės dalis kadagys nepaminėtas, kaip ir
. Valančiaus
žemaičių krikščioniškuose papročių aprašymuose39. Kadangi Verbų sekmadienio
pavadinimas, kaip minėjome, yra susij s su atėjusiu iš slavų kalbų žodžiu, galima
manyti, kad pradinis šventinimui skirtas augalas visoje Lietuvoje buvo gluosnis,
o kadagys pradėtas šventinti vėliau. Taigi istoriškai negalima kadagio arealo sieti
su mūsų nagrinėjama teritorija, nes tik ilgainiui žmonių sąmonėje kadagys įsitvirtino kaip verbų žaliavos šaltinis. Tuo tikslu daugelis Babtų apylinkių gyventojų
namuose augindavo kadagio krūmą, nors apylinkės miškeliuose taip pat auga
nemažai šių medelių.
Reikia pasakyti, kad šventinimui skirtos puokštės komponavimas turi ryšį
su pašventintų šakelių panaudojimo aplinkybėmis.
miestelių bažnyčias verbas
tradiciškai atsineša daugiausia pasigamin patys tikintieji. Tuo tikslu dar iš 32
Balys . Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 1993,
vakaro dažniausiai nusikirsdavo dvi tris
p. 114.
33
ardosa . ytų Lietuvos ir akarų Baltarusijos
kadagio šakeles. Tačiau prisimenama
verbos, p. 12.
buvusius atvejus, kai senyvo amžiaus 34 Kudirka . ilniaus verbos, Vilnius, 1993, p. 5.
moterys nešdavo šventinti iki keliolikos 35 elykų rytą lelija pražydo erbų sekmadienio, elykų,
urginių papročiai ir tautosaka, sud. arcinkevičiešakelių. Viskas priklausė nuo tolesnių
nė N. ir kt.), Vilnius, 2006, p. 33, 237.
šventintų šakelių panaudojimo tikslų. 36 ardosa . ytų Lietuvos ir akarų Baltarusijos
ei pašventintos šakelės yra tik šventės 37 verbos, p. 87–88.
omis katalikų liturgijoje vadinami veiksmai ar įvaisimbolis, tada jų skaičius mažesnis. Bet
rūs Bažnyčios šventinti daiktai, Liturginis maldynas,
tuo atveju, kada norima sakramenta- 38 p. 74.
Vėl ius N. Senovės lietuvių pasaulėžiūra, Vilnius,
lijas panaudoti namų apsaugai ar pa1983, p. 123.
I a. vidurio istorinašiems tikslams, šventinama daugiau 39 Vyšniauskaitė A. Lietuviai I
niuose šaltiniuose, Vilnius, 1994, p. 34; Valančius .
žaliavos. Nors Lietuvoje yra pastebėta,
emaičių vyskupystė, aštai, Vilnius, 1972, t. 2,
p. 339.
kad yra buv tam tikrų demografinių
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verbų gaminimo ir panaudojimo skirtumų40, tačiau Babtų apylinkėse jie neryškūs
ir vyresnio amžiaus gyventojai pažymi, kad tarp vyrų ir moterų šakelių ilgio ir
puokštelės turinio nebūta skirtumų. Tiesa, prisimenama, kad
a. 6 dešimtmetyje
vyrai neretai eidavo be šakelių ir tada moterys turėdavo ilgesnes verbas (Vigi k.).
Tačiau įprastinis šventinamų verbų ilgis buvo 15–20 centimetrų kadagio šakelės.
Ilgesnės pasirenkamos, kai verbą komponuoja iš kadagio ir gluosnio šakelių. Tada
ilgiausios išsikišusios iš puokštės, būna viena arba trys gluosnio rykštelės.
Kadagio verbas derėtų vertinti kaip tradicines, tačiau atmenant geografin
Babtų padėtį ir kad parapija atsidūrusi iš dalies skirtingos žaliavos paplitimo
erdvėje, tradicinėmis galima laikyti ir gluosnio šakelių verbas. Tačiau vien iš šios
žaliavos pagamintų verbų šventinimo atvejų nebuvo fiksuota. inoma, tai nereiškia, kad tokių negalėjo būti. Kadangi Babtų apylinkėse aptinkamos sudėtinės
kadagio ir gluosnio šakelių verbos, šalia vien kadaginių, tikėtina, būta ir vien iš
įvairių gluosnio atmainų gamintų verbų. Tačiau lauko tyrimų duomenys liudija
tik kompozicijų iš dviejų medžių rūšių šakelių šventinimą.
a. pirmojoje pusėje
į verbas kartais dėdavo ir išsprogusių beržo šakelių. Sprogstančio pavasarį beržo
šakele verba papildoma tada, kai šventė vėlyva ir prasideda natūrali medžių vegetacija. Pokariu žmonėms verboje yra tek pastebėti ąžuolo šakel ar net įdėtų
javų varpų (Babtų k.).
a. 4 dešimtmetyje daug kur Lietuvoje į verbų puokštes imta dėti džiovintų gėlių ir smilgų, popierinių žiedelių41. Babtų apylinkėse būta pavienių atvejų,
kai prie kadagio derindavo ilgiau nevystančių kambarinių gėlių žiedus ar nuolat
žaliuojančių gėlių šakeles. Taigi verbų puokščių kompozicijos su kambarinių gėlių šakelėmis ir net žiedais sudarytų atskirą, nors ir negausią, verbų grup . Šių
verbų atsiradimas sietinas ne tik su požiūrio į verbos tradiciškumą pokyčiais, bet
ir su visuomenės pasaulėžiūros permainomis. Verbos pradėtos mažiau naudoti
ritualinėje praktikoje, jaunesnio amžiaus žmonės verbą ima traktuoti kaip šventės
simbolį, nesitikėdami panaudoti jos maginiais, t. y. apsauginiais, produkuojančiais
ir kitais tikslais, kas buvo būdinga ankstesnių laikų sakramentalijų vartojimui.
Kolektyvizavus žemės ūkį ir nykstant tradicinei šventintų verbų reikšmei gyvulininkystėje, žmonėms mažiau pasitikint Dievo pagalba saugant pastatus ir namų
ūkį, prarasta plati tradicinė verbų panaudojimo sritis. Todėl imta siekti verbos
puošnumo ir šiuo pagrindu atsiranda skirtumų tarp vyresnės ir jaunesnės kartos
žmonių požiūrio į sakramentalijos paskirtį. Galima daryti prielaidą, jog vyresnės
kartos žmonės orientuojasi į verbas iš tradicinės žaliavos. aunesniems svarbesnis
pats simbolis ir pasirenkama vizualiai patrauklios sudėties ir netgi liturginiams
reikalavimams prieštaraujančios (panaudota sausa žaliava) verbos. Tokios sakramentalijos kurį laiką namuose saugomos kaip velykinio laikotarpio atminimas.
Taigi išryškėja įvairios žaliuojančio augalo idėjos eksploatavimo formos. Respondentai neretai į Verbų sekmadienį
pradeda žvelgti ne vien kaip į religin
40
ardosa . Verbos sakralumas ir kasdieniškumas
tradiciją, bet iš dalies kaip į desakralilytiškumo dimensija, Lietuvos etnologija Socialinės
antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, t. 12(21),
zuotą tradicin ar net pavasario, gamtos
p. 75–104.
atgimimo švent . Todėl svarbu pabrėžti, 41 elykų rytą lelija pražydo erbų sekmadienio, elykų,
jog tokie priedai traktuojami pirmiausia
urginių papročiai ir tautosaka, p. 42–43.
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kaip dekoratyviniai elementai, nors tyrimo metu fiksuotos reminiscencijos apie
buvusią magin papildomos žalumos vert .
Iš dalies maginėje perspektyvoje
a. pirmojoje pusėje egzistavo nors tiesiogiai ir neišryškinami plakimo verba papročiai. Lietuvoje yra žinomi du skirtingi
plakimo būdų plotai. Rytiniame plakama su pašventintomis verbomis, o kitoje dalyje anksti ryte su nešventintomis šakelėmis42. Toks skirtumas išryškina nevienodą
požiūrį į pačią verbą. Kada plakama su šventinta, tada žmogaus kūnas veikiamas
su sakramentalija, t. y. bažnyčioje palaiminta šakele ir toks veiksmas jau siejamas
su sakralizuotos šakelės poveikiu. Šis plakimo būdas
a. pirmojoje pusėje užfiksuotas ir tyrimo metu (Babtų k.), tačiau tai išimtiniai atvejai. Dažnesnis apylinkėse
yra plakimas su nešventinta šakele, kai akcentuojamas vegetatyvinis šakelių, kurios
amžinai žaliuoja ar po žiemos kaip gluosnis atgyja, poveikis. Tokie veiksmai įkomponuojami į velykinio laikotarpio kontekstą, nes nuo Verbų sekmadienio imama laukti
Velykų, Kristaus prisikėlimo šventės. Nepaisant liaudiškame pamaldume esančios
plakimo sampratos – maginio gyvybingo augalo poveikio, pats veiksmas yra siejamas su Velykų tematika. Populiariausias ir geriausiai atsimenamas yra standartinis
artėjančių Velykų priminimas, kai sakoma „Verba plaka, ne aš plaku, už nedėlios
bus Velykos“, arba tiesiog plakimas siejamas su pačiu veiksmu – „ne aš plaku,
verba plaka“. Tai žodinės formulės, kurios girdimos ne tik lietuviškoje aplinkoje,
bet ir kaimyniniuose kraštuose43. Tiesa, N. Vėlius ne visai tiksliai plakimą kadagiu
priskiria vidurio Lietuvos arealui (pagal lauko tyrimus, tai būdinga ir emaitijai)
ir tik su šiuo augalu sieja magines formules, kurias įvardija rečitatyvinio pobūdžio
dainelėmis44. Tai visgi yra maginės žodinės formulės, nes priminimas apie artėjančias Velykas yra tik vienas iš jų variantų. Tikėtina, kad praeityje buv s platesnis
linkėjimų arsenalas. Prisimenamas tikėjimas, kad plakimas gali suteikti žmogui
sveikatos ir jėgų (Sitkūnai). Kartais plaka tėvus vaikai, prašydami iš jų margučio.
Bet dažniausiai plakdavo dar miegančius ryte vaikus, bandydami sušerti du tris
kartus šakele. Kartais stengtasi suduoti jiems per nuogą kūną (Babtai).
Liaudiškame pamaldume sakramentalija siejama su įvairiomis apsauginėmis
galiomis. Pirmiausia šventintos verbos naudojimo papročiai įkomponuojami į bendrą
jų pritaikymo kontekstą, kai parneštos iš bažnyčios būdavo užkišamos įvairiose
gyvenamo namo vietose45. Kaišoma gana įvairiai ir pirmiausia į stogo kampus, už
gegnių arba tiesiog kadagio šakel pakabindavo kabėti po sija. Simbolin prasm
verbos įgaudavo pamerktos ant stalo vazoje, kur jos primindavo apie artėjančias
Velykas. Verbas kuriam laikui įmerkdavo į vazą ir laikydavo ant stalo, kol nudžiūsta,
tada nubraukdavo spyglius, suberdavo į maišelį ir pakabindavo ant aukšto arba
pačias sudžiūvusias šakeles kartais nunešdavo ant aukšto ir užkišdavo už grebėstų.
Perkūnijos metu šakel padėdavo ant lango. Nuo šios stichijos apsaugos priemonių imdavosi jau Verbų sekmadienį, kai
smilkydavo su parnešta iš bažnyčios ver- 42 ardosa . ytų Lietuvos ir akarų Baltarusijos
ba namus. Smilkydavo visas patalpas taip, 43 verbos, p. 156.
рд
. св
нна в р а в о р дах а ад
kad dūmai pasklistų po visą namą (Babно
ар сс
осто но
тв , ради ионная
ул тура, Москва,
7 1, . 7.
tai). Sakydavo, kad dūmai gali apsaugoti
44
Vėlius N. Senovės lietuvių pasaulėžiūra, p. 123.
namus nuo nelaimių, o susirgus kam nors 45 ardosa . ytų Lietuvos ir akarų Baltarusijos
verbos, p. 191–216.
iš šeimos ir jį aprūkius šis greičiau pa-
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sveiks. Apskritai tikėta, kad šventinta verba saugo namus nuo nelaimių ir piktų dvasių (Pag nės k.). Taip pat yra duomenų apie gyvulių išginimą pirmą ganiavos dieną
(dažnai per urgines) su šventinta kadagio šakele. Toks paprotys žinotas ikikolūkiniu
laikotarpiu. Su verba du tris kartus suduodavo karvėms ir arkliams dėl jų sveikatos ir
apsaugos nuo nelaimių. elžiamus galvijus pasmilkydavo aplink galvą ar visą kūną.
Išdžiūvusios verbos dar kartą dalyvauja liturgijoje. Tai paprastai įvyksta pirmąją
gavėnios dieną. Bažnytinėse Pelenų dienos apeigose kunigas degina šventintas verbas
ir jų pelenais barsto tikinčiųjų galvas, primindamas buvimo šioje žemėje laikinumą.
Apibendrinus tyrimo rezultatus galima teigti, jog išanalizuoti atlaidų ir
verbų papročiai, apeiginiai veiksmai nėra sankcionuoti Bažnyčios. Tačiau visa tai
susiformavo liturginiame švenčių kontekste kaip jų palydovas ir visa liaudiškoji
švenčių eigos dalis sukosi apie bažnytines apeigas arba kaip sakramentalijos panaudojimo tikslų nulemti veiksmai ir tikėjimai.
Liaudiškojo pamaldumo kontekste
a. pirmojoje pusėje gyvavo atlaidai
kaip ypač svarbi Bažnyčiai ir žmonių religingumui šventė. Atlaidai būdavo parapijos šventė ir į pasiruošimą jiems buvo įtraukiami parapijos gyventojai, kurie
paruošiamuoju laiku prisidėdavo materialiai ir asmenine pagalba. Socialinės atlaidų
funkcijos apėmė pasiruošimą ir kelion į bažnyčią, aktyvų asmeninį gyventojų
dalyvavimą šventėje ir siekį suteikti paramą elgetoms. Tačiau atskirų gyventojų
grupių dalyvavimo tikslai buvo nevienodi.
a. 3–4 dešimtmetyje kaime atsirado socialinės atskirties požymių, kurie persimetė ir į atlaidų sferą. Šie požymiai
reiškėsi skirtingais atlaidų momentais vykimo į atlaidus būdais, maldininkų bendravimo formomis bei dalyvavimu poatlaidinėse atrakcijose. Tai leidžia kalbėti
apie kintančius visuomenės poreikius, demografinius pokyčius, kaimą apėmusius
migracinius procesus, ekonominės ir politinės raidos tendencijų poveikį. Pagal
amžiaus požymį skiriasi komunikacinės šventės funkcijos. Vyresnės kartos žmonėms svarbesnis giminių bendravimas šventėje ir žmonių namuose, o jaunesniems
aktualesni susitikimai su bendraamžiais miesteliuose ir poatlaidinių pasilinksminimų metu. Tačiau iš esmės tarp religinių ir socialinių atlaidų funkcijų egzistavo
pusiausvyra, nes tai buvo vienas kitą papildantys atlaidų, kaip parapijos šventės,
struktūriniai dėmenys, svarbūs Bažnyčiai ir visuomenės religingumui.
Nagrinėjamos Verbų sekmadienį šventinamų medžių šakelių ypatybės ir jų
panaudojimas gyventojų kasdienėje praktikoje
a. pirmojoje pusėje rodo, kad
kadagio šakelių vyravimas Babtų apylinkėse įkomponuojamas į Vakarų Lietuvos
regionui būdingą simbolio turinio arealą. Svarbiausias Verbų sekmadienio apeigų
metu šventinamų kadagio ir daug rečiau gluosnio šakelių tikslas liturginis. Pašventintos verbos puokštės įgauna sakramentalijos prasm ir tampa esminiu Velykinio
laikotarpio simboliu. Tačiau krikščioniškoji sakramentalijos reikšmė pošventiniu
laiku derinama su maginiais siekiais. Liaudiškojo pamaldumo persmelktoje erdvėje
gyvavo sakralizuotų verbų panaudojimas pastatų apsaugos sistemoje. Krikščioniškame ir maginiame kontekste reiškėsi ir plakimas verbomis, kada akcentuojama
krikščioniškoji prisikėlimo idėja ir netiesiogiai vegetatyvinės jų galios. Todėl liaudiškajam pamaldumui būdingi Verbų sekmadienio ir vėlesnio laikotarpio papročiai
rodo kasdienybėje egzistavusią liaudišką verbų funkcionavimo tradiciją.
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Tradicinė Babtų valsčiaus
gyventojų mityba
Nijolė Marcinkevičienė

Rengiant šią medžiagą, naudotasi autorės 2015 metų ekspedicijos etnografiniais aprašais ir 1970–1972 m. B btų vidurinės mokyklos jaunųjų kraštotyrininkų,
vadovaujamų mokytojos
arijos
arkauskienės, užrašytais valgių receptais. Senosios ekspedicijos pateikėjų dauguma gim dar I a. pabaigoje, o valgiai iš jų
pasakojimų užrašyti glaustai ir „savais žodžiais“. Šiuolaikinių pateikėjų pasakojimai
įrašyti į magnetofoną ir šifruoti beveik pažodžiui, taip stengtasi juos pateikti ir
skaitytojams. Tai lėmė teksto stiliaus, dėstymo netolygumus, įvairius kalbos niuansus. Tikimės, kad juos kompensuos tekstų autentiškumas, receptų archajiškumas.
Leidinyje „Lietuvos etnografiniai regionai“ (Ka nas, 2015) buvusi Babtų
valsčiaus teritorija priskiriama Aukštait jai. Dauguma kalbintų Babtų apylinkių
žmonių, prieš atsakydami, kuriam etnografiniam regionui jie priklausą, susimąsto. Nors dauguma save laiko aukštaičiais, bet gyvenimas šalia Suvalk jos bus
nulėm s, kad šio krašto gyventojai link tapatintis ir su zanavykais. domu, kad
ir tradicinėje Babtų krašto mityboje labai ryškiai susipyn Pi tryčių Aukštait jos
ir anavyk jos valgių gaminimo papročiai, receptūros. Pavyzdžiui, panašiai kaip
Rytų Aukštaitijoje pusryčiams krosnyje čia buvo kepami paliepsniai blynai, paplit
aukštaičiams būdingi valgiai kakorai, sundokai, ruginė gira (saladucha) ir kt. Fiksuota
ir Vidurio Aukštaitijai būdingų valgių, ypač virtinių. Kaip ir anavykijoje, dažnai
virti raugintos tešlos kukuliai; pasninkaudami babtiečiai, kaip ir zanavykai, dažnai
vir šaltas sriubas (žalibarščius), pagerintas ant žarijų kepta silke, o dar dažniau
tik silkės galva, mėgo rugin koš .
Tradicin
a. pirmosios pusės Babtų krašto gyventojų mitybos specifiškumą lėmė gamtinė, geografinė padėtis ir dirbamos žemės derlumas. Kauno regiono
žemės derlingos, todėl, apibendrinant to meto mitybos racioną, galima pastebėti,
kad valstiečiai, turėj maždaug iki 10 ha žemės, maitinosi paprastai, bet sočiai,
o patiekalų racionas buvo gana įvairus. Apie tai ir pakalbėsime, pradėdami nuo
valgių iš javo.
Vyresnieji pateikėjai sako, kad daugiausia iš visų javų buvo sėjama rugių,
todėl gerai prisimena rugin , namuose keptą duoną.
a. pradžioje babtiečiai
dažniausiai kepdavo paprastą raugintą duoną, vėliau vis labiau pamėgo plikytą
duoną, kurios skonis saldžiarūgštis. Apie duonos kepimą papasakojo
agiliona
Staliūnienė, gimusi 1933 m. A gupio k. Turėjom medin duonkubil iš ąžuolinių
lentelių. Aš j ir dabar turiu. is buvo apvalus, nemažas, be rankenų, viršuj ir apačioj
po lanką
du metaliniai lankai laikė šuliukus. Duoną kepdavo ir plikytą, ir paprastai
raugintą. Plikyta,
tai karštu vandeniu užpildavo ir raugindavo, bet plikyta ilgiau
rūgdavo, o paprasta greičiau išrūgsta... Kartais dėdavo bulvių, dvi saujas druskos. Druskos, kmynų dėdavo mama, ir aš dedu. Druską patrinu tarp rankų su kmynais, tai jie
išleidžia kvapą. Kai jau tešla rūgsta ir ruošiesi minkyt, tai kai atidengi tą skarą, kur
užklota maišymas, tai vėl gerai išmaišai, permaišai, dedi likusius miltus ir užminkai.
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Mama turėjo tok bliūdą ir visada atsinešdavo tą bliūdą miltų duonos kepimui. Turėjo
savo mierą
kepdavo 6 kepalus. Kepalai pailgi. Ant ližės vasarą paklodavo kopūsto
lapų, ajerų... Iškepdavo pagranduką, bet duodavo mažiausiam vaikui. Kai duona iškepa
ir lieka tos tešlos, tai jos palieka duonkubilio kampely. Duonkubil švariai padeda, ir ta
tešla skaitosi raugas sudžiūsta duonkubilio kampuky. Kai vėl kepi duoną, maišo ant
to paties. Užpildavo ant to raugo vasarodrungio vandens ir užmaišydavo kitą duoną...
Darydavo mama visada kryžių ant pirmo kepalo. Mes labai laukdavom, kada mama išims
duoną. Pirmiausiai ištraukdavo mažiausią kepaliuką
gal jau jis iškep s Pjaut neduodavo, sakydavo, kad negalima pjaut šiltos duonos, tai mes tik atsilauždavome kriaukšl
paragavimui. Būdavo labai skani.
Šio krašto ūkininkai prisimena, kad jų duonkubiliai buv dideli, apvalūs ir
ąžuoliniai ar nors keletas šulelių privalėjo būti ąžuoliniai dėl geros rūgšties. Mūs
duonkubilis buvo didelis, apvalus ir toks margas viena lentelė ąžuolo, kita lentelė eglės,
viena ąžuolo, kita eglės... žuolo reikėjo dėl duonos rūgšties, ąžuoliena prideda gerą
rūgšt ... (Veronika Palavinskienė, gim. 1935 m. glyn k.)
Babtų valsčiaus ūkininkai pažino ir maišytą duoną, kurią vadina prastaduone. Tai duona, kai į ruginį maišymą dedama ne ruginių, o kitokio javo miltų,
virtų bulvių. Duoną kepė namuose daugiausiai iš ruginių miltų. Sėdavo savo rugius ir
kviečius, bet kviečių mažiau. Skaniausia ruginė duona, bet buvo ir tokių prastų metų,
kad kepdavo ir iš visokių miltų, kokių tik turėjo... Kepė duoną ir iš vikinių miltų, bet
koks tas skonis, kartumas... Kai išima ją iš pečiaus, tai ji paskleidžia tok kartų kvapą.
Ir jinai, kaip kepaliukas, būna tik pečius
paimi ją rankas
suyra. Bet valgėm ir
gyvenom... Ne visada ruginė duona buvo mūsų namuose, pasitaikydavo ir prastaduonės
iš vienų vikių ( . Staliūnienė).
Nederliaus metais, pokaryje maišyta vikių duona šiuose kraštuose buvo
kepama ne vienuose namuose, nes apie ją užsimena ir 1970 m. kraštotyrininkų
klausinėti pateikėjai.
Duonos maišymas (raugas) praversdavo ir kitiems valgiams gaminti. Prisimenama, kad ruginės duonos raugu būdavo parūgštinami, patirštinami pusryčių
barščiai. Kai užraugia duoną, tai ant rytojaus ji būna užrūgus, tai naudodavo barščiams.
irdavo taip supjaustytus burokėlius išvirdavo, nusemdavo šito duonos maišymo ir
pildavo puodą su burokėliais. Sakydavo „Išvirsim barščių su duonos raugu.“ Barščius
parūgština ( . Staliūnienė).
Iš ruginės duonos maišymo pakepdavo ir parauginių blynų. Kai jau duoną
užmaišydavo ir reikėjo ją minkyt, tai prieš tai to maišymo nusemdavo, dadėdavo pikliavotų miltų ir kepdavo blynus prieš liepsną. Kai kūrenasi pečius, tai žarijų atsižeria kiek
arčiau ir ant tų žarijų kepa blynus
parauginiai blynai. Mūsų šeimoje, tai kai duoną
kepa, tai jau ir parauginių blynų, žinom, kad bus V. Palavinskienė).
Babtų apylinkėse kepti ir ruginiai pyragai. Pritrūkus kviečių (ar tiesiog todėl, kad skanu), juos kepė ne tik mažažemiai, bet ir pasiturintys ūkininkai. Kepė
ruginių miltų bulkas. uginiai miltai būdavo supikliuojami, dal jų supildavo geldą,
pildavo vandens, o jei turėdavo
pieno, dėdavo mielių, druskos, nes cukraus tuo metu
buvo sunku gauti. Išmaišydavo, po kiek laiko dar pildavo miltų, išminkydavo ir padėdavo
šiltai. Kai iškyla, deda blėteles ir kepa. Bulkos būdavo juodos, kaip ragaišius ( advyga
Grincevičienė, gim. 1894 m. anuš nių k.).
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Iš namuose maltų, vieno malimo ruginių miltų (razavinių) virė ir košes.
Užkaisdavo špižin puodą, pildavo vandens, paimdavo medin kočėlą, pildavo ruginius
miltus ir tuo kočėlu maišydavo. Kai gerokai pavirdavo, pasidarydavo košė. Užsaldindavo
vandens su sacharina ir valgydavo su rugine koše (Veronika Bačėnienė, gim. 1923 m.
Panevėži ko k.). Dar vienas prisiminimas azava košė būdavo gaminama iš ruginių
razavų miltų. azavą koš virdavo ne čigūniniuose, bet špižiniuose puoduose1. Koš virdavo
pus adynos, kad geriau išbrinktų rugiai ir kad jos daugiau būtų, nes ir jos nebuvo tiek,
kiek nori... Išvirtą koš supildavo molin bliūdą ir valgydavo ją su separuotu liesu
pienu. azavą koš padėdavo su bliūdu ant stalo, ir visi valgė iš vieno bliūdo, tik pieną
supildavo atskirus puodukus, kurie, kaip ir bliūdas, buvo moliniai. azavą koš valgydavo trečiadieniais, penktadieniais, o kartais ir šeštadieniais, nes šiomis dienomis būdavo
pasninkas. ei būdavo sausas pasninkas, tai valgydavo vieną koš , lieso pieno neduodavo
( ofija Leskauskienė, gim. 1898 m. B btų mstl.).
Ruginė pečiuje kepta ar virta ruginė parauginta košė šiuose kraštuose vadinama ir ubagiene. puodą su verdančiu vandeniu, pamažu maišant, suberiami ruginiai
miltai. Miltų pilama tiek, kad gautųsi košė. Puodas su šia koše stumiamas pečių. Pečius
turi būti dar neišsikūren s, dar degtų malkos. Prieš ugn pastatomas puodas su ruginiu
maišalu, kad jis užvirtų. Maišant paverdama apie valandą. dedama truput druskos. Po
valandos, kai masė sutirštėja, ji išpilama medin kubiliuką. auginama dvi tris dienas.
Ubagienė valgoma apibarsčius cukrumi, su virtomis bulvėmis ( arijona Špakauskienė,
gim. 1930 m. un škių k.).
Šio krašto kulinarinė ruginės košės specifika rugių daiginimas, košės rauginimas. Pirmiausia reikia sudaiginti rugius, paskui juos išdžiovinti ir sumalti. Išvirusią
rugin koš supila duonkubil ir padeda ant krosnies. Koš reikia tankiai maišyti, kad
geriau rūgtų. rūgusi košė laikyta šaltai. ą valgė su druska arba cukrum, su duona ar
bulvėmis (Aleksandra Apanavičienė, gim. 1915 m. Babtų mstl.). Pasninko metu
labai dažnai virtos ir ruginės košės su garstyčiomis. šaltą vanden suberia ruginius miltus ir išbrinkina. Gautą koš po pečiuj iškepa ir deda naminių maltų garstyčių.
Gerai išmaišo, sandariai uždengia ir padeda ant pečiaus, kad parą šiltai pastovėtų. Koš
valgo su šutintom bulvėm (Bronė Ignatavičienė, gim. 1900 m. Ant gynės k.). Tokią
rugin koš , pagardintą garstyčiomis, vadino garstyčniku ir dažniausiai ją gamino
iš padaigintų, girnomis sumaltų ir išsijotų ruginių miltų. Garstyčniką valgydavo
pakabindami ant šaukšto galo (kartais ją kabindavo specialiai nudrožtais mediniais
pagaliukais) ir uždėdami ant nuluptos karštos bulvės. Rečiau koš kabindavo
šaukštu (po nedaug) ir užsikąsdavo juoda rugine duona. Buvo mada, pagaminus
garstyčniko, pasikviesti kaimynes paragauti...
Vyresnės pateikėjos prisimena, kad nebuv namų, kuriuose nepasigamintų
ruginių miltų giros (saladuchos), dar vadinamos rugine namine rūgštim. Saladucha (salinta ruginė tyrė) skanesnė, jei į ją įdedama džiovintų vaisių. Užplikinami
ruginiai miltai, sudedami džiovinti, gerai
sugrūsti obuoliai. iskas užplikinama karš- 1
Liaudiški terminai špižis ir čigūnas reiškia tą patį –
tu vandeniu ir parauginama. Saladuchą
ketų. Pateikėja, matyt, turi omenyje indų formą.
igūniniais Aukštaitijoje buvo vadinami indai, skirti
valgydavo su lupenomis virtomis bulvėmis,
sriuboms ir kitiems skystiems patiekalams gaminti, o
pasninko metu (Leokadija
atusevičieplokščiadugniai špižiniai katilai tiko košėms maišyti.
nė, gim. 1899 m. Babtų mstl.). Toks
ed. pastaba.
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atskiestas ruginis raugas tiko atsigėrimui, barščių ir kitų sriubų parūgštinimui,
jį valgė ir vakare su karštomis bulvėmis. Ruginis raugas (gira) gaminama taip
Paimdavo medin kubiliuką, pildavo tą kubiliuką ruginių miltų. Puode užvirindavo
vanden , užpildavo ant miltų ir plakdavo. Plakti reikia ilgai, kol ji sutirštėja ir apsalsta.
Maždaug po dviejų valandų ant apsalusios ruginės masės užpildavo pravėsusio virinto
vandens ir pastatydavo, kad rūgtų. Kai rūgdavo, ant viršaus nusistodavo skaidrus, gero
skonio skystis. Namin rūgšt naudojo girai ir barščiams (V. Bačėnienė).
Senas patiekalas – ruginiai virtiniai. ie buv dideli. Aš jau nevalgiau, bet
mama minėdavo ruginių miltų virtinius. ie buvo dideli (Laimutė advyga Špakauskienė, gim. 1944 m. Babtų mstl.). Labiau mėgti virtiniai iš ruginių ir kvietinių miltų
mišinio. irtiniai buvo gaminami iš kvietinių ir dar maišydavo ruginių miltų. Maldavo
ant girnų. Išminkydavo, iškočiodavo tešlą padarydavo didel blyną , uždėdavo bulvinės
košės tris šaukštus ir padarydavo virtin . irtiniai buvo tokio dydžio kaip lėkštelė. uos
virdavo dideliuose špižiniuose puoduose. Išvirusius sudėdavo molin bliūdą ir tepdavo
su taukais. Lašinius taukams supjaustydavo dideliais gabalais ir spirgindavo. Paskui paimdavo medin šaukštą, pasemdavo taukų ir užpildavo ant virtinių. ei taukų su spirgiais
būdavo nedaug, tai juos merkdavo plunksną ir patepdavo virtinius. irtinius valgydavo
be šakučių
ima virtin
ranką ir valgo. irtinius gamindavo tik sekmadieniais ar
kitom šventom dienom, kada nebūdavo darbų ( . Grincevičienė). Iš pasakojimų galima
numanyti, kad mėgstamiausi buv virtiniai su virtų bulvių įdaru, nors kartais
išvirdavo su varškės ar varškės ir trintų bulvių įdaru.
Šio krašto žemė brandino gerą kviečių derlių. Kvietiniai miltai (ypač pikliavonė)
buvo labai vertinami ir iš jų gaminami valgiai seniau laikyti poniškais. alūne maltus miltus naudojo taupiai ir stengėsi, kad jų nepritrūktų didžiųjų metinių švenčių
pyragams. Supildavo kvietinius miltus duonkubiliuką, sumaišydavo su pienu, dėdavo
mielių. Kai tešla iškildavo, kepdavo krosnyje. Prieš dedant krosn , suplakdavo kiaušin
ir aptepdavo pyragą (Apolonija Sirtautienė, gim. 1900 m. Gaižuv lės k.). Iš gerųjų
kvietinių miltų ypatingoms progoms kepdavo gardžiuosius pyragus – bobas babkas .
Iškepdavo didelius pyragus, kurie buvo vadinami bobomis. Tie pyragai buvo labai skanūs ir
geltoni, nes juos mušdavo daug kiaušinių ir dėdavo vairių kepimui naudojamų prieskonių
( advyga Dabašinskienė, gim. 1906 m. Pag nės k.). Babtų valsčiaus kaimuose ilgai
išsilaikė naminės malimo girnos, todėl dažniau nei pyragai buvo kepamas kvietinis
ragaišis, kuriam tiko razavi, t. y. vieno malimo miltai. Kviečių ragaišių kepdavo taip
pirmiausia išvirdavo bulvių, sutrindavo jas, sumaišydavo su mielėmis. Pildavo miltus ir
viską maišydavo vandenyje. Kai tešla pakildavo, kepdavo krosnyje ant džiovintų kopūsto
lapų (A. Sirtautienė). Pasitaikydavo metų, kad kviečiai užderėdavo geriau nei rugiai
ir kvietinis ragaišis vadavo duoną. Mes buvom septyni vaikai šeimoj, tai mamai reikėjo
labai dažnai kept duoną. uodą duoną labai vertino, bet, atsimenu, vienais metais rugiai
neužderėjo, tai mama iš kviečių kepė ragaiš vietoj duonos. Kviečiai ne tokie skalsūs, ir
tas ragaišis greitai susivalgydavo, tą ragaiš reikėjo kas antra diena kept. Labai skanus,
tai ir susivalgo greičiau. Atsimenu, ėjom mokyklą, tai mums mama neturėjo labai ko
dėt valgomo, tai dėdavo butel pieno ir ragaišio. Mokytoja sakydavo mamai, kad net jai
seilė bėga, kai mes, vaikai, tą ragaiš su pienu valgom... Kepdavo iš rupių kvietinių miltų.
Namuose turėjom girnas, ir sumaldavo ragaišiui. Supratus, kad neskalsu, mama sugalvojo
kept iš rauginto kvietinio maišymo. Gi duonkubilyje palieki kiekvieną kartą raugo bandel -
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raugą. Tai tą ragaiš pradėjo kepti kaip duoną išleisdavo tą duonos raugą duonkubilyje
ir užmaišydavo kvietiniais. Kai rūgsta, tai ir atminko kvietiniais... Kvietinė duona skalsiau
nei kvietinis ragaišis (V. Palavinskienė). domu, kad šio krašto žmonės ilgai išlaikė
tradiciją Visų Šventųjų, Vėlinių proga kepti bandeles elgetoms, kurie melsis šeimos
mirusiųjų intencijomis. Seniau bandukai už dūšias buv ruginiai. Vėliau prasigyven
ūkininkai nepagailėdavo šiam apeiginiam patiekalui ir kviečių. isų Šventės, tai
kepdavo mielinius bandukus iš pikliavotų kvietinių. bandukų tešlą ir rupių miltų dėdavo.
Kiek yra šeimoj mirusių, tiek padarydavo tų bandukų. Apvalūs nedideli bandukai. Ubagų
pilna ant šventoriaus, prie kapų... Duoda ubagui bandukų ir pasako vardą to žmogaus,
už kurio reikia dūšią pasimelst (V. Palavinskienė).
Šio krašto valstiečių nepamainomas vakarienės valgis – kleckynė. Tai pieniška
miltinė sriuba. Patys seniausi pateikėjai prisimena, kad kleckynė buvusi ir ruginė.
Vis dėlto labiausiai paplitusi kvietinių miltų. Kleckynė buvo gaminama medinėse
geldelėse, ir dažna šeimininkė turėjo specialų kirvelį kleckučiams išgauti. Kartais
tam tikslui panaudodavo ir malkin kirvuką. ei didelė šeima, tai geldoj užmaišydavo
kietai daug tešlos ir sukapodavo su kirviu. Išvirus pildavo porą kvortų pieno (Anelė
epienė, gim. 1907 m. uod nių k.). Labai paplitusi ir gnaibytinė kleckynė, kuri
buvo gaminama taip. Kviečius maldavo namuose, miltai buvo rupūs razavi . medin
geldą pripildavo miltų, berdavo druskos, pildavo vandens ir išmaišydavo tešlą. Tešlą
pirštais sužnaibydavo smulkius gabalėlius ir suberdavo verdant vanden . Kai užvirdavo, užbalindavo saldžiu pienu. Pildavo medinius bliūdelius ir valgydavo mediniais
šaukštais ( . Grincevičienė). Kleckynei pagaminti reikėjo laiko, todėl kartais padėdavo
ir daugiau šeimos narių. V. Palavinskienė prisimena akarienei primaišydavo pilną
geldą pikliavotų maišydavo ir razavų miltų kleckams. Mama priminko, o mes, vaikai,
trupinam. Padedam mamai. Apsėdam geldą su tešla gnaibom ir dainuojam. ei gavėnia
ar adventas, gnaibom ir giedam šventas giesmes. Gnaibom ir dedam kleckučius tą pačią
geldą. Kai jau sugnaibom, tai mama pabarsto pikliaus miltais ir dar tuos kleckiukus
pavolioja, pamaišo, kad jie, supylus puodą, neišsileistų...
au minėjome ruginius virtinius, panašiai buvo verdami ir kvietiniai. irtiniams reikia razavai maltų kviečių. Tešlą iškočiodavo taip, kad tešla būtų storio kaip
pirštas, nes jei būtų plona, tai išsileistų.
virtinius dėdavo bulvių ir valgydavo su
spirgais. Sakydavo, kad bulviniai virtiniai iš razavų miltų labai sveika skrandžiui. Bet
šie virtiniai buvo ne per dažnai verdami, nes jiems reikėjo daug miltų, o jų ne visada
buvo... irtinius valgydavo su spirgais, bet ir su spirgais skromnindavosi. Spirgų uždėdavo ant virtinių tiek, kad vos galėdavai žiūrėti. Dar spirgus pildavo smetonos.
Spirgus spirgindavo ne ant tokių skauradų, kaip dabar kad yra, bet puode, kuris buvo
pagamintas iš čigūno. Smetoną su spirgiais truput pakepindavo ir užpildavo ant virtinių. irtinius sudėdavo molinius bliūdukus. algydavo kiekvienas iš savo bliūduko su
medinėm šakutėm ( . Leskauskienė).
Virti ir skryliai, dažniausiai iš rupių miltų. ie buvo dideli ir dažniausiai
skirti talkininkams, ypač kuliant javus. Vyresnieji pateikėjai prisimena, kad skrylius
talkininkai valgydavo rankomis.
Vėlesnis patiekalas – kvietinių valcuotų miltų blynai, bet jie nebuvo tokie
populiarūs kaip Rytų Aukštaitijoje. Tai nedideli apvalūs blyneliai, kurie valgyti su
pienu, gilių ar miežių kava ar obuolių koše. Mielinius blynus kepdavom iš smulkių
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kvietinių miltų ir dedam mielių. Kartais blynus rauginam be mielių
tešlą pastatom
šiltai ir rauginam, dar bulvių virtų dedam... Pasikelia ta tešla, ir keptuvėje kepam nedidelius blynus ( . Staliūnienė).
Iš miežinių miltų keptas ragaišis ir bandelės. Kepdavom ir miežin ragaiš .
a taip miežius sudžiovindavo po pečiui ir nešdavo pas kaimyną sumalt su girnom.
Atsijoja. Stambūs miltai buvo kruopoms, o iš smulkesnių kepė ragaišius. Atvirindavo
bulvių, tas bulves sugrūsdavo, maišydavo tų miltų ir palikdavo per nakt rūgt. Mielių
nedėdavo, rūgimas gaudavosi nuo bulvių. Išrūgina ir ant rytojaus kepa. Šiltai užkloja,
ir iškelia, surūgsta. algydavom šiltą ir šaltą. aikai labai laukdavom, kada tas ragaišis
iškeps. algydavom su pienu ir su kava. Skaniausia, kol šiltas ( . Staliūnienė). Kaip
supratote, greitam naudojimui ragaišį kepdavo su virtomis bulvėmis, kurios tešlą raugina. Kad tešla greičiau pakiltų, ragaišis būtų minkštesnis, reikėjo mielių.
Pirktinės mielės buv brangios, tai jas dažniausiai čėdydavo šventiniams pyragams,
o ragaišiui mielių prasimanydavo ir taip. Paimdavo kokius 10 g mielių, išvirdavo
bulves su lupenom. Nulupdavo, sugrūsdavo, pastatydavo, kad atauštų. Sudėdavo mieles
medin indą su sugrūstom bulvėm, užpildavo vandeniu ir pastatydavo, kad pradėtų
rūgti. Surūgus supildavo bonkas ir pastatydavo šaltai. Kada kepdavo miežių ragaiš
arba bandeles, išvirdavo sveikų bulvių, sugrūsdavo tas bulves, sudėdavo geldoje, pildavo
miltų, supildavo šitas mieles geldą, išmaišydavo ir pastatydavo ant pečiaus. Ant viršaus
užpildavo miežinių miltų, uždengdavo ir taip stovėdavo, kol pradėdavo rūgti. ytojaus
dieną pildavo dar miežinių miltų, minkydavo ir kepdavo ragaiš . Mieles gamino ir iš
pieniškų sriubų. Kai virdavo pieniškas sriubas, tai jas valgydavo iš medinio indo. Kai
sriubos likdavo nesuvalgytos, ją palikdavo tam pačiam inde ir dar kokią savait rinkdavo
pieniškų sriubų atliekas. Tada tą indą pastatydavo gryčioje po suolu, kad rūgtų. Taip
pasidarydavo mielės. ų dėdavo ragaiš , duoną ar bandeles (A. epienė).
Iš miežių piestose ir girnomis ar malūnuose pasidarydavo kruopų, iš kurių
virtos košės, sriubos. Stabaunyčiuj buvo malūnas, tai prigrūsdavo kruopų. Smulkių
kruopų labai skani košė, užkulta spirgučiais. akarienei daugiausiai virta balta sriuba.
Labiausiai man patiko balta grucia. Malūne kiek apibrozdindavo miežius ir padarydavo
grucią (V. Palavinskienė).
Vyresnės pateikėjos prisimena, kad turtingesni ūkininkai šventėms, atlaidams,
talkoms pasidirbdavo miežinio salyklinio alaus.
Gerai prisimenama miežinė kava, kuri, taupant cukrų dėl jo brangumo,
buvo neatsiejama nuo cukrinių runkelių. Iš sudrožtų runkelių virdavo skystą cukrų.
Tok cukrų ilgai verda. Tok saldų skystimą naudojo miežinei kavai virti. Tokia kava
skani. Bet darydavo ir paprasčiau runkel padrožia, išverda, ir baigiant virt meta kavos
miežinės, tai kava ir gatava. Miežin kavą darydavo taip miežius padžiovina cielus,
skurliuką sudeda ir padaužo. Daužydavo juos plaktuku ar kirvio pentim (V. Palavinskienė).
malūną nuveždavo miežių, sumala, paima kelias saujas ir keptuv supila.
Pagruzdina. Suberia verdant vanden , dar meta kelias saujas džiovintų runkelių, ir
kava. unkelius džiovino po pečiuj. Mama jau sodino ir cukrinių runkelių. udeniop
juos išraudavo, nuplaudavo, supjaustydavo griežiniais, sudėdavo blėkutėse ir džiovindavo
po pečium, kol išgaruodavo vanduo ir virš to griežinėlio susidarydavo tokia kaip pluta, o
apačioje būdavo cukrus. ie vieni labai skanu, iš jų vienų virdavo kavą ar pamaišydavo
miežių. Užlieja pienu ( . Staliūnienė).

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Iš ankštinių javų daugiausia sėjo žirnių. uos valgė vienus, virė žirnines,
spirgais užkultas košes, o žirniniai miltai tiko blynams, kleckynei. Pusryčiams sriubą
virdavo. Man labiausiai siminė žirninių kleckų sriuba. Stabaun čiaus malūnas buvo, tai
savo užaugintus žirnius sumaldavo ir dar pikliuodavo. Tam malūne ne tik razavai malė,
bet ir pikliavojo. irninius kleckučius darydavom su rankom. Ta žirninė tešla, tai ne
kvietinė labai nepasiduodavo lipdoma, rupi, ra... Bet šiaip taip kietai suminkydavome
ir kleckučius sugnaibydavome. Tai daugiausiai baltai, pieniškai sriubai. Nelabai mielas
kvapas, turėjo aitrų kvapą. ei nebuvo pieno, tai spirgučiais užkuldavo ( . Staliūnienė).
Babtų krašto šeimininkės ne tik virdavo, bet ir pasikepdavo žirninių kleckų.
Kepti kleckai didesni, panašesni į žirninių miltų bandeles. Pirmiausiai supikliavodavo žirninius miltus. Miltus maišydavo vandenyje, sulipdydavo kleckus, sudėdavo ant
kopūstų lapų ir pašaudavo pečių. uos valgė su spirgiais, bet dažniau su kopūstų padažu. Išverda kopūstus, sutrindavo silk ir sudėdavo tuos kopūstus. irninius kleckus
valgė su tokiais silkiniais kopūstais. Tada šakučių nebuvo, valgydavo su pirštais. Pirštus
nulaižydavo ( arijona Sveikatienė, gim. 1897 m. Nauj sodžių (dabar Puid nės) k.).
Krašto gyventojai dar
a. pirmojoje pusėje ilgai ir uoliai laikėsi pasninko.
Pupos, dar dažniau žirniai padėjo sočiau išgyventi sunkų pasninko metą. Išvirdavo
pupas, nupildavo nuo jų vanden , pabarstydavo druska ir palikdavo šiltai, kad nugaruotų.
algydavo su barščiais ar čiobriukų arbata (A. epienė). irnius arba pupas išmirkina vandenyje, nusunkia, sudeda puodą, ant viršaus uždeda apkamšo senų skudurų.
Karštam pečiuje puodą apverčia ir palieka kepti. Iškepusius imdavo sauja ir valgydavo
(A. Apanavičienė). irniai buvo ir tam tikra skani pramoga vaikams. Pupų nedaug
sodindavo, bet žirnių būtinai sėdavo netoli namų, kad būtų vaikams kur pasižirniaut.
aikams tai didelis džiaugsmas. Labai buvo smagu, kai jie tik pribr sta, juos virt... asarą
vakare vakarien virdavo lauke
plytos sudėtos, ir ant jų geležys, kad būtų kur padėt
puodus... Prisiskinam žirnių, mama puodą vandens užkaičia, mes tuos šviežius žirnius su
ankštim sumetam. Kiek pabuvus tas apšutintas ankštis tik traukiam, traukiam, gliaudom,
ir burnon. Kaip skanu
irti žirniai su ankštimis vaikams malonus žaidimas. Specialiai
pasėja žirnius, kad galėtų pašutint vasarą lauke vaikams (V. Palavinskienė).
Avižos buvo nepakeičiamas arklių pašaras, jomis pagerindavo penimų kiaulių
ėdalą, paukščių lesalą... monių maistui iš jų piestoje susigrūsdavo šiek tiek kruopų, girnomis susimaldavo miltų. Sunkesniais laikais avižinių miltų pamaišydavo
į duonin tešlą ar blynus... Populiariausias šio javo patiekalas – avižinis kisielius.
Seniau jis valgytas kaip kasdieninis pasninko valgis, bet vėliau ant stalo dedamas
tik kaip apeiginis Kūčių stalo valgis. Visos šeimininkės kisielių gamino panašiai.
Avižas girnomis sumaldavo, pasijodavo, miltus iš vakaro pamerkdavo. dėdavo medžio
anglies, kad ištrauktų avižų aitrumą. ytojaus dieną supila rėt ir gerai nusunkia.
Skystimą supildavo puodą ir statydavo ant ugnies. Maišydavo, kol išvirdavo. Kartais
pasūdydavo. Išvirus padėdavo vėsiai, kad sustengtų. Kisielius būdavo toks kietas, kad j
galima buvo pjaustyti peiliu, imti ranką ir valgyti. Kisielių valgė vieną ar su saldintu
vandeniu ( . Grincevičienė). Užrašyta ir šiek tiek archajiškesnių avižinio kisieliaus
receptų. Avižas reikia supilti medin
statin , ten joms nukapojamos „uodegos“2. 2 Pateikėja omenyje tikriausiai turėjo piestą. Grūdant
grūstuvu, nulekia avižos lukštelis kartu su maža
Nukapojus avižos supilamos
puodą ir
grūdo ataugėle, kuri vaizdžiai pavadinta uodegėle.
ed. pastaba.
šutinamos ant ugnies. Iššutusios išdžio-
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vinamos po pečiu ir tada girnomis sumalamos kruopas. Išsijojama taip, kad rupesnės
kruopos lėktų vieną pus , o smulkesnės miltai
kitą. Kisielius verdamas iš miltų
(A. Apanavičienė). Užsimenama, kad kartais skystis kisieliui raugintas iki penkių
dienų, tai priklausė nuo to, kokio rūgštumo patiekalo pageidaujama...
Tradicinė valstiečių mityba neįsivaizduojama be bulvių, kurių babtiečiai augino daug ir gamino iš jų kasdieninius ar šventinius valgius. Krosnyje ant pado
bulves kepdavo retai, bet virtos (šustos su mundurais , bulvienė beveik nenueidavo
nuo stalo. Bulvėmis patirštindavo kruopienes, morkienes, kopūstų ir burokėlių
sriubas, jos virtos ir atskirai, šalia rūgščių pusryčių sriubų. Buv s paprotys išvirusias bulves nugarinti ir suversti tiesiog ant stalo. Kiekvienas pasiimdavo bulv
ir pats nusilupdavo. Dažniausiai bulves virdavo vakarienei. as valgė su saldžiu
ar rūgusiu pienu (pavasarį, vasarą į pastarąjį įpjaustydavo svogūno laiškų), žalibarščiais, rugine gira, silke ar silkine sriuba, raugintais kopūstais, agurkais ir kt.
Pasninko metu bulves su specialiais padažais valgydavo ir pusryčių, pietų metu.
Padažai (į juos dažytos bulvės) prie bulvių panašūs į zanavykiškus, bet turi ir tik
šiam kraštui būdingą specifiką. Keletas autentiškų jų receptų Silk reikia iškepti ant
žarijų. Iškepusią sutrinti su virta bulve, berti pipirų, svogūnų, pilti vandens tiek, kad
užtektų visai šeimai. algoma su virtomis bulvėmis (A. Apanavičienė). irtos bulvės
ir silkės sutrinamos viename inde, truput pasūdoma ir paliekama kokiam pusvalandžiui
pastovėti. Pastovėjusi masė maišant kepama ant mažos ugnies. Atauš s padažas valgomas
su virtomis bulvėmis vakare ( advyga Šikavičienė, gim. 1946 m. Vilk nų k.). Kartais
virtos bulvės dažomos tik į ant žarijų iškeptas ir sutrintas silkes. Silkiniai padažai buv labai populiarūs, bet nuo jų mažai atsiliko burokiniai, dažnai vadinti
sundukais, sundokais, grucia ir kt. Nuluptą žalią burokėl užraugina, išverda, supjausto.
Prideda druskos, lapelių, svogūnų, pipirų. Užpila aliejumi ir valgo su tušintomis bulvėmis ( arija
ickevičiūtė, gim. 1912 m. Gaili šių k.). Išverda raudonus burokėlius,
užraugia. Skystis, kuriame rūgo burokėliai, nupilamas. šitą nupiltą skyst sudedami tie
patys rauginti sutarkuoti burokėliai, pripjaustoma svogūnų, pilama porą šaukštų aliejaus,
sutrinama silkė. Išverda bulvių. as dažydavo padažą ir valgydavo. Šis padažas buvo
vadinamas grucia ( ofija epienė, gim. 1929 m. Panevėžiuko k.).
ėgtos ir virtų bulvių košės, užkultos spirgiais.
Senas ir labai populiarus babtiečių patiekalas – kakorai. Tai apvalios bandelės iš virtų bulvių ir miltų tešlos su įdaru. Apvirdavo bulves su lupynom, paskui
nulupdavo ir sutrindavo.
sutrintą tešlą dėdavo miltų, druskos. Tešlą suminkydavo,
padarydavo blynus, kuriuos dėdavo ant burokinės tarkos sutarkuotas išvirtas morkas.
Dėdavo blėteles ir kepdavo po pečiui (Stasė Ščiukauskienė, gim. 1923 m. uodonių k.). Kakorai buvo panašiai kepami kaip dabar žemaičių blynai, bet ne su mėsa,
o su kopūstais. Tešla kvietinė, su virtom trintomis bulvėmis. Skaniau su raugintais
kopūstais, tik juos reikia prieš tai su aliejum patroškint. Forma kaip žemaičių blynų.
Orkaitėje dabar kepu, o seniau kepė po pečiuj. Gali bet ką dėt vidų, gali morkų pakepint (L. . Špakauskienė). Kai kurios pateikėjos mano, kad tikrieji kakorai turėtų
būti su mėsos įdaru. Kada papjaudavo kiaul , kepdavo kakorus. Aš galvoju, kad kakorams svarbiausia
kepenys. Kepenys duoda tam tikrą skon . Bet pirmiausiai apvirina
bulves, sutrina su kočiolu. Labai labai sutrindavo. Išvirdavo kepenis ir dar trupučiuką
dėdavo riebesnės mėsos darui. Tuos kepenis pavirdavo 20 minučių ir kiek pravėsusius
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sutarkuodavo su burokine tarka. kepenų mas dėdavo svogūnų, pipirų, druskos. Kad
nebūtų tas daras sausas, tai šitą mas dar pildavo to skysčio, kuriame virė kepenys.
tas sugrūstas bulves dėdavo kvietinių miltų, suminkydavo tešlą nelabai kietą geriau
minkštesnė ir išplodavo tokius apvalius paplotėlius. Ant viršaus dėdavo šaukščiuką tų
kepenų, užspausdavo šonus ir kepdavo po pečium. Labai skanu. algydavom su grietine
( . Staliūnienė). Seniau visi laikydavo avis, tai rudeniop pjaudavo avinukus ir iš avių
vantrobų3 (plaučiai, kepenys, inkstai, širdis) kepdavo kakorus. antrobai
tai kakorų
daras. Kad kakorai būtų skanesni, vantrobus dar pridėdavo riebesnės mėsos. Išverda
vantrobus, sumala, muša kiaušin , prieskonių... Tešla
bulvės ir miltai... Panašu kaip
žemaičių blynai, tik juos kepė ne ant plytos, o pečiuje (V. Palavinskienė).
Iš panašios tešlos kepdavo ir tebekepa švilpikus. Kepdavo švilpikus. Tokios
pačios tešlos kaip kakorai sugrūstos bulvės, miltai. Tešlą pavolioja tok volą, su ranka
paspaudo, kad būtų kiek plokštesnis, ir supjausto strižai. Gaunamos rombą panašios
bandelės. Kepa po pečium, blėtose. Padažui lašinių paspirgina, deda grietinės... Dar daro
taip apvirini pieną, kai švilpikus iš pečiaus išimi, tai kiekvieną švilpiką tam piene suvilgai arba ant visų užpili. Greitai išimi ir sudedi bliūdą, užpili tuo padažu ir valgai.
Kai kada gali suvilgytus piene sudėt atgal tą pat puodą, užpilt padažu ir dar kiek
palaikyt po pečium ( . Staliūnienė).
Virtos žalių tarkuotų bulvių košės kartais vadinamos šilkinėmis arba karališkomis. Tokioms košėms, blynams reikėjo trintuvės. Štai trumpas jos aprašymas.
Tarkos būdavo padarytos namie. Tai iš medžio sukalti rėmai, kuriuos būdavo dėta su
vinimi išdurstyta blėta. Bulves sudėdavo medin geldą ir tarkuodavo (A. epienė).
Iš bulvinių tarkių košė verdama taip
tark dedama porą šaukštų miltų,
druskos, pipirų, svogūnų. iskas išmaišoma ir supilama verdant vanden . Paverdama
apie 20 minučių, nukaičiama ir dedama lėkšt . Užpilama taukais ir valgoma. Štai ir
šilkinė košė. Daugiausia tokią koš virdavo pietums ( ofija epienė). Tarkinė košė
dar ir košė karalienė. Kiti vadino snargline. Bulves kelias sutarkuoji, verdant vanden
supili, užspirgai ir su duona valgai. akarienei tokią koš virėm. Kai kas tarkius supila
ir išverda piene (V. Palavinskienė).
Dar vienas senovinis bulvių tarkių patiekalas – tiulkė. Tiulkes dažnai virdavo.
Sutarkuoji kelias bulves, muši kiaušin , miltų šaukštas kitas, ir padarai netirštą tešlą, kad
semtųsi su šaukštu. anduo verda, tai tą tešlą kabini su šaukštu ir leidi tą verdant
vanden . Gaunasi tokie kleckai... Išsemi juos su kiaurasamčiu, užspirgai (V. Palavinskienė). Iš bulvinių tarkių virė ir pieniškas sriubas. irdavom tarkuotinius blyniukus. Su
nykščiu juose padarai duobut
ciopladziurka4 vadintą. Išverda, ir valgėm su spirgiais
ir grietine. Iš sutarkuotų bulvių virdavo baltus kleckus su pienu
išvolioji nedidelius
kleckučius ir sumeti verdant vanden . ia jau sriuba (V. Palavinskienė).
Su pasididžiavimu Babtų krašto žmonės kalba apie bulvinius blynus, keptus ant kopūsto lapų. Trečdalis suskustų bulvių iššutinamos, o likusios sutarkuojamos.
Ištušintos bulvės sugrūdamos ir gerai išmaišomos su tarkiais. Iš šios masės suplojamas
blynas, dedamas ant švariai išplautų kopūsto lapų ir pašaunamas krosn su liže. Gerai
iškūrentoje krosnyje blynai iškepa per pus
valandos. Blynams iškepus, kad nereikėtų 3
Wątroba (lenk.) – kepenys.
nuo jų nulupinėti kopūstų lapų, tuojau pat 4 Cieplo dziurka (lenk.) – šiluma + skylutė; pavadinimas, atėj s iš lenkų k.
sudedami vienas ant kito ir uždengiami
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drobiniu rankšluosčiu. Po 10 minučių kopūstų lapai nuo blynų gražiai nusiima. Blynai
supjaustomi ir sluoksniuojant su spirgių, svogūnų ir grietinės padažu dedami molin
bliūdą ir dar patroškinami. Blynai valgomi per pusryčius, jie yra labai maistingi. Prieš
blynus valgoma raudonųjų burokėlių sriuba. Lik nuo pusryčių blynai vėl sudedami
molin bliūdą, kad nesudžiūtų. Atauš blynai valgomi su varške (Stefanija urkūnienė,
gim. 1923 m. Babtų mstl.). domi tokia pateikėjos pastaba Blynus valgydavo su
pirštais, be jokių rankių. Iškeptus blynus papildavo ant neuždengto stalo. Stalas būdavo
gražiai nuvalytas su pelenais, šiaudų šveistuku ir vandeniu ( . Leskauskienė).
Dar vienas pasakojimas Kepėm bulvinius blynus ir ant kopūsto lapų. Kai kopūstai užauga, priskini lapų. Sutarkuoji bulves, truput tuos tarkius apsunki, kad nebūtų
labai skysta, dar dedi virtų bulvių tarkius, druskos ir dedi ant lapų. Blynus ant lapų
kepdavom, kai kepėm duoną, kai ją išimdavo iš pečiaus... Turėjom taukin
snaują5.
Su snaujos gabalėliu karštą blyną ištrini ištrini, dedi molin bliūdą. Tada imi kitą
blyną ir ta snauja vėl ištrini. Ir taip visus blynus dedi vieną ant kito, uždengi bliūdą
ir palieki, kad tie blynai susigulėtų. Kartais šitą bliūdą su blynais dar deda pečių,
kad pašiltų. Paskiau išima ir su grietine... Kaip skanu Tokius blynus kepėm kartu su
duona, kartais atskirai ( . Staliūnienė). Blynus, keptus ant kopūsto lapų, sutepdavom
su aviuko lajum. Skanu, bet jei pavalgius atsigeri šalto vandenio, tai tas lajus burnoj ir
sustingsta (V. Palavinskienė).
aistui Babtų valsčiuje auginta nemažai kiaulių. Kiauliena buvo vienas iš
pagrindinių šeimos valgių. Kiaulės mėsa tiko kasdienai (ypač darbymečiui), jos
privalu buvo turėti ir ant šventinio stalo.
a. pradžioje kiaulės nuo ankstyvo
pavasario iki rudens ganytos lauke.
ir uždarytos tvarte ėdalo gaudavo prasto
javų pelų, žolės, šiek tiek smulkių bulvių, vieną kitą saują miltų... Skersti penimas kiaules pašerdavo ir ąžuolo gilėmis. Mūsų kaimas netoli girios, tai mes, vaikai
ir mama, visuomet eidavom rinkt giliukų šilą. Giliukus rinkdavom ne tik kavai, bet
ir kiaulėms. Kiaulės labai tukdavo nuo gilių. Giles plonai ant grindų pripildavo, kad
nepradėtų pelyti ( . Staliūnienė).
Kad mėsa būtų skalsi, šeima nepritrūktų lašinių, riebalų, taikė kiaules skersti
atsižvelgdami į mėnulio faz . Dažniausiai pjaudavo esant jaunam mėnuliui, bet
pasitaikydavo ir kitaip Paskerdžia kiaul ant delčios. isada mūsų šeimoj pjaudavo ant
delčios. Kiti sako, kad reikia ant pilno ( . Staliūnienė). Šiuose kraštuose lašinius sūdė
sausuoju būdu. Lašinių paltis sausai užsūdo. Turėjom didel lov , sudeda paltis, ištrina
su druska visus palties šonus ir palieka, kad sisūrėtų. O tada rūko lauko rūkyklose.
Ištrina ir prieskoniais
važinėdavo žydai, vežiojo prieskonių
pipirų, lauro lapelių...
Laukinių česnakų seniau augdavo, bet dabar neauga ( . Staliūnienė).
Svarbus patiekalas buvo taukinė, vadinta snauja. snaują darydavo. Taukin
nuimdavo seniau su visais taukais. ą tik pasūdo, prieskoniais pabarsto, susuka ir tok
kepaliuką laiko. Paskiau išmoko
plėv atskirdavo nuo taukų, tuos taukus sumaldavo,
suminkydavo su prieskoniais ir tą plėv suvyniodavo (V. Palavinskienė). Arba Kai
paskerdžia kiaul ir atvėsta visa mėsa, tai daro taukin . Prigrūdžia pipirų linin skudurėl
pila saują pipirų, su plaktuku sudaužo , druskos gerai prideda. Tada nuima nuo pilvo plėvės taukus gražiai, nugrimdo, gerai išmaišo
su druska, pipirais, išminko ir su pilvo 5 Kitur taukin arba įsnaują vadina uždaru, užkulu,
užtrinu. ed. pastaba.
plėve gražiai suvynioja taukų kepaliukus.
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Kai rūko lašinius, tai parūko ir taukin . Taukinės dėdavo ir sriubą. Kai jau atsirasdavo
šviežių bulvių, tai virdavo bulvien su taukine užkuldavo su taukine ( . Staliūnienė).
Skerstuvėms būtinai kepdavo kraujines dešras. Mama po skerstuvių kepdavo
dešras. Kai paskerdžia kiaul , tai pirmiausiai kraują surinkdavom nuo širdies. Kai atidaro
krūtinės ląstą, tai su samčiu tą kraują išsemia ir kepa kraujines dešras. Turim nusijotų
miežių kruopų, tai geldą miežines kruopas užšutina, išmaišo tas užšutintas kruopas,
pila kraujo, pipirų deda, svogūnų ir prikemša storas žarnas. Palaidai prideda, išbrinksta,
pakyla ir labai skanu. Blėkutėse kepa ( . Staliūnienė). Prisimenama, kad kraujinės
dešros keptos ir senoviniu būdu – ant žirnių virkščių. Blėkučių tokiai didelei šeimai
tiek neturėjom, tai kepėm ant žirnių virkščių. irnius gražiai nukulia, ant pečiaus dugno
pakloja tas virkščias ir su liže pašauna vėdarus. Ant virkščių labai gražiai lygiai apkepa apskrunda iš visų pusių (V. Palavinskienė). Prie skerstuvių patiekalų pateikėjai
mini ir kraujin sriubą – juką. Kad kraujas taip greitai nekrešėtų, jį pasūdydavo.
Dažniausiai juką virė taip erdama šviežia mėsa su prieskoniais ir druska. Baigiant virti
pilamas šviežias kraujas, ištrintas su juoda duona. Kai tik užverda, sriuba nukaičiama.
erdama su bulvėmis, prieš tai virtomis su lupynomis . Grincevičienė). Dar viena
šio krašto mitybos ypatybė, kad juka verdama ir su barščiais. raugintų burokų
sriubą, verdamą su kauliukais, įpildavo kraujo.
Gerai prisimenamas skilandis. Skiland darė mama, ir aš dariau. Nuo kumpio,
nuo sprando, nugarinės raumenis nupjauna, supjausto smulkiai, druskos, pipirų prideda.
Išmaišo, išminko ir kiša skiland ar pūsl . ūkydavo kaip ir lašinius, kumpius. Kartais
visą kump sudėdavo skiland . Skiland prapjaudavo tik rugiapjūtei ( . Staliūnienė).
Kiaulieną virė pusryčiams rūgščiose (batvinių, raugintų kopūstų) sriubose.
estuvėms mėsą išvirdavo ir kopūstuose. Išimdavo tą mėsą, supjaustydavo didelius gabalus ir sudėdavo molin didel duben arba sudėdavo duben ir nepjaustytą. Kas kiek
norėjo, sau tiek ir atsipjaudavo. Imdavo su pirštais, nes šakučių nebuvo A. Sirtautienė).
Daug kiaulienos suvalgydavo Velykų švenčių metu. Tradiciniai apeiginiai
Velykų valgiai – pas turtingus žmones būdavo tradicija per elykas išvirti nedidelio
paršiuko galvą. ą ant stalo dėjo nepjaustytą, kiekvienas šeimos narys turėdavo atsipjauti
gabalėl ir suvalgyti. Kepdavo kump , kur prieš dedant krosn aplipdydavo žalia duonos
tešla. Taip iškeptas kumpis būdavo labai skanus. Duodant stalą, duonos plutą nuimdavo (Kazimiera izerevičiūtė, gim. 1912 m. Vilkėnų k.). Kartais Velykoms rūkytą
kumpį ne kepdavo, bet virdavo. Dažna pateikėja mini šaltieną.
ėsa, šaltiena
valgyta su namuose gamintais krienais.
Avis ir rengia, ir maitina. Rudenį jau būdavo paaug ėriukai, todėl avienos
turėjo beveik kiekviena šeima. Avies mėsą nerūkė, tik susūdydavo su prieskoniais,
česnaku ir virdavo su barščiais. Burokus raugdavo, tai su aviena labai skanu. Avieną
virdavo su kruopom ir bulvėm. Mums tiko ir lajus, nemažai jo turėjome. Ant avies
lajaus kepdavo bulvinius blynus ir visiems buvo labai skanu. Seniau tai ir bulvinius
blynus, keptus ant kopūsto lapų, pertepdavo avies lajum ir dar pašutindavo po pečiui
L. . Špakauskienė).
Iš avienos darydavom spirgučių. iebesn avieną supjaustydavo smulkiai ir
pakepdavo. Lajų su šaukštu nusemdavo, o spirgučius laikydavo atskirai. Bulvių išverda,
avienos spirgučiais užpila, ir labai skanu. Pašildai tuos spirgiukus, užpili ant bulvių ir
valgai su raugintais agurkais ( . Staliūnienė).
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Avies skrandis sunaudojamas sriubai – plėkams6. Plėkai gaminami iš kiaulės,
avies arba veršiuko skrandžio. Skrandis išvalomas, išverdamas su druska. Paskui smulkiai supjaustomas ir verdama bulvienės sriuba. Dedama bulvių, morkų ir tas supjaustytas
skrandis. Pasiskaninama rūgščia grietine ( . Grincevičienė).
Didžioji šeimos maitintoja – karvė. Tai pienas, grietinė, varškė, sūris, sviestas.
Sviesto gaminimo indas šiuose kraštuose vadintas kalatauka. Tai iš medinių šuliukų
sudėliotas pailgas kubiliukas su kryžioku (pagaliukas su apačioje sukryžiuotomis
siauromis lentelėmis), kuriuo ir suplakamas sviestas iš rūgščios grietinės. Sviestą
mušė medinėj kalataukoj iš rūgščios grietinės. Maslionkas valgydavom su bulvėm. Kiti
deda grietin šilto vandens, kad greičiau susimuštų. Kai sviestas susimuša, tai j
mediniu šaukštu išima bliūdą, kelis kartus perplauna šaltu vandeniu, iš karto pasūdo.
Pasitaiko didysis sviestas, kai grietinė būna peršilusi. is baltas ir labiau paskyd s, reikia
j ilgiau šaltai palaikyti ir išminkyti, kad išsiskirtų išrūgos... Prie tarkuotų blynų padaro
varškės. ei ne su snauja juos valgo, tai su varške. aršk praskiesdavo saldžiu pienu.
... . Sūrių mama retai darydavo, daugiausiai padarydavo vasarą ir būdavo rūgštūs, aš
tai dažnai dariau saldų virtą . irtas todėl, kad kaitinu saldų pieną ir tik tada sudedu
varšk ... Seniau pieną tik suraugina, nuvarvina, varšk deda druskos, išminko ir slegia
spaustukuose. Padžiovindavo, tik ne visada spėdavo ( . Staliūnienė). Prisimenama, kad
ir per Velykas ant stalo turėjo būti sūris, bet labiau už sūrį apeiginiam valgymui reikėjo sviesto. elykos, tai kieno karvė dar neapsiteliavusi, tai tiems kaimynams
nešė sviesto... elykoms sviestas su virtais kiaušiniais pagrindas. Ne elykos, jei nėra
sviesto. elykų pusryčius pradeda nuo dažyto kiaušinio ir ant kiaušinio užsideda sviesto
(V. Palavinskienė).
aistui sunaudodavo ir pirmąjį karvės pieną – krekenas. Naudodavom labai
krekenas
kepė blynus ir kugel iš krekenų. Deda miltų ir kiaušinio tas krekenas,
išmaišo ir kepa po pečiui. Kabinam kaip kiaušinien ir valgom (V. Palavinskienė).
Krekenas naudojo ir naminiams makaronams (lakšiniams), kukuliams gaminti.
Velykoms virdavo krekeninius kleckučius. elykoms pasilikdavo krekenų, jas maišydavo
su miltais ir dar mušdavo žalią kiaušin . Tokią tešlą trindavo per rėt ar per tarką.
Kleckučius virdavo piene. Tą patiekalą valgydavo po mėsiškų valgių (K. izerevičiūtė).
Aptarėme bulves, paminėjome kai kurias kitas daržoves, bet norėtųsi akcentuoti mėgstamiausias, t. y. kopūstus ir burokėlius. Kopūstų sodindavo nemažai.
Šviežius naudojo nedažnai, tik saldžioms (daržovių pieniškoms) sriuboms, o kopūstų
lapus – duonai ir bulvinėms bandoms kepti. Užtai raugintus valgė visą žiemą.
rauginamus kopūstus dėjo antaninių arba laukinių obuolių, kmynų, druskos. Raugė taip Kopūstų raugdavo visą bačką. Kai kopūstus raugdavo, tai būdavo darbinta visa
šeima vieni darinėja, kiti pjausto, treti grūda... Kmynų ir laukinių obuoliukų dėdavom
eilėmis. Kai savo sodo neturėjom, tai eidavom kalnus rinkt laukinių obuoliukų. Sėklas
išimdavo ir sugrūsdavo su kopūstais mediniu grūstuvu. bačką dėdavo ir cielų minkštų
nedidelių galvyčių. Išsitrauki galvel , laužai lapus ir valgai su karštom bulvėm... Seniau
kopūstus laikėm kitam gryčios gale, tai žiemą valgėm su ledžiukais (V. Palavinskienė).
Sodindavo daug kopūstų ir raugindavo silkin bačką. kopūstus dėjo morkų ir obuolių,
druskos ir kmynų. Obuolius supjaustydavo
6 dalis ir sluoksniuodavo su kopūstais. 6 Flak (lenk.) – žarnos, žarnokai, viduriai. Flaki ir
Obuolius suvalgydavo vaikai kaip saldain ...
šiandien Lenkijoje paplitusi tiršta sriuba. ed. pastaba.
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Kai dar nebuvo raugintų kopūstų, tai mama virdavo saldžią kopūstų sriubą ir dėdavo
pamidorų parūgštinimui (V. Palavinskienė). Babtų apylinkių gyventojai rytais dažnai
virdavo raugintų kopūstų sriubą su mėsa ar įsnauja, darydavo troškintų kopūstų
padažą, kurį jau minėjome, prie žirninių kleckų ir bulvių. Su bulvėmis valgytas ir
toks kopūstinis patiekalas Paimdavo žalių raugintų kopūstų, juos pripjaustydavo silkių
gabalėlių, svogūnų galvučių, užpildavo sėmenų aliejumi ir išmaišydavo. Prie mišrainės
išvirdavo bulvių su lupynom. Mišrain valgydavo visa šeima iš vieno bliūdo. Bliūdas
buvo medinis, kopūstus semdavo su mediniais šaukštais (V. Bačėnienė).
Prakalbus apie sriubas, reikėtų priminti, kad jos labai mėgtos ir beveik iki
a. vidurio virtos kiekvieną dieną. laukinių rūgštynių šaltas sriubas įpjaustydavo krapų, o kartais ir agurkų, virtų kiaušinių. Balino grietine. Karšta rūgštynių
sriuba paprastai būdavo mėsiška.
Sriubas virė iš burokėlių kotų ir lapų, iš galvelių, bet, kaip ir zanavykai,
vyresnieji Babtų apylinkių gyventojai labai mėgo raugintus raudonuosius burokėlius. Burokėlius virdavom. algydavom saldžius ir raugdavom. Bačkut priraugdavo.
Atėjo akušerė mūsų lankyt ir rado valgant tuos burokėlius, tai labai gyrė, kad mes gerai
maitinamės. Paimam ranką visą burokėl ir valgom. Mandro neturėjom, tai buvo gerai
ir burokas (V. Palavinskienė).
Norėtųsi atkreipti dėmesį į šiam kraštui būdingą senovinį patiekalą – sundoką,
kurio pagrindas burokėliai. Sundokas gali būti padažas prie bulvių (jau rašyta),
tirštas šaukštu kabinamas valgis arba poskystis kaip sriuba. Sundokas valgytas
žalias ir troškintas krosnyje. Pavyzdžiai Imame raugintus išvirtus burokėlius, juos
sutarkuojame su burokų tarkute, dedame kubilą. Dar dedama raugintų kopūstų. Dėl
skonio dedama svogūnų, aliejaus ir rauginama. algoma su bulvėmis (L.
atusevičienė). Parenkama gražesnių raudonų burokėlių, jie švariai nuplaunami ir sudedami
puodą, kad išvirtų. Išvirusius burokėlius ataušina, po to nulupa juos ir gražiai supjausto,
lygiai taip, kaip ir verdant barščius. Tada parenkama mažesnė statinėlė ar duonkubilis
ir pripilama virinto vandens. andeniui ataušus, pilami supjaustyti burokėliai, svogūnai.
Po to ta statinėlė apklojama ir paliekama, kad rūgtų. Kai kurios šeimininkės dar deda
ir nesupjaustytų burokėlių. Tie duonkubiliai laikomi šiltai apie dvi savaites, kad gerai
rūgtų. Gautas raugalas valgomas pasninko metu su bulvėmis. is būdavo tamsiai raudonos
spalvos. Šeimininkės išimdavo nesupjaustytus burokėlius, juos supjaustydavo, sumaišydavo su šviežiai išvirtais ir, pjaust svogūno ir pyl aliejaus, pakišdavo po pečiui kepti.
algoma su bulvėmis ( arijona Degutienė, gim. 1883 m. Babtų mstl.). Iš raugintų
burokėlių virė karštas mėsiškas barščių sriubas pusryčiams, pasninkui, vakarienei;
rauginti burokai labai tiko šaltsriubėms žalibarščiams . alibarščiai – šaltos, nevirtos
(žalios) sriubos. Šaltsriubės gaminamos labai paprastai Darydavom žalibarščius su
burokėliais ir silkės galva. Silk arba silkės galvą padegintą dėdavom bliūdą, sutrindavom, kaulus išimdavom, pjaustydavom raugintų burokėlių, svogūnų, pildavom vandens,
ir gatava ( . Staliūnienė). Supjaustydavo virtus raudonus burokėlius, dėdavo druskos,
svogūnų ir užpildavo šaltu vandeniu. algydavo su bulvėm, virtom su lupena, arba su
duona, dažniausiai vakarienei (A. epienė). alibarščiams labai tiko burokų rūgštis.
Paimdavo silk , suvyniodavo popierių ir dėdavo karštus pelenus. Kai ji iškepdavo,
smulkiai sutrindavo, pjaustydavo svogūnų, užpildavo vandeniu ir pildavo raugintų
burokėlių rūgšties. algydavo su virtomis bulvėmis (S. Ščiukauskienė). Pasninko metu
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prie burokėlių labai tiko džiovinti grybai. audonus virtus burokėlius sudėdavo puodą,
dėdavo grybų, gabaliuką silkės, svogūną. Išvirus pildavo aliejaus. algė su duona ar
aliejum (A. epienė).
Kaip pastebėjote, dažną pasninko valgį babtiečiai gardino silke. Silkės ypač
tiko pasninko sriuboms. Tam naudotos dažniausiai keptos pelenuose, žarijose ar
krosnyje. Tokios sriubos valgytos šaltos ir vadintos silkinėmis, bet dar dažniau
turėjusios ir senovinius, negirdėtus vardus skentveras, bizolikas ir kt. Kada buvo
sausas pasninkas, tai valgydavo raugintus kopūstus su aliejumi, silkes su bulvėmis. Dar
valgydavo skentverą.
darydavo taip paimdavo silk , ją iškepdavo ant ugnies, paskui
ją sutrindavo ir išrinkdavo didžiausias kaulus. Dar sudėdavo tušintų bulvių, jas gerai
sutrindavo, su silke sumaišydavo, užpildavo vandeniu ir viską išmaiš valgydavo. Dar
darydavo tokius barščius. Paimdavo svogūnų, juos smulkiai supjaustydavo ir sutrindavo
su druska. Po to pildavo šalto vandens, burokų rūgšties ir valgydavo (V. Pilsudskienė).
Bizolikai paimdavo pus silkės, suvyniodavo popier , dėdavo karštus pelenus. Silkė
sukepdavo. Sutrinama šaukštu. Tris su lupynomis išvirtas bulves sutrindavo ir sudėdavo
kartu su silke, pjaustydavo svogūno, pagal skon dėdavo druskos. iską užpildavo vandeniu. algydavo su bulvėmis, išvirtomis su lupynomis, vakarienės metu, visi iš medinio
bliūdo, su mediniais šaukštais (A. epienė).
Pasninko metu sriubas, ypač barščius, gardino džiovintais grybais. Barščius
virdavo ir su grybais. Pririnkdavom visokių grybų. Baravykai auga labai retai ir reikia
gerai žinot vietas, bet stengėmės jų turėt padžiovinimui... Lepšės, raudonikiai, ūmėdės,
kazlėkai tiko ir džiovinimui, ir sūdymui. Gerai sriuboms.... Tėvelis mūsų sodyboje buvo
prisodin s visą eil pušaičių, tai po tom pušaitėm kad priaugdavo kazlėkų tiltais... Prisirinkdavom ir juos džiovindavom (L. . Špakauskienė).
Ne tokios populiarios kaip Suvalkijoje, bet žinomos ir saldžios sriubos. Šaltų
sriubų nelabai mama virė, tik virdavo kompotą... Kartais priprašydavom, kai turėdavom
pikliavotų miltų, ir iš jų darydavom kleckelius šitai saldžiai sriubai... Šalta skaniau
( . Staliūnienė). Saldi sriuba ir ubagienė. Duonos juodos ruginės šaltą sacharinu
pasaldintą vanden pritrupindavo, kiek pastovėdavo, kad ta duona patižtų, ir valgėm
ubagienė (L. . Špakauskienė).
Babtų apylinkėse gerai žinomas laukinių obuoliukų skonis. Laukinių obuoliukų
labai daug prisirinkdavome. Mūsų žemėje augo dvi laukinės obelys, tai mes visus tuos
obuoliukus surinkdavom. Nors turėjom sodą 0 obelų , bet nežinau kodėl mama taip
vertino tuos laukinukus. Tai sunešdavom, ant aukšto supildavom ir valgydavom žiemą
sušalusius. Atsileidžia, ir valgydavom, nes labai mums tikdavo jų rūgštis. irdavom
šermukšnių arbatą, o putinai ant aukšto sušąla, ir valgydavom putinus žalius... Lauko
obuoliukų ir padžiovindavo. Iš jų virdavom saldžią koš . Pečiuj džiovindavo. Paima
džiovintus obuoliukus, juos užpila verdančiu vandeniu, uždengia... ie pastovi, pastovi,
prisigeria to vandenio ir pasidaro minkšti, išsipūt . Tada tą skyst nupila, užverda, tą
verdant skyst deda išbrinkusius obuolius, maišo su mediniu šaukštu, pasidaro tamsiai
rudos spalvos košė. dėdavo cukraus ir tą koš valgydavo su duona, su ragaišiu, kai kada
su blynais. Skanu. Nepasakytum, kad valgai obuolių koš , tokia ruda ( . Staliūnienė).
Tokią koš virė ir iš džiovintų sodo obuolių.
Babtų apylinkėse gamintas labai įdomus patiekalas – avižinė košė su džiovintais
miškiniais obuoliais. Avižinius miltus nuplikydavo verdančiu vandeniu, išmaišyda-
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vo ir palikdavo, kad atauštų. Džiovintus obuolius sumaldavo. Atvėsusią avižin
mas sumaišydavo su obuoliais, ant viršaus užberdavo cukraus ir palauk , kol
cukrus susigers, nešdavo ant stalo. Tai pasninkinis patiekalas, kuris valgytas iš
vieno dubens. Šiuose kraštuose užsimenama ir apie avižinį kisielių su džiovintais
obuoliais. Avižos su obuoliais būdavo parauginamos, nukošiamos ir verdamas
kisielius, kuris užsigeriamas saldintu vandeniu.
Pokario laikais babtiečiai dar valgė laukines kriaušes ir kitus laukinius
augalus ar jų vaisius. Labai skanu ir laukinės kriaušės
grūšiukai. Mama siųsdavo
kalnus jų rinkti. uos sudedi atolą, kad sutreštų. Sutrešusius labai mėgom. Liepos lapus
valgydavom jaunus, jie tokie glitūs, bet vaikai kramtydavom... Erškėtuogių augo, dar nepradėjus raudonuot, vaikai jau nuskindavo. algėm ir kiškio kopūstus ( . Staliūnienė).
Apkalbėjome daugumą kasdieninių Babtų valsčiaus gyventojų tradicinių
valgių, paminėjome vieną kitą šventinį patiekalą ir pabaigoje beliko prisiminti šio
krašto kūčią, t. y. ilgiausios nakties vakarienės patiekalus. Pradėsime nuo 1970 m.
aprašų ir baigsime šiuolaikinių pateikėjų prisiminimais. Norėtųsi atkreipti skaitytojų
dėmesį, kad Kūčių vakaro valgiai per beveik pusšimtį metų pakito nedaug, nors
visi pateikėjai kalba būtuoju laiku. Kūčių stalas
avižinis kisielius, grybų barščiai,
miltiniai blynai, kompotas, šližikai. Grybų barščius virė taip nuplaudavo džiovintus
grybus, sudėdavo puodą, užpildavo vandeniu. Kai jau vanduo užvirdavo, dėdavo silkės
galvų, pipirų, svogūnų. Kai išvirdavo, supildavo molin duben ir valgydavo iš jo su
mediniais šaukštais. Kviečių kruopos pildavo piestą 1 ar 2 litrus kviečių ir su mediniu
grūstuvu daužydavo, kol nusigrūsdavo plona oda. Tada prieš vėją išsijodavo ir nuplov
sudėdavo puodą. Kviečiams išvirus, juos nusunkdavo ir supildavo duben su aguonų
pienu. algydavo su mediniais šaukštais. Aguonų pieną gamindavo taip kokiame nors
dubenyje sutrindavo aguonas, pripildavo virinto vandens ir pasaldindavo (A. Sirtautienė).
Kūčių dienai turėjo būti paruošta 12 valgių. Pradėdavo nuo plotkelės, o toliau iš
eilės valgydavo kitus valgius barščius su džiovintais grybais. Toliau kepta silkė. ą kepdavo ant žarijų. Apvoliodavo razavais miltais, kišdavo besikūrenančią plytą ir kepdavo
ant žarijų, pavartant nuo vienos ant kitos pusės. Tada žuvis, kepta ant sėmenų aliejaus,
kisielius, gaminamas iš avižinių miltų. Tada kompotas iš džiovintų miškinių obuoliukų
ir kriaušių. Kleckiukai buvo kepami iš valciuotų kvietinių miltų, juos dėdavo ir trintų
aguonų. Aguonas trindavo moliniame ąsotyje. Skyst nupildavo kitą ąsot ir supildavo
kleckiukus. Būdavo ir virtiniai su grybais, kviečiai. Pirmiausiai kviečius pamerkdavo, kad
jie išbrinktų, išvirdavo ir ant jų supildavo aguonų pieną. Būdavo ir virtinių su aguonomis. Kūčioms duona buvo kepama iš vikių, pyragą kepdavo iš razavų kvietinių miltų
su pusiau ruginiais. isus dvylika valgių valgydavo dvyliktą valandą nakties, todėl, kad
kaip pasakoja, buvo dvylika ėzaus mokinių ( . Leskauskienė).
Kūčioms virti žirniai, rečiau pupos. irdavo žirnius. Išvirdavo ir nukošdavo
ant iškultų šiaudų kūlio, kuris buvo dedamas ant medinės geldos. Tas karštas vanduo
suminkštindavo šiaudus. Pavalgius kūčias, būdavo toks paprotys visi šeimos nariai paimdavo tų suminkštintų šiaudų ir rišdavo apie medžius. Tai būdavo daroma dėl to, kad
sekančiais metais būtų pakankamai vaisių, uogų, daržovių (K. izerevičiūtė). Pupos iš
vakaro pamerkiamos. Sudedama puodą ir verdama. Maždaug po pusvalandžio nukeliamos
nuo ugnies, nukošiamos, dedama truput druskos ( advyga Kareivienė, gim. 1919 m.
Urn žių k.).
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Dar vienas įdomus ir senas kūčių valgis. Iškepti obuoliai sudedami puodą
ar duben , pridedama cukraus ir plakama. Nuo plakimo obuolių košė keliasi, purėja
( . Degutienė). Ši moteris pateikė ir įdomų indo, kuriame trintos aguonos, pavadinimą Aguonos supilamos skucą, kuris buvo pagamintas iš molio, o jo vidus buvo
labai aštrus, rauplėtas...
Dabar keletas epizodų iš 2015 m. klausinėtų pateikėjų prisiminimų apie
Kūčias. Mes, vaikai, jau puošdavom egl , nors Kalėdų senelio niekas neminėjo ir jokių
dovanų negaudavom. Parsinešdavom prieš Kūčias iš miško eglut , o mama labai gražiai
numegzdavo žaisliukų. Dar patys ką pasikarpydavome iš popieriaus ir turėjom labai gražią
eglut su žvakutėm. Kūčiukus vadindavom kleckučiais arba kleckais. uos kepė iš pikliuotų
kvietinių miltų. Dėdavo tešlą ir aguonų. Iš tešlos suvolioja voliuką ir peiliu supjausto.
Darydavo ir aguonų pieno... Būtinai ant stalo turėjo būti žuvis, silkė, vinagretas, ant
mielių kepti blynai. blyno vidur būtinai dėdavom gabaliuką silkės. Blynai mieliniai,
iškyla, tai su šaukštu keptuv dedi tešlos, ant jos gabaliuką silkės ir vėl šaukštą tešlos.
ei nedėdavom silkės, tai kepdavom blynus be daro, tik viršų užtepdavom medum, ar
cukraus pabarstai. Blynus su silke labai visi mėgom. irtiniai su grybais buvo privaloma.
Šaltus valgėm. Seniau virtinius virė ir su aguonomis. Dėdavo ant stalo ir vienų sūdytų
grybų. audonikių, baravykų galvas išvirdavo ir užpildavo sėmenų aliejum. uos kartais
virė aliejuje. Kisielius būdavo raudonas ir tirštas, tirštas kaip žele... lėkštes dėte dėdavo.
Daugiausia serbentų kisielius. ... Išvirdavo rūgščių raugintų burokų, užpildavo aliejum.
Pupų ir žirnių nebuvo mados virti, tik kviečių (L. . Špakauskienė).
Mano mama Kūčioms padarydavo skanių virtinukų su grybais. andeny išverda
juos ir pakepina aliejuj. Mama mokėjo labai gražiai užspausti tuos virtinukus
kaip
kibinukai. ų daras
pakepinti grybai su svogūnėliais. Būdavo kelių rūšių silkių silkė
su morkom ar su grybais, su svogūnais... Kleckučiai su aguonom. Aš tą pat ruošiu
Kūčioms ir dabar (Genė Laurinaitienė, gim. 1946 m. Babtų mstl.).
Kūčiom svarbiausiai
kleckiukai. Kuo mažesnius stengėsi mama padaryt kleckiukus, o mūsų kaimynai kleckus kepė didelius. Mums atrodė, kad jie turtingi, kad jų
kleckai didesni... Labai norėjom Kūčių blynų. Blynai
mieliniai su silke viduje, arba
obuolio dėdavo. Supjaustai skiltelėmis obuol ir po skiltel dedi tešloj. Saldi sriuba visada
buvo ant stalo
džiovintų obuolių kompotas su krakmolu. Poterius sukalbam, ir tada
dalina po paplotėl . ieną paplotėl padalindavo visiems po truput , o kas lieka po pus
ar mažiau , išdalindavo visiems vaikams. Savo dal būtinai visi pasidažome kompotą
ir suvalgydavom. Tada valgom visus valgius iš eilės. Pradedam nuo sūrių ir baigiam
saldžiais (V. Palavinskienė).
Dar ruden Kūčioms prisirinkdavome grybų, ypatingai žinojom, kad Kūčioms
reikia baravykų. irėm virtinukus su grybais. uos valgėm šaltus. Aliejaus turėdavom.
Aliejaus padarydavo iš sėmenų, jis tiko virtinukams, grybams, burokėliams... Mielinių
blynų kepdavo ant šalto spaudimo aliejaus. Blynus kepdavo be nieko, tik mielių dėdavo, tai jie buvo minkšti, papur ... uvies, silkių nupirkdavo. Kleckučių mama anksti
nekepdavo, kad mes neišnešiotume. aikam kleckučiai buvo didžiausia dovana. Aguonas
augino specialiai kūčiai, tai primala ir užpila virintu vandeniu, pasaldo. Kviečių išverda,
tai juos valgė su aguonų tirščiais. Turėjom bičių, tai iš medaus padarydavo miešimą
ir dėdavo tą miešimą kviečių. irdavo avižinio kisieliaus, o iš džiovintų obuoliukų
išvirdavo kompotą.
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Prie stalo sėdam sutemus. Ant stalo dėjo šieno, ant jo baltą stalties . Plotkele
dalindavomės po maldos. Tėvukas, o paskiau mama dalino visiems po vieną. Plotkel
pamirkom kompotą ir suvalgom. isos nesuvalgom, o patrupinam jos ir ant kitų patiekalų. Kai pavalgom, su šienu būrėm kas ilgesn ištrauks, tai ir ilgiau gyvens. Tada
eidavom lauką klausyt, iš kurios pusės šunys loja. Kabindavom tvoros štankietus. ei
porin skaičių apkabini greitai ištekėsi. Kai kurie valgiai likdavo per nakt ant stalo. Iš
ryto šieną nuo stalo atiduodavo karvėms ir avims. Kviečių nunešdavo vištoms sulesint,
kad geriau kiaušinius dėtų ( . Staliūnienė).
1970–1971 m. Babtų krašto tradicinės mitybos receptus, kurių dalis
panaudota šiame straipsnyje, užrašė šie jaunieji kraštotyrininkai Vera
Apanavičiūtė, K stutis Armolaitis, Irena Bačėnaitė, Regina Batrameckaitė,
arytė Bubliauskaitė, Audronė elkytė, Vida epaitė, Aldona Degutytė,
arytė Grincevičiūtė, Rima Ignatavičiūtė, Genovaitė ankūnaitė, Irena
anušauskaitė, Regina Leskauskaitė, Violeta Liugailaitė, Gediminas
ickevičius, Laimutė Pilsudskaitė, Rita Ratkevičiūtė, Regina Ščiukauskaitė,
Regina Šimkevičiūtė, Kazimiera Špakauskaitė, P. Šulskytė, Vida Uginskaitė.
Rankraštis saugomas Babtų kraštotyros muziejuje.
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Liaudies medicina Babtų ir
Panevėžiuko apylinkėse
Parengė Antanina

ulinskienė, Liudvikas

ulinskas

Babtų vidurinės mokyklos 8b klasės mokinės V. Bartašiūtė, . ebatarauskaitė,
R. Gružinskaitė, I. Kasparavičiūtė, I. Krasnobajevaitė, I. Liugailaitė, D. Sakalauskaitė,
vadovaujamos klasės vadovės I. Tamulaitienės, 1984–1985 m. m. surengė kraštotyros
ekspediciją po B btų ir Panevėži ko apylinkes. os surinko ir tvarkingai aprašė
senoviškus liaudies medicinos gydymo būdus ir gydymo priemones. Buvo aplankyti penki miesteliai ir kaimai. Iš vienuolikos gyventojų pasakojimų užrašyta 80
įvairių susirgimų, kuriems gydyti vartota daugiau kaip 150 įvairiausių senoviškų
liaudies medicinos vaistų ir gydomųjų žolelių. Karpos dažniausiai gydytos burtais
ir užkalbėjimais. Plaučių ligoms gydyti buvo vartojami alavijų (alijošiaus) lapai
su medumi, putinų uogos, miežių ir nasturtų arbata, garstyčių milteliai, kumelės
pienas. Danties skausmas malšintas drignės šaknimi, opiumu su alūnu, šviežia
rope, stipriu actu. Užrašyti įdomūs žinių pateikėjų patarimai, kaip apsisaugoti
nuo šiltinės, gelbėti nuo tymų, gydyti nuo kokliušo.
Kai kuriems pateikėjams – . onaičiui, S. Vaicikevičienei, gyvenusiems B btuose, Piep lių gyventojai . Rimkienei tuo metu jau buvo per 80 metų.
Rengdami ekspedicijos medžiagą spaudai, ją šiek tiek pertvarkėme, tad pretenduojame tik į redaktorių statusą. Tikrieji šio straipsnio autoriai yra kraštotyros
ekspedicijos dalyviai.
Nuoširdžiai linkime Babtų gimnazijos mokiniams ir toliau aktyviai dalyvauti
kraštotyros darbe.

Babtai
Karpų gydymas
Atpjauti lašinių skiltel ir patepti karpą. Tą skiltel suspausti tarp
vartų vyrių. Po kiek laiko karpos pranyksta.
kaitinti adatą ir karpoje išdurti tris skylutes.
Ant siūlo užrišti tiek mazgelių, kiek turi karpų, ir užkasti į žem .
Kai siūlas supūna, karpos pranyksta.
Karpą pradurti adata, užveržti siūlu ir užpilti acto esencijos. Praėjus
kuriam laikui, karpos nudžiūsta.

Kirminų išvarymas
Paimti karštą bandel , sumirkyti ją alyvoje ir suvalgyti. Kirminai išeis.
Iš juodos vištos išpešti plunksnų, jas apdeginti ir uostyti.
Išgerti pieno su česnaku arba suvalgyti česnako skiltel .
Pateikėjas onas onaitis, gim. 1903 m. Šaši k. valstiečių šeimoje,
savamokslis, gyveno Babtų miestelyje, pensininkas.
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Kraujagyslių praplėtimas
Gerti geltonųjų barkūnų arbatą.
Plauti kojas vandenyje, kuriame buvo virtos bulvių lupenos.

Kraujo iš nosies stabdymas
Dėti ant pakaušio šaltame vandenyje sumirkytą skarel .
Dėti prie kaktos varinį pinigą.
Užveržti tos rankos mažąjį pirščiuką, iš kurios nosies pusės bėga kraujas.
Pateikėja ofija Kasparavičienė, gim. 1938 m. Vareik nių k., valstiečių
šeimoje, išsilavinimas vidurinis, gyveno Babtų miestelyje, dirbo Babtų
apylinkės sekretore.

Būdai šlapumui varyti
ąsies liežuvius sudžiovinti, sutrinti į miltus ir duoti ligoniui.
Padeda kadagių uogų arbata.
Gluosnio šaknies žiev išvirinti vandenyje ir duoti gerti.
Šviežias šarkos smegenis dėti ant įkaitintos geležies, kad gerai pridegtų, ir duoti gerti ligoniui.
Imti anties kiaušinių kevalus po ančiukų išperėjimo, smulkiai sugrūsti,
persijoti ir duoti ligoniui su alumi ar vynu.
Pateikėja ofija Šimkienė, gim. 1911 m. Vilk nų k., valstiečių šeimoje,
pradinio išsilavinimo, gyveno Babtuose, pensininkė.

Gydymas žolelėmis
Akių karštis, pūliavimas – alijošiaus sultys, valerijonų, ramunėlių arbata.
Galvos skausmas – paparčių, žibuoklių arbata.
dos ligos, išbėrimai – našlaičių, riestainėlių, žliūgių, baltųjų dilgelių
trintų lapų kompresai.
Skrandžio ligos – puplaiškių, raugerškio, mėlynių, erškėtrožių arbata.
Vidurių skausmai – česnakas, puplaiškių, metėlių, kadagių uogų,
kmynų arbata.
Užkietėj viduriai – raugerškio arbata, morkų, raudonųjų burokėlių sultys.
Viduriavimas – jonažolių, mėlynių, žemuogių, pelynų arbata, ąžuolo
lapų, samanų antpilas.
ėšlungis – sidabražolių, kraujažolių, paparčių, melisų lapus sutrinti
į košel ir reikiamą vietą sutepti.
Apetito stoka, blogas virškinimas – kadagių uogų, puplaiškių, bruknių arbata.
Rėmuo – širdažolių, pienažolių, kadagių uogų arbata.
Reumatas – beržo, raktelių, krienų, paparčių lapai.
Geltligė – širdažolių, riestainėlių, kiaulpienių arbata.
ukraligė – mėlynių lapų arbata.
Inkstų ligos – bruknių, ožkabarzdžių, ajerų antpilas.
Kepenų, tulžies ligos – ajerų, kiaulpienių, žemuogių arbata.
Pateikėja Antanina Švarpienė, gim. 1922 m. valstiečių šeimoje, išsilavinimas
pradinis, gyveno Babtų miestelyje, pensininkė.
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Bronchitas – pienažolių, žibuoklių arbata.
Drugys – širdažolė, baltoji dilgelė.
Kosulys – beržo žirginių, česnako, liepžiedžių, šalpusnių arbata.
Širdies silpnumas – valerijonų šaknų antpilas.
Rožė – laukinių ramunių, šalpusnių antpilu plauti pažeistą vietą.
Gyvatės įkandimas – uždėti gyslotį.
Kojų prakaitavimas – užvirinti ąžuolo žiev ir tame vandenyje plauti
kojas.
Pasitempimai – arnika.
ažakraujystė – baltųjų dilgelių arbata, morkų sultys.
Pateikėja Stasė Vaicikevičienė, gim. 1902 m. L pių k., valstiečių šeimoje,
savamokslė, gyveno Babtų miestelyje, pensininkė.

Panevėžiukas
Karpų gydymas
Saulei tekant surasti karpažol , nuskinti, išspausti jos syvus ant
karpos. Panaudotą karpažol permesti per kairį petį.
okiu būdu nekalbant susirasti nuošalią vietą, surišti 99 siūlo mazgelius. Po kiek laiko karpos pranyksta.
Karpos pranyksta, anksti rytą pabraidžiojus rasotoje žolėje.
Ant karpos užrišti arklio plauką. Po kiek laiko ji nukrenta.

Gydymas gyvatei įkandus
Supjaustyti ir sugrūsti uosio lapus ir tankiai keisti ant žaizdos.
Šviežią vištos ar anties mėsą pridėti prie žaizdos, ir ji ištraukia nuodus.
Gerai padeda sutrinti sliekai.
Pateikėja Kleopa Liugailienė, Antano, gim. 1932 m. Panevėžiuk ,
išsilavinimas aštuonmetis, gyveno Panevėžiuko bažnytkaimyje,
dirbo medicinos seserimi. Apie gydymo būdus vaikystėje girdėjusi
iš vyresnių žmonių.

Danties skausmo malšinimas
Šviežią sausą drignės šaknį supjaustyti, pavirinti acte ir nukošus
dėti į burną.
Riekel karštos duonos aplaistyti degtine, apibarstyti druska ir dėti
prie tos veido pusės, kur skauda dantį.
Ant skaudamo danties dėti opiumą, sumirkytą alūnu.
Šviežią rop iškepti žarijose, atpjauti gabalą ir dėti už ausies iš tos
pusės, kur dantį skauda.
Vatos ir pakulų suveltą gabalėlį pamirkyti stipriame acte ir įsikišti
į ausį toje pusėje, kurioje skauda dantis.
Pateikėjas Stepas elkys, gim. 1921 m., išsilavinimas pradinis, gyveno
Panevėžiuko bažnytkaimyje, pensininkas.
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Piepaliai

Gydomosios žolės
Viržiai – nuo sąnarių uždegimo (darydavo vonias).
Trūkažolės – kepdavo su kiaušiniais ir naudodavo nuo trūkio.
Rūtos – su druska arba arbata nuo dizenterijos.
Ramunės, užplikytos karštu vandeniu, naudojamos žaizdoms plauti.
Ajerai paspartina plaukų augimą.
Pakalnutės – nuo dantų skausmo ir širdies ligų.
Serbentų arbata stiprina širdį.
Aviečių arbata gerai nuo slogos.
Beržo lapai ir trauklapiai dedami ant žaizdų.
Putinų sultys su cukrumi arba arbata – nuo kosulio.
Pienė – kai įgelia bitė, reikia patrinti tą vietą, ir netinsta.
Liepžiedžių arbata – nuo slogos ir temperatūros.
Skruzdžių rūgštis – nuo reumato.
Puplaiškių ir metėlių arbata – skrandžiui gydyti.
Pateikėja uzė Rimkienė, gim. 1905 m., gyveno Piepalių k., savamokslė,
pensininkė.

Vareikoniai

Plaučių gydymas
Nuluptus alijošiaus lapus smulkiai supjaustyti ir sumaišyti su medumi. Gautą mas gerai išmaišyti, palaikyti keletą dienų ir vartoti.
Išspausti žalias putinų uogas, sultis sumaišyti su cukrumi ir gerti.
Gerti miežių ir nasturtų arbatą.
Tinka ir rugiagėlių arbata.
Paimti sausų garstyčių miltelių, suvilgyti, padaryti blynelį ir, uždėjus
ligoniui ant nugaros, šiltai užkloti.
Sergant plaučių uždegimu reikia išgerti kumelės pieno, sumaišyto
su karvės išmatom. Galima gerti vaikų šlapimą.

Dusulio gydymas
Pririnkti 400 geltonųjų pienių žiedų, įdėti trečdalį cukraus ir palaikyti
dvi savaites, išvirti, dar kelias dienas palaikyti ir valgyti.
Imti lygias dalis alijošiaus, medaus ir konjako, viską sumaišyti. Gautą
mas pakaitinti, bet neužvirinti.
Pateikėjas Pranas Apanavičius, gim. 1912 m. Piepalių k., valstiečių šeimoje,
išsilavinimas pradinis, gyveno Vareikonių k., pensininkas.

Kurtumo gydymas
Imti lygias dalis ungurio taukų, degtinės ir jaučio tulžies. Viską
suvirinti ir lašinti į ausis.
Unguriui nunerti odą, supjaustyti nemažais gabaliukais ir kepti ant
anglių. Kai pradės sunktis taukai, rinkti juos į indelį ir lašinti į ausis.
Dar aklus peliukus virinti alyvoje ir tą alyvą lašinti į ausis.
Pateikėja ofija Apanavičienė, gim. 1911 m. Vareikonių k., valstiečių
šeimoje, savamokslė, gyveno ten pat, pensininkė.
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Vilkėnai
Karpų gydymas
Plauti karpas vandeniu, kuris bėga atsigėrusiam arkliui iš burnos.
Ant virvelės užrišti tiek mazgų, kiek turi karpų. Tą virvel padėti
po lentele, ant kurios stovi ir sukiojasi vartai.
Trinti karpas žemėmis, kurios iškritusios iš arklio pasagos.
Šviečiant jaunam mėnuliui, plauti rankas vandeniu ir melstis.
Trinti karpas žole, kurią nulaužus bėga geltonas skystis.
Reikia suskaičiuoti karpas. Tada paimti sveikų žirnių ir surišti į
skudurėlį. Užkasti giliai po lašais, kad žirniai supūtų. Kai žirniai
supus, karpos pranyks.
Reikia pagauti žiogą, pridėti prie karpos ir sakyti ioge, žioge, duok
vaistų, jei neduosi
galvą kirsiu. iogas, kažką padar s, dingsta, o
karpa išnyksta.
Atsikelti anksti rytą ir ant lango esančia rasa trinti karpą.
inant per laukus ir radus kaulą, nesvarbu kieno, tuo kaulu trinti
karpas, paskui jį numesti, nežiūrėti, kur nukris.

žesio galvoje gydymas
Suvaškuoti popierių, susukti iš jo vamzdelį taip, kad vienas galas
būtų platus, o antras – siauras. Siaurąjį galą įstatyti į ausį ir vamzdelį
padegti. Taip pakartoti keletą kartų.
alią uosinį medgalį kišti į ugnį. Kai pradės sunktis syvai, rinkti
juos į vatą ir ta vata užkimšti ausis.
Pateikėja lena Puodžiuvienė, gim. 1930 m. valstiečių šeimoje, išsilavinimas
pradinis, gyveno Vilkėnų k., dirbo Pag nės tarybiniame ūkyje.

vairūs patarimai
Norint apsisaugoti nuo šiltinės, anksti rytą reikia vaikščioti basomis
po rasą.
Kad mažų vaikų dantys ir kaulai būtų stiprūs, reikia išdžiovinti kiaušinių lukštus, sutrinti į miltus. Iš jų paruošti gėrimą arba dėti į maistą.
Kad ataugtų plaukai, reikia sudeginti kaulus, sutrinti ir gerti su
vandeniu ar arbata.
Kai skauda skrandį, padeda erškėtuogių arba jonažolių arbata.
eigu mažas skrandžio rūgštingumas, kiekvieną dieną prieš valgį reikia išgerti medaus su šaltu vandeniu, o jeigu per didelis – su šiltu.
mogui sugaravus galvą, reikia nusiprausti karštu vandeniu.
Kai sirgdavo niežais, padarydavo koš iš sieros miltelių ir taukų,
ištepdavo kūną ir apklijuodavo popieriumi.
Krapų arbata gelbėjo nuo tymų.
Sergantį tymais ligonį paguldydavo kambaryje užtemdytais langais,
neleisdavo išeiti laukan.
Ant kojų nuospaudų dėdavo lašinių su silke.
Anksčiau labai aižėdav ir tindav kulnai. Ant jų dėdavo lašinių,
žalią nuskustą bulv , pildavo rauginto pieno.
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Sergantiems kokliušu duodavo kumelės pieno su medumi.
Ant pūlinių dėdavo koš iš kiaušinių, miltų ir rūgštaus pieno.
Kai po nagu palenda pašinas, reikia uždėti zuikio taukų arba sukramtytos duonos su druska.
Trauklapius naudodavo nuo užtinimo ir kraujavimo.
Sakoma, kad nuo vėžio padeda šitaip pagaminti vaistai pagaunamos
25 mažos rupūžės, gyvos suleidžiamos į butelį ir užpilamos spiritu.
Paskui jos užkasamos kuriam laikui žemėje. Vaistai vartojami labai
mažais kiekiais.
Išnirimus gydydav tą vietą aprišdami juodu vilnoniu siūlu ir tardami
užkalbėjimo žodžius.
ažiems vaikams susirgus pūslės uždegimu, pagaudavo žvirblių,
užplikydavo jų nagelius ir arbatą duodavo gerti.
Nuo širdies skausmų būdavo vartojamos valerijonų šaknys.
Susirgus angina, į kojin pripildavo karštų pelenų, pašlakstydavo
vandeniu ir uždėdavo ant kaklo. Taip pat duodavo ramunėlių arba
aviečių arbatos.
Nuo pilvo skaudėjimo vartodavo džiovintas mėlynių uogas.
Puplaiškių arbata žadindavo apetitą.
Suskaudus gerklei, gerdavo karšto pieno su medumi arba alijošiaus
su medumi arbatą.
Karščiuojančiam ligoniui duodavo liepžiedžių ar aviečių arbatos ir
šiltai užklodavo.
Pateikėjai ofija Apanavičienė, Pranas Apanavičius, Kleopa Liugailienė,
ofija Kasparavičienė.
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„Tol gyvensim, kol Dievas laikys“

irčių priežastys, senieji marinimo ir laidojimo
papročiai Babtų apylinkėse
Audronė Kiršinaitė

Kiekviename B btų šv. apaštalų Petro ir Povilo Romos katalikų bažnyčios mirties metrikų knygų įraše slepiasi skausmas ir širdgėla. Būdavo atvejų,
kai nepagydomos ligos, epidemijos iš namų per savait išsivesdavo visą šeimą.
Penkiamečiai dvynukai Pranas ir Kazys Koženiauskai iš Piepalių kaimo 1931 m.
rugpjūčio mėnesį palaidoti padieniui, 1935 m. spalio 20 d. 8 mėnesių dvynės
Bronytė ir
onikutė Gudelevičiūtės mirė užkamuotos vočių1. Panašius atvejus
būtų galima vardyti ir vardyti. Daug I a. antrosios pusės mirusiųjų palaidota
net neužregistravus bažnytinėse knygose, o kūdikius, kurių nespėjo pakrikštyti,
artimieji palaidodavo tolimiausiame dešiniajame kapinių kampe, greta savižudžių
ir laisvamanių.
Kokio amžiaus praeityje sulaukdavo Babtų parapijos gyventojai ir kokios
buvo jų mirčių priežastys 1–3 lentelėse pateikiami trijų dešimtmečių 1861–1870,
1901–1910 ir 1931–1940 m. mirusiųjų skaičius ir amžiaus vidurkis.
1 lentelė
a t
ara i

e

86

8

etai
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
Vidutiniškai 1861–1870 m.

irusi

skaičius ir a

iaus vi urkis

irusiųjų
skaičius

Amžiaus
vidurkis

Vaikų iki 10 m.,
proc.

59
76
57
66
84
81
76
105
119
56

26,3
21,7
18,7
34,6
24,5
26,5
28,0
21,0
28,9
34,9

42,4
55,3
75,4
66,6
57,1
65,4
51,3
64,6
42,0
44,6

26,5

56,5

etrikų knygoje nurodoma, kad 1868 m. buvo 162 įrašai apie mirusiuosius,
bet išliko tik 105.

Vidutinis I a. septintajame dešimtmetyje mirusiųjų amžius – 26,5 metai.
Tikėtina, kad ne visi be kunigo palaidoti kūdikiai užregistruoti, nes įrašų apie
mažylių mirtį rastas tik vienas kitas. Su apeigomis palaidotų kūdikių amžius
kartais nurodomas dienomis ar savaitėmis (1 savaitė, 3 dienos, 1 diena).
Ilgo amžiaus sulaukti pasisekdavo retam. Didžiausios mirusiųjų grupės –
35–40 ir 60–70 m. Per dešimtmetį užregistruoti tik keli devynias dešimtis metų
sulauk parapijiečiai ir 1865 m. gegužės 13 d. mir s šimtametis arijonas elkys
iš Vilk nų ( ilčiatavos).
Dizenterijos, šiltinės epidemijos, 1 L IA, f. 1347, ap. 1, b. 26.
daugybė gimusių silpnų vaikų, neišgy- 2 L IA, f. 1347, ap. 1, b. 2.
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venusių nė metų, amžiaus vidurkį kartais sumažina net iki 18–19 metų. Amžiaus
rodikliai labai nedaug skiriasi nuo bendro rodiklio Ka no gubernijoje – 27 metai3.
2 lentelė

etais

a t

ara i

etai
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

e

irusi

skaičius ir a

iaus vi urkis4

irusiųjų
skaičius

Amžiaus
vidurkis

Vaikų iki 10 m.,
proc.

96
101
123
91
79
86
82
78
75
89

22,8
32,6
17,5
31,9
24,4
23,8
33,9
26,3
31,3
33,4

59,3
50,5
56,1
46,2
70,9
57,0
46,3
53,8
50,7
43,8

27,8

53,5

Vidutiniškai 1901–1910 m.

Bendram rodikliui nemenkos įtakos turėjo 1903 m. duomenys, kai mirė net
69 iki 10 metų amžiaus vaikai. Tai sudarė 56,1 proc. visų mirusiųjų. Šį dešimtmetį 30 proc. mirusiųjų sudarė vaikai iki 1 metų, 23 proc. iki – 10 metų; 22 proc.
babtiečių išgyveno 61–80 metų, visų kitų amžiaus grupių mirusiųjų būta po 3–5
proc. 80 metų sulaukdavo vos 3 proc., o dar vyresnio amžiaus – vienas kitas.
Pavyzdžiui, 1903 m. gruodžio 22 d. mirė šimtametė Pelagėja emnolonskienė (Lukoševičiūtė). Pasitaikydavo ir netradicinių laidotuvių. 1909 m. birželio 16 d. į Babt s
iš arosl vlio gubernijos Romanovo-Borisoglebsko kapinių atvežti ir perlaidoti 44
metų rūmų tarėjo Kazimiero Stanislovo Šulco, mirusio 1909 m. kovo 5 d., palaikai5.
Palyginti su I a. septintuoju dešimtmečiu, 1931–1940 m. žmonių amžiaus
vidurkis vidutiniškai padidėjo 14 metų ir pasiekė 41 metus. Deja, vaikų mirtingumas
sumažėjo menkai. 1931 m. sausio mėnesį Vareik nių kaime mirė 99 metų Paulius
Kaminskas, 1934 m. ema tkiemio kaime – Regina Gudelienė, sulaukusi 105 metų6.
3 lentelė
a t
ara i

e

4

etai
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
Vidutiniškai 1931–1940 m.

etais

irusi

skaičius ir a

iaus vi urkis

irusiųjų
skaičius

Amžiaus
vidurkis

Vaikų iki 10 m.,
proc.

47
51
45
64
44
43
38
46
53
31

40,9
36,9
41,3
35,1
41,1
36,5
37,9
50,6
40,0
50,2

36,2
39,2
37,7
46,9
29,5
32,6
34,2
24,0
34,0
16,7

41,0

33,1

3

4

5

6

7

ртност . Памят
ная ни а Ковенс о
у ернии на
.,
Ковна, 19 , с. 9.
L IA, f. 1347, ap. 1,
b. 2.
L IA, f. 1347, ap. 1,
b. 11, l. 281.
L IA, f. 1347, ap. 1,
b. 26, l. 4, 25.
L IA, f. 1347, ap. 1,
b. 26.
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irčių priežastys įvairios kūdikių ir mažų vaikų – viduriavimas, plaučių
uždegimas, votys, difteritas, kokliušas, smegenų uždegimas; suaugusiųjų – senatvė,
džiova, kitos plaučių ligos, kraujoplūdis, gimdymo komplikacijos, reumatas, inkstų ir virškinimo trakto ligos, vėžys, hipochondrija, cukraligė, paralyžius, gripas.
Ne retenybė buvo ir nelaimingi atsitikimai. Vaikų gyvybes nusinešdavo vandens
duobės, prūdai, Gyni s upė. Suaugusieji anksčiau laiko atsisveikindavo su šiuo
pasauliu taip pat dėl įvairių priežasčių nutrenktas perkūno, važiuodamas užsimušė,
prigėrė Gynios upėje besimaudydamas, Nevėžio upėje iškrito žvejodamas iš valties, pasikorė
iš beprotybės, mirė nuo primušimo, tapo nužudytas, nusinuodijo, pasibaidžius arkliams
prisimušė, jaučio subadytas, rado užmuštą, piktadarių užmuštas, nuo buliaus subadymo.
Ištikus tokiai nelaimei, reikėjo policijos nuovados viršininko leidimo laidoti, tai būdavo įrašoma ir bažnyčios metrikų knygose. Kartais viskas užtrukdavo
ilgiau negu įprastas 3 paras.
Skirtinga socialinė padėtis, kalba, išsilavinimas, mentalitetas, skirtingi gyvenimo keliai vedė babtiškius į tas pačias vietas – kapines bažnyčios šventoriuose
ir už gyvenviečių ribų, į kaimų kapelius. Gyvenimo pabaiga kėlė baim net ir
tvirtai tikintiems amžinuoju gyvenimu, todėl daugeliui buvo nesvetimas noras
išsiaiškinti pranašiškus sapnus, nuspėti ateitį, išvengti ligų ir nelaimių. Iš kartos į
kartą buvo perduodamos sapnų, lemiančių mirtį ir amžiną išsiskyrimą, reikšmės.
Pavyzdžiui, artimų žmonių mirties reikia laukti susapnavus kasamas, renkamas
bulves, uogas, traukiamą dantį, smėlį, sapne tvarkomus namus, šluojamas grindis
(2, 10). irtį pranašauja ir sapnuojami mir artimieji, jie tarsi ateina pasikviesti
pas save, o gal tik perspėti (5). Nieko gero nežada ir savame ar kaimynų kieme
kaukiantys šunys.
Šuo kauks, kauks ir vis tiek ką nors iškauks, o mirus šeimininkui kartais išbūna
būdoje visus metus (10). Paukštis baladoja langą, kalena, jau kas nors mirs (12).
Dirvinių kaime gyvenanti Teresė
inkevičienė papasakojo, kad negalima
mirusio vaiko vardu krikštyti vėliau gimusio jo brolio ar sesers. Uošvienė buvo
pakrikštijusi ir kitą savo vaiką tuo pačiu vardu, ir jis vos išgyveno. ei giminėje seserys
vaikus pakrikštija vienodai, jie ilgai negyvena, žūsta abu, taip ir būna 10 .
Spėliojimai – spėliojimais, o lemtinga valanda priartėdavo, nes tol gyvensim,
kol Dievas laikys (5). mogui mirštant reikia būtinai paimti knygas ir skaityti psalmes
prie mirštančiojo, pakrapyti šv stu vandeniu. isa šeima suklaupdavo prie mirštančiojo
ir melsdavosi (10).
Pakvietus kunigą, gavus paskutin patepimą, dažnai, kad ir trumpam, ligonio
būklė pagerėdavo, nors artimieji ir kaimynai šnibždėdavosi jau Babtai šaukia, mama
šaukia, metai verčia, jau laikas ant kalniuko (14).
Kaimynai labai geranoriškai pagelbėdavo sunkų ligonį turinčiai šeimai.
Lankydavo sergantį, padėdavo slaugyti, rinkdavosi prie mirštančiojo patalo, kad
galėtų maldomis palengvinti išeinančiojo kelion . Ligoniui tapus nabašnyku numirėliu , laikrodžius stabdydavo ir vėl nustatydavo prisukdavo , o kartais jie ir patys
sustodavo (1).
Naujagimius priimanti bobutė dažniausiai prausdavo, rengdavo ir mirusiuosius. Prausdavo ant suolo, o kartais lovoje, į ją įkloj klijuot . Dailiai sušukuodavo, iššukuotus plaukus sudegindavo, kad jie niekur nesimėtytų, nes juk tai
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1 pav. Prie ono
Ščiukausko karsto.
1964 m. gruodžio
5 d.
idos Adomaitienės
nuotr.

mirusio žmogaus dalis. Šarvojant į ausis ir nosį įpildavo kamparo spirito, po
šarvojimo stalu padėdavo šalto vandens dubenį arba vandens su terpentinu, kalio
permanganatu. Kartais po karstu pašarvone dėdavo magnetą (10). Kad nepatamsėtų
mirusiojo veidas, nakčiai dėdavo spirito ir vandens kauk . Labai saugodavo, kad
nebūtų skersvėjo.
Septyniasdešimtmetės moterys paprastai turėdavo pasiruošusios įkapes. Kaip
ir daugelio drabužių, jų mados taip pat keitėsi. Ilgai belaukiant mirties ir įkapėms
pasidarius nebemadingoms, pirktos naujos. Senosios būdavo sudeginamos, o kartais įdedamos į karstą po pagalvėle. Taip buvo pasielgta ir su 92 metų mirusios
lenos Radzevičiūtės iš Gaižuv lės kaimo įkapėmis.
Lentų stalas, ant kurio būdavo šarvojamas mirusysis, vadintas šarvone, pašarvone (15), jį uždengdavo balta drobe, kartais baltu raštuotu audeklu, vadintu kapa.
Patalpos langus užtamsindavo ne visus, dažniausiai esantį šarvonės galvūgalyje.
(1 pav.) Prie šarvonės degdavo 4–6 žvakės, neturtingiesiems pakakdavo ir dviejų.
Daugelis sakydavo Šešias žvakes uždegs ir viskas (1).
Namuose, kuriuose buvo elektra, šviestuvus apgaubdavo audeklu. Veidrodžius, kitus blizgius paviršius taip pat apdengdavo, nes vėlė galėjo išsivesti ir
atsispindėjusį žmogų. ėlė juk vaikšto po kambar ir pamačiusi savo atvaizdą gali
atsimušti (10).
Laidotuvėse dominavo ruda, balta ir juoda, juoda ir mėlyna spalvos. Turtingesnės šeimos iš bažnyčios pasiskolindavo dideles žvakides (liktorius . Su jais
ar kuklesnėmis žvakidėmis lydėdavo ir į kapines (2 pav.).
1965–1970 m. laidotuvių nuotraukose matyti aukštas pastatomas ir elektros
lemputėmis padabintas kryžiai, galvūgalyje – Nukryžiuotojo ir Švč.
ergelės
arijos, ėzaus Širdies ir Švč. arijos Širdies paveikslai, smidrais papuoštas mirusiojo portretas.
B btuose gyvenanti anina ykolaitienė per savo gyvenimą yra aprengusi
per 40 mirusiųjų. 1962 m., būdama 29 metų, ji į paskutin kelion paruošė ir savo
94 metų sulaukusią močiut . Nors, pasak pašnekovės, drebėjo rankos ir kojos, bet
velionės prašymą ją apauti išpildė.
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Vyresnes moteris šarvodavo juoda suknele, šviesia pa- 2 pav. Laidotuvių
laidine ir tamsiu ilgu sijonu, balta skarele. Skarel parink- procesija Babtų
davo didesn ir jos kampus ne surišdavo, o tik sukeisdavo, miestelyje. Antano
kad nebūtų mazgo, kuris trukdytų sielai išsivaduoti iš kūno. Liaudansko nuotr.
Apie 1980 m. moterų galvas pradėjo gobti ilgais mezginių
šalikais, kartais siekiančiais net batelius. Laidojimo firmos pakoregavo ir įkapinių
drabužių madas vis paklausesnės ryškių spalvų suknelės, skrybėlaitės, blizgūs
bateliai, blizgučiais puoštas audeklas. Iš senųjų laikų liko tik nosinaitė, skirta
ašaroms Paskutinio teismo dieną nusišluostyti. oteriai ji įduodama į rankas kartu
su rožiniu ir paveikslėliu (dažniausiai krikšto vardo globėjo), vyrui – į švarko
kišenėl , kad sunkią valandą ašarą būtų su kuo nubraukt (10).
Retas babtiškis dabar mini škaplierius kaip sudėtin įkapių dalį.
arijona
Leonavičienė iš Vilkėnų kaimo savo įkapėms turi pasiruošusi ne pašventintus
metalinius medalėlius, o būtent medžiaginius škaplierius, kurie greičiau sunyksta
ir susijungia su žeme.
Vaikų paskutinės kelionės drabužėliai – balti. Visai maži vaikai šarvojami
su krikšto apdaru, kepurėlė ir suknelė gausiai puošiami rūtomis. Taip buvo pašarvotas ir Romutis Taločka, palaidotas uod nių kaimo kapinėse (3, 4 pav.). Iki
a. vidurio kaimuose 4–5, net 7 metų vaikai būdavo rengiami suknelėmis, tad
ir šarvojimo drabužėliai tokie. Kartais, ypač
a. 7–8 dešimtmečiuose, net mažos
mergaitės puoštos ne krikšto kepuraite, o veliumu.
Seniau apavas buvo brangus, todėl retą laidojo apautą batais.
a. pirmosios pusės nuotraukose daug mirusiųjų, apautų kojinėmis, kartais vilnonėmis, arba
pasiūtais bateliais, kuriuos vadindavo
lapčiukais nabaštninkui (6), tepukais, tapŠkaplierius – katalikų religinis reikmuo, sakramentalija – du juostele sujungti audeklo gabalėliai su ėzaus
kutėmis (5). Vyrams tepukus siūdavo iš
Kristaus, Švč. ergelės arijos ar šventųjų atvaizdais,
juodo satino, moterims ir vaikams – iš
nuo III a. nešiojami (vienas ant krūtinės, kitas ant nugaros) kai kurių vienuolijų ar pasauliečių brolijų narių.
baltos drobės. Iškirpdavo kartoninius
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3 4 pav.

omučio

Taločkos laidotuvės.
Palaidotas uodonių
kapinėse 1959 m.
kovo 8 d.

eronikos

Taločkienės nuotr.

padukus, gražiai prisiūdavo prie viršutinės batelio dalies ir įverdavo raištelius.
Apolonija Leonavičienė iš Sitkūnų mena, kad savo tėvui, mirusiam 1950 m.,
lapčiukų nepasiuvo, o tik užmovė medvilnines kojines. Velionis vėliau sapnuose
guodėsi, kad labai šalta. Ramyb grąžino tik užsakytos šv. išios už mirusįjį.
Aplink pašarvon kambarinių gėlių nedėdavo, nebent fikusus ir mirtas. at
pastarosios buvo laikomos artimos numirėliams, ant palangės augdamos nabaštiku
smirdi (6).
Kelią, vedantį į mirusiojo namus ar kambarį, nubarstydavo eglišakėmis.
Spygliuočių šakelės saugojo nuo blogų dvasių, naikino mirties kvapą, o kartu
ateinantiems kaimynams rodė kelią.
Vasarą jauniems žmonėms atnešdavo skintų lauko, darželio gėlių. ei velionis buvo vyresnis žmogus, galvūgalyje pritvirtindavo du berželius arba eglutes.
Turtingesniųjų laidotuves papuošdavo bent keletas vainikų (5, 6 pav.). Gausios
vainikų eilės – sovietmečiu gimusi tradicija.
Pašarvoj mirusįjį, skubėdavo pas karstadirbius ar šiaip nagingus stalius. Gaižuv lėje karstus darydavo Antanas alka, uod niuose – ulius Stankus
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( 1883–1953, 7 pav.). Panevėži ko meistrų karstai smėlyje 5 6 pav. Antano
kaip nauji išsilaikydavo apie 40 metų. edieną geram karstui Liaudansko laidotuvės
ruošdavo 20–25 metus. Lentos turėjo būti atsigulėjusios, gerai Babtuose. 1939 m.
išdžiovintos (1). Brangesniam, turtingesnio žmogaus karstui gegužės 2 d.
naudodavo pirktinius papuošimus mezginius, auksuotas ar A. Liaudansko nuotr.
sidabruotas kartonines reljefines figūrėles. Neturtingųjų karstai
dažniausiai būdavo nedažyti, kartais nuspalvinami suodžių ir vandens mišiniu, jų
kraštai puošti drobinės juostos dančiukais ar sudėtingesniais papuošimais. Vaikų
karsteliai dažniausiai būdavo visai nedažyti arba dažyti baltai. uodonių kaime
dar prieš kelerius metus laidojo nedažytame karste (1).
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pav. Karstų
meistras ulius
Stankus

1883 1953

su žmona Paulina.
. Adomaitienės
nuotr.

Pateikėjai mena laikus, kai miru- 8 pav. Babtų giedotojai. Iš kairės Antanas
sysis ant pašarvonės laikytas dvi paras, Malinauskas, advyga Šlapikienė, advyga
o į karstą keltas tik laidotuvių dieną. Kazlauskienė amanauskaitė , advyga
Pasak T.
inkevičienės, dvi paras lai- Michelkevičienė ir Antanina Leonavičienė.
kydavo, nes vėlė turi apsiprasti (9).
Apie 1960 m. BKM nuotr.
Laiką nuo pašarvojimo iki palaikų išnešimo laidoti vadindavo pagrabu, budyne arba šermenimis. Anot Teresės
inkevičienės, iš kur žmogus atvažiav s, iš ten ir savo žodžius atsineš s. Artimieji
ir kaimynai prie mirusiojo budėdavo, melsdavosi ir giedodavo dvi naktis, juk
nebūdavo kaip dabar – užrakino sal ir gulėk kaip gyvulys, ir nebėr (5).
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Parapijiečiai dar mena daugyb žmonių palydėjusius giedotojus Antaną
alinauską, advygą Šlapikien , advygą
ichelkevičien , advygą Kazlauskien
(8 pav.). Ant giedotojų stalo pastatydavo kryžių, dvi žvakes, vandens, padėdavo
saldainių arba cukraus gabalėlių. Kol būdavo giedama, namo arba lauko virtuvėje kepdavo kotletus, virdavo bulves (1, 10). Visi susirinkusieji iki vidurnakčio
melsdavosi, kartu giedodavo, o paskui sėsdavo bendros vakarienės. Kaimynai ir
giminės, eidami į pagrabą, o kartais ir laidotuvių rytą taip pat atnešdavo maisto,
sakydami žmonėms bėda, reikia ką nors nunešt (10). Artimieji kartais jau prieš mirštant ligoniui pjaudavo gyvulį, darydavo giros, pasirūpindavo degtine (4).
Pastaruoju metu giedama akompanuojant smuikui arba vargonėliams. Pirmąją
dieną – „Viešpaties angelą“, Karunką, „ arijos vainikėlį“, antrąją – visas ėzaus
Vardo rožinio dalis, Šv. Rožinio maldas, ėzaus Vardo litaniją, „ , ėzau, mylime
Tave“, „Iš širdies gelmių šaukiuosi Tav s“. ei giedama tik vieną vakarą, tai Karunką ir visą Rožinį. Ištisą naktį dabar budima retai. otyvuojama nuovargiu ir
tokio budėjimo beprasmiškumu. Tik vyresnės moterys dar tvirtina Kai gimsta, tebus
su mumis, ir kai miršta, tebus su mumis, visada pasitariu su mirusiais artimaisiais (12).
Laidotuvių dieną apie vidurdienį giedamos šermeninės giesmės. Anksčiau
buvo giedama „Marija, būk pagarbinta“, dabar „Sudie, sudie, jau išeinu“. Uždengiant
karstą „Marijos vardas, lyg dangaus malonė“, arba „ iena diena štai baigės“, „Labanakt,
mielas ėzau“. Lydint katafalką „Iš širdies gelmių šaukiuosi Tav s, iešpatie“. Kapuose
„ iešpaties angelas“, sukalbami poteriai, „Marija, Marija“, „Dieve, arčiau Tav s“ 11).
Laidotuvių rytą mirusysis buvo keliamas į karstą, po pagalvėle įdedama
olinės dieną šventinta puokštė – mirusiojo apsauga anapusiniame pasaulyje.
Prieš išnešant karstą atrišdavo rankas ir kojas, batų raištelius, kad joks mazgas
netrukdytų sielai išsivaduoti ir iškeliauti. Nukirptus raiščius sudegindavo. Skambant giesmėms, artimieji atsisveikindavo su mirusiuoju – bučiuodavo kaktą, ranką,
kojas, nelygu giminystės artumas. Pasak T. inkevičienės, aikai bijo šalto kūno.
ei bijo, užtenka tik nusilenkti, kiti liepdavo vis tiek pabučiuoti. Mama sakydavo, kad
reikia bučiuoti ne ranką, bet rankov , kad nesiliestum prie kūno.
Prieš uždengiant karstą, jo dangtyje ties mirusiojo galva šventinta žvake,
dažniausiai grabnyčia , buvo išsmilkomas kryžiaus ženklas. karstą įdėdavo velionio daiktų – lazdą, pypk , net butelaitį, artimųjų nuotraukų. ei norėjo pasiimti,
būtinai reikia dėti karstą, tas daiktas neš nelaim , o numirėlis gali sapnuotis (10).
Karstą užkeldavo ant vežime ar mašinoje paruoštos ir audeklais ar kilimu papuoštos pakylos. Vežimą papuošdavo eglaitėmis, berželiais ar ilgais ąžuolų vainikais.
dėmiai stebėdavo, kad paskui karstą, net jei jame gulėtų artimiausias žmogus, neišeitų nėščia moteris. Kad nepakenktų būsimam kūdikiui, ji išeidavo iš
namų pirma karsto (1).
Pajudėjus laidotuvių procesijai, likusieji skubėdavo kuo greičiau išardyti pašarvon , kad kas nors kitas tuoj pat tuose namuose nemirtų. at vėlė tris paras yra
namuose, – jei ko nebuvai spėj s pasakyti,
gali dar su ja mintimis pasikalbėti (10).
Grabnyčia (gramnyčia) – vaškinė žvakė, pašventinta
inant į kapines, procesijos prieper bažnytin švent Grabnyčias (vasario 2 d.).
ed. pastaba.
kyje buvo nešamas kryžius ir dvi gedu-
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lingos vėliavos. pač iškilmingų laidotuvių nuotraukose matyti net 6 vėliavos šalia karsto, tos pačios vėliavos stovėdavo prie karsto ir bažnyčioje (9 pav.).
Lydint giedodavo „Visų šventųjų
litaniją“, „Iš širdies gelmių šaukiuosi
Tav s, Viešpatie“. ei laidojo tremtinį,
patriotą, sugiedodavo „Lietuva brangi“. Šią giesm gieda ir per mirusiųjų
minėjimus.
Artimi giminės karsto nešti negalėjo, pasitaikė atvejų, kad senelius
nešė anūkai. Nešėjams buvo įteikiami
rankšluosčiai. uos įstrižai užsirišdavo
per tą petį, ant kurio dedamas karstas. Daugelyje vietovių rankšluosčius
atiduodavo nešėjams kaip padėką už
pagalbą nelaimėje. Babtuose tokio papročio nebuvo. Prieš įnešant į bažnyčią karstą šventoriuje atidengdavo,
lydintieji dar kartą atsisveikindavo,
nusifotografuodavo. au bent 2–3 dešimtmečiai taip nebesielgiama. Karstas 9 pav. Laidotuvių apeigos Babtų bažnyčioje.
. Adomaitienės nuotr.
uždengiamas namuose ar kitoje šarvojimo patalpoje ir nebeatidengiamas.
eigu kas iš artimųjų laiku nespėja su velioniu atsisveikinti (pavėluoja ar dėl
kitokių priežasčių), tuomet karstas atidengiamas šventoriuje ar kapinėse.
bažnyčią karstą įnešdavo ant morų (karsto neštuvai), o nuo jų užkeldavo
ant katafalko (katafelis, pakyla karstui bažnyčioje). Kai kada prieš karstą paklodavo calūną (kapą simbolizuojantis kilimas, naudojamas per minėjimus, žr. 9 pav.).
Palaidojus palydėjusieji kviečiami gedulingų pietų, kartais prie kapo artimieji
fotografuodavosi (6, 10 pav.).
Seniau buvo gana griežtai apibrėžti gedėjimo (žėlabos) terminai ir tvarka.
Vyro ir žmonos buvo gedima pus metų, tėvų – metus, brolio, sesers – 2–3
mėnesius. Gedinčios moterys dėvėdavo juodus ar tamsesnius drabužius, baltas
skareles, vyrai švarko atlape nešiodavo juodas juosteles. Gedulo nenešiojo motinos
mirus jų vaikui, jos tik atgailaudavo. Gedintieji vengė linksmybių, šokių, našliai
nesituokdavo. Dabar visi šie papročiai baigia išnykti.
Praėjus mėnesiui nuo mirties rengiamas keturnedėlis arba ketvirtynos.
šį
minėjimą kviečiami giminės, kaimynai, padėj palaidoti žmonės. Prieš Šv.
išias arba po jų sukalbamas Rožinis,
pasimeldžiama ir trumpai pagiedama
Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos 2004 m.
kapinėse. Dar ir šiais laikais pasitaiko,
patvirtintas laidojimo taisykles calūnas klojamas tik
kad šv.
išios užsakomos kiekvieną
tada, kai gedulingų mišių metų bažnyčioje nėra
karsto. ed. pastaba.
mėnesį mirties dieną iki metinių (13).
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Labai retai minima pusės metų mirties
sukaktis. metines vėl kviečiami giminės, artimiausi kaimynai ir draugai. Be
visų kitų maldų pamaldesni žmonės
eina Kryžiaus kelią (11). Tik vienas kitas užsako šv. išias artimo žmogaus
mirties dieną. Kartais minimos apvalios – 10, 25 – mirties metinių sukaktys.
Skaudžių akimirkų ženklas – nuotraukos. os sugula albumuose, dėžutėse, maišeliuose, dažniausiai atskirtos
nuo linksmų dienų vaizdų. Kartkartėmis perverčiamos, metams bėgant vis
mažiau bežiūrima į mirusįjį, dažniau
peržvelgiami ir prisimenami nuotraukoje esantys gyvieji, kalbama apie jų
likimus, nes tik Tikėjimu apgaubtas
Gyvenimas yra pilnas begalinės Vilties.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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10 pav. Poderių šeimos kapas Muniškių kapinėse.
Emilijos

aliukonienės nuotr.

Pasakojo
1.

LT

Vida Adomaitienė (Ščiukauskaitė), gim. 1949 m. Babtų vls. uodonių k.,
gyv. un škiuose.
igmas onelis, gim. 1949 m. Šil tėje, nuo 1982 m. gyv. Pag nės k.
Antanina Leonavičienė (Darulytė), gim. 1926 m. Kėd inių vls.
Surv liškio k., gyv. Gaižuv lėje, nuo 1950 m. – i kiškiuose.
arijona Leonavičienė (Kasperavičiūtė), gim. 1929 m. Babtų vls.
Vilk nų k.
Antanas Liaudanskas, gim. 1931 m. arij mpolėje, nuo 1932 m.
gyv. Babtuose, pastaruoju metu Kaun .
Apolonija Leonavičienė (Skukauskaitė), gim. 1921 m. P mpėnų vls.
Balči niškio k., nuo 1950 m. gyv. Sitk nuose.
arija arkauskienė (Kereševičiūtė), gim. 1926 m.
kiškės vls.
Vincent vo k., nuo 1946 m. gyv. Babtuose.
anina ykolaitienė (Grušauskaitė), gim. 1933 m. Kėdainių vls.
Kaln beržės k., nuo 1964 m. gyv. Babtuose.
Teresė inkevičienė (Veličkaitė), gim. 1947 m., nuo 1959 m. gyv.
Babtų sen. Dirvinių k.
Angelė Strebeikienė ( acenskaitė), gim. 1943 m. Kėdainių vls.
Kaplių k., nuo 1978 m. gyv. oniškio r. Daunoriškių k.
onas Rūkas, gim. 1932 m., gyv. Babtuose
Veronika Taločkienė (Šukevičiūtė), gim. 1931 m. Ari galoje, nuo
1934 m. gyv. uod niuose, nuo 1951 m. Sitkūnuose.
eslovas Urniežius, gim. 1923 m. Babtų vls. ema tkiemio k.
milija Valiukonienė ( ickevičiūtė), gim. 1935 m. Babtų vls.
un škių k., gyv. ten pat.
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Senosios kaimų laidojimo vietos
Damijonas Šniukas

Kaip ir visur Lietuvoje, daugelis B btų krašto kaimų turi savo laidojimo
vietas. Tai neįkainojamas mūsų protėvių materialinės ir dvasinės kultūros palikimas. Iš atkastų kapų archeologai sprendžia apie pirmykščio žmogaus apsirengimą,
ginkluot , puošmenis, ligas, mirties aplinkybes, socialin atskirtį, papročius ir
daug kitų dalykų (Pakapi kapinynas, ema tkiemio plokštiniai kapai). Vėlesnių
amžių kapai liudija ne tik kartų kaitą, bet ir tragiškus ar garbingus mūsų tautos
istorijos įvykius – švedmetį (1700–1721), Didįjį marą (1710–1711), Napoleono žygį,
1831 ir 1863 metų sukilimus prieš carizmą ir kt. Kaimo kapinaitės priglausdavo
likimo nuskriaustuosius, kurių netoleravo Bažnyčia, – savižudžius, nekrikštus,
nesantuokinius kūdikius. sigalėjus krikščionybei, kai kurie kaimo kapai tapo
tarsi parapijos kapinių skyriais, – juose su visomis apeigomis laidoti ir net dabar
laidojami vietos gyventojai (Daub rų, G iliakaimio, uod nių, Kamp kapinaitės).
Laidojimui paprastai buvo parenkamos aukštesnės vietos – ozai, smėlio ar
žvyro kalvelės. Laikui bėgant kapinaitės apaugo medžiais ir šiandien atpažįstamos
net pravažiuojančio žmogaus. Kitas (Piep lių) tas pats laikas sulygino su žeme,
paslėpė miške ar krūmynuose, jas gali atrasti tik archeologas ar kraštotyrininkas. Kani kų ir Panevėži ko kapavietes
a. pradžioje ar anksčiau sudarkė jų
neatpažinus, iš tamsumo. Kai kurie kapeliai sunaikinti ar palaidoti sovietmečiu
(Urn žių – suarti, Gaili šių – žvyras panaudotas keliams tiesti, Ant gynės – atsidūrė anuš nių tvenkinio dugne).
Kaimo žmonės mirusiųjų atminimą, taigi ir kapinaites, gerbė, prižiūrėjo, juosė
tvoromis, puošė medžiais, alyvų, erškėčių ir kitais krūmais, gėlėmis, statė kryžius
ir paminklus, lankydavo, susirink giedodavo giesmes. Kur išliko gausesnės ir
labiau organizuotos kaimo bendruomenės, ši pagarbos tradicija ir šiandien t siama.
Babtų valsčiaus kaimams skirstantis į vienkiemius (1908–1943), kapinaitės
buvo išmatuojamos, pažymimos plane, joms suteikiamas sklypo numeris. Paprastai
būdavo išskiriamos kaip bendra kaimo nuosavybė. ei pasitaikydavo, kad kapai
atsidurdavo kieno nors lauke, kaimynai juos lankyti ar net laidotis juose galėjo
pagal paprotin teis . Absoliuti dauguma išlikusių kaimo kapinaičių nėra tirta.
Šios straipsnio tikslas – priminti babtiečiams išlikusių laidojimo vietų adresus, raštu, brėžiniu ir vaizdu užfiksuoti jų šiandienin būseną, pateikti vieną kitą
žinią iš archyvų, literatūros ar periodikos; priminti, kad jie atsakingi už protėvių
amžino atilsio vietas, už pagarbą jų atminimui. Šios kapinaitės, kaip ir viešosios
kapinės, turėtų būti nuolat prižiūrimos, puošiamos, susilaukti dėmesio per otinos
dieną, Vėlines. Kapavietes reikėtų pažymėti atitinkamais užrašais.
Straipsnio autorius aplankė visas čia minimas laidojimo vietas, jas fotografavo,
aprašė, išklausė vieno kito pateikėjo žodžių. Buvo naudotasi L VA 1250 ( emės
ūkio ministerijos emės tvarkymo departamento) fondo kaimų skirstymosi į vienkiemius bylomis (3 aprašas) ir žemėlapiais (4/3 aprašas), Lietuvių kalbos instituto
rankraščių skyriaus emės vardų kartoteka (toliau – LKI V), leidiniu „Lietuvos
TSR kultūros paminklų sąrašas“ (Vilnius, 1973), Kultūros paveldo departamento
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Kultūros vertybių registru (http //kvr.
kpd.lt), Babtų kraštotyros muziejaus
fondais, periodika, „Google“ žemėlapiu.
Kapinių schemas iš įvairių šaltinių
parengė manuelis arkauskas. ei nenurodyta kitaip, D. Šniuko nuotraukos.

Antagynės kaimo
kapinaitės
Kapeliai 1932 m. kaimo plane1
nurodyti dešiniajame Gynios krante,
24 m nuo Vimbar kaimo ribos, kaip
0,05 ha bendra kaimo nuosavybė. iems
suteiktas 52 sklypo numeris uozo Kuliešos žemėje.
atmenys 13,4 × 24,4 × 19,2 × 25,3 m. Ko- Antagynės kapinaitės
ordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.120509 ir 23.863491. pagal 1932 m. kaimo
1980 m. patvenkus G nią ir susidarius anušonių tven- planą
kiniui, kapinaitės atsidūrė po vandeniu.
Romas Kučinskas, gim. 1953 m. Papa čių kaime, 2014 m. papasakojo
Antagynės kapeliuose kryžių nebuvo, bet buvo netvarkingai išdėstytų kapų. Augo vaismedžiai
obelys. Tai mačiau 1964 1969 metais ganydamas karves. Šalia gyveno uozo
Kuliešos šeima. i dar kažkiek kapelius prižiūrėdavo, neleisdavo karvių ganyti. Ir tėvai
sakydavo, kad juos reikia aplenkti. asevičienė
agana iš Paparčių kaimo kapelius paravėdavo, žvakeles uždegdavo.
Lietuvių kalbos instituto vardyno skyriaus rankraštyno (LKI RS) žemės
vardų anketose 0,5 ha ariamas sklypas Kuliešos žemėje šalia Vimbar vadinamas
choleros kapais. Tikriausiai tai tas pats objektas.

Babtų užmirštos kapinės
1864 m. miestelio plane skirtinguose T škupio krantuose pažymėtos dvejos – katalikų ir judėjų – kapinės. Vėliau katalikų kapinės išnyko iš žemėlapių,
o žmonių atmintyje jos pradėtos painioti, net teigta, kad žydų kapinės atsirado
1864 m. Babtų plano
fragmentas su
nurodytomis katalikų
ir judėjų kapinėmis

1

LC A, f. 1250, ap. 4/3,
b. 75.
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Senosios žydų kapinės
šiandien ir jų schema

ant buvusių 1831 m. sukilėlių palaidojimų. ia kažkada laidoti ir bažnyčiai nepriimtini mirusieji.
ydų kapinėse laidota iki miestelio žydų sušaudymo 1941 m. rugpjūtį.
Sovietmečiu jos sudarkytos įrengiant nuotekų kolektorių. Dabar čia suformuotas
apie 15 a kapinių žemės sklypas, jį prižiūri seniūnija, nuolat šienaujama, karpoma
buksmedžių gyvatvorė, yra atminimo ženklas.

Daubarų kaimo kapinaitės
Šios kapinaitės, apaugusios senais medžiais, yra kaimo pietinėje dalyje, atvirame lauke, iš visų pusių gerai matomos. 1934 m. plane2 nurodytos kaip bendra
kaimo nuosavybė. Sklypo nr. 10, perimetro matmenys – 24 × 59,6 × 22,8 × 62,4 m,
plotas – 15 arų. Koordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.188831 ir 23.724626.
Aptvertos, gražiai prižiūrimos. Nemažai antkapinių paminklų su lenkiškais užrašais. Sovietmečiu Daubarų kaimas priskirtas Kėd inių rajono svainių seniūnijai.
Kapinės turi riboto laidojimo statusą.
Daubarų k. kapinaitės
ir jų schema

2

Ten pat, b. 70.
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Gailiakaimio (buvusio Bajėnų dvaro)
kapinės
Gailiakaimio kapinės
ir jų schema

Kaimo plane3 kapinės pažymėtos nr. 4, gana didelės 39,10 × 57,75 × 25,2 ×
50,50 m. 135 m į vakarus nuo Nevėžio, 95 m į šiaur nuo Aluon s upelio. Koordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.159207 ir 23.807662. Iš toli matomos atvirame
lauke ant pakilesnės vietos pagal medžių siluetą. Aplinkui pievos. Apsodintos
lapuočiais – ąžuolais, tuopomis, beržais, alyvomis, auga viena pušis. 2015 06 03
pavyko pasiekti automobiliu aukšta žole apaugusiu lauko keliuku. Kapinės aptvertos
tinkline tvora, geležiniai vartai su atkeliamu skląsčiu. ra konteineris šiukšlėms.
Viduje – kelių šeimų prižiūrimi kapai. Paskutiniai palaidojimai – 2002 m. ia ilsisi
Railų, Ališauskų, Gedgaudų, onaičių, urevičių, Kaupų, Leskauskų, arkevičių,
Pacauskų šeimų artimieji.
Dabar 0,28 ha kapinės priklauso Kėdainių rajono osvainių seniūnijai, turi
riboto laidojimo statusą.

Gailiušių kaimo kapinaitės
Gailiušių k.
kapinaitės

3

Ten pat, b. 69.
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Kapinaitės yra prie pat Raud ndvario–Babtų kelio, nuo Nev žio pusės.
Koordinatės pagal „Google“ žemėlapį –
55.057505 ir 23.797888. 1913 m. kaimo
skirstymosi į vienkiemius plane sklypas
pažymtas 28 numeriu, užėmė 0,317 dešimtinių. Dabar yra ties Stabaun čiaus
ir Sitk nų kaimų riba. Kapinių požymių
nebėra, – vieta tankiai apaugusi beržais,
drebulėmis, gluosniais, karklais. Vidury
krūmų – duobės, susidariusios imant
žvyrą. Nuo upės pusės pilamos šiukšlės.
Priešais kapelius kitoje kelio pusėje daržus ravėjusi anina Andriušiūnienė,
gim. 1926 m., 1955 m. atsikrausčiusi iš Gailiušių k. kapinaičių situacijos schema
Ras inių, paaiškino, kad čia kareivių kapas. Iš kapavietės kasė smėl keliams remontuoti, rado kaukolių. Tai tas kaukoles atgal sumetė.
Užuomina apie kareivių kapą gali turėti realų pagrindą. 1944 m. rugpjūtį čia
vyko įnirtingi mūšiai tarp Vokietijos vermachto ir sovietų Raudonosios armijos.

anušonių kaimo kapinaitės
anušonių kapinaitės 1923 m. kaimo plane4 pažymėtos 8 numeriu, užėmė
0,1743 ha plotą Gyni s vingio dešiniajame krante. ų koordinatės pagal „Google“
žemėlapį – 55.132629 ir 23.841932. Antagynės pradinės mokyklos mokytojas Vincas umaras, 1935 m. užrašinėj s žemės vardus, pateikia dviejų kaimo gyventojų
pasakojimus. Anot Alekso Grincevičiaus, 15 × 20 m ariamoje žemėje (smėlis su
juodžemiu ir moliu) palaidoti prancūzų kareiviai. Pagal Antano ovaišo pasakojimą, anušonių kapinės užima 12 arų, yra dešiniajame Gynios krante, ten stovi
akmens kryžius, kurį pastat s Petkevičius. Kapeliai su kryžiumi buv jo rėžyje nuo
seno ir trukd arti. mogus kryžių nuvež s prie upelio ir ten paskandin s. Kitą
naktį kryžius prisisapnav s, tad Petkevičius jį iškėl s iš Gynios ir vėl pastat s.
Per kaimo skirstymąsi į vienkiemius Petkevičių sklypas buvo perkeltas toliau nuo
anušonių k.
kapinaitės

4

LC A, f. 1250, ap. 4/3,
b. 72.
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kapinių, tačiau
amertas Petkevičius
(kryžiaus skandintojo sūnus) kas sekmadienį einąs pas kryžių, guląs ant
žemės išskėstomis rankomis ir prašąs
Dievo, kad padėtų gyventi. Dėl to
nelaimės jį aplenkiančios5. Nors pasakojimai skirtingi, be abejo, minimi tie
patys kapeliai.
a. pabaigoje žmonės
jokių kryžių nebeprisiminė.
Kapavietė aplankyta 2016 m.
lapkritį. Tai ryškiai išsiskiriantis kalnelis, kurio papėdėje sruvena staigų
vingį daranti Gynia. Vieta apaugusi
brandžiais skirpstais ir kitais medžiais
bei krūmais, jokių kapinių pėdsakų
nesimatė. nekilnojamojo turto registrą
neįtraukta.

uodonių kapinės
Tai gana nemažos veikiančios anušonių k. kapinaičių situacijos schema
kapinės. ose laidojami aplinkinių gyvenviečių ir un škių senelių namų mirusieji. ia palaidotas LSSR Aukščiausiosios
Tarybos Prezidiumo pirmininkas Antanas Barkauskas, kil s iš Paparčių kaimo.
1937 m. kaimo plane pažymėtos 13 numeriu kaip un škių R mos katalikų
bažnyčios kapinės, 0,7 ha ploto, perimetro matmenys – 123,9 × 75,6 × 128,3 ×
39,7 m. Šiuo metu jų dydis yra sumažėj s perimetro matmenys 84,87 × 54,09 ×
71,50 × 49,83 m, plotas 0,3979 ha. Numatyta 0,4 ha plėtra. Koordinatės pagal
„Google“ žemėlapį – 55.033904 ir 23.796827.
uodonių kapinės ir jų schema. K. Driskiaus nuotr.

5

LKI

S,

V.
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Kampų–Tucevičių kaimo kapinaitės
(Kampų kapinės)
1935 m. plane6 šešiakampės kapinės parodytos
rytiniame kaimo pakraštyje, apie 90 m nuo Š švės upės,
šalia Stepo utauto sklypo. Perimetro matmenys – 25,5 ×
45,3 × 24,0 × 19,9 × 42,6 × 32,5 m. Skirstydamiesi į
vienkiemius Kampų–Tucevičių gyventojai nutarė
Kapus, esančius prie Užšušvės vienkiemio sienos, pasiliekam
bendram valdymui. Kieno sklype tas kapų plotas rasis, jis
privalo kapus saugoti nuo išnaikinimo, kaip senų paminklų
apsauga, kadangi kapai yra labai senūs7.

Kampų Tucevičių k. kapinių
schema

Šiuo metu riboto laidojimo Kampų kapinės yra išsiplėtusios, plyti tarp suaugusių
medžių, gražiai tvarkomos. Priklauso Kėdainių rajono osvainių seniūnijai. Kapinių
koordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.176754 ir 23.825791.

Kaniūkų kaimo kapinaitės
Kapinaitės 1936 m. kaimo plane8 pažymėtos 30 numeriu keliuko, einančio
iš Kaniūkų kaimo Nevėžio link, pietinėje pusėje, apie 110 m į rytus nuo kelio
Babtai–Panevėži kas. ų plotas 0,07 ha, ribų matmenys 26,8 × 36,2 × 17,2 ×
30,2 m. Koordinatės pagal „Google“ žemėlapį 55.113899 ir 23.783279. Šią dis lokaciją patvirtino ir topografinis žemėlapis9. strižai kitoje keliuko pusėje 29 numeriu pažymėtas žvyrynas. Pagal išorinius požymius ir Lietuvos tradiciją šis
žvyrynas labiau primena kapelius (kalvelė, dvi senos pušys ir krūmai). Plane
nurodytas kapelių sklypas dabar yra lomoje, jokių laidojimo požymių ar liudijimų nėra lik .
uozas Staliūnas, gim s 1958 m. ir aug s Kaniūkų kaime, 2016 m. lapkričio
28 d. papasakojo

Kaniūkų k.
kapinaitės

6
7

8
9

Ten pat, b. 67.
Ten pat, ap. 3, b. 3678,
l. 57.
Ten pat, b. 87.
Panevėžiukas, Kar. štabo Karo topografijos
skyriaus 1937 m. leidinys.
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aikystėje, prisimenu, kalnelyje, kur auga
senos pušys, tikrai buvo kapeliai, dar matėsi
betoninių paminklų. Kitoje keliuko, einančio
pro tuos kapelius, pusėje taip pat buvo
kalnelis, j vėliau nukasė, susidariusią
daubą vertė net atliekas.
Sovietmečiu kaimo teritorijoje rytus
nuo kelio Babtai Panevėžiukas buvo naudojamas didžiulis žvyro karjeras, buvo gausu
technikos ir mechanizmų. Susidariusiuose
šlaituose sikūrė urvinių kregždžių kolonijos. Mes, vaikai, mėgome sėdėti ant stačių
šlaitų ir stebėti, kaip dirba ekskavatoriai,
pakraunami savivarčiai. Kai ekskavatorius
priartėjo prie kapinaičių iš šiaurės, vieną
dieną kartu su byrančiu žvyru pabiro ir
kaukolės. Darbas buvo sustabdytas, atvyko kažkas iš kelių direkcijos. ėliau kapinaičių link nebebuvo kasamasi. Toje vietoje iki
nepriklausomybės laikų stovėjo kažkoks vagonėlis.
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Kaniūkų k. kapinaičių
situacijos schema

1936 m. į tuometinį Kultūros muziejų Kaune pateko dvi žalvarinės šešiakampio pjūvio apyrankės, rastos Kaniūkų kaimo teritorijoje, kasant žvyrą dešiniajame
Nevėžio krante. anoma, kad jos galėjo būti nešiotos II–III a. Kiek tai susij su
kapelių amžiumi, sunku pasakyti.

Sukilėlių kapai Karalgiryje
1863 m. lapkričio 26 d. prie Kar lgirio, Lebedži kaime, įvyko paskutinis
Antano
ackevičiaus (1828–1863) sukilėlių būrio mūšis su R sijos kariuomene.
uvo apie 40 sukilėlių, kurie naktį slapta palaidoti pakilesnėje vietoje. Leščinskų
Sukilėlių kapai Karalgiryje ir situacijos schema.
K. Driskiaus nuotr.
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Nuovoka

sukilėlių

kapus Karalgiryje.
K. Driskiaus nuotr.

šeimos iniciatyva tą pačią naktį pastatyti keli kryžiai, o broliški kapai aptverti
tvorele. Daugelį dešimtmečių žmonės du žemės kauburėlius prižiūrėjo, tvarkė,
vėliau primiršo, bet vieta buvo neliečiama. 1965 m. kapai suarti, apsėti javais,
dirvos paviršiuje mėtėsi žmonių kaulai. 1969 m. kraštotyrininkų rūpesčiu aptverti,
pastatytas paminklinis akmuo. 1990 m. medinė tvora pakeista nauja, ąžuoline.
1993 m. kapas, kuris yra kelio i kiškiai– kiškė pietinėje pusėje, 80 m į vakarus
nuo Karalgirio gyvenvietės, įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių sąrašą. Kapo
koordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.136937 ir 23.711070. Lit.
arkauskienė
. Babtai istorijos vingiuose, Vilnius, 1994, p. 21–22.

uniškių kaimo kapeliai
uniškių kaimo 1910 m. skirstymosi į vienkiemius byloje minimi kapeliai
(sklypas Nr. 50, plotas 0,023 dšmt.). Vėlesniuose kaimo planuose jų nematyti.
1935 m. uozas Stanionis iš uniškių, kuriam buvo per 60 metų, papasakojo apie
pakilią vietą K. Lazaičio lauke prie Nevėžio, apie 20 arų, kur iškasama žmonių
kaulų. Ten esą palaidoti prancūzų ir švedų kariai10.
Muniškių šventoriaus
kapinės

10

LC A, f. 1250, ap. 3,
b. 2253; LKI S, emės
vardų kartoteka. Užrašė uniškių pradinės
mokyklos mokytoja
arija Pėstininkienė.
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uniškių bažnyčios
šventoriaus kapai
ra išlik 9 apgadinti antkapiniai
paminklai – 5 akmeniniai, 2 metaliniai
ir 2 metalo/akmens. Ant kai kurių paminklų pavyko įskaityti Barzdos, Dambrausko, Gulbino, Stanionio ir Vulkavičiaus pavardes.

Pagynės dvaro ( ugintų)
kapinaitės
Kapeliai yra Gynios upelio dešiniajame krante, už 30 m į vakarus
nuo kelio. PPK topografiniuose žemėlapiuose ties ta vieta rodoma patvanka
ir vandens malūnas. 1932 m. kaimo
plane kapeliai vadinami Pag nės dvaro
kapinėmis, pažymėti 15 numeriu, matmenys 35,7 × 38,6 × 34,3 × 36,2 m11.
Koordinatės pagal „Google“ žemėlapį –
55.114539 ir 23.811132. Šiuo metu tai
apaugusi medžiais vieta su koplyčiosmauzoliejaus griuvėsiais.
I a. pirmojoje pusėje Pagynės
dvaras priklausė bajorams Svolkieniams
(Swolkie ). BK duomenimis, 1832 m.
čia palaidotas Kauno apskrities zemstvos teismo raštininkas Anupras Svolkienis ir jauna mirusi Klara Svolkienytė
(1810–1827). Nepilni paminklinių užrašų
lenkiški tekstai saugomi BK fonduose.
( r. prierašą p. 1187.)

Pagynės dvaro kapinaitės ir jų situacijos schema

Piepalių kaimo
(Babtyno dvaro) kapinaitės
1912 m. Piepalių skirstymosi į vienkiemius plane12 kapinaitės parodytos už
kaimo ribos, Tiškevičiaus (Babt no) dvaro žemėje, keliuko, vedančio į pievas prie
Nevėžio, šiaurinėje pusėje. Plano eksplikacijoje jos vadinamos bendra kaimo nuosavybe (72 sklypo numeris). Kapinių plotas gana didelis – 0,773 dšmt., perimetro
matmenys – 41,75 × 31,15 × 115,9 × 27,4 × 96 m. Šiandien niekas neprisimena,
kad čia kada būta kapų ar kryžių. Gal kapinės tik planuotos
a. kapinių
aplinka smarkai pasikeitė. Kaimo kelias
į Panevėžiuko–Vilkij s vieškelį buvo 11 LC A, f. 1250, ap. 4/3, b. 78.
nutiestas pro šiaurin kapinių pus , 12 LC A, f. 1250, ap. 4/3, b. 85.
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Piepalių k. kapinaitės
ir jų schema

patvenktas pro kapines tekąs Asi klio upelis, žemė apaugo medžiais. Važiuoją
pro vešlų krūmyną net neįtaria čia esant kapinių, kurios savo paslaptis galėtų
atskleisti nebent archeologams.
Kartu su seniūnu onu Praškevičiumi aplankėme kalnelį 2016 m. lapkritį,
kai buvo nukrit lapai, bet jokių kapines menančių ženklų nepastebėjome. Vietovė
apaugusi kelių dešimtmečių amžiaus guobomis.
Piepalių koordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.082934 ir 23.780786.

Urnėžių kaimo kapeliai
1937 m. kaimo plane13 kapeliai 12 numeriu pažymėti Liudvikos utautienės
sklype. ksplikacijoje teigiama, kad kapinynas yra valdyme viso kaimo, jo plotas
0,05 ha. Perimetro duomenys – 22,65 × 22,2 × 21,4 × 21,5 m. Nuo kaimo kelio
buvo nutol s apie 65 m. Kaimui skirstantis į vienkiemius, dėl Vaclovo vseno
rėžyje buvusių kapelių kilo ginčas. Nutarus juos laikyti bendra kaimo nuosavybe,
vsenas tvirtino, kad tai jo nuosavybė ir reikalavo kompensacijos. Kaimo sueigoje
buvo nutarta
Buvusių Urnėžių k.
kapelių vieta

13

Ten pat, ap. 4/3, b. 110.
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Buvusių Urnėžių k.
kapelių situacijos
schema

kadangi Ovsenas aclovas neturi jokių dokumentalių rodymų ir kiek mes atsimename kapinynas yra paimtas iš bendros žemės Urnežių k. ūkininkų ir randasi mūsų valdyme daug
metų, skaitom pretenziją Ovseno aclovo nepamatuota ir kaip tokia negali būti patenkinta14.
2014 m. šalia gyvenanti advyga usevičienė, gim. 1927 m., papasakojo, kad prieš
Antrąjį pasaulinį karą kapeliai buvo aptverti, ant jų stovėjo kryžiai, susirink kaimo žmonės giedodavo mojavas. Sovietmečiu viskas buvo išardyta, suarta, įtraukta
į bendrą dirbamą lauką. Dabar kapelių jokių žymių nebėra. Kaimo žmonės planuoja šią vietą pažymėti kryžiumi. Apytikrės kapelių koordinatės pagal „Google“
žemėlapį – 55.137663 ir 23.837311.

Vilkėnų kaimo ( ugintų) kapinaitės
Kapinaitės yra brandžiame pušynėlyje, kaimo keliuko, vedančio iš Vilkėnų
į ugintus, dešinėje. Kaimo skirstymosi į vienkiemius 1912 ir 1928 m. byloje
apie jas neužsimenama, plane nepažymėtos, nes tuomet buvo Vilk nų dvaro,
priklausiusio stačiatikių bažnyčiai, teritorijoje. Kituose rašytiniuose šaltiniuose
ilkėnų k. kapelių
fragmentas

14

Ten pat, ap. 3, b. 2767.
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apie kapelius duomenų rasti nepavyko. 1969 m. Babtų vidurinės mokyklos kraštotyrininkai užrašė Veronikos
Gruzdinskienės, gimusios 1898 m., tokį pasakojimą (pateikiamas glaustai).
Kapinės senos, nuo metežiaus laikų.
ose laidojo Vilk nų ir ugint mirusiuosius. Kažkada buvo didelės, daug
žmonių palaidota, bet kai Babtuose
atsirado kunigas, daugelis persimetė ten.
Kaimai atskirų plotų neturėjo, laidojo
ilkėnų k. kapelių schema
kas kur norėjo ir kaip buvo patogu. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą dar buvo laidojama, kaimas kapines gražiai prižiūrėjo.
Karas sunaikino jų grožį vartus sudegino, kryžius išvartė.
ediniai kryžiai supuvo. Dabar kapines lanko tik tie, kurių artimieji čia palaidoti. Antkapių
du – ono Stankūno ir motinos bei sūnaus Vaclovo izerevičių. Gražių paminklų
nebuvo, nes čia pakavoti prasčiokėliai.
Kapinaitės įtrauktos į nekilnojamojo turto registrą. os užima apie 0,15 ha,
priskirtos ugintų kaimui.
Lankantis kapinėse 2016 m. lapkritį, matėsi keli padrikai išsidėst , pušų
atskirti paminklai. Arčiausiai kelio neseniai pastatytas nedidelis juodo granito
kryžius su užrašu onas hvasčiauskas / 1915–1944. Tai, matyt, simbolinis kapas – kenotafas. Du kapai aptverti metalinėmis tvorelėmis, ant vieno stovėjo
cementinis paminklas, ant kito – iš metalo vamzdžių suvirintas kryžius. Kiti
aptvertas kapas su mediniu kryžiumi, kapas su betoniniu antkapiu, akmens
kryžius, du akmeninių kryžių postamentai su neįskaitomais užrašais. Kapinių
vidury gražiai tvarkomas gėlynas.
Kapelių koordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.122872 ir 23.796492.

emaitkiemio kapeliai
(plokštinis kapinynas)
ema tkiemio kapeliai pažymėti 1928 m. Babt no dvaro parceliavimo plane15 ir 1937 m. topografiniame žemėlapyje16. ie yra ant kalnelio prie pat Nevėžio, 400 m žemiau A ksnupio žiočių. Nerasta duomenų apie šios kapavietės
tyrimus. Lankantis 2012 ir 2016 m. tankiuose krūmuose rastas tas pats metalinis kryžius. Pietinėje kalnelio pusėje stovi betoninis stulpas su metalo plokštėje
išlietu užrašu Lietuvos TS
emaitkiemio plokštinis kapinynas Archeologinis paminklas saugomas valstybės. Taigi kapavietė gali būti datuojama pirmaisiais mūsų
eros amžiais.
„Lietuvos TSR kultūros paminPlokštiniuose kapuose (be sanpilų) Lietuvoje buvo
17
laidojama I tūkstantmetyje po Kristaus gimimo ir
klų sąraše“ minimas Senkapis II, esąs
II pradžioje. ed. pastaba.
dešiniajame Nevėžio krante, apie 30 m 15 Ten pat, b. 58.
į rytus nuo ulijos Leonavičienės sody- 16 Babtai, Kar. štabo Karo topografijos skyriaus 1937 m.
leidinys.
bos. Atrodo, kad tai tas pats emait- 17 Lietuvos TS kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973,
p. 235.
kiemio plokštinis kapinynas.
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emaitkiemio kapelių kryžius, schema ir jas žymintis stulpelis

Koordinatės pagal „Google“ žemėlapį – 55.056012 ir 23.793837.
Šiame sąraše dar minimi senkapiai
1. Berla nių kaime – kalvelėje, apie 0,5 km į rytus nuo kelio Babtai–Lab nava,
apie 0,1 km į šiaur nuo ono Nivinsko sodybos.
2. Pakapi kaime – I– VI a. degintų žmonių ir žirgų kapai (Prancūzkapiai)
apie 0,1 km į pietryčius nuo kelio Babtai–Labūnava.
3. Panevėžiuk – V–VIII a. kapai dešiniajame Nevėžio krante, prie Striūn s
upės žiočių. Suardyti
a. trečiajame dešimtmetyje.
4. ema tkiemyje – apie 0,3 km į vakarus nuo dešiniojo Nevėžio kranto,
apie 0,2 km į pietus nuo kelio Vilkij – ema čių plentas.

Prierašas
Gabrielius Liaudanskas, 88 metų ugintų kaimo gyventojas, apie Pagynės
dvaro koplyčią-mauzoliejų 1959 02 01 moksleivei L. Bakanaitei papasakojo
sigij s Pagynės dvarą, urevičius gražiai tvarkė Svolkienių šeimos paminklą. Kadangi jis
buvo retas, traukdavo pašaliečių dėmes . Prieš Pirmąj pasaulin karą užmūrytas koplyčios
angas atplėšė čigonai, ieškojo aukso. Laukan buvo išmestos kaukolės. Prie Svolkienytės
karsto nišos buvo šp i lenta su velionės vardu ir pavarde, gyvenimo metais ir žodžiu
o
. igonų nuskeltą tos lentos kraštą žmonės rado Gynios upelyje ir priš ei a o.
Lentą pritvirtino buvusioje vietoje. urevičius koplyčią sutvarkė. Po Antrojo pasaulinio
karo dar kartą apiplėšė čigonai.
Koplyčios viduje buvo du kryžiai, o iš lauko
kryželis su m ka. urevičius koplyčią pavasar nubaltindavo. Aplinkiniai žmonės nebrangino reto paminklo, sudegino jo
stogus, kuriuos urevičiai buvo uždeng . Stogų buvo trys. Sukūreno ir kryžius. Aplink
koplyčią augo gražūs erkia tie i beržai, liko tik vienas.
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odernios technikos plitimas
ir senieji amatai Babtų valsčiuje
tarp dviejų pasaulinių karų
Genovaitė

ukauskienė

emės ūkio technika
Dirvos parengimas, sėja, derliaus nuėmimas ir jo apdorojimas – didžiausi
žemdirbių darbai. Nuo seniausių laikų žmonės gamino ir vis tobulino šiems darbams atlikti skirtus įrankius, padargus, mašinas. uos iki
a. pradžios B btų
valsčiuje dažniausiai gamindavo vietos meistrai. Pirmieji fabrikin techniką pradėjo
naudoti krašto dvarai ir palivarkai. ia atsirado pirmosios garo mašinos, kurias
vėliau keitė vidaus degimo varikliai, o arklin trauką – traktoriai.
Už Lietuvos kariuomenės kūrimą generolui Vladui Nagiui-Nagevičiui 1922 m.
valdžia paskyrė Babt no ( ema tkiemio) dvaro centrą su 20 ha žemės (vėliau ūkis
buvo plečiamas). ia pradėtas kurti pavyzdinis ūkis auginti rūšiniai javai, geros
veislės galvijai, ūkyje naudota moderni technika. Laukus įdirbo ratinis traktorius
„Universal“, vėjo jėgainė gamino elektrą, kuri naudota ne tik apšviesti, bet ir
įvairiems mechanizmams (pvz., sviesto mušimo įrenginiui, 1, 27 ) sukti. Daug
žemės ūkio technikos naudojo Panevėži ko dvarininkas ir plytinės savininkas
Bogdanas Koreva, Pag nės dvarininkas dzislovas urevičius.
a. pradžioje stiprėjančiuose valstiečių ūkiuose taip pat pradėta mechanizuoti darbus. Stambesnių ūkių savininkai pirko arkliais sukamus vilktus (maniežus), kuriuos naudodavo javams kulti, linams minti, didesnėms girnoms sukti.
Išsamią apibendrintą statistin informaciją apie 1930 m. Lietuvoje turėtą
žemės ūkio techniką galima rasti pirmojo visuotinio Lietuvos žemės ūkio surašymo ataskaitoje. Surašymo duomenimis, Babtų valsčiuje iš 805 ūkių tik 42 nebuvo užregistruota jokių ūkio įrengimų ir mašinų. Daugiausiai turėta vienavagių
plūgų – 106; kiek mažiau spyruoklinių akėčių (drapakų) ir kultivatorių – 396;
156 arkliniai kaupikai, 132 geležinės akėčios, 13 geležinių ir cementinių volų, 46
dvivagiai plūgai. avams valyti daugiausia buvo naudojami arpai – 196, fuchtelių
suskaičiuota 62, trijerių – 4, kitų rūšių valomųjų mašinų – 3. Arklinių kuliamųjų
(maniežų, vilktų) be grūdų valymo būta 162, su valymu – 11. Užregistruotos 228
šiaudapjaustės (akselinės), 5 pašarų šutintuvai. Sėjamųjų mašinų būta eilinių – 9,
dobilų – 5, kitų – 7. Naudotos ir javų nuėmimo mašinos, jų turėta kertamųjų – 12,
pjaunamųjų – 13, arklinių grėbiamųjų – 47, bulviakasių – 2. „Karštąją techniką“
sudarė 3 lokomobiliai (garo katilai), 10 vidaus degimo variklių, tarp jų – 7 traktoriai1.
Arklinį maniežą buvo įsigij s kas ketvirtas ūkis, tai išties didelis skaičius. maniežą kinkydavo du, keturis ar daugiau
arklių. idami ratu, jie suko krumpliaSkliausteliuose esantis skaičius nurodo informacijos
ratinį agregatą, kuris padidindavo appateikėjo sąraše, kuris atspausdintas straipsnio gale,
numerį. Pasakojimus užrašė straipsnio autorė 2011 m.
sisukimų skaičių ir medine ar metaline
Babtuose vykusios kraštotyros ekspedicijos metu.
ašimi savo ruožtu suko kuliamųjų, mi- 1 isuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas, Kaunas,
namųjų ar kitų įrengimų mechanizmus.
1930, t. 3, p. 50, 51.
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kininko Stasio Stanionio kluonas Paparčių kaime.
Iš Aleksandros Ignatavičienės albumo
avų kūlimas anogrado dvare. Apie 1930 m.
Iš Mikalinos Gaižauskienės albumo
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Garu ar dyzeliniu kuru sukamų kuliamųjų buvo tik kelios. Šioje srityje
Babtų valsčius nuo daugelio kaimynų gerokai atsiliko.
Arkliu sukamas kuliamąsias buvo įsigij Povilas ir Vladas ebatarauskai,
Kazimieras Šalkauskas, Povilas
arkauskas ir Petkevičiai iš Babtų (5, 23, 27),
Leonavičiai iš Gaižuv lės (15), urevičiai iš ugint (1), Povilas Kasperavičius iš
Vilk nų (19), Antanas Stanionis iš Papa čių (9), Bronislovas Andriuškevičius, Stasys Bivilis, igmas Linkevičius iš Šaši , Steponas Dumčius iš Gaili šių (41) ir kt.
Kuliant rugius ir kviečius maniežą suko net aštuoni arkliai (5, 27).
Visą pažangią ž. ū. techniką naudojo generolas V. Nagius-Nagevičius savo
dvare emaitkiemyje (42).
oderniai buvo ūkininkaujama
uniškių Stanislavo
Barzdos dvaro ūkyje, kurį tvarkė S. Barzdos sūnus Antanas, 1930 m. baig s Dotnuvos emės ūkio akademiją ir tap s kvalifikuotu agronomu. Antanas Barzda
Bradauskas 1931–1934 m., dirbdamas Babtų ir onavos valsčių, o 1934–1940 m.
Kėdainių apskrities agronomu, kartu administravo uniškių ūkį. 1927 m. sudarė
sutartį su Dotnuvos selekcijos stotimi, kuri tiekdavo daržovių, kitų augalų sėklas,
o Antanas pateikdavo ataskaitas apie jų augimą.
uniškių ūkyje atliko žemės
drenavimo darbus, pastatė šiltnamį, kuris buvo šildomas karštu vandeniu, tekėjusiu po žeme pratiestais vamzdžiais, vandenį kaitino tam skirta krosnis. 1929 m.
kartu su Regina Vankovičaite-Barkauskiene, uodonių ūkio savininke, iš Gailiušių
kaimo ūkininko nupirko traktorių „Fordson“, dviragį plūgą „ liver“, malūną su
priedais, diskinį pjūklą. Už šią techniką sumokėjo 6 000 Lt. Pažangaus ūkininkavimo agronomas mokė ir jaunuosius ūkininkus, kurie savo pasiekimus galėjo
pademonstruoti uniškių dvare organizuotose jaunųjų ūkininkų ratelio pasiekimų
parodose.
Lokomobilio sukamą kuliamąją turėjo Bogdanas Koreva iš Panevėžiuko (40),
dyzelinio variklio – Adomas ankūnas iš Babtų (27). Stabaun čiaus malūnininko
ono Dranseikos kuliamąją suko tai lokomobilis, tai dyzelinis variklis (24).
Pjovimas dalgiu buvo nenašus,
o samdant darbininkus – ir brangus, Bulvių kasamoji dabar puošia babtiečių sodybą.
tad ekonomiškai pajėgesni ūkininkai Autorės nuotr.
įsigydavo arklines pjaunamąsias. ų
buvo dviejų rūšių paprastosios (šienapjovės), kurios nukirstą šieną ar
vasarojų suguldydavo į pradalges, ir
skirtos žiemkenčiams. Pastarosios, vadintos kertamosiomis, turėjo nupjautų
javų guldymo platformą ir 4 pėdų
dozavimo grėblius. Traukiant kertamąją, vertikaliai nustatyti grėbliai sukosi
ratu. Pagal nustatytą programą vienas
kuris grėblių nusileisdavo ir platformoje
gulinčius nupjautus javus nubraukdavo
ant ražienų. Paskui kertamąją ėjusios
moterys tuos javų glėbelius tuoj arba
vėliau surišdavo į pėdus. Priklausomai

ETNINĖ K

LT

RA

nuo rugių ar kviečių derlingumo pėdo doz numesdavo kas antras, trečias arba
net kas ketvirtas grėblys.
Arklines pjaunamąsias turėjo Korevos iš Panevėžiuko (40), kiti stambesni
ūkininkai. ažiems ūkiams jų pirkti neapsimokėjo.
avų kertamąsias buvo įsigij tie patys Korevos, Stasys Kalasūnas (26) ir
Regina Vankovičaitė-Barkauskienė iš uod nių, Vladas Ilgauskas ir Kazys ontvilas iš Ant gynės, ykolas Koreiva ir Ksaveras Sirtautas iš Daub rų ir kt.
Arklinėmis grėbiamosiomis (grėbiarkomis naudojosi uozas akarevičius iš
uodonių („Lanz“ firmos), Korevos iš Panevėžiuko (27, 40), ūkininkai Abakevičiai,
Rimkevičiai, Urniežiai (3), Steponas Dumčius iš Gailiušių (41) ir kt.
Arklinėmis kuliamosiomis iškulti javai buvo su priemaišomis, užtat kas
trečias ūkis buvo nusipirk s vienokį ar kitokį grūdų vėtymo įrenginį – arpą,
fuchtelį, rečiau trijerį. Kai kurie ūkininkai turėjo ir ne vieną mašiną. Pavyzdžiui,
P.
arkauskas (B btai) ir Klemensas
ontvilas (Ant gynė, 43) turėjo arpą ir
fuchtelį. Grūdų valymo ir rūšiavimo įrenginį – gyvatuką buvo įsigij s uozas
arcinkevičius iš Babtų (27).
Vienas kitas ūkininkas bulves kasė mechanizmu, kurį traukė arklys.
Aliejaus spaudimo mašinas buvo susimontav
uozas Laurinavičius iš
G iliakaimio ir Kazimieras Petrusevičius iš Antagyn lių.
Techniką ūkininkai dažniausiai pirkdavo Kaun , Kėd iniuose.
Stambesnės žemės ūkio technikos turėjimą sovietų okupantai traktavo kaip
priklausymą buržuazijos, taigi liaudies priešų, klasei. Babtų valsčiaus tremtinių
bylose papildomas trėmimo argumentas buvo turėta javapjūvė, arklinė kuliamoji, arpas, ką jau kalbėti apie motorin kuliamąją, malūną ar aliejaus spaudimo
įrenginį. eigu kas ir liko iš tokių savininkų neištremtas, tai jo technika buvo
nacionalizuota (išbuožinta)2.
Remiantis tremtinių bylomis, iš jų buvo konfiskuota (D. Šniuko duomenys)3
Vardas ir pavardė

Gyvenamoji vieta

Konfiskuota technika

Kazys Brazaitis
Povilas ebatarauskas
Vytautas Dranseika
Steponas Dumčius
onas Gincas
urgis Kalvaitis
Antanas Leonavičius
ykolas Novickas
Kasaveras Sirtautas
Petras Slavinskas
Stasys Stanionis
onas ontvilas
onas Klimas

Vik nai
Babtai
Stabaunyčius
Gailiušiai
Babtai
Paparčiai
Gaižuvėlė
Vilk nai
Daubarai
Nauj triobiai
Paparčiai
Antagynė
ugintai

garinis malūnas
arklinė kuliamoji
garinis malūnas, lentpjūvė
arklinė kuliamoji, arklinis grėblys
arklinė kuliamoji
arklinė kuliamoji, šienapjovė
kuliamosios arklinė ir su varikliu
arklinė kuliamoji
arklinė kuliamoji, arklinis grėblys, šienapjovė
arklinė kuliamoji
arklinė kuliamoji
arklinė kuliamoji
arklinė kuliamoji

1922 m. suregistruoti Lietuvoje
esantys garo katilai. Babtų valsčiuje tuomet 10 AG lokomobilis (garo katilas) buvo nos Korevienės (Korewa)-Babianskienės dvare-plytinėje Panevėžiuke 4.

2
3

4

KAA, f. R384, ap. 1, b. 4, l. 35, 44.
LC A, f. V5, ap. 1, b. 2847, 3017, 3112, 2673, 3024,
5066, 4553, 3074, 3002, 4537, 1536, 22498, 29836.
Ten pat, f. 388, ap. 5b, b. 246, l. 22.
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Vėliau šioje jau Bogdanui Korevai priklausiusioje plytinėje ir įrengtame malūne pastatyta 25 AG garo mašina5. Stabaunyčiaus kaime veikusioje Dranseikos lentpjūvėje
ir garo malūne įrengimus suko 40 AG lokomobilis6.
1939 m. garo katilai buvo užregistruoti7
Vardas ir pavardė

Gyvenamoji vieta

okestis už garo katilus, Lt/m.

A. Rašinskienė
Bogdanas Koreva
onas Dranseika
Kazys Brazaitis

Kriv nų dv.
Fabr čnos plv. (plytų gamykla)
Stabaunyčiaus k.
Vik nų k.

10,0
30,0
94,0
24,0

Telefonas
1914 m. Babtuose veikė pašto agentūra, joje telegrafo ar telefono ryšio priemonių dar nebuvo8. 1914 m. rugsėjo 9 d. Ka no gubernijos pašto-telegrafo įstaigos
rašte nurodyti miesteliai, kuriuose būtina įsteigti pašto-telegrafo skyrius. Tame sąraše
įrašyti ir Babtai su nuoroda, kad juose yra 800 gyventojų9. Po Pirmojo pasaulinio
karo paskelbus Lietuvos nepriklausomyb , etapais pradėtos tvarkyti telegrafo ir
telefono linijos. Nors Vokiet jos okupacinės valdžios vadovybė buvo pažadėjusi
visas ryšio įstaigas ir priemones perduoti tvarkingas, pasitraukdama kariuomenė
sunaikino beveik visas telefono linijas, išsivežė telegrafo stočių aparatūrą. Viską
teko kurti iš naujo. Nusitiesė pirmosios telefono linijos ir Babtų valsčiuje.
1923 m. telefono abonentų knygelėje nurodyti telefono paslaugų įkainiai.
Telefono įrengimas Kaune kainavo 100 Lt, kituose miestuose – 50 Lt. ėnesinis
abonentinis mokestis už telefono naudojimą – 5 Lt, Kaune – 10 Lt. Šioje knygelėje
atspausdinta ir kalbėjimosi telefonu instrukcija, nes daugeliui tai buvo naujovė.
Instrukcijoje rašoma (kalba netaisyta)
Norint kalbėti telefonu, pirmiausia reikia pasukti telefono aparato rankenėl keletą kartų
aplink ir paskui, paėmus trūbel ir pridėjus prie ausies, laukti, kol iš centralinės telefono stoties atsilieps „N. centralinė.“ Tada reikia pasakyti abonento numer , su kuriuo
norim kalbėti, pvz. „prašau 5, prašau 15“, nurodyti gi abonento vardas neleidžiama. ei
reikalavimą iš centrinės atsilieps „atlikta“, tai turint telefono trūbel prie ausies, reikia
laukti, kol pareikalautasis abonentas atsilieps. Skambinti tuo pačiu metu negalima, nes
telefonininkė skambina reikalaujamam abonentui. eigu iš centralinės atsakytų „užimta“,
tai padėti telefono trūbel
savo vietą ir, kur laiką palaukus, vėl tuo būdu paskambinti.
Kad netrukdytum telefonininkei savo pareigas eiti, leistis kuriuos nors pasikalbėjimus su
jomis yra griežtai draudžiama. Abonentai, kuriuos paskambina, taip pat neprivalo atgal
skambinti, bet pridėjus prie ausies trūbel pradėti kalbėti. Pabaigus kalbėti, kad telefonininkė žinotų, kad kalba pabaigta ir galėtų nutraukti, reikia pasukti telefono rankenėl .
Kad išvengtum veltui bereikalingo elementų
eikvojimo, visą laiką kai nekalbama, telefono
5
Ten pat, ap. 5, b. 125, l. 21.
trūbelė privalo būti savo vietoj. Audros 6 Ten pat, l. 22.
metu, kad išvengtume nelaimingų atsitiki- 7 Ten pat, b. 250, l. 33.
8
L IA, f. 558, ap. 2, b. 73, l. 13.
mų, prašome telefonu nekalbėti10.
9
10

Ten pat, b. 67, l. 31.
MAB, f. 76-788, b. 343, l. 1–10.
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1927 m. Babtų valsčiuje telefonus turėjo dar nedaug kas Pagynės dvarininkas
dzislovas urevičius, gen. Vladas Nagius-Nagevičius ( ema tkiemis), . iliušis
(Gailiušiai), Antanas Vainauskas (Šašių dv.), policijos nuovada (Babtai, Kėdainių
4), valsčiaus savivaldybė (Kauno 28), viešas telefonas pasikalbėjimams (pašte)11
1939 m. Babtų paštas turėjo jau 26 telefono abonentus. Telefonu buvo galima
pasiskambinti darbo dienomis nuo 8–14 ir 17–19 val., sekmadieniais ir šventinėmis
dienomis – 8–10.15 ir 17–19 val.12
Vardas ir pavardė arba įstaiga

Adresas

Tel. Nr.

Babtų girininkija
Antanas Dičmanas, ūkininkas
Steponas Dumčius, atsargos kapitonas
dzislovas urevičius, dvarininkas
igmas Koreva, dvarininkas
Bogdanas Koreva, „ . K. Panevėžiukas“, garinis plytų
ir kitų molio dirbinių fabrikas
Kostas Liaudanskas, ats. majoras
onas atušakas, nuomininkas
onas ockevičius, pašto v-kas
Vladas Nagius-Nagevičius, brig. generolas, dvarininkas
Paštas
Kostas Petrikas
Policijos nuovada
Stefanija Puidienė
Rajono agronomas
ečius Rašinskas, ūkininkas
Stasys Rukuiža, ūkininkas
Stasys Saulevičius, vaistininkas
uozas Sirtautas, kunigas
Šaulių būrio štabas
Adolfas Trepkus, ūkininkas
uozas Turčinskas, ūkininkas
Ugniagesių savanorių komanda
Galina Urbonavičienė, gydytoja
Antanas Vainauskas, dvarininkas
Valsčiaus savivaldybė
onas Virbickas, mokyklos vedėjas

Padaug pio vnk.
ac šiaus dv.
Gailiušių k.
Pagynės dv.
Panevėžiuko dv.
Panevėžiukas

14
24
9
2
19
21

Prieplaukos g.
Vareik nių dv.
Babtai, Tu gaus a.
emaitkiemio dv.
Babtai, Turgaus a.
Gailiušių k.
Babtai, Kėd inių g.
Nauj sodžių k.
Babtai, Kauno g.
Kriv nų dv.
Gailiušių k.
Babtai, Kėdainių g.
Klebonija
Babtai, Kauno g.
emaitkiemio k.
Panevėžiuko dv.

16
7
6
4
15
13
3
27
17

Babtai, Pr eplaukos g.
Šašių dv.
Kauno g. 28
Babtai

6
12
5
3
11
18

lektra
Tarp dviejų pasaulinių karų Babtų valsčiuje, kaip ir kitur Lietuvoje, apšvietimui dažniausiai buvo naudojamos žibalinės lempos. Dvarininkai ar turtingesni
ūkininkai įsigydavo labai ryškiai šviečiančias 500
galingumo primusines lempas,
kurias dažniausiai naudodavo tamsiais rudens vakarais, kai užsit sdavo kūlimo
talkos ar dirbdami kitus ūkio darbus. Dar seniau vakarodavo pasišviesdami balanomis ar išskobtame buroke degindami lajų. ikalina Gaižauskienė pasakojo, kad
jos tėvas, tarnav s pas Korevas, iš beržo priskaldydavo balanų, jas ant krosnies
išdžiovindavo ir dėdavo į žibintą. Balana degdavo 1–2 val. Baigus degti, nuo
jos uždegdavo kitą (1–8, 11–13, 16–23,
25–29, 32–45).
Vlado Nagiaus-Nagevičiaus dva- 11 192 m. telefonų abonentų sąrašas, Kaunas, 1927,
p. 125.
re ant aukšto stulpo buvo sumontuota 12 Lietuvos telefono abonentų 1939 metams sąrašas, Kaunas,
vėjo jėgainė. lektra naudota gyvena1939.
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moms patalpoms ir tvartams apšviesti, radijo imtuvui
maitinti, kitiems ūkio darbams, pvz., sviestamušei sukti
(27, 31). Panašią jėgain B btuose buvo pasistat s uozas
hatkevičius, pagamintą elektrą naudojo gyvenamoms
patalpoms apšviesti (23). Vėjo jėgain (dinamą) patys
susimontavo Antanas Kučinskas iš glyn kaimo (32),
visų amatų meistras (siuvėjas, stalius, puodų lituotojas)
Kostas Keruckas iš V siškių (9).
1938 m. Lietuvos vyriausybei nusprendus pastatyti naują galingą 140 k
Kauno radijo stotį,
nutarta, kad jai tinkamiausia vieta būtų Sitk nuose
(Babtų vls.), 17 km nuo Kauno. Radijo stotį reikėjo
aprūpinti elektra. Tam šalia stoties buvo suprojektuota elektrinė. os statyba pavesta Šveic rijos Babtų krašte naudota žibalinė
Gebriūderio ulcerio (Gebr der Sulzer) firmai, kuri lempa kraštotyros muziejaus
1940 m. vasarą elektrin pastatė ir joje sumontavo eksponatas. Autorės nuotr.
tris dyzelinius variklius. Du varikliai buvo aštuonių
cilindrų, 455 AG, greitis 500 aps./min.; trečiasis – dvicilindris, 22 AG galios,
1 000 aps./min. greičiu. lektra į radijo stotį buvo tiekiama požeminiu kabeliu.
lektrinė baigta statyti 1940 m. liepos mėn., elektros srovė į radijo stotį tiekta
požeminiu kabeliu13.

Keltai, garlaiviai
Babtų krašto teritorija teka Nev žis. Ilgus amžius šio krašto žmonės juo
naudojosi įvairiais būdais jame žvejojo, juo plukdyti sieliai, vežti keleiviai, įvairūs
kroviniai ir paštas.
Nuo VI a. Nevėžis buvo laikomas laisvas prekybai, todėl įstatymai draudė jį tvenkti malūnų užtvankomis. Laivyba vyko iki Panevėžiuko, o pavasario
potvynių metu net iki Kėd inių. Faktiškai laivai plaukė tik iki Babtų, kur buvo
gera prieplauka. 1853 m. Stabaun čiaus prieplauką aplankė 31 baidokas (barža)
ir 8 sieliai, 1854 m. – 128 baidokai, 1859 m. – 159, 1856 m. – 48, 1857 m. – 43
baidokai ir 2 sieliai. 1854 m. N munu plaukė pirmasis garlaivis „Neris“, kuris
vėliau bandomuoju reisu aplankė Stabaun čių. 1889 m. Nevėžiu pervežta 3 420
keleivių ir 898 pūdai krovinių, 1903 m. – 5 000 keleivių. Nevėžiu kursavo garlaiviai
„Lietuvaitė“, „Aušra“, „Pegasas“. 1933 m. kelionė iš Babtų į Ka ną užtrukdavo
apie 3 valandas, kainavo I klasė – 2 Lt, II klasė – 1,5 Lt. Garlaiviai Nevėžiu
kursavo iki 1954 m.14
Veronika Barvainienė iš Gaižuv lės kaimo pasakojo, kad jos mama ir močiutė garlaiviu veždavo į Kauną parduoti pieno produktų, kiaušinių.
očiutė
gyveno Piep liuose, pėsčiomis ateidavo iki kelto ir grįždavo (3). oterys garlaiviu
veždavo į Kauną parduoti ir pakalnučių, rūgštynių, kitų gamtos dovanų (43).
Garlaivis į Kauną išplaukdavo ryte, o
vakare grįždavo (3).
13
Lietuvos energetika, Vilnius, 1982, t. 1, p. 146.
Dažnai Nevėžis būdavo kliūtis 14 Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų enciklosusisiekti su, rodos, visai šalia, kitoje
pedija, Kaunas, 1994, p. 53, 54.
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a. šeštojo dešimtmečio maršrutu Kaunas Babtai Kaunas

plaukiodavo keleiviniai laivai. Nuotraukoje
Babtų apylinkėse. 1954 m. BKM nuotr.
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Babtiečiai garlaiviu plaukia

Kauną. Iš kairės stovi

ulius, uozas sėdi Matas su sūnumi Antanu Liaudanskai.
Iš Antano Liaudansko albumo
Keltas per Nevėž

perkėla nenustatyta . Iš autorės archyvo

Lietuvos valsčiai
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upės pusėje esančiu kaimu ar miesteliu. Pakrančių gyventojai žvejodavo ir susisiekdavo savadarbėmis ar pirktinėmis valtimis. Vilk nuose nuosavą valtį turėjo
ulius Leonavičius (15).
1860 m. ties B btais pradėjo veikti keltas per Nev žį, priklaus s grafams
Tiškevičiams. 1931 m., skirstant miestelio gyventojų sklypus į vienkiemius,
prie Nevėžio buvo palikta 2,58 ha žemės prieplaukos aikštei, kad būtų galima
laisvai privažiuoti prie kelto. Ant kelto tilpdavo 2 vežimai ir apie 20 žmonių.
Tarpukaryje keltų padaugėjo, jais buvo perkeliami ne tik žmonės, vežimai ir
gyvuliai, bet ir automobiliai. Keltai būdavo gaminami iš dviejų valčių, kurias
sujungdavo tvirti tašai su storų lentų grindimis. Kraštai būdavo apkalami storomis sijomis (balkiais).
Keltą lynu, kuris buvo nutiestas tarp abiejų Nevėžio krantų, traukdavo kabliu
su kilpa (ji buvo apie 1 m ilgio). Kad praplauktų laivai, lyną paskandindavo (11,
27). Prie buvusios Vilkėnų perkėlos dar ir dabar yra lik lynų stulpai (16, 45).
1926 m. ties Stabaunyčiumi veikė generolui V. Nagiui-Nagevičui priklaus s
15
keltas .
1928 m. Babtų valsčiuje įregistruoti keltai16
Kelto valdytojas

Kelto vieta

Vidutiniškai per parą
perkeliama

Kelto kėlimo
galia

onas Baginskas
Babtų valsčiaus valdyba
Gen. V. Nagevičius
Seserų benediktinių vienuolynas,
nuomininkas Simas ickevičius

Babtų mstl.
Vareikonių k.
Babt nas
Kači niškės dv.

30 žmonių, 40 vežimų
30 žmonių, 40 vežimų
50 žmonių, 15 vežimų

20 cnt
30 žmonių

1929 m. pradėtas naudoti Nauj triobių kaimo keltas, kuriuo Antanas areckas per parą vidutiniškai perkeldavo 7 žmones ir 2 vežimus. Keltas galėjo
perkelti 40 žmonių17.
Siekiant užtikrinti tinkamą ir saugią keltų eksploataciją, 1934 m. Plentų ir vandens kelių valdyba paruošė keltų laikymo instrukciją, kurioje rašoma (kalba netaisyta)
1. Visi keltai per upes ir ežerus veikia pagal Plentų ir Vandens Kelių Valdybos išduotus leidimus ir tarnauja krašto susisiekimo
reikalams.
2. Nelaimei išvengti, keltai su valtimis, grindimis ir nuo keltų
nuvažiuoti bei užvažiuoti įtaisymais ir turėklais turi būti pakankamai
stiprūs ir visada pilnoje tvarkoje.
3. Keltui stovint ir plaukiant visada turi būti inkaras ant
lyno arba grandinės, vairas, viena atsarginė valtis su dviem irklais
ir vienu vairu, trys gelbėjimo lankai, žibintuvas, pakeltas du metrus,
kad nakties metu pakankamai apšviestų visą keltą, ir du busokai
(ilgos kartys su kabliu – aut. pastaba).
4. Viename ir kitame upės krante prie keltų sustojimo vietos
nakties metu turi būti pastatytas pakankamai šviečiąs, 2 m nuo
žemės aukštyje, žibintuvas.

LC A, f. 1059, ap. 1,
b. 138, l. 21.
16
Ten pat, l. 41, 42.
17
Ten pat, l. 55.
15
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5. Keltus reikia statyti taip, kad nesudarytų jokių kliūčių
laivams ir sieliams plaukioti.
6. Ant kelto ir upės krantuose kelto savininkai privalo iškabinti po stiklu Plentų ir Vandens Kelių Valdybos patvirtintą keltų
mokesčio lentel .
7. Keltininkas negali priimti ant kelto keleivių, vežimų ar
šiaip krovinių daugiau, kaip Kauno Vandens kelių Rajono nustatyta.
8. Aptarnaują keltą asmenys turi visada būti blaivūs ir su
piliečiais elgtis mandagiai.
9. Nelaimėms išvengti kelti neblaivius piliečius draudžiama.
10. Keltininkas turi negaišdamas perkelti į bet kurį upės krantą
asmenį, vežimą ar kita ir tada, kai norintieji persikelti nesudarys
pilnos kėlimo normos. Keltininkas privalo kelti net vieną asmenį.
11. Upei užšalus, keltininkas savo kelto ribose privalo atitinkamai paženklinti kelią bei taką per ledą, eketes ir kitas pavojingas
vietas, o reikalingose vietose padėti lentas.
12. Keltininkas, nepildantis šių instrukcijų, yra baudžiamas ir
nustoja teisių laikyti keltą.
13. Šios instrukcijos keltams laikyti turi būti iškabintos viešai
kartu su keltų mokesčio lentele.
14. Keltą laikąs asmuo, savo laiku nesumokėj s nustatyto
mokesčio, laikomas atsisakiusiu laikyti keltą18.

Plentų ir vandens kelių valdybos nurodymu 1933 m. buvo paruošti tipiniai
brėžiniai slankiojamiems tilteliams prieplaukose. uose numatyti būtini perspėjimo užrašai laukiantiems keleiviams, pvz., stovėti ant tiltelio garlaiviams artėjant
draudžiama19.
Asmenys, norėdami gauti leidimą eksploatuoti keltus, turėdavo užpildyti
nustatytos formos pasižadėjimą. Pateikiu vieno Babtų valsčiaus keltininko Simo
ickevičiaus 1934 m. birželio 12 d. pasižadėjimą
Aš, žemiau pasiraš s Simas Mickevičius, gyvenantis Mun škių kaime, Babtų valsčiaus
Kauno apskrities, imdamas laikyti keltą per Nevėžio up ties Kačiūniške, pasižadu tvarkoje
ir švariai j laikyti ir prisilaikyti visų veikiančių ir naujai išleistų bei išleisimų statymų
ir taisyklių vandens ir laivininkystės srityje ir pildyti antroje šio lapo pusėje nurodytas
keltams laikyti instrukcijas20.
1934 m. Babtų valsčiuje leidimus keltams laikyti turėjo21
Kelto valdytojas

Kelto vieta

Simas ickevičius
Antanas Lapata
Babtų savivaldybė
Ignas Baginskas
Veronika Nagevičienė
Antanas Venclauskas

un škių k.
Baj nų malūnas
Vareik nių k.
B btų m.
ema tkiemis
Vilk nų k.

okestis už keltą, Lt/m.
50,0
50,0
50,0
150,0
50,0
50,0

Ten pat, b. 324, l. 167.
Ten pat, b. 156, l. 1–9.
20
Ten pat, b. 324, l. 167.
21
Ten pat, b. 324, l. 167,
195, 196, 197, 206.
18
19
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Keltų būklė buvo nuolat tikrinama. Apie rastus trūkumus informuojama
Plentų ir vandens kelių valdyba. Pvz., seniūnas . Rimkevičius, patikrin s A. Venclausko keltą, nustatė, kad jame nėra inkaro ir gelbėjimosi lankų22, o Vareikonių
kelto viena valtis supuvusi, todėl turi būti pašalinta23.
1936 m. leidimus keltams turėjo24
Kelto valdytojas

Kelto vieta

Vladas Nagevičius
Antanas Lapata
Ignas Baginskas
Antanas areckis
Simas ickevičius

emaitkiemis
Bajėnų malūnas
Babtų mstl.
Naujatriobių k.
uniškių k.

okestis, Lt/m.
55,0
50,0
55,0
50,0
50,0

Dviračiai, motociklai, automobiliai
Atsiradus pirmiesiems dviračiams Lietuvoje, jie, kaip patogi susisiekimo
priemonė, labai greit populiarėjo. Daugelis to meto krašto kelių buvo sunkiai
išvažiuojami, bet dviračiams tai nekliudė. Dviračiai buvo brangūs, tad juos įsigydavo arba turtingesni, ar darbo būtinybės spiriami žmonės. Valsčiaus seniūnai
1939 m. net prašė Babtų savivaldybės
avanso šiai jų pareigoms reikalingai
transporto priemonei įsigyti. kspedicijoje surinktais duomenimis, dviračius
Babtų valsčiuje dažniausiai įsigydavo
didesnių ūkių savininkai, prekybininkai, smulkūs verslininkai, amatininkai,
emaičių plento tiesimo meistrai, samdiniai (1, 3, 5–10, 12, 13, 16–20, 22,
25–27, 28, 32, 35, 37, 39–44).
1932 m. išleistu privalomos dviračių registracijos įsakymu, nustatytos
šios taisyklės25
1. Kiekvienas dviratininkas, važinėdamas dviračiu, privalo turėti apskrities savivaldybės duotą dviračiais
važinėti leidimą ir numeruotą ženklą,
pritvirtintą dviračio užpakalinėje dalyje
prie dviračio sėdynės.
2. Kiekvienas dviratininkas privalo turėti veikiantį skambutį ar kitos
rūšies signalizacijos prietaisą, gi nakties
metu ir tinkamą šviesą.
3. Nevažinėti dviračiu šaligatviais, takais ir išimtinai žmonių pasivaikščiojimui ar žaidimui skirtomis
vietomis.

Leidimas advygai Bradauskaitei važinėtis dviračiu.
1924 m. Iš Antano Barzdos kolekcijos

Ten
Ten
24
Ten
25
LC
22
23

pat, l. 221.
pat, l. 224.
pat, b. 483, l. 17, 19.
A, f. 417, ap. 1, b. 121 l. 2.
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4. Dviračiu važiuojant laikytis
dešinės kelio pusės, o važiuojant aplenkti iš kairės, prieš tai paskambinus.
5. Sutikus einantį ar važiuojantį, dviratininkas privalo duoti kelią, o
arkliams baidantis, sustoti ir dviratį
pravesti rankoje. Nevykdant šio įsakymo, bauda iki 200 Lt.
Babtų valsčiuje dviračius turėjo
Gedvilai iš Gaižuvėlės (43), lena Gustaitė ( ugintai, 1), eslovas Urniežius
( emaitkiemis, 42), Korevos (Panevėžiukas, 23), siuvėjas Keruckas (Vosiškiai, 9), ickevičiai (Naujatriobiai, 41),
Dranseikos (Stabaunyčius, 30), ulius
Leonavičius (Vilkėnai, 15), dirb s Panevėžiuko plytinėje.
ugintuos pirmasis dviratį nusipirko Gabrielius Liaudanskas. Anūkė lena Adamonienė prisimena, kaip ją mokė
dviračiu važiuoti. Kaimynų vaikai bėgda- Ant fotoateljė motociklo Stasys Beleckis
vo iš paskos, norėdavo nors prisiliesti, – ir Bronius Pudzevičius. Apie 1938 m.
toks didelis noras buvo turėti dviratį (1). Iš M. Gaižauskienės albumo
Antanas Liaudanskas iš Babtų, gav s seną
dviratį, jį susiremontavo ir dar ilgai juo važinėjo (24). Pas ūkininkus bernav vaikinai už metinį uždarbį stengėsi įsigyti nors naudotą dviratį (3, 5, 10, 14, 35, 42, 44).
otociklas buvo dažno jaunikaičio svajonė, todėl fotografai motociklą naudojo
kaip priemon , kad pritrauktų daugiau klientų. Duomenų apie šios transporto
priemonės savininkus rasti nepavyko.
Automobilis, net pravažiuojąs vieškeliu, valsčiuje buvo dar didelė retenybė.
uo iš Kauno, kur tarnavo, dažnai atvykdavo generolas Vladas Nagius-Nagevičius.
is nuosavu keltu persikeldavo per Nevėžį į savo dvarą ema tkiemyje.
čia
vykusias šventes atvykdavo ir daugiau aukštų svečių su automobiliais, kurių
prožektoriai apšviesdavo kiemą (43). Automobilį buvo įsigij s Panevėžiuko dvarininkas Povilas Koreva, jį vežiojo vairuotojas (7).
1932 m. dviejų vietų automobilį „ pel“ įsigijo agronomas Antanas BarzdaBradauskas iš uniškių. ašina buvo naudota, už ją sumokėta 4 800 Lt26.
Vida Adomaitienė iš uod nių pasakojo, kad uozas Stanevičius, kil s iš šio kaimo
ir Kaune baig s vairuotojų kursus, kurį laiką vežiojo prezidentą Antaną Smetoną (2).
Romualda Vaivarienė prisimena, kad pirmą kartą pamačiusi važiuojantį sunkvežimį, bėgo slėptis į krūmus, nes pagalvojo, kad pekla atvažiuoja (42). Veronika
Barvainienė apie 1935 m. Pag nėje viešėjo pas močiut . Pamačiusi vieškeliu į
Labūnavą važiuojantį autobusą, pradėjo
26
šaukti Močiute, namelis eina (3).
Ten pat, f. 379, ap. 1, b. 1565, l. 10.
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1937 m. duomenys apie automobilių savininkus Babtų valsčiuje27
Savininkas, gyv. vieta

Automobilio markė

Gamybos m.

Kaina, Lt

Petras Biržus, Babtų pr. m-kla
Kun. uozas asukaitis, Babtai
Povilas Koreva,
Panevėžiuko dv.

hevrolet
B
Adler-Trumpf,
Ford (kabrioletas)

1928
1936
1937
1929

1
1
7
1

500
500
800
000

Radijas
Radijo imtuvai valsčiuje atsirado po 1926 m., kai Kaune pradėjo veikti pirmoji
Lietuvos radijo stotis. Iš pradžių daugiausia buvo naudojami detektoriniai aparatai. Kauno artumas užtikrino gerą girdimumą. Po kelerių metų pradėti naudoti
ir lempiniai-bateriniai imtuvai. ie nebuvo tokie patogūs, nes reikėjo maitinimo
šaltinio, užtat pagaudavo ir užsienio radijo stočių signalus. Galimybė pasiklausyti
įvairių kraštų muzikos, kitų laidų viliojo pirkėjus.
emaitkiemio dvaro savininkas V. Nagius-Nagevičius aktyviai dalyvavo
formuojant Kauno radijo programas. at, siekiant praplėsti radijo laidų tematiką
ir papildyti programas politikos, kultūros, meno, žemės ūkio, visuomenės gyvenimo ir kt. paskaitomis, 1927 m. buvo suformuota Radijo taryba.
ją paskirti
įvairių ministerijų ir žinybų atstovai. Krašto apsaugos ministerija delegavo karo
sanitarijos viršininką V. Nagių-Nagevičių. Šis, būdamas ir archeologas, aktyviai
dalyvavo laidose apie Lietuvos istorin praeitį28.
kininkų mėgstamas laikraštis „ kininko patarėjas“, propaguodamas radiją,
straipsnyje „ kininkai taisykimės radijo imtuvus“ 1927 m. rašė (kalba netaisyta)
Per radijo ... perduodami meteorologijos stočių pranešimai apie oro atmainas. Turėdamas radijo imtuvą, ūkininkas gali žinoti, koks bus oras kelioms dienoms pirmyn. Tas
leis jam patogiai sutvarkyti ūkio darbus. am nereikės spėti oro atmainų iš gyvulių bei
paukščių elgimosi. Per radio tikrinamas laikas, pranešamos naujienos, skaitomos vairių
sričių paskaitos, perduodama visokeriopa muzika. Sekmadieniais skaitomas ūkininkui
pritaikytas laikraštis, perduodama tiksli informacija apie kiekvieną žymesn mūsų krašto
politikos vyk 29.
Straipsnyje smulkiai aprašyta, kaip pastatyti radijo anteną, ją įžeminti, prijungti
prie radijo aparato. Natūralu, kad susidomėjimas radiju sparčiai plito.
Babtų valsčiuje detektorinius radijo imtuvėlius buvo įsigij Vilkėnų kaimo
ūkininkai izerevičiai (vėliau turėjo ir lempinį-baterinį aparatą, 29), Sitkūnuose –
Bronius Levišauskas (36), ugintuose – amatininkas Gabrielius Liaudanskas. Pas
pastarąjį pasiklausyti naujienų ateidavo kaimynai (1, 23). Vosiškių kaimo siuvėjas
Kostas Keruckas prie imtuvo prijungė 4 ausines, tad klausytojų niekad netrūko (9).
Buvo ir daugiau gyventojų, turėjusių
tokio tipo imtuvus.
Atsirado gabių meistrų, kurie, 27 KAA, f. 71, ap. 1, b. 58, l. 4, 27, 32, 35. (Pateikė
D. Šniukas.)
spaudoje rad schemas ar aprašymus, 28 Štikelis S. Eterio šviesa, 2001, Kaunas, p. 259.
nusipirkdavo Kaune reikiamų detalių, 29 kininko patarėjas, 1927, nr. 12, p. 576–580.
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laidų ir patys pasidarydavo radijo imtuvėlį. Vienas jų – Panevėžiuko dvare pas
Korevas kalviu ir staliumi dirb s uozas Vasiliauskas. Per dvejas jo aparato
ausines galėjo klausytis keturi žmonės. Sekmadieniais klausėsi mišių, koncertų.
Kartais užklysdav s ir ponas Koreiva, išgirstas naujienas papasakodav s dvaro
darbuotojams (40).
Apie 1929–1930 m. pradėti naudoti lempiniai-bateriniai radijo aparatai. ie
buvo brangesni 1–3 lempų imtuvas kainavo 200–500 Lt, aukštesnės klasės – net
800–900 Lt30.
uodonių dvaro savininkė Regina Vankovičaitė-Barkauskienė buvo apsišvietusi, domėjosi naujovėmis. sigijusi radijo imtuvą, itin mėgo klausytis žinių
ir muzikos (31). Apie 1935 m., kai buvo transliuojamos mišios, pas anuš nių
kaimo ūkininką Kostą Gvozdinską sekmadieniais kaimynai ateidavo pasimelsti
(12). Gaižuv lėje radijo imtuvą buvo įsigij s ūkininkas Vacys hmeliauskas (43).
Rebzdži dvarininkas Povilas ilys sekmadieniais radijo aparatą pastatydavo ant
atdaros palangės, ir samdiniai galėjo pasiklausyti muzikos ar kitų radijo laidų
(7). Panašiai elgėsi to paties kaimo ūkininkas Kazys Koreva (3), Kamp kaimo
technikos mėgėjai Sinkevičiai (22), emaitkiemio naujakurys Vincas Urniežius (41).
„Philips“ radijo imtuvą Kaune nusipirko prie emaičių plento dirb s Antanas Liaudanskas iš Babtų. Pastatė aukštą anteną, pirko baterijas, kurių užtekdavo
pusmetį (23).
1939 m. buvo baigti statyti radijo stoties rūmai Sitkūnuose. Iš nglijos netrukus turėjo būti atgabenti siųstuvai, o iš Prancūz jos – antenos. Prasidėj s Antrasis
pasaulinis karas šį Lietuvai reikšmingą projektą sužlugdė. (Daugiau apie radijo stotį
žr. šios kn. str. onas Stanionis. Dramatiška Sitkūnų radijo stoties istorija, p. 1070–1086.)

Kinas
Nuo 1909 m., o gal ir anksčiau, Lietuvos miestelius ir kaimus lankė klajojantis
kinas. Dažniausiai buvo demonstruojamas didelio žmonių susidomėjimo sulauk s
filmas „ ėzaus Kristaus gyvenimas“31, kuris, remiantis apklausomis, rodytas apie
du dešimtmečius.
Kino rodytojai, pasiėm projektorių, kelias juostas, keliaudavo pėsčiomis,
važiuodavo arkliu ar dviračiu.
Babtus jie dažniausiai atvykdavo iš Kauno.
Patalpoje, kurioje rodydavo filmą, ant sienos buvo pakabinamas baltas audinys
(paklodė), ant stalo padedamas kino projektorius (dažniausiai K K). uostai
projektuoti naudotos karbidinės lempos. Susidomėjimas kinu buvo didžiulis, nes
filmuose žiūrovai galėjo pamatyti tolimus kraštus, jų augaliją ir gyvūniją bei ten
gyvenančius žmones. Kino savininkai turėdavo po vieną projektorių, todėl per
susidariusias pertraukėles, kol buvo keičiamos kino juostos, dažnai skambėdavo
gramofono ar patefono plokštelių muzika (1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 26, 42).
Kiną rodydavo Nauj triobiuose, Adolfo ickevičiaus dvare, kituose dvaruose,
mokyklose, erdvesniuose ūkininkų namuose, pvz., ūkininkų Gedvilų erdviame
salone Gaižuvėlės kaime, o vasarą – ir
lauko daržinėse. Filmų pažiūrėti susi30
Šiaulių adijo ir televizijos muziejaus duomenys.
rinkdavo daug žmonių (1, 3, 4, 6, 7, 31 P. A. K. Prof. F. Kemėšis – vienas pionierių Lietuvoje, Naujoji romuva, 1933, nr. 108, p. 95.
8, 12, 18, 26, 42).

ETNINĖ K

LT

RA

Gramofonai, patefonai
Kazimieras Koreiva iš Amerikos
į Vilkėnų kaimą parsivežė gramofoną
ir plokštelių, mėgo jų melodijų pasiklausyti. Gramofonus dar buvo įsigij
amatininkas Gabrielius Liaudanskas (1),
poną Korevą vežioj s uozas Pudzevičius (vėliau pardavė ir įsigijo patefoną
(7), stalius onas Ramanauskas iš Gaižuvėlės (3). Patefonus turėjo Antanas
Liaudanskas iš Babtų, mėg s klausytis
lietuviškų dainų (23), Paulina Leonavičienė iš Sitkūnų (36) ir kt.
Krašto žmonėms teko matyti ir
kitokį mechaninį grojimo prietaisą – rylą
(katarinką) . Su ja turguose, jomarkuose,
atlaiduose grodavo keliaują muzikantai,
paprastai žydai, tikėdamiesi klausytojų
aukų. Paprasčiausia ryla – krūtinės
aukštyje ant medinės kojos pritaisyta
dėžutė su viduje įmontuotu mechanizmu. Sukant rankenėl , galima būdavo
pagroti keletą metaliniuose cilindruose Babtų ponios. 1935 m. Isajaus Pilovniko nuotr.
įrašytų melodijų.
Iš A. Liaudansko albumo
Aleksandra Ignatavičienė, gyvenusi Paparčių kaime, prisimena, kad po kaimus vaikščiojo žmogus ir grodavo katarinka.
Daug žmonių susirinkdavo pasiklausyti tos muzikos ir paaukodavo jam pinigų (9).
Babtuose dirbo fotografas Isajus Pilovnikas, kuris buvo įsireng s fotostudiją
ir turėjo stacionarų studijinį fotoaparatą.

emaičių plento tiesimas
Šalia Babtų nutiestas emaičių plentas paliko ryškų pėdsaką miestelio ir
aplinkinių kaimų gyvenime nemažas gyventojų būrys dirbo statant šį kelią, pastatytas per Nevėžį tiltas pagaliau sausuma sujungė abi valsčiaus puses.
Apie plento statybos darbus monografijoje išsamiai pasakoja atskiras straipsnis. Pateikiu tik trumpą informaciją apie čia naudotus darbus ir techniką.
Didžioji darbų dalis buvo atliekama žmogaus rankomis ir kojomis, naudojant
kastuvus, neštuvus, kirtiklius, kūjus, sietus. Gruntą ir vyrų kūjais susmulkintus
akmenis į trasą vežė arklių tempiami savivarčiai vežimai, vadinti kalamaškomis.
Šiuos akmenis iki skaldos frakcijos malė akmenskaldės. Skystu kuru kaitinamame
katile buvo ruošiamas bitumas. Skalda buvo pilama bei išlyginama ant
Viena pirmųjų šiuo instrumentu atliktų dainų buvo
paruošto ir karštu bitumu padengto
„ harmante atherine“ (pranc. Gražioji Katerina),
kelio paviršiaus. Po to garu varomi
todėl lietuviai ją vadina katarinka, lenkai – katarynka,
plentvoliai skaldos dangą sukietindavo.
rusai – арман а. ed. pastaba.
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Rengiant trasą ties Babtais, reikėjo pašalinti labai kietą molį. Rankoms nepasidavusi padermė buvo sprogdinama. Sprogmenys naudoti ir skaldant stambius akmenis.
Statant gelžbetoninį tiltą per Nevėžį, buvo klojami klojiniai, rišama metalinė
armatūra. Kelių tiesimo meistru prie emaičių plento dirbo atas Liaudanskas,
kurio sūnėnas Antanas Liaudanskas išsaugojo daug šių darbų fotografijų.

Panevėžiuko plytinė
Korevoms priklausiusioje Panevėžiuko plytinėje 1922 m. veikė 25 AG garo
mašina32, kuri suko presus, formavusius čerpes ir plytas. olį iš karjero išgaudavo rankiniais kastuvais. is buvo vežamas į išbetonuotą duob , įrengtą po stogu.
olį minkė vedžiojamas arklys, pastoviai įpilant vandens. Keičiant arklius minkydavo apie savait , kol molis pasidarydavo vientisas, tąsus ir minkštas. Presais
suformuotus gaminius džiovindavo atvirose stoginėse. Trukmė priklausė nuo oro
temperatūros čerpes džiovino apie 2 dienas, plytas – 3–4 dienas. Po to pusgaminius išdegdavo didelėje, iš plytų išmūrytoje krosnyje (3, 50).

Amatai ir amatininkai
Amatus žodynai apibrėžia kaip tradicines profesijas, kurių atstovai vadinami
amatininkais, o dirbiniai paprastai gaminami rankiniais įrankiais arba neautomatinėmis
mašinomis. Amatus ir amatininkus šiuo metu beveik išstūmusi fabrikinė gamyba, jų
geriausias tradicijas kaip paveldą t sia tautodailininkai. Lietuvoje tarp dviejų pasaulinių
karų amatai tebegyveno pilnakraujį gyvenimą, o dažnas ūkininkas pats mokėjo pasigaminti gausyb darbui ir buičiai reikalingų prietaisų, įrankių, atlikti statybos darbus.
Tie, kas iš amato siekė pragyventi ar prisidurti prie žemdirbystės, privalėjo išsiimti
leidimą ir už jį užsimokėti. Kauno apskrities archyve saugomas 1935 m. sudarytas
„Babtų valsčiaus gyventojų, užsiimančių savarankišku amatu, sąrašas“, kuriame išvardyti 45 amatininkai32a. Be abejo, valsčiuje amatininkų ar šiaip nagingų žmonių buvo
gerokai daugiau, bet vieni uždarbiavo slapčia, kiti tiesiog patalkininkaudavo kaimynams. Laikui bėgant ir sovietmečiu privačią iniciatyvą visaip persekiojant, amatininkų
vis retėjo, buvo nugriautos kalvės, dirbtuvės, išsimėtė unikalūs rankų darbo įrankiai.
Pastarųjų tik vieną kitą dar galima užtikti kraštotyros, tarp jų ir Babtų, muziejuose,
kolekcionierių rinkiniuose. Tik vienas kitas senyvas babtietis begalėjo prisiminti ir
šykščiai papasakoti apie jų vaikystėje, jaunystėje matytus ar girdėtus amatininkus.

Kalviai
Vienas seniausių amatų, kuris prasidėjo išmokus termiškai apdirbti metalą, –
kalvystė. au II–IV a. Lietuvos teritorijos gyventojai naudojo gana daug darbo
įrankių – geležinius peilius, įmovinius bei siauraašmenius pentinius kirvius, dalgius,
pjautuvus ir daugelį kitų geležies dirbinių. Vieni buvo naudoti bendruomenės
buityje, kiti gamyboje. Visi šie dirbiniai dažniausiai buvo pagaminti laisva kalimo
technika, kurią sugebėdavo atlikti bet
kuris kalvis33.
32
L VA, f. 388, ap. 5, b. 125, l. 21.
Archeologai mano, kad iš pradžių 32a KAA, f. 210, ap. 4, b. 58, l. 397.
33
Stankus . Geležies dirbinių gamybos Lietuvoje
geležies dirbinius gaminosi atskira benII–IV a. technologija, Lietuvos Mokslų Akademijos
darbai, A serija, Vilnius, 1972, t. 4, p. 85, 91.
druomenė ar šeima, ir tik apie I– II a.
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Onos Baltrušaitienės kalvės Babtuose, Teškupio gatvėje,
projektas. KAA, f. 1 , ap. 1, b. 28, p. 30
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Kalvis

adzevičius su mokiniais Brazaičiu ir Kareiva kausto arkl .

1938 m. BKM

Laikina kalvė pro Babtus tiesiant

emaičių plentą. Kalvis su padėjėju

dirba prie priekalo. I. Pilovniko nuotr. iš A. Liaudansko albumo

Lietuvos valsčiai
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kalviai tapo savarankiškais amatininkais, nes kalvystės amatui reikėjo specialių
žinių, darbo įgūdžių, įrankių bei patalpų. Tuo metu kalviai jau kalė tobulesnius
įrankius ir buities reikmenis34.
Babtų muziejuje saugomi šiose apylinkėse rasti metaliniai ietigaliai, dviašmenis
kalavijas ( I– II a.), plačiaašmenis pentinis kirvis (I – III a.). 1970 m. traktorininkas Antanas Radimovas, ardamas Gailiušių kaimo laukus, rado sidabrin vytin
antkakl . Archeologo uozo Antanavičiaus nuomone, II– III a. šiose apylinkėse
buvo juvelyrinių dirbinių gamybos cechas ( svainių ir i kiškių apylinkėse buvo
taip pat rastos panašios antkaklės (27).
Babtų valsčiuje kalvės dažniausiai statytos prie vieškelių, medinės, dumplės
suspaudžiamos kartimi rankomis arba minant koja. Beveik kiekvienas didesnis
kaimas turėjo savo kalvį. Svarbiausi kalvės įrengimai ir įrankiai būdavo žaizdras
su dumplėmis, priekalas, 3 dydžių kūjai (didelis, mažesnis ir mažas skylėms pramušti), replės, spaustuvai, kūginis strypas skylėms pramušti. Dumplės būdavo
apie 1,5 m ilgio, 80 cm pločio, o suspaustos apie 30–35 cm storio. Daugelis kalvių
turėjo rankinius grąžtus, pritvirtintus prie sienos ar darbastalio. Anglimis kalviai
apsirūpindavo patys, tik kai kurie prašydavo užsakovo atsivežti (3, 5, 7, 14, 15,
23, 27). Anglių ūkininkai dažnai prisirinkdavo, kai kepdavo duoną. pač kaitrios
buvo ąžuolo anglys (29).
Geri kalviai turėdavo mokinių, tačiau dažniausiai amato paslaptis perduodavo broliams ir sūnums. Kalvis ykolas elkys (Vilkėnai) savo amato išmokė
sūnų, kalvio amatu vertėsi ir brolis (29). Knygnešys Kazimieras onaitis iš Šašių
kaimo kalvio amato išmokė sūnų Antaną (27).
emaitkiemyje dirbo nagingas kalvis Klemensas Striupaitis, buvo įsitais s
įrenginį, kuriuo galėdavo pakelti neramų arklį, kad kaustomas nesispardytų. Pas
jį užsakovų net eilės susidarydavo (27).
Didelėje medinėje Panevėžiuko dvaro Korevų kalvėje 20 metų darbavosi
visokių amatų meistras uozas Vasiliauskas. Dumplės buvo labai didelės apie
3 m ilgio ir 1,5 m pločio, pagamintos iš jaučio odos. Kalvė buvo aprūpinta visais
reikalingais įrankiais, rankinėmis gr žimo staklėmis. Užsakovai paprastai padėdavo
pūsti dumples. aizdras buvo atviras, pučiamas oras patekdavo per kiaurymes (22).
Laikina kalvė buvo pastatyta tiesiant emaičių plentą, nes nuolat reikėdavo
paremontuoti darbo įrankius, įvairią techniką.
Kai kurie kalviai mokėjo dirbti ir staliaus darbus. Stasys Kalasūnas iš uodonių kaimo padarydavo ratus, roges, kurias pats ir apkaustydavo (25). Gabrielius
Liaudanskas pas Pagynės dvarininką . urevičių dirbo kalvio ir staliaus darbus,
mokėjo sumūryti krosnis (1, 28). uozas akubavičius padarydavo vežimus, roges
ir juos apkaustydavo (42). Savo pagamintus vežimus, roges apkaustydavo ir kalvis
Kazys Stankūnas. is mokėjo pagaminti ir įvairių baldų, buičiai ir ūkiui reikalingų
darbo įrankių, pvz., siūlų vytuvus (34).

34

Stravinskas A. Lietuvos kalvystė, Vilnius, 2004,
p. 17.
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inomi Babtų valsčiaus kalviai
Vardas, pavardė, gimimo metai

Gyvenamoji vieta

Šaltinis

Kazys Adomaitis
Stasys Ambraziūnas
Vincas Ambraziūnas
ykolas Bacevičius
Adolfas Baltrušaitis
onas Butkus, 1923
elkys
ykolas elkys
Vincas Dilys
ankelis idelsas
Girdzijauskas
Vladas Grincius
uozas akubavičius
onas ančauskas
Kazimieras onaitis ir jo sūnus Antanas
Stasys Kalasūnas
Kleveckas
Vladas Klimas, 1888
Stasys Labunskis
Gabrielius Liaudanskas
Simas aciulevičius, 1875
Stasys aleckis
Adomas izerevičius
Stepas Prielgauskas, 1905
Razalevičius
Vacys Rubinskas
ykolas Stačiūnas
Klemensas Striupaitis
Aleksas Šatas
Šmigelskis
uozas Vasiliauskas

Kilbisa
Gaižuvėlė
Gaižuvėlė
uniškiai
Babtai
Piepaliai
Berla niai
Vilkėnai
Kilbisai
Babtai, T škupio g.
Babtai
Baj nų dv.
Babtai, Kėdainių g.
Antagynė
Šašiai
uodoniai
Šašiai
uginta
D lės
Pagynės dv.
Stabaunyčius
uodoniai
Babtai
Panevėžiukas
Pagynė
Babtai
Antagynė
emaitkiemis
Dasi nai
uniškiai
Panevėžiuko dv.

KAA
(3)
KAA
KAA
KAA
S-b. 1541, l. 8
(28)
KAA, 19, 29
KAA
(15, 27, 42)
(15, 42)
KAA
(15, 27, 42)
KAA
(27)
(25, 31)
(23)
S-b. 1551, l. 23
KAA
(1, 28)
KAA
KAA, (25, 31)
KAA
S-b. 1537, l. 18
(35)
S-b. 1531, l. 75
S-b. 1563, l. 98
KAA
(15, 17)
(9)
(22)

Staliai, račiai
Svarbiausias staliaus pagalbininkas, ant kurio dažniausiai buvo atliekami
darbai, buvo specialus darbastalis – varstotas. Pagrindiniai įrankiai pjūklas, kirvis, obliai, kaltai, grąžtai, liniuotė, plaktukas, peilis, kampainis.
edinius darbo
įrankius meistrai pasigamindavo patys, geležin dalį nukaldavo kalviai (2, 3, 5,
16, 23, 25, 26, 27, 29, 43).
Namų statybose buvo naudojami sienojų tašymo kirviai, svambalai sienų
vertikalumo nustatymui, pjūklai, grąžtai, gulsčiukai, kampuočiai, liniuotės ir kt.
(2, 3, 5, 16, 23, 25, 26, 27, 29, 43). Iki
a. pradžios stogai paprastai buvo dengiami šiaudais, o po Pirmojo pasaulinio karo pradėtos naudoti skiedros (lentelės,
gontai). os buvo drožiamos specialiais įrenginiais.
Stalius ir meistras Gabrielius Liaudanskas iš ugintų kaimo dirbo ne tik
visus staliaus darbus, bet ir statė namus (23). Tamošius Ramanauskas darydavo
vežimus, roges, drožė skiedras stogams dengti. Tam darbui turėjo specialius peilius,
kuriais atpjaudavo nuo varstote įtvirtinto pagalio lenteles (3). Vežimus ir roges
padarydavo babtiškis onas akubavičius (27). Stalius Šavyra darė baldus, vežimus
(3). Sviestamušes, statines alui, kopūstams raugti bei kitiems tikslams meistriškai
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Babtuose, Prieplaukos gatvėje, dengiamas stogas.
Apie 1939 m. Iš A. Liaudansko albumo

ankinis galąstuvas
Medžio tekinimo staklės.
Iš M. Šventoraičio kolekcijos.
Autorės nuotraukos
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Babtų krašto račių darbo važys

ačių pagaminta lineika.
Iš M. Šventoraičio kolekcijos.
Autorės nuotraukos

Stefanijos urevičienės verpimo ratelis Babtų

Stalių koja minamas siaurapjūklis.

kraštotyros muziejuje. Autorės nuotr.

Iš M. Šventoraičio kolekcijos. Autorės nuotr.
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padarydavo Kazys idukevičius. Adomas ankūnas, padedamas brolio Kazimiero,
gamino verpimo ratelius, tam turėjo medžio tekinimo stakles (27).
ulius Stankus iš uodonių buvo dailidė, statė namus, remontavo medinį
Raud ndvario tiltą per Nevėžį (nugriautą 1928 m., 2). Namus statė, darė duris,
langus Alfonsas Navickas, Isajus ir Afanasijus Lisauskai iš Vilkėnų kaimo (28).
Gabus meistras buvo to paties kaimo Povilas Kasperavičius. is turėjo koja minamas medžio tekinimo stakles, padarydavo verpimo ratelius, statinaites (bačkutes),
kubilus, baldus, duris, langus, vežimus, roges (16). Stalius ir dailidė buvo Vaclovas
ažeckis, o bačkius – Kazys idukevičius, abu iš Babtų (26).
au minėtas Gabrielius Liaudanskas iš ugintų kaimo buvo garsus meistras visoje apylinkėje. is ne tik gamino buičiai ir ūkiui reikalingus daiktus (baldus, verpimo
ratelius), bet kurdavo ir dailius altorius. Turėjo medžio tekinimo stakles (23, 27, 43).
eistras uozas Vasiliauskas žiemą dirbo kalviu, o vasarą – staliumi darė brikelius minkštomis sėdynėmis, vežimus, dailius baldus. Turėjo koja minamas medžio
tekinimo stakles (40). Kalvis Stasys Kalasūnas taip pat buvo geras stalius. Darė ratus,
roges, kitus ūkiui reikalingus daiktus (25).
Daugelio amatų meistras buvo ir ūkininkas Pranas Lošys iš Vareikonių kaimo. Apie jo darbus pasakoja sūnus indaugas Lošys
Tėvelis dar paauglystėje buvo pramok s staliaus amato. rengiant namą daug ką padarė
savo rankomis. Tėvas buvo užsibrėž s gyvendinti du projektus pastatyti vėjo malūną,
kuris maltų grūdus ir gamintų elektrą, bei sukonstruoti ir pasigaminti varstotą stogo
dengimo lentelėms gaminti. Malūno, bijodamas, kad sovietų valdžia nepaskelbtų fabrikantu,
nebestatė, bet iš trofėjinio automobilio išimtas ir vėjo sukamas generatorius šviesą namams
teikė. isą dieną gaminama energija buvo kaupiama akumuliatoriuje, o vakare
naudojama. adinamas dinamas generatorius vėjais buvo pakink Kazys Liaudanskas, dar
vienas kitas kaimo gaspadorius. Lentelių arba skiedrų varstotas taip pat buvo rengtas ir
veikė sėkmingai.
sudarė apvalus stalas su tam tikru atstumu nuo jo montuotais keturiais peiliais. renginio viduryje buvo ašis, ant kurios buvo pritvirtintas stalo paviršiumi
slenkantis rąstas su loveliu pliauskai dėti. kinkytam arkliui einat ratu ir sukant rąstą,
kiekvienas peilis atriekdavo po lentel . Kad lentelės išeitų vienodo storio, pliauska buvo
prispaudžiama. Lentelių stor buvo galima reguliuoti pakeliant ar nuleidžiant peilius.
... Per karą daug pastatų sudegė, tad užsakymų netrūkdavo. Turėdamas gerą varstotą
ir vairių rankių, tėvelis kaimynams atlikdavo ir kitokius užsakymus
pagamindavo
lango rėmą, duris. Gerai pjaustė stiklą, tad prašymų taip pat netrūko. Kam nors mirus,
kaimynai irgi kreipdavosi Praną Loš , nes profesionalūs graboriai buvo brangininkai.
Tėvelis gamino veltui, tik prašydavo pristatyti lentų ir vinių.
inomi Babtų valsčiaus staliai, dailidės, račiai
Vardas ir pavardė, gimimo metai

Amatas

Gyvenamoji vieta

Šaltinis

onas Bacevičius
onas Bernatavičius
Leonas Bulanovas
onas elkys

račius, stalius
stalius
stalius
stalius

uniškiai
ugintai
Rokiškiai
Panevėžiukas

KAA, (27)
S-1551, l. 33
S-1537, l. 12
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(t sinys)
Vardas ir pavardė, gimimo metai

Amatas

Gyvenamoji vieta

Šaltinis

Kazys idukevičius
uozas Grinius
Bronius Ivinskas, 1910
Adomas ir Kazimieras ankūnai
Stasys Kalasūnas
Domininkas Kalina
Ksaveras Kaminskas, 1906
Povilas Kasperavičius
onas Kreivys, 1896
Lukošius Liatekas
Gabrielius Liaudanskas
uozas Liaudanskas
Afanasijus Lisauskas
Isajus Lisauskas
uozas Liugaila, 1897
Pranas Lošys
onas Prokapas, 1886
Petras Prokapas
Tamošius Ramanauskas
Stasys Samaitis, 1912
Antanas Simonavičius, 1921
Kazys Stankūnas
ulius Stankus
ikas Svolkienis
Andrius Šavyra
uozas Šavyra, 1921
Aleksas Šimanskas, 1893
Pranas Špakauskas
Vincas Valikevičius
uozas Vasiliauskas
Vaclovas aleckis
Bronius emaitis, uozo
uozas emaitis, 1893

bačkininkas
stalius
stalius
tekorius
stalius, račius
stalius
stalius
stalius, račius, dailidė
dailidė
stalius
stalius
stalius
stalius
stalius, dailidė
račius
stalius
stalius
dailidė
stalius, račius
stalius
stalius
stalius, račius
stalius, dailidė
stalius
stalius
stalius
stogdengys
stalius
račius
stalius
stalius, dailidė
tekorius
tekorius

Babtai
Panevėžiukas
Gailiušiai
Babtai
uodoniai
ugintai
Babtai
Vilkėnai
Babtai
Babtai
ugintai
Babtai
Vilkėnai
Vilkėnai
Babtai
Vareikoniai
Vilkėnai
Antagynė
Kaniūkai
Babtai
Gaižuvėlė
ugintai
uodoniai
Antagynės
inkiškiai
Babtai
Babtai
uodoniai
Antagynė
Panevėžiukas
Babtai
Babtai
Babtai

S-1530, l. 76
KAA
S-1533, l. 56
KAA, (27)
(25)
KAA
S-1530, l. 6
(16)
S-1831, l. 71
KAA
KAA, (23)
S-1531, l. 31
KAA
KAA, (29)
S-1530, l. 54.
(14)
S-1549, l. 28
S-1563, l. 92
(3)
S-1531, l. 63
S-1554, l. 68
(34)
(2)
KAA
S-1540, l. 56
S-1530, l. 112
S-1530, l. 32
KAA
(27)
(40)
(26)
S-1530, l. 78
KAA

Siuvėjai, mezgėjai, audėjai
Apie 1930 m. Babtuose dirbo keturi vyriškų drabužių siuvėjai uozas Kaminskas, uozas Karmilavičius, aroslavas
onkevičius ir Povilas
izerevičius.
Ona Liaudanskienė
centre su draugėmis
mezga kojines.
1935 m.
Iš A. Liaudansko
albumo
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oterims siuvo lena urgelevičiūtė,
Teklė Kaminskaitė, Bronė ickevičiūtė.
Dažnas kaimas turėjo savo siuvėją, o į
tuos, kur savų nebuvo, kasmet atvykdavo keliaujantys meistrai. ie kelioms
dienoms ar net savaitėms, nelygu darbo
kiekis, apsistodavo valstiečio troboje ir
apsiūdavo ne tik visą šeimą – nuo
šeimininkų iki samdinių, bet ir kaimynus. Siuvėjas atsiveždavo siuvimo
mašiną, žirkles, aršiną (taip vietiniai
vadino siuvėjo liniuot , kurios ilgis lygus 71,12 cm) ir kitus siuvimo įrankius.
Už atliktą darbą atsiskaitydavo pinigais
arba maisto produktais. Populiariausios
buvo „Singer“ siuvimo mašinos. kininkas uozas akarevičius iš uodonių
kaimo 1935 m. „Singer“ įsigijo išsimokėtinai per dvejus metus už 268 Lt
(1, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 26, 27, 35, 41, 44).
inomi Babtų valsčiaus siuvėjai

LT

Audimo staklės Babtų kraštotyros muziejuje.
Autorės nuotr.

Vardas ir pavardė, gimimo metai

Gyvenamoji vieta

Šaltinis

eslovas Ališauskas
osė Antanavičiūtė
Karolina Bacevičienė, 1918
Antanas Barkauskas
milija Bilevičienė, 1892
Antanas Butkus, 1925
Genovaitė Dapkevičiūtė
Antanina Darulytė
Stasys Dirsė
na idukevičienė, 1906
Aleksandra Gelmonaitė, 1919
uzė ančiauskaitė
lena urgelevičiūtė
uozas Kaminskas, 1885
uozas Karmilavičius
Kostas Keruckas
Anelė Keruckienė
ofija Kriaučiūnienė
Veronika Kružikauskienė, 1902
onas Leskauskas
uozas Leskauskas
Aleksejus Lisauskas, 1920
Bronė ackevičiūtė
Tamošius akusa
onas ickevičius
Genovaitė izerevičienė
Povilas izerevičius
aroslavas onkevičius
Lipmanas Pilovnikas

Kampa
Vosiškiai
uniškiai
Vilkėnai
Stabaunyčius
Piepaliai
Gaižuvėlė
Vilkėnai
Babtai
Babtai
Babtai
Babtai
Babtai
Babtai
Babtai
Vosiškiai
Vosiškiai
Dasiūnai
Babtai
Panevėžiukas
Stabaunyčius
Vilkėnai
Babtai
uniškiai
ugintai
Vilkėnai
Vikūnai
Babtai
Babtai

(22)
KAA
S-1559, l. 39
(12)
KAA
S-1541, l. 8
(3)
(15)
KAA
S-1530, l. 76
S-1530, l. 30
S-153, l. 92
KAA
S-1530, l. 28
KAA
(9)
(9)
(17)
S-1530, l. 50
KAA
KAA
S-1548, l. 16
KAA
KAA
S-1551, l. 59
(17)
KAA
S-1530, l. 13
KAA
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t sinys
Vardas ir pavardė, gimimo metai

Gyvenamoji vieta

Šaltinis

Pranas Ptašinskas, 1897
uozas Ramanauskas
onas Soltonas
Stasys Vasaitis

Babtai
Kaniūkai
Vikūnai
Babtai

S-1530, l. 64
(3)
KAA
S-1530, l. 50

Antanas Barkauskas turėjo kojin „Singer“ siuvimo mašiną, važinėdavo ir
po kaimus, kur siuvo viską, net kailinius (29).
Babtuose na Liaudanskienė buvo įsigijusi mezgimo mašiną, mezgimas
buvo jos verslas (23).
Nuo senų laikų Babtų apylinkės garsėjo audėjomis. Apie tai užrašyta net 1782 m.
bažnyčios vizitacijos akte. Reta būta pirkių be audimo staklių, kartais stovėdavo net
po kelias. Audė ne tik valstietės ir jų dukros, bet ir bajorų namuose35. Vilnonius ir
lininius siūlus moterys paprastai susiverpdavo pačios. Audė ne tik rūbams, patalynei
ar maišams, bet ir raštuotas lovatieses, staltieses, rankšluosčius. Iš vilnonių siūlų išausto
milo siuvo šiltus kasdienius ir išeiginius drabužius. Kai milą suveldavo vėlykloje,
pasidarydavo storas ir šiltas audinys, tinkąs apsiaustams su gobtuvais (burnosams).
uos žiemą užsivilkdavo ant viršutinių drabužių, kai reikdavo važiuoti arkliais.
Kadangi audė kiekviena šeimininkė, audėjos nebuvo fiksuojamos dokumentuose. Tačiau geriausios audėjos buvo Veronika Damaniauskaitė, Teklė ebatarauskienė, advyga Linauskienė, Teklė Krukauskaitė (27).

Batsiuviai
a. 3–4 dešimtmečiais plačiai buvo paplit medpadžiai, kurie nuo klumpių
skyrėsi odine viršutine dalimi. Tokius batus ūkininkai dažniausiai pasidarydavo
patys. Šį apavą gamino Pranas ir onas Kreiviai (11, 27). Kiti Babtų krašto meistrai
batus siuvo tik iš odos, jie buvo gana brangūs. Darbe jie naudojo medinius ar
geležinius kurpalius, lenktas ylas, adatas, specialios formos peilius, šablonus (27).
inomi Babtų krašto batsiuviai
Vardas ir pavardė, gimimo metai

Gyvenamoji vieta

Šaltinis

ejeris Adleris
Aleksandras eriomkinas
Vincas urkūnas
onas Kružikauskas, 1908
Dorofėjus Patašovas
uozas Petrauskas
Antanas Steponavičius, 1911
Stepas Volotka
Antanas imkus

Babtai
Babtai
Gailiušiai
Babtai
Babtai
Babtai
Šašiai
Gaižuvėlė-Pastrūnė
Babtai

KAA
KAA
S-1533,
S-1530,
KAA
KAA
S-1534,
S-1554,
S-1531,

l. 54
l. 50
l. 28, (11, 27)
l. 72
l. 37

iemą dažnas kaimo žmogus avėjo veltinius. uos iš avių vilnos vėlė Agripina
Krasnobajevienė (Vilkėnai), Teklė ebatarauskienė (Babtai), Antanina Leonavičienė
(Piepaliai, 27).
35

isius K. Dėl Babtų senosios praeities, Gimtinė,
1992, nr. 9.
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Kiti amatai

Babtuose dirbo akmentašys Vytautas lobeckas 36. o Babtiečiai fašinų
darbo paminklų galima rasti Babtų miestelio kapinėse. Krosnis ruošėjai. 1938 m.
gerai mūrijo Viktoras Ramonas, 1892 (Babtai), didesnius mūro Iš A. Liaudansko
darbus atliko uozas Venckus, 189237.
albumo
iestelyje veikė Karolio Pranevičiaus vilnų karšykla,
kurioje buvo sumontuoti ranka sukami vilnų karšimo mechanizmai (3, 33). Dažnai babtiškiai veždavo vilnas ir į Kauną, kur veikė elektra sukamos karšimo
mašinos (7, 23).
Babtiečiai turėjo ir išskirtinį, tiesa, nenuolatinį, verslą – žabinių (fašinų 38)
gamybą. Apvaliais žabų ryšuliais buvo tvirtinami Nevėžio krantai, ypač prieplaukų, kuriose švartuodavosi keleiviniai laivai ir baidokai, teritorijose. uos gamino
nemažas vyrų būrys.

Pateikėjai
1.
2.
3.
4.
5.

Adamonienė (Gustaitė) lena, gim. 1928 m. ugint k.
Adomaitienė (Ščiukauskaitė) Vida, gim. 1949 m. uod nių k.
Barvainienė (Ramanauskaitė) Veronika, gim. 1928 m. Gaižuv lės k.
elkienė (Butkutė) lena, gim. 1924 m., gyv. uodonių k.
elkienė (Tiškauskaitė) Genefa, gim.
1931 m. Gaižuvėlės k.
7. Gaižauskienė (Guževičiūtė) ikalina, gim.
36
KAA, f. 210, ap. 4, b. 68, l. 397.
37
1927 m. Kani kų k.
LC A, R743, ap. 2, b. 1931, l. 37, 41.
38
8. Germanavičienė (Kaminskaitė) leonora,
Fašina (angl. fascine), žabinys, žabinis – apvalus žabų
gim. 1914 m. Rygoj , gyv. Sitk nų k.
ryšulys, naudojamas žemių kasiniams ar statiniams,
9. Ignatavičienė (Keruckaitė) Aleksandra, gim.
upių krantams sutvirtinti, takams klampiame grunte
1930 m. V siškių k.
ar nelygiame paviršiuje kloti. domu, kad fašina bu10. agailienė ( iglytė) anina, gim. 1935 m.
vo Italijos fašistų simbolis ( yšul sunkiau perkirsti
Pag nės k.
nei vieną rykšt ). ed. pastaba.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

urkevičius Benediktas, gim. 1929 m., gyv. B btuose.
usevičienė (Petkevičiūtė) advyga, gim. 1924 m. anuš nių k.
Kaupienė (Rozenbergaitė) lena, gim. 1925 m. Lanči navos bžnk.
Klimienė (Stanevičiūtė) Genovaitė, gim. 1932 m. Vareik nių k.
Knatas uozas, gim. 1942 m. Dasi nų k.
Krašinskienė (Kasperavičiūtė) lena, gim. 1924 m. Vilk nų k.
Labutienė ( epaitė) anina, gim. 1932 m. Dasiūnų k.
Leonavičienė (Darulytė) Antanina, gim. 1926 m. Vilkėnų k.
Leonavičienė (Kasperavičiūtė) arijona, gim. 1929 m. Vilkėnų k.
Leonavičienė (Skukauskaitė) Apolonija, gim. 1921 m., gyv. Sitkūnų k.
Leskauskas uozas, gim. 1929 m. Kamp k.
Leskauskienė (Štendelytė) ofija, gim. 1931 m. Kampų k.
Liaudanskas Antanas, gim. 1931 m. B btuose.
akačinskienė ( arcinkevičiūtė) Kristina, gim. 1933 m. svainių vls.
Pal epių k.
akarevičienė (Kalasūnaitė) Genovaitė, gim. 1932 m. uodonių k.
alinauskienė Stanislava, gim. 1920 m. Vidriškių k.
arkauskienė (Kerevičiūtė) arija, gim. 1926 m.
kiškės vls.
Vincentavos k.
Nenienė ( eilūnaitė) Bronislava, gim. 1929 m., gyv. Babtuose.
Rasčiukas uozas, gim. 1929 m. Vilkėnų k.
Sabaliauskienė (Rakauskaitė) Aldona, gim. 1942 m. Stabaun čiaus k.
Sapižova (Bespolovaitė) Vera, gim. 1933 m. uodonių k.
Staliūnas Klemensas, gim. 1930 m. glyn k.
Staliūnienė (Palavinskaitė) agiliona, gim. 1933 m. A gupio k.
Stankūnienė (Butkutė) agdalena, gim. 1927 m., gyv. ugintų k.
Šabonienė (Vaičiukynaitė) alvina, gim. 1922 m. Raud ndvario vls.
žliedžių k.
Ščiukauskienė (Leonavičiūtė) Aldona, gim. 1932 m. Sitkūnų k.
Šukevičiūtė ofija, gim. 1930 m. uodonių k.
Šventoraitis indaugas, gim. 1960 m., gyv. emaitkiemio dv.
Talačkienė (Šukevičiūtė) Veronika, gim. 1931 m., gyv. Sitkūnų k.
Talvasevičienė (Vasiliauskaitė) Kotryna, gim. 1930 m. Vik nų k.
Urniežienė (Talalaitė) anina, gim. 1927 m., gyv. Gaili šių k.
Urniežius eslovas, gim. 1923 m. emaitkiemio k.
Vaivarienė (Gedvilaitė) Romualda, gim. 1930 m. Gaižuvėlės k.
ažeckienė (Sasnauskaitė) Veronika, gim. 1914 m. Kaun ,
gyv. Babtuose.
ebrauskienė ( lobeckaitė) Vanda, gyv. Šiauliuos .
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Babtų apylinkių malūnai iki
amžiaus
ketvirtojo dešimtmečio pabaigos
Eligijus uvencijus Morkūnas, Gražina Teodora Morkūnienė

Šio straipsnio objektas B btų krašto malūnai, tikslas – apžvelgti jų tipus, raidą,
statybos būdus, taršą, sanitariją, darbo saugą; apžvelgti projektus ir projektuotojus,
projektų realizavimą. Straipsnyje dėmesys skiriamas ne ekonominiams rodikliams,
bet techniniams sprendimams. Naudotasi aprašymo, lyginimo, stebėjimo metodais.
Aprašomo arealo centru paimti B btai, tyrinėtas plotas nuo miestelio centro
maždaug 12 km spinduliu. Toks atstumas paprastai įveikiamas važiuojant arkliais
be poilsio. Tokiais atstumais išsidėst Lietuv s miesteliai ir tai nebuvo per ilgas
kelias, renkantis malūną.
tą plotą patenka keletas miestelių – Panevėži kas,
Lab nava, Vandži gala. eigu tuos miestelius imtume tyrinėjamos vietovės centru,
tai nuo kiekvieno vėl būtų galima brėžti 12 km spindulio ratą. Klientų aptarnavimo plotai susipintų. Verta priminti, kad iki PPK Vandžiogala ir Labūnava
priklausė Babtų valsčiui.
alūnas, mūsų – kaip ir daugelio šalių tyrinėtojų – supratimu, yra ne tik
grūdų malimo, o ir bet kuri kita mechaninė medžiagų perdirbimo įmonė arba
tam skirta mašina.

Šaltinių ir literatūros apžvalga
Rašant straipsnį naudotasi archyviniais šaltiniais, publikacijomis, tyrinėjimais,
vietos apžiūrėjimais, apmatavimais ir gyventojų apklausa.
Duomenys rinkti iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos valstybės
istorijos archyvo, Ka no apskrities viešosios bibliotekos retų spaudinių skyriaus,
okslų akademijos bibliotekos, Nacionalinės artyno ažvydo bibliotekos, Kauno
regioninio archyvo, Kultūros paveldo centro fondų, naudotasi publikuotais šaltiniais.
Bene seniausias žinias apie malūnus tyrinėjamame plote randame 2001 m.
išleistame šaltinyje „Vyskupo Ignoto okūbo asalskio Kauno dekanato vizitacija
1782 m.“ ame minimas Lab navos dvaro trijų ratų vandens malūnas, malūnas
ant Gyni s upelio prie Pag nės dvaro ir du malūnai Vandži galos parapijoje.
Vizitacijos dokumentams informaciją teikdavo klebonai ir jie subjektyviai vertino,
kas verta „įrašyti istorijon“, kas ne. Gretimų parapijų aprašų kruopštumas ir išsamumas skiriasi. Vizitatorius nemini Vilčiatavos (dabar Vilk nų) vandens malūno,
priklausiusio Šiukštai, matyt, tada jo dar nebuvo, nes Nev žio upė buvo laivuojama.
Daugiausia medžiagos apie malūnus yra Lietuvos centrinio valstybės archyvo 388 fondo 2a apraše. ame sukaupti tarpukario metų malūnų statybos
leidimai, dokumentai, susij su malūnų ir kitų pramoninių objektų statyba,
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2017 03 21,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
taip pat grafinė medžiaga – apmatavimokslo darbų komisijos įvertintas 2017 06 27, pirmą
mo brėžiniai (apimą ir senuosius makartą paskelbtas 2017 08 02 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
lūnus, statytus be inžinierių pagalbos)
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
ir naujų malūnų projektai ar senų reelektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT 2017konstrukcijos.
11/61-262/ L.
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Brėžiniuose malūnų mazgai parodyti schemiškai, dažnai neminima, iš kokios
medžiagos statoma. Anketose paprastai nurodoma ne malūno statybos, o leidimo
išdavimo data. alūnų projektuotojai kartais pasirašo neišskaitomai.
emės ūkio ministerijos
elioracijos departamento 903 fondo 5 apraše
saugomos Kauno ir Kėd inių apskričių vandens jėga varomųjų įmonių vietos
apžiūrėjimo žinios, surinktos 1936 m. liepos 2 ir 1938 m. rugpjūčio 8 dienomis
(toliau – „ inios“), ir malūnų niveliacijos žurnalai (toliau – N ).
Bene naujausia (nuo 1971 m.) informacija apie malūnus sukaupta vieno iš
autorių – . . orkūno – „Lauko užrašuose“. Tai žmonių pasakojimai ir autoriaus stebėjimai bei matavimai.
Nuotraukos taip pat patikimas šaltinis (jei gerai metrikuotos), jos padeda
detalizuoti daugelio mazgų vaizdą, kuris brėžiniuose neatsispindi.
Kur stovėjo malūnai, padeda nustatyti ir žemėlapiai – topografinių žemėlapių atlasas „Карт Ков нско ,
нско ,
ва кско
рн
с
н х
т р тор
(Москва, 1913, д
, ст 3), atspindintis I a. pabaigos Lietuvą,
kariniai topografiniai, dažniausiai 1 100 000 mastelio, žemėlapiai – lietuviški, rusiški,
vokiški, lenkiški. uose sužymėti vėjo ir vandens malūnai, dažnai kaip orientyrai
arba sekyklos, kaip svarbūs kariuomenės aprūpinimo maistu objektai.
A. Andrejevo ir . .
orkūno knygoje „Technikos paminklai Lietuvoje
vėjo malūnai“ (Vilnius, 1982) . . orkūnas pateikia malūnų klasifikaciją, aprašo
pagrindinius mazgus (paaiškindamas piešiniais ir schemomis), statybines medžiagas,
puošybą, malūnų meistrus. Knyga gausiai iliustruota A. Andrejevo nuotraukomis.
Vėjo malūnų tipai pristatomi . .
orkūno darbe „Vėjo malūnų tipai ir
variantai Lietuvoje I a.–
a. pirmaisiais dešimtmečiais“ (Istorija,
I (2 sąsiuvinis), Vilnius, 1981, p. 95–112).
Knygos „Sanitarinių įrenginių raida Lietuvoje archeologiniais ir istoriniais
duomenimis“ (Vilnius, 2003) autorė Ieva Rėklaitytė pateikia daug faktinės medžiagos, tačiau lyg ir neatkreipia dėmesio, kad I a. pabaigos ir
a. pradžios
projektuose jau žymimos išvietės prie pirčių ir odos fabrikų, dargi nuotekų (nusėsdinimo) valymo įrenginiai.

Arealo geografiniai savitumai
Babtų apylinkės – lygumos, I a. gausiai apaugusios nemažais miškais ir
miškeliais (Baj nų, Lauk nės, Lab navos, Pakarkl s, B btų, Varluv s, Vandži galos, Stank nų, Gaili šių, Sitk nų, Kar lgirio, Padauguv s, Nauj triobių,
biškių,
Bili nų, Sa sinės ir kt.), išvagotos mažais upeliukais. Kai kurie iš tų upeliukų
vasarą labai nusekdavo. Taigi sąlygos nepalankios nei vėjo, nei vandens malūnams.
Tyrinėjamu arealu teka lėta, bet vandeninga Nevėžio upė, malūnininkystės
požiūriu du reikšmingi kairieji intakai Bar pė ir Gyn , sraunus dešinysis – Š švė.
Daugybė mažų upelių, kurių dabar in situ ir net žmonių atmintyje nė žymės
nebėra arba jie melioratorių paversti tiesiais grioviais, kaip energijos šaltiniai nebuvo naudojami. Daug jų tekėjo miškais ir krūmynais, kur nebuvo nei kaimų, nei
ariamos žemės, nei poreikio malti, tad ir tvenkti. Derlingame Nevėžio slėnyje nuo
N muno iki Š švės žiočių įsikūr gatviniai rėžiniai kaimai užaugintą gausų derlių
laivuojama upe eksportavo į užsienį, tad ant jos malūnų statyti nebuvo leidžiama.
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I a. viduryje į rytus ir vakarus nuo Babtų plytėjo didžiuliai miškai,
kuriuose dažniausiais pramoninis vietovardis buvo Būda. To laikotarpio Rusijos
topografiniame žemėlapyje1 pažymėti 37 arealo vietovardžiai su šiuo tikriniu
daiktavardžiu. Būdos laikytos miško darbininkų darbo ir gyvenimo vietomis,
kuriose gaminti medienos ruošiniai (rąstai, lentos, malksnos), pelenai, potašas,
anglys kalvėms, derva, terpentinas. Gaminiai naudoti vietos reikmėms ir eksportui.
Būdos I a. viduryje, matyt, dar apsieidavo be vandens jėga varomų lentpjūvių,
nes miško gėrybės taip pat buvo plukdomos į užsienį, net į ngliją. Lyginant
minėtą žemėlapį su vėlesniais ( I pab.–
pr.), matyti, kaip didėja ariamos žemės plotai, daugėja malūnų, mažėja miškų. iško eksportui padeda nuo gamtos
sąlygų nepriklausoma transporto gysla – geležinkelis (po 800 vagonų per metus)2.
a. vandens malūnų mažėja, daugėja garo ir motorinių. Atsiranda didžiuliai
aleik nių, Stabaun čiaus malūnai, kūrenami malkomis, dirbantys be perstojo,
du Vandžiogalos garo malūnai. Intensyvėjant avininkystei, prie vandens malūnų
kuriamos milo vėlyklos.

Panevėžiuko dvaro
vandens malūnas
Spėjamos užtvankos vietos koordinatės pagal „Google“ žemėlapį
55.139431 ir 23.836112.
Apie šį malūną, pirmąjį nuo Nevėžio žiočių, žinių mažai. Nepavyko
tiksliai nustatyti, kada jis įkurtas. emėlapyje, atspindinčiame 1893 m. būkl ,
malūnas jau pažymėtas 3. Archyvinė
medžiaga rodo, kad PPK išvakarėse
malūnas veikė4, 1913 m. buvo remontuojamas, pradžioje be valdžios leidimo5. monė stovėjo kairiajame Nevėžio
krante. S. Kolupaila pastebi, kad vandens kritimas ties malūnu buvo labai
mažas, dėl to maža buvo iš jo naudos6.
1913–1914 m. remonto metu,
atrodo, sutvarkyta užtvanka, į Nevėžio dugną sukalti ąžuoliniai poliai,
jie sujungti skersai ir išilgai upės, o
tarpai užpildyti stambiais akmenimis.
Šiame regione tokia konstrukcija būdavo uždengiama lentomis su nuolydžiu į abi puses. Skersai visą up
būdavo įtaisomas stambus tašas, ant
kurio statomi stulpeliai su spyriais.
Priešingoje spyriams pusėje upė pertveriama nuimamomis lentomis. Prieš

Panevėžiuko vandens malūnas vokiečių 1914 m.
M 1 100 000 žemėlapyje

1

2

3

4
5
6

оенно то о рафи ес ая арта оси с о им ерии,
1915, 1 126 000. emėlapis iki 1919 m. periodiškai
leistas pagal 1846–1863 m. topografines nuotraukas,
iš dalies koreguojant 1865–1875 m. topografinėmis
nuotraukomis.
Iškirstose miško vietose pradėjus dirbti žem , Būdas
ėmė keisti viensėdžių ar net kaimų pavadinimai.
Kai kada jie jungdavosi, pvz., Babtyno Būda, Klevų
Būda, Naujatriobių Būda ir kt. ed. pastaba.
ковск
К. Ковенс и уе д, Памятная ни а
Ковенс о у ернии на
од, Ковно, 1892. Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų enciklopedija,
Kaunas, 1994, p. 11–12.
Ковенс ая и увал с ая у ернии,
15, Ков нск
ад с овавск
д ,18
,
тро рад, 191 ,
с
ка 1893 .
KAA, f. I-473, ap. 1, b. 5051, l. 1–13.
Ten pat, l. 1.
Kolupaila S. Nevėžis. Hidrografinė studija (toliau
Kolupaila), Kaunas, 1936, p. 83.
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prasidedant potvyniui lentos ir stulpeliai su spyriais būdavo nuimami ir vėl
sustatomi jam praėjus. Potvynio metu pralaužtą užtvanką užtaisydavo žabais,
akmenimis, o pirmiausia – mėšlu, sumaišytu su šiaudais7. Tokios užtvankos buvo
anome, kad panašaus
statomos Nev žyje (Pel dnagiai), Š švėje, Dub soje8.
tipo užtvankas turėjo Bajėnų ir Vilkėnų malūnai. Nevėžyje per jas buvo galima
plukdyti palaidus rąstus ir sielius, o per ilčiatavos malūno užtvanką buvo mėginta
keltis motoriniais laivais9.
Amžininkai prisimena, kad malūnas buvo trijų aukštų. Vienas malūno šonas stovėjo ant žemės, kitas – vandeny ant polių. Pirmą aukštą potvynio metu
apsemdavo. Pastatas buvo sur stas iš sienojų, stogas – skiedrų. Pastogėje buvo
įtaisytas stoginukas, o jame – rankomis sukamas velenas. Vyniodamasi ant veleno
virvė keldavo iš vežimų grūdų maišus.
Turbinos būta jau prieš PPK10, tik neaišku, ar po malūnu, ar, kaip Bajėnų
malūne, priestate. alūne veikė girnos ir piklius. Kitokių paslaugų neatlikdavo.
monė priklausė vokiečiui Erkizui11. Archyvinėje medžiagoje12 randame tikslesn pavard – tonas Arkisas, uozo sūnus13. Korespondencijoje jis minimas kaip
savininkas. Susisiekimo kelių ministerijos V lniaus apygardos susisiekimo kelių ir
laivininkystės reikalų valdyba 1913 m. spalio 9 d. raštu Nr. 14796 pranešė Kauno
gubernijos valdybai, kad be ministerijos leidimo Nevėžio upėje prie Vilčiatavos
kaimo remontuojama Panevėži ko dvaro malūno užtvanka. Valdyba prašė Kauno
gubernijos valdžios per vietos policiją patikrinti turimas žinias ir, jei jos teisingos,
sustabdyti savavališką užtvankos perstatymą14. 1914 m. balandžio 21 d. minėta
vilniškė valdyba raštu Nr. 600115 pranešė Kauno gubernijos valdybai, kad gavo
Šiaulių miestiečio tono Arkiso prašymą leisti užbaigti Panevėžiuko dvaro, kuris
tuo metu priklausė nai Korevienei, malūno remontą.
Remontą leista baigti su sąlyga, kad nebus atliekama jokių perdirbimų, statoma naujų įrenginių malūno pastate ir užtvankoje. Be to, Arkisui nurodyta per
mėnesį gauti apskrities valdybos leidimą malūno veiklai. Policija buvo įpareigota
stebėti, ar Arkisas vykdo nurodytas remonto sąlygas.
1914 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. 7429 vietos policija pranešė, kad Arkisas
gyvenamojo namo ir malūno statinių neremontavo ir neremontuoja, tik rūpinasi
gauti V lniaus apygardos susisiekimo kelių ir laivininkystės valdybos leidimą
malūno veiklai. Pastaroji pranešė Arkisui, kad jo prašymas gali būti patenkintas apygardos inžinieriui apžiūrėjus užtvanką ir malūno išsidėstymą vietovėje.
Inžinierius atvyks, jei Arkisas atsiųs
kelionpinigius ir dienpinigius.
alū7
ykolo Urniežiaus, gim. 1892 m. Gaižuv lėje, gyv.
no nuomininkas pinigų neišsiuntė, tad
Kėd inių r. Gr užių k., liudijimas. Užrašė . orkūnas 1971 m.
inžinierius neatvyko. Byla, kaip nebe8
orkūnas
. . Vandens malūnai, Seredžius,
16
aktuali, uždaryta .
Vilnius, 2003, p. 889.
alūno remontas nutrauktas ar- 9 Kolupaila, p. 90.
10
ba dėl prasidėjusio karo, arba išvykus 11 . Urniežiaus duomenys.
. Urniežiaus duomenys.
12
nuomininkui.
KAA, f. I-473, ap. 1, b. 5051.
1925 m. A. Snarskio vadovau- 13 Ten pat, l. 5. Arkiso tautybės šaltinis nenurodo.
14
Ten pat, l. 1.
jamas . Losinskis parengė menzulin
15
Ten pat, l. 5.
nuotrauką, septyniolikoje planšetų at- 16 Ten pat, l. 12, 13.
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vaizdavo Nevėžio dugno reljefą ir kitus parametrus17. Remiantis šiais duomenimis,
1930 m. kilo sumanymas up iki Kėdainių pritaikyti laivybai. 1932 m. Vilkėnų
malūnas, kurio savininke nurodoma milija alonienė18, buvo nugriautas19.

Bajėnų vandens malūnas ant Nevėžio
Buvusios užtvankos koordinatės pagal „Google“ 55.169050 ir 23.822233.
Baj nuose (Bojany, о н ), 35,6 km nuo Nevėžio žiočių, buvo vandens
matavimo stotis. 1927 m. balandžio 9 d. upės debitas buvo 81,3 m3/sek., vidutinis
greitis 0,586 m/sek., baseino plotas 5 491,6 m2 20.
Kairiajame krante galu į up prie pat užtvankos stovėj s Bajėnų malūnas
buvo antras nuo Nevėžio žiočių. Nuo šios įmonės iki Vilkėnų malūno buvo 5 km.
emiau Panevėžiuko malūnų nebuvo, nes Nevėžis atliedavo vandenis nuo Nemuno21.
Bajėnų malūną taip pat tvindė vanduo, plūstantis iš Nevėžio žemupio22.
edinis malūnas23 buvo išilginto stačiakampio plano, dviejų aukštų ( . Urniežiaus teigimu – 3 aukštų ir metriniu mūro pagrindu24), su nemaža palėpe ir
gyvenamąja dalimi. Pastato kertės sunertos į nelygias sąsparas, sienos suvaržytos
stačiai. Galinėje sienoje du langai, vienas iš jų šešių stiklų. Stogas dvišlaitis, skardinis25, su kaminu centre ir skydais. Vakarinis skydas apkaltas stačiomis lentomis,
jame trys šešiastikliai langai. Prie malūno glaudėsi du priestatai prie upės, pastato
šiauriniame šone – vienašlaitis, vakariniame gale, taip pat prie upės – trisienis
turbinai. Turbininės stogas vienašlaitis, su nuolydžiu į upės pus , šlaito viršaus
linija – ties malūno antro aukšto palangėmis. Turbininės aukštis nuo jos stogo
šlaito apačios 4 m. Turbininė stovėjo ant polių, kurie virš vandens iškil apie
2 m, vakarų pusėje paremti spyriais.
Turbininė užėmė apie pus malūno
galinės sienos.
alūno užtvanka, sukrauta iš akmenų, buvo įstriža upės krantams. Iš
nuotraukos nematyti, kad tarp akmenų būtų buv poliai ar kitos medinės
konstrukcijos. Tai pastebi ir Nevėžio
tyrinėtojas hidrografas S. Kolupaila.
Vandens paspyros aukštis 1,2 m, ma- Bajėnų malūnas 193 m. Karinio štabo karo
lūno galingumas 25 AG26.
topografijos skyriaus žemėlapyje
Kiti šaltiniai27 – N ir „ inios“ –
nurodo 1,12 m vandens perkrytį. „ i17
Kolupaila, p. 96.
nios“ prideda pastabą, kad 193 38 m. 18 isa Lietuva. Informacinė knyga 1931 m., Kaunas,
1932, p. 361.
andens H orizontas buvo apie 0,5 m
19
K o l u p a i l a , p. 96.
žemiau užtvankos ir kad malūnas dirbo. 20
Kolupaila, p. 38.
Abu šaltiniai nurodo šiuos niveliacijos 21 . Urniežiaus duomenys.
22
duomenis reperis 1 20,000 m; vandens 23 Kolupaila, p. 85.
alūnas aprašomas iš minimo S. Kolupailos leidinio
horizontas aukščiau tvenkinio 15,360 m;
nuotraukos.
užtvankos viršus 15,66 m; vandens ho- 24 . Urniežiaus duomenys.
25
LC A, f. 903, ap. 5, b. 51, l. 22.
rizontas žemiau užtvankos 14,240 m; 26 Kolupaila, p. 110.
27
cok. ž. rp. 19,930 m.
LC A, f. 903, ap. 5, b. 180, p. 1; b. 157, l. 22.
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Bajėnų malūnas.
S. Kolupailos nuotr.
iš žurnalo „Kosmos“.
1936 m.

1925 m. Bajėnų malūno savininku
nurodomas Izraelis Fainas28, 1931 ir
1938 – Antanas Lopata29, 1936 – baronas A. Budbergas30. „ iniose“ rašoma,
kad Bajėnų malūno savininkas Antanas
Lopata gyvena įmonės pastate. Kažkuriuo metu malūną nuomojo Sruolis31.
monės ir užtvankos vertė – 50 000 Lt.
alūną suko prieš PPK pastatyta
Ryg s fabriko apie 35 AG turbina, bet
nenurodyta, kurios firmos. Bene žinomiausios vandens turbinų gamintojos
Rygoj buvo „G. Pirwitz ir o“32,
aldisp hl G.33 ir anksčiau veikusi
„Ferd. eyer ir o“ firmos. Tikriausiai
Bajėnuose stovėjo vienos iš šių firmų
turbina, galėjusi sukti dvi poras 48“
skersmens girnų, 500/250 mm valcus
su visu įrengimu, kruopin , zeimer
(apskritą pjūklą), milvelį (veliuš ), dinamomašiną. lektra naudota tik malūno
reikmėms34.
. Urniežiaus teigimu, malūne
veldavo milą, nuo kada – neprisimena.
Iš apibūdinimo aišku, kad būta spintinės vėlimo mašinos. Vėlė samdytas
gizelis arba pats malūnininkas. Suveldavo kaip skūrą.
alūnininkas gyveno
pastato pirmame aukšte, o gizelis –
savo namuose.

isa Lietuva, Kaunas, 1925, p. 361.
isa Lietuva, Kaunas, 1931, p. 361.
30
Kolupaila, p. 158.
31
. Urniežiaus duomenys.
32
Gustavo Pirvico (G. Pirwitz) firma žinoma nuo
1877 m. Prieiga internete 2016 04 08 http //historic.
ru/books/item/f00/s00/z 0000086/st113.shtml.
33
aldisp hl G., anksčiau „Ferd.
eyer
o“,
firma – ašinų fabrikas ir ketaus/metalo liejykla,
gaminusi ventiliatorius, radiatorius, transmisijas,
vandens turbinas, centrifugas, modernius malūnų
įrengimus, šveistus, kruopines. Babtų apylinkėse
veikė ne viena šios gamyklos turbina.
34
LC A, f. 903, ap. 5, b. 180, l. 1; b. 157, l. 22.
28
29
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Kokia malūno užtvanka, „ iniose“ neparodyta, pasitenkinta pastaba, kad yra
malūno brėžiniai, kad atsarginės pralaidos ir tilto per užtvanką nėra. Per užtvanką
miško medžiaga neplukdoma. Tvenkiniu naudojamasi įsisenėjimo teise. Sutarčių su
kaimyninių žemių savininkais nėra, bet nėra ir rimtesnių nusiskundimų. Užtvanka
buvo akmenų ir žabų, buvo ąžuolinių polių prikalta. Polius jungdavo skersai ir išilgai,
paskui tarp jų akmenų užkraudavo35.
„ iniose“ pažymėta, kad vandens užtenka dviem poroms girnų sukti. alūnas tenkina vietos gyventojų reikmes, o kartais jam darbo pristinga. Sausmečiu
vandens trūksta, bet pagalbinio variklio nėra.
Remiantis 1925 m. tyrimų duomenimis, buvo numatyta Nevėžį iki Kėdainių pritaikyti laivybai. 1932 m. nugriautas Vilkėnų malūnas, planuota nugriauti
ir Bajėnų36. Nežinia, kada išardyta užtvanka, bet 19 1 m. malūnas dar tebestovi,
atrodo, sukamas elektra37. Pagal kitą šaltinį, malūnas, kaip netek s ūkinės reikšmės,
nugriautas 1968 m.38 2013 m. dar buvo išlik jo pamatai, dantratis, kurio dėl sunkumo
aplinkiniai nesugebėjo išgabenti metalo supirktuv 39.

aleikonių vandens malūnas ant Šušvės
Buvusio malūno apytikrės koordinatės pagal „Google“ – 55,194204 ir 23,837047,
buvusios užtvankos – 55,195197 ir 23,840051.
aleik nių ( alaikoniai,
a ojkowicze, Ма о ков
, Ма
ков
) malūnas – vienintelis tyrimo plote turėj s derivacinį kanalą. Apie jį galima sužinoti
iš L VA saugomos įmonės bylos40, kitų fondų41, žemėlapių42 ir vietos žmonių
pasakojimų43.
alūnas stovėjo Šušvės vingyje prakasto kanalo dešiniajame krante, 2–3 km
nuo Nevėžio. . Urniežius teigė
Malūnas buvo iš rąstų, kada sur stas
nežinau. Stogas gontinis, pamatai sumūryti iš
akmenų. iename pastato gale buvo gyvenama.
anduo prie malūno buvo atvestas grioviu kanalu . Ant to griovio buvo tiltelis
su užtūromis. Pro jas leisdavo vanden po ratu. andens ratą malūnas naudojo ilgai,
tik ant galo buvo taisyta turbina. ato,
kuris buvo šalia malūno, skersmuo atrodė 35 . Urniežiaus duomenys.
36
apie 2 3 m. Užtvanka buvo pastatyta iš 37 Kolupaila, p. 144.
. Urniežiaus duomenys.
38
akmenų ir polių.
Kazėnas . Pagynė, Vilnius, 1990, p. 10.
39
Kasperavičienė V. alūnas ūkiui užtikrina nuolaPrieš Antrąj pasaulin karą malūtines pajamas, Mano ūkis, 2013 02. Interneto prieiga
ną pirko Pacauskai. ame buvo 2 girnos
http manoukis.lt mano-ukis-zurnalas agroverslas 2963ir piklius. Grūdų maišus prie pastato 40 malunas-ukiui-uztikrina-nuolatines-pajamas.
Pacausko Stasio vandens malūnas alakonių kaime,
šono esančią būdel pakeldavo medinio
osvainių vls., Kėdainių apskr. LC A, f. 388, ap. 2a,
rato pagalba. Malūne tik m ldavo, kitokių 41 b. 997.
N ,
alaikonių vandens malūnas, Šušvė, ten pat,
paslaugų neatlikdavo. Nugriautas prieš 15
f. 903, ap. 5, b. 180, l. 2; inios, ten pat, b. 158, l. 52.
metų skaičiuojant nuo 1971 m. aut. . 42 Карты Ковенс о , иленс о , увал с о у ерни
aleikonių vandens malūno statybai vieta parinkta sumaniai. Šušvės
vingio dešiniajame krante prakastas ka-

и сме ны тер итори , Москва, 1913, р д
, .
Ков нско
нско , ст 3, 1 126 000; Vendžiogala, lapas 415, 1 25 000, yr. Štabo Karo Topografijos
Skyriaus leidinys, 1933.
43
. Urniežiaus duomenys; Pranciškos Petrauskienės,
gim. 1938, gyv. aleikoniuose, duomenys.
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nalas. tą patį dešinį krantą – kanalo pradžią įtekėjo nedidelis, Maleikonių vandens
bet sraunus bevardis upelis. Šio upelio vanduo, ypač palijus, malūno projektas
matyt, buvo panaudotas kanalui platinti. alūno projekte šis
upelis net nepažymėtas. Kadangi upelis į kanalą įtekėjo truputį aukščiau malūno, tai leido pateikėjai Pranciškai Petrauskienei sakyti, kad tas malūnas ant kokio
upeliuko buvo, ne ant Šušvės, tas upeliukas, griovys ten toks Šušv nueina. Aprašytą
situaciją aiškiai matome nurodytuose žemėlapiuose.

ETNINĖ K

Dokumentinį malūno aprašo pagrindą sudaro 1927 09 20 miškininkystės techniko I. alecko apmatavimo
brėžiniai44. ie gan išsamūs ir vertingi
I a. malūnams pažinti.
S. Pacauskas teigia, kad malūnas
statytas prieš 100 metų. Suprantama,
kad patyrė perstatymų ir pakeitimų.
ame panaudota medinė vandens turbina, kurios I a. pradžioje dar negalėjo
būti. Kažkuriuo metu malūno gamybinė
dalis paaukštinta. Ar prie malūno buvo
kitų sodybinių pastatų, neparodyta. Planelyje neparodytas privažiavimas prie
malūno ir reljefas. Detaliai pažymėta
užtvankos sandara.
Šušvės užtvanką sudarė trys polių eilės skersai tėkmės. Tėkmės plotis
beveik 40 m, užtvankos plotis – 6 m.
Kanalo nuo užtvankos iki malūno ilgis – apie 120 m. inant kanalu pagal
tėkm , prieiname 7,25 m ilgio ir 2,9 m
pločio medinį tiltelį. Tame tarpsnyje –
trys užtūros vandeniui leisti į turbinos
šulinį. Kaip įrengtos užtūros, brėžinyje neparodyta. Tarp tiltelio ir malūno
pastato – 0,6 m tarpas.
Atstumas tarp pirmos ir trečios
polių eilės 6 metrai. Tarp jų per vidurį
sukalta antroji polių eilė. Visi poliai
skersai upės sujungti sijomis. Virš pirmosios pagal tėkm polių eilės įtaisyta
lentų užtūra, ji paremta spyrių eile. Prieš
pirmąją polių eil supiltas grunto sluoksnis, žemėjantis tvenkinio link. Tarpai
tarp pirmosios ir antrosios, antrosios ir
trečiosios polių eilių užpildyti stambiais
akmenimis. Tuojau už užtvankos, palei polių eil , glaudžiai sudėta stambių
akmenų, kad mažintų užtvankos išplovimo galimyb . Rentinys, ne taip kaip
kitų užtvankų, neuždengtas lentomis.
alūno pastatas – medinių sienojų, gamybinė dalis dviejų aukštų, gyvenamoji – vieno. Priestatėlio stogas žemes-
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Maleikonių malūnas 1914 m. rusų ir 1933 m.
lietuviškame žemėlapiuose
„Upės planas“

situacijos planas ir užtvankos

bei kanalo pjūviai

44

LC A, f. 388, ap. 2a, b. 997. Apie Igną alecką ir jo
šeimą žr. str. Škiudaitė A. V. Talentinga Užgirių
giminė iš virblinių (p. 1354),
orkūnienė T.
Vytautas iš plačiašakės Užgirių giminės (p. 1366)
leidinyje Pašvitinys, Versmė, Vilnius, 2014.
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nis ir už gyvenamosios dalies stogą. alūno gale – vienšlaitė Malūno planas ir
medinė patalpėlė; kaip ir gamybinė dalis, ji virš kanalo. Virš išilginis AB pjūvis
įėjimo į malūną stoge įrengtas stoginukas grūdų maišams užkelti.
alūno pastatas pagrindiniu fasadu atgr žtas beveik į šiaur . Abiejuose
pagrindinės dalies (turbininės ir malimo patalpos, gyvenamosios dalies) galuose
priestatai vienas, prie kanalo, – veliušiui (milvėlei), kitas – sandėliukas. Bendras
pastato ilgis 25,4 m.
alūno stogo šlaite nuo kelio pusės įrengtas dvišlaitis stoginukas maišų
pakėlimo mechanizmui nuo kritulių apsaugoti. is išsikiša už malūno sienos plokštumos 1 m, kad būtų galima maišus sukelti į palėp tiesiai iš vežimo. Užkėlimo
mechanizmą sudaro dviejuose guoliuose 5 m nuo žemės atstumu gulintis velenas.
Viename jo gale pritvirtinta virvė (ar grandinė), o kitame – žmogaus sukamas
medinis ratas. Ant šio medinio 1,5 m skersmens rato išorėje įtaisyto tako uždėta
žiedu sujungta virvė. Virvė nuleidžiama iki pirmojo aukšto. Iki pirmojo aukšto
nuleistą virv traukdavo žmogus, ratas sukosi, kitame veleno gale pritvirtinta
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virvė (grandinė) vyniojosi ant 28 cm
skersmens veleno ir kėlė prie virvės
prikabintą grūdų maišą.
Tiesiai po stoginuku buvo dvivėrės durys į malimo patalpą.
Plane matyti, kad pastatas susideda iš keturių skirtingo ploto ir skirtingo
aukščio dalių. Pirmoji dalis po vienašlaičiu stogu (3,7 × 3,6 m) skirta milo
vėlimui; antroji (7,5 × 3,0 m) – turbininė ir malimo (7,5 × 8,7 m) patalpos,
abi po dvišlaičiu stogu; trečioji (7,5 ×
9 m) – gyvenamoji dalis; ketvirtoji –
priemenė ir sandėliukas (3,5 × 3,8 m
dydžio, dvišlaičiu stogu).
Gyvenamoji dalis turėjo 4 kambarius, buvo apšildoma dviem šildymo
įrenginiais, kurių dūmvamzdžiai suves- Malūno skersinis CD pjūvis
ti į vieną dūmtraukį.
Gamybinė patalpa buvo vienatūrė, 4 m aukščio (iki perdenginio). Perdangos
sijos sudėtos skersai malūno. Ant sijų galų įrengtos gegnės, sujungtos stygomis,
sudarė pastog , kurios didžiausias aukštis 3,5 m. Pastaroji grebėstuota ir dengta
malksnomis45. Didžiąją patalpos erdvės dalį užėmė girnų aikštelė. os horizontali
plokštuma dalijo tą erdv į dvi lygias dalis. Patalpą apšvietė vienas 6 stiklų
langas pietinėje sienoje ir du 6 stiklų – vakarinėje. Stovėjo dvejos girnos su visa
įranga ir piltuvais iš pastogės. Po girnų aikštele – erdvė malūno transmisijai, o
žemiau grindų – turbinos šulinys, kurio gylis 2,10 m, plotis 2,10 m, ilgis 3,5 m.
Šulinyje įrengta namų darbo
turbina suko dvejas girnas, milvelį ir Malūno kinematinė schema
piklių. i buvo 6,5 AG galingumo ir
vargu ar galėjo vienu metu sukti abejas nemažas girnas. Turbinos 1,90 m
skersmens ratas buvo pritvirtintas ant
statmeno veleno – pagrindinės transmisijos ašies. Ašis, kuri rėmėsi į polinį
pagrindą kanale ir siekė girnų aikštelės
viršų, 4,9 m ilgio.
Ant transmisijos ašies, 2,8 m atstumu nuo jos galo, įtvirtintas 0,4 m
skersmens skriemulys diržinei pavarai.
Diržas sūkius perduoda 0,4 m skersmens skriemuliui, įtvirtintam ant stačios
ašelės. Ant pastarosios viršutinio galo
įtvirtintas kampinis 0,3 m skersmens
krumpliaratis, kuris, kontaktuodamas 45 Ten pat.
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su kitu 0,4 m skersmens kampiniu krumpliaračiu, pakeičia ašies sukimosi kryptį
į gulsčią, kuri suka pikliaus „cilindrą“ miltams sijoti. „ ilindras“ dažniausiai būna
šešiakampis su nedideliu nuolydžiu nuo krumpliaračio žemyn ir sijoja miltus.
„ ilindro“ ilgis 1,70 m.
Ant pagrindinės transmisijos ašies 3,6 m aukštyje nuo jos apatinio galo
pritvirtintas kampinis varantysis milvelio krumpliaratis. Šio malūno milvelis – tai
spintinė milo vėlimo mašina. ą suka pagrindinis velenas per kampinių krumpliaračių porą, nes būtina pakeisti sūkių perdavimo kampą (milvelis sukamas gulsčia
ašimi). Varantysis krumpliaratis 1,36 m skersmens, o esąs ant gulsčios ašies – 0,7 m.
Spintoje ant gulsčių ašių įtaisyti du skirtingo diametro 25 cm pločio mediniai skriemuliai. Viršutinio skriemulio ašis per sankabą prijungiama prie gulsčios
ašies, ant kurios įtaisytas minėtas varomasis krumpliaratis, tada pradeda suktis
viršutinis milvelio 0,7 m skersmens krumpliaratis. Ant jo ašies už spintos sienelės esantis 0,74 m skersmens krumpliaratis kontaktuoja su kitu, 1 m skersmens,
krumpliaračiu, sukančiu medinį apatinį 0,74 m skersmens skriemulį spintoje. ilvelio vidus brėžinyje parodytas pripildytas vandens iki apatinio skriemulio ašies.
ilas brėžinyje neparodytas, tačiau žinoma, kad tokio tipo milveliuose pravertas
ir žiedu susiūtas milo rietimas leidžiamas tarp besisukančių dviejų medinių plačių
velenų, mūsų atveju tarp tų dviejų skirtingo skersmens medinių skriemulių. Tokio
tipo milvelių buvo ir daugiau Šušvės upės malūnuose, pvz., Rezgi malūne46,
kuriame buvo Pirvico („G. Pirwitz ir o“) firmos milvėlė, gaminta Rygoje (dabar
ji Lietuvos liaudies buities muziejuje).
Ant pagrindinės transmisijos ašies 0,5 m aukščiau minėto kampinio milvėlio
varančiojo krumpliaračio pritvirtintas 1,36 m skersmens spindulinis krumpliaratis,
sukantis dvejas girnų verpstes per 0,60 m skersmens krumpliaračius. Verpstės
suka viršutinius girnakmenius. Kokie buvo girnakmeniai – akmeniniai ar lietiniai, – byloje duomenų nėra. Girnų kubilo aukštis 70 cm, skersmuo 157 cm, girnų
skersmuo 148 cm.
Ant girnų kubilo stovi grūdų įbėrimo mechanizmas. o medinis 70 cm
aukščio rėmas siaurėja į viršų. Rėmo viršuje įtaisytas sukiojamas velenėlis ir į
rėmą įstatytas medinis piltuvas, kurio siaurėjanti priekinė sienelė beveik statmena
girnų paviršiui ir sutampa su girnų centru. Kitos trys piltuvo sienelės irgi siaurėja
į apačią, tik įžambiai. piltuvą grūdai patenka iš pastogėje įrengto aulo. Piltuvo
apačią dengia mažas piltuvėlis grūdams į girnos ak dozuoti. Apatinis piltuvėlis
paprastai pakabinamas po didžiuoju piltuvu dirželiais, tačiau brėžinyje jie, kaip ir
kitos kratiklio detalės, nedetalizuoti. Parodyta tik, kad apatinis piltuvėlis parištas
ilgu dirželiu, kuris apvyniotas apie velenėlį, įrengtą ant rėmo. Velenėliu ir dirželiu
reguliuojamas grūdų bėrimo į girnas srautas.
Abejos girnos įrengtos identiškai, tik iš vienų girnų miltai galėjo būti pilami
į piklių sijoti. Girnų suleidimas reguliuojamas varžtais. Brėžinyje pažymėti miltų
išbyrėjimo aulai ir sraigtinis girnų kilnojimo įrenginys.
Brėžinyje pateikti 1 100 skaitmeninis ir linijinis masteliai, spaudas Šis planas
atitinka leidimui duotam 192 m. gruodžio m. 10 d. pagal 16128 Nr. Už Prekybos Departamento Direktorių... Mikuckis. Apskrito
antspaudo vidury – Vytis, perimetre 46 . . orkūno lauko užrašai, 1971 m.
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įrašas Prekybos Departamentas. Brėžinio apačioje 192 m. I . 20 d. Matavo, planą
braižė ir kopijavo Miškų techn. I. aleckas. Ant brėžinio raštingo žmogaus braižu
pasirašė ir savininkas Stasys Pacauskas.
Sprendžiant iš apmatavimų ir įrangos matyti, kad malūnas nebuvo prastas.
Klausimų lape47 nurodyta, kad jame dirba vienas vyras, daugiausia malama pavasarį ir rudenį, kai gausiausiai būna vandens.
Bylos „ inios“ duomenys48 papildo ką tik minėtą šaltinį, nurodo, kad per dešimtmetį (1927–1938) malūnas ne kažin kiek pasikeitė. Savininko S. Pacausko gyvenamoji vieta nurodoma Gelbėsų (iš tikrųjų Kilbis ) vienkiemis Panevėžiuko parapijoje.
„ iniose“ nurodoma, kad malūnas veikia maždaug nuo 1908 m., tačiau tvirtai
galima sakyti, kad jis stovėjo jau prieš 1871 m., nes pažymėtas žemėlapyje, kuriame
dar nėra Liep jos–Romn geležinkelio49. Sakoma, kad visu pajėgumu dirba tik po
lietaus; šiaip pasuka tik vieną kurį agregatą – arba girnas statmalai, arba girnas
su pikliumi, arba kruopin . alūną suko apie 8 AG savadarbė vandens turbina.
Toks galingumas turbinai mažokas, net vandens ratai buvo įrengiami 6–8 AG.
Nors malūnui stigdavo vandens, tačiau papildomas variklis nebuvo pastatytas.
atyt, įmonė nebuvo nuolat apkrauta darbu.
Duomenys iš niveliacijos žinių Reperis 1 – 20,000 m; Turbinos skydų viršus
19,620 m; turbinos skydų apačia 17,820 m; vandens horizontas aukščiau turbinos –
19,010 m; vandens horizontas žemiau turbinos 17,480 m; turbinos tiltas 19,970 m;
užtvankos viršus 19,075 m; vandens horizontas aukščiau užtvankos 19,035 m;
vandens horizontas žemiau užtvankos 17,765 m; vandens horizontas žemiau tilto
17,422 m; debito vidutinis horizontas 17,387 m.
Iš dokumento matome, kad užtvanka neturi pralaidos, virš jos nėra tilto.
Per tokio tipo užtvankų viršų buvo galima plukdyti medieną, nors
a. Šušv
tai nebuvo atliekama. Nurodyta, kad malūno tvenkinys priklauso pagal paprotin
teis , ginčų dėl užliejamų pievų nėra. Užtvankos horizontas sausinamiems plotams
kaimynų žemėse įtakos neturi.
Šis šaltinis nenurodo buvus milo vėlyklos. i neparodyta ir malūno schemoje,
matyt, jau buvo nugriauta. „ inių“ schemoje, kaip ir situacijos plane, nepažymėtas mažas upeliukas, atbėgantis tarp aukštų krantų. Kadangi jis į kanalą įjungtas
aukščiau malūno, galėjo būti panaudotas ir kaip papildomas vandens šaltinis.
Statant malūną stipri, pavyzdžiui, po lietaus, srovė galėjo būti panaudota kanalui
gilinti ir platinti. Taip būta statant Lapaini s malūną Kaišiadori rajone50.

Labūnavos dvaro vandens
malūnas ant Barupės
Buvusio malūno vietos apytikrės
koordinatės pagal „Google“ 55.190197
ir 23.896770.
Lab navos (Labūnai, abunowo,
а ново, а нов ) dvaro trijų ratų
šviesiųjų dauggalių fundatorių vandens
malūnas minimas vyskupo
asalskio
1782 m. vizitacijos ataskaitoje51. Vienas

LC A, f. 388, ap. 2a, b. 997, l. 7.
Ten pat, f. 903, ap. 5, b. 158, l. 52.
49
Карты Ковенс о , иленс о , увал с о у ерни
и сме ны тер итори , М скв , 1913, р д
, .
Ков нско
нско , ст 3, 1 1
.
50
. . orkūno lauko užrašai, 1971 m.
51
yskupo Ignoto okūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1 82 m. (toliau yskupo...), sudarė ir parengė
V. ogėla, Vilnius, 2001, p. 685.
47
48
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ratas buvo skirtas paprastam malimui, kitas pikliavimui, o trečias – milui velti.
Pažymėta, kad vasarą retai kada mala, matyt, dėl vandens stygiaus (net apie Nevėžį
rašoma, kad tik pavasarį tinka laivybai, o vasarą
arkliui iki kelių52), o gal iki
naujo derliaus viskas buvo sumalta. Vizitatorius dar pastebi, kad parapijoje kitų
renginių, tiek vandens, tiek vėjo, šaltinių, versmių, kad gautume iš jų naudos, nėra“53.
Dvaras ir malūnas priklausė didikui Ignui abielai54, Kauno pavieto vėliavininkui.
Labūnavos miestelis buvo gerai tvarkomas, vieškelis prilygo, dabartiniu supratimu,
tarptautinei magistralei, kuria buvo patogu susisiekti su Kėd iniais,
ntauja, Ryg ,
Liep ja. Per Bar p (Berupė, Bėrupė, Barupe, Barupia, Borupe, Borupi, ар
) buvo
įrengtas patogus tiltas, tvarkingas, su turėklais ir tekintomis, raudonai dažytomis baliustromis. Užtvanka prie šio tilto keliasdešimt rykščių ilgio, gerai supilta ir prižiūrima55.
Nuo 1874 m. dvarą valdė enrikas abiela, bajoras, katalikas. Gautą palikimą sudarė 2 103 dšmt. antros rūšies žemės, 235 dšmt. miško ir malūnas, duodąs
100 rublių pelno per metus56.
I a. pabaigos–
a. pradžios žemėlapiuose malūnas žymimas vienu vandens ratu, bet jų galėjo būti ir daugiau57.
1919–1939 m. malūnas su dvaru priklausė dvardui Budbergui. Savininkas
gyveno Labūnavos dvare, o malūnas buvo išnuomotas ik. Rodai58. 1898 m. atliktas malūno remontas. Pastatas be pamato, sienos rąstų, dengtas skarda. Veikė
apie 18 AG namų darbo turbina. i suko dvi poras girnų – 48“ (122 cm) ir 45“
(114 cm) – ir malksnų pjovimo mašiną su apskritu pjūklu. alūnas stovėjo kairiajame Barupės krante, galiniu fasadu nukreiptas į tvenkinį, turėjo gyvenamąsias
patalpas. Pagal tėkm aukščiau malūno buvo motorinė.
Apžiūrėjimo metu buvo statomas variklis, nes vandens dažnai nepakakdavo. Ar
įmonė nuolat dirbo, nenurodoma, tačiau pasakyta, kad vandens užtenka vienai porai girnų. Vadinasi, antrosios buvo atsargai. alūnas tenkino vietos gyventojų poreikius.
Užtvanka buvo iš dalies betoninė,
joje įrengtos atsarginės vandens pralaidos
ir pralaida į turbinos šulinį, bet tilto per
jas nebuvo. Upe miško medžiaga neplukdoma, tvenkinio pakrančių savininkų teisės nepažeidžiamos. sisenėjusi tvenkinio
naudojimo teisė. Dėl pakrantėse užlieja- Labūnavos vandens malūnai vokiečių 1914 m.
mų žemių su savininkais sutarčių nebuvo žemėlapyje
sudaryta. Pretenzijų turėjo Pakapi kaimo ūkininkai, bet nepagrįstų, nes jų že- 52 Ten pat, p. 578–579.
mės plytėjo aukščiau patvenkimo ribos. 53 Ten pat, p. 684–685.
54
Ten pat, p. 678–679.
Užtvankos ir malūno bendra verRykštė – ilgio matas, lygus 4,87 m.
55
tė nurodyta 15 000 Lt.
Ten pat, p. 684–685.
56
лфавитны с исо емлевладел ев Ковенс о у ер
PPK vokiečių kariniame žemėlaнии о ое сентя ря
ода, Ковно, 188 , с. 1 9.
59
pyje prie Labūnavos ant Barupės maž- 57 Карты Ковенс о , иленс о , увал с о у . и сме
ны тер итори , Москва, 1913, 1 1
.
daug kilometro atstumu pažymėti du
58
LC A, f. 903, ap. 5, b. 157, l. 5–7.
vandens malūnai. Apie kitą duomenų 59 Karte des Westlichen usslands, 1 100 000, 1914, N 21
ilki (Vilkija – aut.).
rasti nepavyko.
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Pagynės vandens malūnas
Pirmas žinomas Pag nės (Poginie,
о н ) malūno paminėjimas – vyskupo
asalskio 1782 m. vizitacijos ataskaitoje
Pagynė
dvaras dauggalio jo malonybės
pono ono Šiukštos, Upytės pavieto žemės
raštininko ten pat, prie Gyni s, prie dvaro
malūnas. Pakartotinai pabrėžiama,
kad Babtų parapijoje tik vienas malūnas,
jo malonybės pono Šiukštos, prie Gynios
upelio ... , kartu su tvenkiniu prie dvaro,
Pagynės vandens malūnas vokiečių 1914 m.
vadinamo Pagyne60.
alūnas stovėjo kairiajame Gy- M 1 100 000 žemėlapyje
nios, Nevėžio intako, krante61. Netoli jo,
tame pačiame krante, prie vieškelio Babtai–Labūnava žemėlapiuose žymima karčema, o dešiniajame Gynios krante prie vieškelio – Pagynės dvaro koplyčia.
alūno buvimą žemiau koplyčios patvirtino Pagynės gyventojai ir Antano
orkūno, kuris nuomojosi Pagynės dvarą prieš PPK, sūnus62.

Vandžiogalos malūnai

VIII amžiuje

Kunigas Tauleris Volčackis , Vandži galos klebonas, aprašydamas parapiją,
nurodo joje esant du malūnus64 vienas andžiogaloje, prie rkos upės, jo malonybės
pono Kunickio, kitas
Kunigiškių
palivarke w folwarku Ksi a Wola jo malonybės
pono Kozakovskio, prie M klos upės65.
Tik tiek ir sužinome apie malūnus Vandžiogalos parapijoje. Nieko apie vandens ratus, nieko apie malūnų mechanizmus, ir negalime netgi vietos patikslinti.
Labai gaila, kad šiam klebonui malūnai
visai neįdomūs, ne taip, kaip Labūnavos Šašių vandens malūnas ant Kiaunupio vokiečių
klebonui, kuris nurodo ir dvaro malūno 1914 m. M 1 100 000 žemėlapyje
ratų skaičių, ir ką jie suko.
63

Vandens malūnai,
pažymėti žemėlapiuose
Šaševičių (dabar Šaši k.) dvaro
malūnas ant Kiaunupio upelio, kairiojo
Nevėžio intako.
Vimbar malūnas ant Gynios, kairiojo Nevėžio intako.
yskupo..., p. 574–575, 578–579.
Karte des Westlichen usslands, 1 100 000, 1914,
N 21
ilki.
62
Romas Klimas, gim. 1954 m., gyvenąs prie
buvusios malūnvietės; anina iučiulkienė,
gim. 1929 m., gyv. Pagynėje. Užrašė . . orkū60
61

nas 2016 01 16; arijonas orkūnas, gim. 1908 m.,
gyv. Kėdainiuose. Užrašė . . orkūnas 1971 m.
63
yskupo, p. 810–811.
64
Ten pat, p. 806–807.
65
Ten pat.
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Vėjo malūnai
Boreko stiebinis vėjo malūnas
Buvusios B reko (Borki, ор к ,
Šil lis) dvarvietės apytikrės koordinatės
pagal 1 25 000 žemėlapius66 ir satelitinį vaizdą iš „Google“ žemėlapio yra
55.130753 ir 23.971198. Vietos gyventojai
tą vietą, kur buvo dvaras, vadina Šileliu.
Taip vieta pažymėta ir žemėlapyje67.
Prie buvusio Boreko dvaro, už
1,8 km nuo Vandžiogalos bažnyčios Boreko vėjo malūnas vokiečių 1914 m.
Geln kryptimi, stovėjo vėjo malūnas68. M 1 100 000 žemėlapyje
is buvo ketursparnis, su burėmis ir
nuimamomis vėjalentėmis69. vėją sparnai buvo atgr žiami kartu su visu malūnu,
kuris sukiojosi tarsi pamautas ant storo stiebo.
alūno išorėje prie užpakalinės
sienos (priešingos nei sparnai) buvo laiptai, kuriais į malūną buvo užnešami maišai.
alimo mokestis tada imtas už maišų, kurių nesverdavo, skaičių, tad ūkininkai
stengėsi juos kuo pilniau pripilti, nešti buvo sunku. alūno viduje buvo įtaisytas
maišų keltuvas, kuris veikė sukantis sparnams.
alūnas turėjo dvi poras girnų – vienos paprasto malimo, kitos pikliavimo.
Pikliuotus kvietinius miltus šeimininkės naudojo pyragams, o paprasto malimo –
duonai ir gyvuliams šerti. Taigi malūnas turėjo būti nemažas, su dvipakope
transmisija. Kada jis statytas, gyventojai nežino, tačiau žino, kad priklausė 66 emėlapio lapas 415, Vendžiogala, 1 25 000, yr.
Štabo Karo Topografijos Skyriaus 1933 m. leidinys,
dvarui, o malė žydas nuomininkas70.
1932 m. instrument. rekognoskavimas.
alūnas nustojo veik s
a. trečiajame 67 emėlapio lapas 1505, Vilkija–Vandžiogala, 1 100 000,
Lietuvos Štabas, 1937, 1931–1936 m. instrument. redešimtmetyje. 1933 m. žemėlapyje71 jis
kognoskavimas.
68
jau nepažymėtas.
Karte des Westlichen usslands, –21 anow a ilia,

Stankūnų dvaro kepurinis
vėjo malūnas
Stank nų dvare buvo kepurinis
vėjo malūnas72, jis pažymėtas žemėlapiuose73.
Lyginant su Šilelio (Boreko) stiebiniu malūnu, šis buvo modernesnis.
Kepuriniai malūnai šiame krašte būdavo
aštuonbriauniai, dažniausiai gri utiniai.
Griaučiai paprastai apkalti medine stogo danga. Kepurė medinė, joje įrengtas
sparninis velenas su medine arba metaline kryžma. Kryžmoje būdavo įverti
du posparniai, prie kurių pritvirtinti 4
sparnai su ardeliais. Tradiciškai kepu-

1 100 000, 1914; Ковенс . и увал с . у .,
15,
Ков нск
ад с овавск
д , 191 , с
ка
1893 . Генерал ны
та КК , Карта
3 3 ,
к ,11
, состав на о 189 1893 1897
1898 . ., остав но в 193 1937 . . ар ковско
карт. аст ; Karinis topografinis žemėlapis
–21,
anow n./ ilia, druk i wydanie
ojsk. Instytutu
Geograficznego, 1922, reprodukcja z mapy niemieckiej z r. 1915, 1 100 000; 1913 m. vokiškas
žemėlapis, 1 200 000, užrašai lenkiški.
69
Stanislovo Vaitkevičiaus, gim. 1926 m., liudijimas.
70
Ten pat.
71
emėlapio lapas 415, Vendžiogala, 1 25 000, yr. Štabo Karo Topografijos Skyriaus 1933 m. leidinys, 1932 m.
instrument. rekognoskavimas.
72
Stanislovo Vaitkevičiaus, gim. 1926 m., liudijimas.
73
Генерал ны та Красно рмии, карта 3 3
,
о т ,15
, состав на о 1 5
товско
карт 1931 1935 . с с о
ован
ат р а ов
на нвар
19 1 . Генерал ны
та
КК ,
карта
3 3
,
к ,11
, состав на о
189 1893 1897 1898 ., состав но в 193 1937 .
ар ковско карт. аст .
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riniuose malūnuose girnos buvo sukamos per dvipakop krumpliaratin pavarą.
Deja, nebėra gyventojų, kurie galėtų paliudyti, kaip buvo apgr žiama kepurė, ar
malūnas buvo su apeigos tilteliu, ar be jo, ar buvo įrengtas vidaus degimo variklis.

uniškių ono Šimkaus vėjo malūnas
1910 m. uniškių kaimas pradėjo skirstytis į vienkiemius. Byloje yra ono
Šimkaus raštas apskrities žemėtvarkos komisijai. mogus rašo, kad prieš 4 metus
pirko vėjo malūną, kuris jau 15 metų stovi ant tuomet jau mirusio Adomo Gulbino sklypo ir prašo 40 × 14 sieksnių sklypą aplink malūną skirti jam, nes įmonės
perstatymas kainuotų apie 1 000 rublių. Tai reikštų visišką bankrotą73a. Kaip šis
klausimas spr stas, duomenų nerasta. Galimas dalykas, kad tai tas pats vokiečių
kariniame žemėlapyje Šašių kaimo teritorijoje pažymėtas malūnas.

emėlapiuose pažymėti vėjo malūnai
Lebedži (dabar
kiškės sen.) malūnas kaimo sodybų šiauriniame gale.
Šarav dvaro (dabar osvainių sen.) – šiaurės rytinėje kaimo pusėje.
Šaševičių (dabar Šašia ), stovėj s netoli dabar esančio S. Dariaus ir S. Girėno
koplytstulpio.

Garo ir motoriniai malūnai

Artūro Arkiso motorinis malūnas Panevėžiuke
alūnas įkurtas 1931 m., jo tiksli padėtis nežinoma. Pagal inžinieriaus architekto Boriso elcermano 1931 m. rugpjūčio 16 d. parengtą projektą, pastatas
susidėjo iš dviejų vienodo ilgio – po 10,3 m – dalių dviejų aukštų malūno ir
vieno aukšto gyvenamojo namo. Pastarajame buvo 2 × 4,4 m dydžio laukiamasis.
Abiejų dalių stogai dvišlaičiai, dengti malksnomis. Prie malūno buvo prišlieta 4 ×
5 m matmenų motorinė, kurioje stovėjo „Deutz“ firmos 30 AG dyzelinis variklis.
alūno pirmasis aukštas buvo skirtas transmisijai, antrajame stovėjo dvi
poros girnų ir piklius, o pastogėje – grūdų piltuvai. Buvo lukštenamos kruopos.
Antrą ir pirmą aukštus jungė elevatorius.
Už įmonės buvo lauko išvietė.
Veikė ištisus metus, dirbo du vyrai. Per metus naudota 12 t gazolino, malta
iki 100 t grūdų73b.
Kiek ilgai malūnas veikė, duomenų nerasta.

Korevų garo malūnas Panevėžiuke
Anuprui Korevai 1912 m. mirus, Panevėži ko degtų plytų ir čerpių įmon
paveldėjo našlė na, vėliau ištekėjusi už
. Babiansko. Nuo 1933 m. fabriką
perėmė sūnus Bogdanas. Šis gana sumaniai tvarkė įmon modernizavo gamybą,
siekė didesnio jos rentabilumo. 1935 m. sumanė, kad lokomobilis, aptarnav s
plytų ir čerpių gamybą, galėtų sukti ir girnas. Aplinkinių gyventojų pageidavimu
prie fabriko steigiau malūną, kuris malė
rupius gyvuliams , kartinius razavus ir
73a
LC A, f. 1250, ap. 3, b. 2253, l. 48.
pikliuotus miltus, prisiminimuose rašė 73b LC A, f. 388, ap. 2a, b. 1520, l. 3.
74
r. šios kn. p. 1097.
B. Koreva74.
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A. Arkiso malūno
projektas

alūnas, paties B. Korevos pasakojimu, buvo rengtas senoje mūrinėje plytinės
patalpoje, išėmus keletą čerpių džiovinimo šinglų .

Tonelio Goreliko motorinis malūnas
Vandžiogalos dvare
Buvusios Vandži galos (Vendžiogala,
endzego a,
нд о а) dvarvietės
apytikrės koordinatės pagal 1 25 000 žemėlapius ir „google“ žemėlapio satelitinį
vaizdą yra 55.123629 ir 23.959248.
Shingle (angl.) – skiedra, malksna. Šiuo atveju –
Šaltiniai lietuviški
a. ketvirto
medinė lentyna.
75
dešimtmečio topografiniai žemėlapiai
75
Lietuviški topografiniai žemėlapiai lapas 1505, Vil(nors buvo motorinis, žymimas „G “ –
kija–Vandžiogala, 1 100 000, Lietuvos Štabas, 1937,
76
1931–1936 m. instrument. rekognoskavimas; lapas
kaip garo malūnas), L VA byla ir
415, Vendžiogala, 1 25 000, yr. Štabo Karo Topograpateikėjo žinios.
fijos Skyriaus 1933 m. leidinys, 1932 m. instrument.
rekognoskavimas.
Pateikėjas77 papasakojo, kad ma76
LC A, f. 388, ap. 2a, l. 853.
lūnas, varomas žibaliniu ar dyzeliniu 77 Stanislovo Vaitkevičiaus, gim. 1926 m., gyv. Vandžiogaloje pasakojimas. Užrašė . . orkūnas, 2016 m.
motoru, buvo įrengtas sename dviaukš-
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tyje mūriniame dvaro svirne, už Urkos upelio. Tai buvo A. Goreliko motorinio
pirmasis motorinis malūnas Vandžiogaloje. Priklausė Toneliui malūno projektas
Gorelikui78.
Pagal brėžinį, malūno būta vieno aukšto su pastoge, stačiakampio plano,
21,35 m ilgio ir 10,55 m pločio išorėje, su 4 × 4 m motorinės priestatu. Sienų
storis – 0,55 m. Šiaurės rytų fasadas – su dvejomis durimis ir 3 langais. Kairėje
vienos durys ir nedidelis langelis, dešinėje pusėje – du aštuonių stiklų 1,50 ×
1,00 m langai ir tarp jų 2,70 × 1,50 m įėjimo į durys. Pastato galinėje sienoje
trečias tokio pat dydžio langas. Virš durų, stogo plokštumoje, skliautinis langelis.
Stogas pusvalminis, dengtas čerpėmis.
alūno aukštis nuo grindų iki perdangos grindų – 3,55 m. Atstumas nuo
grindų iki žemės 0,5 m. Pastogės aukštis iki gegnių stygos 1,90 m. Didžiausias
pastogės aukštis – 3,9 m. Taigi bendras malūno aukštis – 7,95 m.
Plano kairėje tuščia patalpa, matyt, naudota kaip sandėlis. i nuo malūno
atskirta kapitaline siena.
alūno patalpoje, kurios grindų plotas 13,20 × 9,45
124,74 m2, yra du girnų stovai ir transmisija, einanti palubėje išilgai malūno 78
Informacinė knyga 1934 1935 m., Kaunas, 1934, p. 529
patalpos. i pritvirtinta prie lubų.
(Gorelikas T., Vendžiogala, Kauno g., tel. 10); Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1939, Klaipėda, p. 376
Už malūno užpakalinės sienos
(Gorelikas, Tonelis, malūno savininkas, Vendžiogala,
įrengtas gri utinis priestatas be lubų
Kėdainių g., tel. 10). Nors gatvių pavadinimai skiriasi,
motorui. o sienų aukštis 2,65 m, o visas
iš tikrųjų tai ta pati pagrindinė miestelio gatvė.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

aukštis su dvišlaičiu stogu – 4,65. Kapitalinėje sienoje tarp motorinės ir malūno
iškirsta 0,25 m pločio anga diržinei pavarai. Šalia angos – 2,1 × 1,0 m dydžio
durys į malūną. Priešais šias duris motorinės sienoje 2,0 × 1,0 m dydžio durys
į kiemą. Kitose dviejose motorinės sienose – po vieną langą.
otoras stovi ant masyvaus 1,75 × 1,75 m dydžio pamato, o girnos ant
medinės perdangos. ( ei taip buvo iš tikrųjų, grindys turėjo žymiai vibruoti.)
otoras stačio cilindro. o 0,5 m skersmens skriemulys suko varomąjį 0,7 m
skersmens transmisijos skriemulį, kuris su dar trimis skriemuliais buvo įrengtas
ant pagrindinės maždaug 8 m ilgio transmisijos ašies. Šalia varomojo skriemulio
buvo įrengtas laisvai besisukantis kitas tokio pat skersmens skriemulys. is naudotas atjungti transmisiją nuo besisukančio variklio.
Aprašyta skriemulių pora buvo transmisijos ašies viduryje, o jos galuose
įtaisyta dar po skriemulį. Vienas, 0,5 m skersmens, suko pikliaus 0,3 m skersmens
skriemulį, o šis – pikliaus cilindrą. Kito ašies galo 0,4 m skersmens skriemulys
per 0,3 m skersmens skriemulį suko prie grindų einančią ašį. Šios horizontalios
ašies sūkiai vertikaliai girnų ašiai perduodami sukryžiuojant diržus. Kaip prijungtos girnos, nedetalizuota.
Atstumas tarp motoro ašies ir pagrindinės transmisijos ašies – apie 6,8 m, o tarp
pagrindinės transmisijos ašies ir pagalbinės, esančios prie grindų, – 2,25 m. Diržinės
pavaros apsauga parodyta tik tarp variklio ir pagrindinės transmisijos. Girnų stovų
kubilai ir grūdų bėrimo mechanizmai nedetalizuoti. Grūdai į girnas patekdavo per
piltuvus, du iš jų buvo įrengti patalpos lubose. juos grūdus supildavo iš pastogės,
į kurią patenkama laiptais. Spėtina, kad girnos galėjo būti 1,00–1,20 m skersmens.
Projektas patvirtintas antspaudu, kurio tekstas toks Šis planas atatinka leidimui
duotam 1926 m. lapkričio 11 d. pagal 13865 Nr. Prekybos Departamento Direktorius.
Kitoje projekto kalkės pusėje dar pagal Rusijos tvarką atspaustas leidimo
trafaretas, užpildytas ranka „Leidim... Nr. 4542 Kauno apskrities Statybos komisijos
nutar... iš 1926 m. ugsėjo mėn. 1 dieną pil. Gorelikui T. padaryti perremontavimą
dėl rengimo esamame name naftomotorin malūną sulig šio braižinio. Prieš pradedant ir
baigiant statymo darbus šis leidimas turi būti registruotas ietinėje policijoje. / Statybos komisijos Pirmininkas parašas / Inž. / Apskr. Tekn. Inž. Parašas“ (kursyvu
pažymėtas trafareto užpildymas ranka – aut. pastaba). Parašai neišskaitomi.
Byloje esantys dokumentai rodo, kaip klostėsi šio malūno veiklos įteisinimas.
1926 m. rugsėjo 20 d. Tonelis Gorelikas, gyvenantis Vandžiogalos dvare,
paprašė Prekybos departamento neatsakyti išduoti laike 2 savaičių leidimą veikti jo
malūnui, nes jį reikia per dvi savaites pristatyti Vandžiogalos policijos nuovadai.
Brėžiniai apsvarstyti Prekybos departamente ir grąžinti taisyti. Departamento direktorius atsižvelgė į Goreliko prašymą ir informavo policiją, kad pataisyti planai
atsiųsti Departamentui ir kad Goreliko malūnui leidžiama laikinai, iki gruodžio
1 d., dirbti be nuolatinio leidimo79.
1926 m. rugsėjo 20 d. T. Gorelikas Prekybos ir pramonės departamentui
įteikė ir kitą prašymą – steigti nafta varomą motorinį malūną. Prie prašymo pridėta reikiami dokumentai – brėžiniai ir
klausimų lapas. Iš šio lapo80 sužinome, 79 LC A, f. 388, ap. 2a, b. 853, l. 10, 11.
kad malūnas mūrinis, dengtas čerpė- 80 Ten pat, l. 8, 9.
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mis, jame dvi poros girnų ir piklius. alūną suko 75 AG nafto-motoras. alūną
aptarnvo du žmonės, įmonė dirbo sezoniškai. Deklaruota, kad T. Gorelikas dar
turi malūną Kėdainių apskrityje81.
Kauno apskrities valdyba, pasirėmusi statybos komisijos išvada, malūnui
steigti kliūčių nerado82. Prekybos departamentas 1926 m. rugsėjo 20 d. nurodė
taisytinus brėžinio trūkumus nesuprantamai parodyta variklio padėtis; motoro padėtis motorinėje neatitinka reikalavimų (per ankšta); priestatas per žemas patogiam
motoro aptarnavimui; nepakankamai parodyta transmisija, diržai ir jų apsauga83.
Leidime Nr. 13865, išduotame 1926 m. lapkričio 11 d., nurodoma, kad Pramonės
įmonių projektams peržiūrėti komisijos lapkričio 10 d. sprendimu yra leidžiama
G. Tonelio motoriniam malūnui veikti sulig šio leidimo patvirtintais planais84.
Bylos dokumentuose ir informacinėse knygose skirtingai rašomas Goreliko
vardas – Tanelis ir Tonelis, o ant brėžinio – netgi A. Gorelikas.

hajos Gorelikienės garo malūnas Vandžiogaloje
L VA saugoma byla Garinio malūno ir lentpjūvės projektas andžiogalos kaim.
ir valsčiaus sav. Gorelikienė Chaja85. oje yra įmonės projektas, leidimas veikti,
savininkės susirašinėjimas su valdžios įstaigomis.
Šis malūnas ir lentpjūvė Tonelio Goreliko vardu nuo 1926 m. veikė Vandžiogalos (Vendžiogala,
dziago a, нд о а) dvaro svirne, kurį iki 1938 m. spalio
mėn. buvo išsinuomoj s. Kada ir kodėl malūno savininke tapo h. Gorelikienė,
duomenų nerasta. 1938 m. pradžioje dvarininkas Voicechas uškevičius malūnininkei pranešė, kad sutarties nebeprat s, nes dvarą su visais esamais jame trobesiais
ir kitomis prigulmybėmis išnuomojo
ejerui Labunovskiui ir šerui Keidanskiui,
t. y. jos verslo konkurentams.
h. Gorelikienė ryžosi verslo nenutraukti ir 1938 m. kovo 24 d. kreipėsi
į Prekybos departamentą, prašydama leidimo pastatyti garinį malūną ir lentpjūv Vandžiogalos pakraštyje. Gegužės mėnesį leidimas gautas. Intensyviame
susirašinėjime su valdžios įstaigomis galima įžvelgti ir užkulisin Vandžiogalos
verslininkų konkurencin kovą. Nuovados viršininkas Kauno institucijoms bandė
įteigti, kad gyventojai nenukentėtų, jeigu h. Gorelikienės įmonė būtų uždaryta,
nes greta yra daug didesnė toki pat monė, varoma lokomobiliu ir kūrenama išimtinai
pjuvenomis, nenorėjo, kad jai būtų skiriama nustatyta norma gazolino (dyzelino),
kuris prasidėjus APK buvo taupomas.
Prekybos, pramonės ir amatų rūmai buvo priešingos nuomonės. ų atstovai
nustatė, kad . Keidanskio ir . Labunskio malūnas nepajėgus tinkamai aptarnauti visų ūkininkų, jie eilėje kartais priversti laukti po 3–4 dienas. Rekomenduota
reikiamą normą gazolino skirti. Šios
pozicijos laikėsi ir valsčiaus viršaitis86. 81
isa Lietuva. Informacinė knyga 1922 metams, BerlyGalų gale gazolino buvo skirta, bet
nas, 1922, p. 383 („Pelėdnagių vandens malūnas
tik malūno poreikiams. Kaip savininkė 82 priklauso T. Gorelikui“).
LC A, f. 388, ap. 2a, b. 853, l. 7.
83
sukosi su lentpjūve, neaišku.
Ten pat, l. 5.
84
Ten pat, l. 4.
Kaip atrodė ir veikė įmonė
85
LC A, f. 388, ap. 2a, b. 2184.
87
Iš situacijos plano matome, kad 86 LC A, f. 388, ap. 2a, b. 2184, l. 5.
malūno sklypas yra stačiakampės tra- 87 Ten pat, l. 23.
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pecijos pavidalo, kur 74,0 m ilgio pagrindas ribojasi su Labūnavos vieškeliu,
mažasis pagrindas 50,5 m – su Kočakienės, 95,5 m ilgio statinis – su Vonžuto ir
96,5 m įžambinė – su Daumanto žemėmis. alūnas parodytas 30,0 m nuo gatvės
ir 15,0 m nuo Daumanto žemės ribos. Už malūno, sklypo gilumoje, lauko išvietė.
Tarp malūno ir vieškelio – kontora ir laukiamasis kambarys.
alūnas medinis, stačiakampio plano, 13,0 × 8,0 m ploto, gri utinės sąrangos,
dviejų aukštų, su ertikine pastoge (sienų aukštis 8 m), šoniniu fasadu į gatv .
Lentpjūvė, priglausta prie malūno šoninės sienos, beveik tokio pat dydžio kaip
malūnas. iūrint nuo vieškelio, už malūno pristatytas didelis vienaukštis mūrinis
dviejų patalpų priestatas (motorinė-katilinė).
Pastato pagrindinis fasadas simetrinis. Antrame aukšte 3 langai, centrinis
12, o kraštiniai po 16 stiklų. Pirmame aukšte abipus įėjimo durų po vieną 16
stiklų langą. Pamato antžeminėje dalyje (cokolyje) abipus įėjimo durų po du 8
stiklų langus. Skardinis stogas dvišlaitis, abiejuose šlaituose po vieną tūrinį 8
stiklų stoglangį.
Šoninio dešiniojo fasado pastogės skyde buvo suprojektuotas vienas 12 stiklų
langas. Vėliau jo vietoje įrengtos durys į priešgaisrinių metalinių laiptų aikštel
ir statūs laiptai žemyn, į antrą aukštą, kuriame taip pat 16 stiklų lango vietoje
suprojektuotos durys, prie jų laiptų aikštelė ir statūs laiptai iki žemės. Visi laiptai
su turėklais. Antrame aukšte dešiniau minėtų įrengtų durų yra 16 stiklų langas.
Pirmame aukšte du 16 stiklų langai, po jais cokolinėje dalyje du 8 stiklų langai.
Ir šie cokolyje esantys langai, ir minėti priešgaisriniai laiptai malūno dešiniajame
šone perprojektuoti vėliau.
Stogas gegninės sandaros, dvišlaitis, jo didžiausias aukštis 4,4 m. Gegnių
galai remiasi į sienas, o gegnių vidurys – ant išilgai pastato įtaisytų pagegnių.
Stygos įtaisytos po pagegniu abipus stulpų, remiančių pagegnį. Stulpai su „rankutėmis“ ir remiasi į skerssijes. Skerssijės per malūno vidurį paremtos dviem
stulpais. Kiekviename aukšte virš stulpo (apkrovai paskirstyti) uždėta antgalvė,
paremta spyriais. Stulpai nėra vientisi per abu aukštus, bet vienoje stačioje ašyje
nuo pat pamatų. Abiejuose aukštuose kampe įrengti laiptai su posūkiu.
Pirmame aukšte numatyta 4,0 × 12,0 m dydžio girnų aikštelė. i yra 1,9 m
aukštyje nuo pastato grindų. Ant aikštelės patenkama vieno maršo laiptais.
Girnų dvi poros, jų skersmuo 107 cm, valcai 50 × 25 cm. ra grūdams
valyti mašina, piltuvai, keltuvas, plokščiasietis (planšichteris), elevatoriai.
Po girnų aikštele įrengta pagrindinė malūno transmisija, kurią sudaro 12,5 m
ilgio ašis su ant jos įtaisytais skriemuliais diržinėms pavaroms ir krumpliaratinėmis
pavaromis girnoms sukti. alūno kinematika parodyta schemoje.
otorinė-katilinė beveik kvadrato formos, jos siena apie 9,5 m. Stogas skardinis. Katilinėje „ einrich Lanz“ firmos lokomobilis su 39 dūmovamzdžiais ir prie
jo garo katilo registrinė knyga Nr. 2476. Prie katilinės – metalinis dūmtraukis su
atatampomis ir kibirkščių gaudykle.
otorinėje – stacionarus 25 AG motoras „ tto Deutz“, kuro rezervuaras,
slėginis indas. Prie motorinės parodytas duslintuvas su viršun išvestu dujų išmetimo vamzdžiu. Katilinės-motorinės šonuose po du 16 stiklų langus, o galinėje
sienoje dveji vartai į kiekvieną patalpą.
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o“ gateriu yra vienaaukštė,
Lentpjūvė su obliavimo mašina ir „G. Pirwitz
10
8 m dydžio, jos stogas dvišlaitis, skardinis. Fasade (vieškelio pusėje) dveji
mediniai vartai ir 12 stiklų langas. Per abejus vartus skersai patalpos suprojektuoti du geležinkeliukai – medienai į gaterį atvežti ir išvežti pjautin medžiagą.
Projektą parengė inžinierius R. Dovydėnas, VR Statybos ir sauskelių inspekcijoje jis įregistruotas 1938 m. kovo 17 d. Prekybos departamentas patvirtino,
kad šis planas atatinka leidimui išduotam 1938 m. gegužės mėn. 21 d.

šerio Keidanskio garo malūnas
Vandžiogaloje
alūno pastatas stovi Vandžiogalos miestelio centre, netoli bažnyčios. o
koordinatės pagal „Google“ 55.116556 ir 23.959293.
inios straipsniui pasitelktos iš L VA saugomos bylos su brėžiniais88, pateikėjų informacijos89 ir apžiūrėjimo in situ.
Brėžinyje parodytas malūno situacijos planas, fasadas, pirmojo, antrojo, trečiojo aukštų ir transmisijos „rūmo“ planai, išilginiai ir skersiniai motorinės pjūviai,
eksplikacijos. Plane pateikti masteliai, jis turi reikiamus parašus ir antspaudus,
atliktas tušu ant blizgios kalkės.
Iš situacijos plano matome, kad stačiakampis 70 m ilgio ir 30 m pločio malūno
sklypas galu remiasi į kelią/gatv Kaunas–Kėdainiai. Sklypo kairėje (žiūrint nuo
kelio Kaunas–Kėdainiai į malūną) B. Langmano, iš priešingo šono – P. Labanauskio,
toliausiai nuo gatvės – Skibinauskiaus žemės. Nuo gatvės iki malūno apie 40 m.
Pastatas, kurio fasadas atgr žtas į gatv , – medinis, gri utinis, 3 aukštų,
su pastoge ir rampa. Ant rampos dvivėriai vartai, abipus jų simetriškai įrengti
du langai, 1,50
1,40 m dydžio, po 20 stiklų. Tokių langų yra po 3 antrame ir
trečiame aukšte. Skardinis stogas gan plokščias, turi tris tūrinius stoglangius su
8 stiklų rėmais.
alūno pirmas aukštas 13,50 m ilgio ir 13 m pločio. Ant 1,6 m pločio rampos
galima užlipti iš abiejų galų laipteliais. Rampos stogelis ant 8 kolonėlių. Iš plano
matyti, kad pietvakarinio galo langai tokie pat kaip fasade. Vienas langas yra ir
priešingoje šiaurės rytų galinėje sienoje. Du langai priešingose motorinės sienose.
otorinė 7,5 × 5,0 m dydžio. Visos keturios 0,4 m storio jos sienos raudonų
plytų, viena įkorporuota į medin malūno sieną. Priešingose lauko sienose – po langą.
alūno griaučius sudaro po 7 stačius stulpus galinėse sienose, 6 stulpai
priekinėje; 3 šalia motorinės ir 2 kitapus jos.
Nurodoma, kad malūne yra 3 dviejų transporterių elevatoriai ir 3 vieno transporterio, dvejos valcų staklės, dvi poros girnų (2 stovai), kruopų valymo mašina.
Po pirmojo aukšto grindimis 2,2 m gylyje sumontuota pagrindinės transmisijos ašis, kurią suka motoras diržine pavara.
Antrojo aukšto ilgis 13,65 m, plotis 9,80 m. Palubės viduryje įtaisyta pagalbinė transmisija su 7 skriemuliais, kuri suka elevatorius, grūdų valymo mašiną,
miltams maišyti mašinėl , kruopin .
taisyti piltuvai į dvejus valcus ir dve- 88 LC A, f. 388, ap. 2a, b. 1272.
89
onas Danielis, gim. 1951 m., Stanislovas Vaitkevijas girnas. Patalpos viduryje laiptai į
čius, gim. 1926 m., Genovaitė Naruševičiūtė, gim.
1932 m.
trečią aukštą.
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O. Keidanskio malūno projektas.
Atskiri brėžinio elementai sukeisti
vietomis atsižvelgiant

knygos formatą

Lietuvos valsčiai
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Trečiojo aukšto plotas toks pat kaip ir antrojo. ame Pirmojo aukšto
elevatorių rankovės, miltų maišymo mašina, ištraukiamasis planas, išilginis A B
ventiliatorius ir filtras, aspiratorius su trijeriu, plokščiasietis, ir skersinis C D
kruopų sijojimo mašina, centrifugalas su cilindru.
pjūviai
Pastogėje įtaisyti visų šešių elevatorių varantieji skriemuliai.
otorinėje, prišlietoje prie pirmo aukšto iš kiemo pusės, pastatytas 50 AG
dyzelinis motoras su gulsčiu cilindru, smagračiu ir skriemuliu plačiadiržei pavarai.
otoras paleidžiamas per slėginį indą. Prie sienos, bendros su malūnu, įtaisyta
transmisija su skriemuliais, gaunanti sūkius nuo motoro ir sukanti dinamą. os
gaminama elektra buvo naudojama ne tik malūno reikmėms, bet ir keliems miestelio namams apšviesti.
alūno mechanizmų darbą iliusalinio priverstinio sijojimo mašina.
truojame principine kinematine schema,
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nes ji brėžiniuose nedetalizuota.
echanizmai schemoje žy- Antrojo ir trečiojo
mimi skaitmenimis skliausteliuose, jie atitinka pažymėjimus aukštų, transmisijos
brėžiniuose. Transmisijos žymimos didžiosiomis raidėmis, patalpos ir monės
o skriemuliai ir krumpliaračiai – romėniškais skaitmenimis situacijos planai
ant kiekvienos transmisijos atskirai. Schemoje skriemulių ir
krumpliaračių skersmuo žymimas simboliu U, matuojama metrais. Girnos vienodo skersmens ir žymimos 4 numeriu. Dveji valcai žymimi 3 numeriu. Visi šeši
elevatoriai (trys iš jų – su dviem kaušų eilėmis) žymimi 13 numeriu.
Ant stacionaraus dyzelinio motoro ašies įtaisytas 1,0 m skersmens skriemulys.
Nuo jo plačiadirže pavara sūkiai perduodami pagrindinės malūno transmisijos A
varančiajam 1,5 m skersmens skriemuliui, įtaisytam ant transmisijos ašies beveik
per jos vidurį.
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Ant 13 m ilgio pagrindinės malūno transmisijos A ašies, einant iš dešinės į
kair , pirmasis skriemulys A-I yra 0,9 m skersmens, jis suka antrojo aukšto palubėje įtaisytos pagalbinės transmisijos B (ašies ilgis irgi 13 m) 0,9 m skersmens B-I
skriemulį. Ant ašies A yra 0,7 m skersmens kampinis krumpliaratis, žymimas A-II,
kuris suka 0,8 m skersmens kampinį krumpliaratį ant girnų (4) verpstės (girnakmenis yra 1,20 m skersmens). Antrųjų girnų stovas analogiškas pirmajam (A-III
krumpliaratis ir verpstės krumpliaratis, ir girnos, žymimos irgi (4) yra analogiški
aprašytiems). A-IV skriemulys – dvigubas, t. y. du vienodo 1,50 m skersmens
skriemuliai. Vienas iš jų sukasi ant ašies laisvai, kitas suka pagrindin malūno
transmisijos ašį A. Kietai ant ašies įtvirtintą skriemulį suka 50 A motoras (15),
kurio varantysis skriemulys yra 1,0 m skersmens, o smagratis – 2,10 m skersmens.
Ką suka A-V 1,10 m skersmens skriemulys, malūno brėžiniuose aiškiai neparodyta.
A-VI 0,7 m skersmens skriemulys suka 0,6 m skersmens valcų (3) skriemulį. A-VII
0,7 m skersmens skriemulys suka 0,6 m skersmens skriemulį iš kitos valcų (3)
pusės. 0,6 m skersmens skriemulys A-VIII suka antruosius valcus (3) per 0,6 m
skersmens skriemulį. 0,7 m skersmens A-I skriemulys suka antruosius valcus
(3) iš kito šono per 0,6 m skersmens skriemulį. Išvardyti įrenginiai – girnos ir
valcai stovi ant pirmo aukšto grindų.
Pagalbinės transmisijos B ašies, kurios ilgis irgi 13 m, pirmasis skriemulys
B-I sūkius gauna nuo A-I skriemulio ir perduoda visiems šios B transmisijos skriemuliams. Skriemulys B-II (0,2 m skersmens) suka miltų maišymo mašiną (10) per
0,5 m skersmens skriemulį. Skriemulys B-III (0,2 m skersmens) suka centrifugalą
su cilindru (6) per 0,2 m skersmens skriemulį. Neparodyta, ką suka B-IV 0,2 m
skersmens ir B-V 0,2 m skersmens skriemuliai. B-VI 0,9 skersmens skriemulys
suka kruopin (11) per 0,6 m skersmens skriemulį. Kruopinės akmens skersmuo
1,40 m. B-VII 0,6 m skersmens skriemulys per 0,2 m skersmens skriemulį suka
kruopų vėtymo mašiną (7).
B-VIII 0,8 m skersmens skriemulys suka pastogėje esančios pagalbinės transmisijos
ašį per 0,7 m skersmens -III skriemulį.
B-I 0,2 m skersmens skriemulys per 0,15 m skersmens skriemulį suka
grūdų valymo mašiną (2), stovinčią antrame aukšte. B- 0,3 m skersmens skriemulys suka 0,2 m skersmens skriemulį, sukantį aspiratorių (1). B- I skriemulio
skersmuo 0,2 m.
Grįžtame prie transmisijos . -I 0,3 m skersmens skriemulys suka filtrą
(8) ir ekshausterį (9). -II skriemulys, kurio skersmuo 0,2 m, suka elevatoriaus
(13) 0,5 m skersmens skriemulį. Visi šeši elevatoriai eina per visus aukštus – nuo
pastogės iki pagrindinės transmisijos apačios, nors schemoje pažymėtas tik vienas
elevatorius. -IV 0,4 m skersmens skriemulys suka plokščiasietį (5) per 0,2 m
skersmens skriemulį.
Brėžinys ant kalkės atliktas Kaune 1929 m. liepos 30 d.
alūno įteisinimas toks.
1929 m. rugpjūčio 19 d. šeris Keidanskis kreipėsi į Prekybos departamento Pramonės skyrių, prašydamas leisti įsteigti malūną. Pridėjo 2 projekto
egzempliorius ir atsakymus į Klau90
LC A, f. 388, ap. 2a, b. 1272, l. 46, 47.
siamąj lapą90.
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Kada įkurta įmonė, nenurodyta. Pagrindinis kapitalas – 40 000 litų. Pateikti
kiti duomenys, jau aprašyti pristatant brėžinį.
Keidanskis numatė, kad įmonė veiks ištisus metus dviem pamainomis, joje
dirbs 2 tarnautojai ir 4 darbininkai.
Kauno apskrities valdyba 1929 m. rugpjūčio 24 d. rašte91 Prekybos ir pramonės departamentui nurodė, kad malūno statybai kliūčių nėra, jeigu savininkas
sustiprins stogo konstrukciją.
otoriniam malūnui veikiant, . Keidanskis 1933 m. birželio 9 d. paprašė
leisti statyti ir įrengti lentpjūv . Prie prašymo pridėjo Klausiamąj lapą ir projektą.
Dokumentas92 pavadintas Pil. Ošero Keidanskio Kauno apskr. endžiogalos m. motorinio
malūne lentpjūvės pastatymo Projektas.
Lentpjūvės statinys trečdaliu šoninės sienos ilgio priglaustas prie 3 aukštų
medinio gri utinio malūno pastato.
Lentpjūvės pamatas 12,5 × 8,3 m dydžio. Pamato sienų storis 0,3 m, išskyrus tą dalį, ant kurios stovi ugniasienė. Kadangi pastatas specifinis, tai tokia ir
pamato konfigūracija atskirta erdvė transmisijai, įrengtas gaterio pagrindas. Gaterio apatinei daliai skirta duobė yra 4,0 × 6,0 m dydžio ir 2,3 m gylio. Duobėje
įtalpinta 5 m ilgio transmisijos ašis, lygiagreti su malūno pagrindine transmisija.
Lentpjūvės sienos gri utinės, aukštis 3,2 m, stogas dvišlaitis, jo didžiausias aukštis
3,2 m. Šlaitų nuolydis į gatv ir į kiemo pus , o kitoje pusėje įrengta ugniasienė.
alūno pagrindinės transmisijos vienas 1,0 m skersmens skriemulys išvestas
į lentpjūvės mūrin pamatin dalį. ungiasi per diržin pavarą su lentpjūvės pagrindine transmisijos ašimi, kuri įtaisyta po lentpjūvės grindimis. Ašis guli trijuose
guoliuose, jos pirmas, varomasis, 0,8 m skersmens, skriemulys diržine pavara
jungiasi su minėtu malūno skriemuliu. Tarp kitų dviejų atramų ir guolių įtaisytas
varantysis 1,1 m skersmens skriemulys, sukąs gaterio 1,0 m skersmens skriemulį.
Lentpjūvės pirmo aukšto viduryje stovi gateris. Pažymėti bėgiai medienai per
jį leisti. Atstumas tarp bėgių 0,6 m. Gateris įgilintas 2,3 m, ugniasienė – 1,5 m,
o virš stogo iškilusi 0,5 m.
Lentpjūvės stogą remia 12,5 m ilgio taisyklingos trapecijos pavidalo fermos (žr.
lentpjūvės pjūvį –D93). Trapecijos aukštis 1,8 m. Atstumas tarp stulpų, laikančių
fermos skersin siją (trapecijos viršutinį pagrindą) – 4 m. orizontalioji trikampio
kraštinė 4 m, įžambinė 4,8 m. Ant tos fermos klojamos 7 m ilgio gegnės per 0,5 m
nuo fermos įžambinės. Išilgai šlaito buvo 8 poros gegnių, jos visos sujungtos į
bendrą konstrukciją. Stogo danga skardinė. Patalpos aukštis nuo grindų iki fermos
3,2 m. Vartai abiejuose lentpjūvės galuose, 3 × 2,5 m, dvivėriai. Pro juos iki gaterio
ir už gaterio eina bėgiai. Abipus abejų vartų 8 stiklų 0,90 × 2,0 m dydžio langai.
Projektą pasirašė inžinierius architektas Boris elcerman, Kaunas,
iškų
g-vė 4, 1933 06 09.
Tvirtinant projektą Prekybos ir pramonės departamentas, Statybos inspekcija
turėjo rimtų pastabų, nes jis neatitiko priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Dėl
to teko praplėsti įmonės sklypą kaimyno ejerio Labunausko žeme, pas91
Ten pat, l. 45.
tarasis ėmė figūruoti kaip nuosavybės 92 Ten pat, l. 41.
bendrininkas. Nors būta intensyvaus 93 Ten pat.
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biurokratinio susirašinėjimo, gana operatyviai (šių dienų akimis) – 1933 m. liepos
31 d. Statybos inspekcija lentpjūv statyti leido94.
1936 m. . Keidanskis pateikė dokumentus garo mašinai prie malūno
pastatyti. Nurodė ir svarbią priežastį, atitinkančią Lietuvos valstybės politiką
Norima išvengti pirkti iš užsienio gabentą gazoliną ir pereiti ant vietin kurą, pastačius
garo mašin . Brėžinyje Piliečio Ošero Keidanskio Kauno apskr. endžiogalos m. prie
esamo malūno garo mašinai pastatyti Projektas95 pateiktas situacijos planas, fasadas,
malūno pirmo aukšto planas, lentpjūvės, motorinės ir naujojo priestato (katilinės)
planas, pristatomos dalies pjūvis. astelis nenurodytas, bet išorėje priestato ilgis
8 m, plotis – 5 m, viduje atitinkamai 7,0 m ir 4,27 m. Galinėje sienoje – durys.
Stacionari garo mašina – priestato viduryje, 2,5 m nuo įėjimo durų. Dar vienos
durys parodytos katilinės ilgojoje sienoje.
Priestato ilgosiose sienose, simetriškose išilginės menamos ašies atžvilgiu,
yra po du dideliu langu ir vienerias duris. Katilinės galinė siena, besiliečianti prie
malūno ir iškylanti virš malūno stogo, parodyta kaip ugniasienė. Stogas, kaip ir
motorinės, dvišlaitis, gegninis. Sienų aukštis 4,0 m, lubų nėra. Garo mašina su
malūno pagrindine transmisija sujungta plačiadirže pavara.
Katilinės vieta parinkta neracionaliai, nes lentpjūvė, kurios atliekomis kūrenama mašina, yra gana toli. Katilinės priestatas siauresnis už motorinės. Kadangi
kaimynai būgštavo dėl gaisro galimybės, papildomai pateikta kibirkščių gesintuvo
schema96.
Projektą 1936 06 27 pasirašė A. Savickas, kurio biuras nurodytas Kaune,
Višinskio g-vėje Nr. 6. Prekybos departamentas jį patvirtino beveik po mėnesio –
liepos 24 d.
Klausiamajame lape nurodyta, kad tuo metu įmonė per metus sunaudodavo
apie 24 tonas gazolino, per dieną sumaldavo apie 50 cnt miltų, o miško medžiagos
per metus išpjaudavo už 4 000 Lt.
1938 m. . Keidanskis vėl rūpinosi įmonės plėtimu – pateiktas Pil. Ošiero
Keidanskio Kauno apskr. endžiogalos m. prie esamo malūno garo katilui mūriniam
priestatui pastatyti projektas97.
Situacijos planas sudarytas masteliu 1 500. Sklypo konfigūracija ir plotas
nepakit s, iš dalies pasikeitė kaimynai. . Keidanskio sklypas ribojasi su B. Langmano, Skibiniauskio, Langmano ir Raibšteino sklypais. Katilinė priartėja prie
galinės sklypo ribos iki 12 m, o atstumas iki Langmano sklypo išlieka 7,7 m. Prie
motorinės galo esantį pastatėlį pažymėta „griauti“.
otorinės ir katilinės stogai
dvišlaičiai. otorinės durys vienvėrės, katilinės vartai dvivėriai. Katilinė pailgėjo
nuo 8 iki 12,90 m. Šalia ant atskiro pamato atsirado dūmtraukis. Dūmai iš garo
katilo į jį patenka lenktu vamzdžiu per požemin ertm . Tai turėjo sumažinti oro
taršą, gaisro pavojų ir triukšmą. Garo katilas priartintas prie motorinės sienos iki
1,30 m, o galinė išorinė siena pastumta iki 3,5 m. Bendras katilinės plotis 5,4 m.
Pasikeitė diržinės pavaros prijungimo vieta pagrindinėje malūno transmisijoje.
otorinėje pakito generatoriaus prijungimas. is dabar prijungtas tiesiai 94 Ten pat, l. 15, 16, 30, 36, 37.
95
Ten pat, l. 27.
prie malūno transmisijos. Parodytas ir 96 Ten pat, l. 27.
97
Ten pat, l. 17.
siurblio prijungimas prie variklio.
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Projektas aprūpintas visais reikalingais antspaudais ir parašais98. į parengė
diplomuoto inžinieriaus architekto Romano Steikūno biuras, Kaunas, K stučio g-vė
Nr. 9, 1938 m. rugpjūčio 29 d.
. Keidanskio įmonės plėtra nepatiko kaimynams. 1938 m. birželio 8 d. Prekybos ir pramonės departamentas gavo net du otelio Sadinsko ir kitų miestelio
žydų prašymus99 uždrausti šeriui Keidanskiui ir ejerui Labunauskui statyti mašiną,
kuri gresia visam miesteliui gaisru. Tai buvo žydų bendruomenės vidaus konfliktas.
Skundą tyrė Pramonės departamentas, Statybos komisija, Kauno apskrities
policijos vadas, Vandžiogalos policija. kspertų komisija lankėsi vietoje ir, pateikus
vieną kitą papildomą reikalavimą, įmonei leista veikti. Iš biurokratinio susirašinėjimo, užpildomų anketų apie ją sužinome vis naujų duomenų.
alūno įstatyminis kapitalas išaugo iki 100 000 litų, bendras įvairių mašinų
skaičius – iki 16, šalia 50 AG dyzelinio motoro atsirado firmos „Volf“ 75 AG
lokomobilis. Dyzelino per metus buvo sunaudojama 23 t už 7 000 Lt, pjuvenų –
2 000 m3 už 6 000 Lt. mon , kuri dirbo ištisus metus, aptarnavo 5 darbininkai.
. Keidanskio įmonės byla įdomi tuo, kad joje saugoma medžiaga apima
10 metų susirašinėjimą su įvairiomis įstaigomis, atskleidžia malūno plėtrą ir
galima atsekti, kad per tą laiką biurokratinių struktūrų daugėjo, raštų kalba po
truputį gerėjo, statybų priežiūra griežtėjo. peratyviai buvo nagrinėjami prašymai
ir skundai. Vis mažiau statyta nelegaliai, o nelegalios statybos griežtai stabdytos.
Dabartinis buvusio malūno vaizdas aprašomas remiantis jo apžiūra 2015 m.
kovo 15 dieną100.
edinis trijų aukštų buv s malūnas stovi atokiau nuo gatvės, atgr žtas į ją
pagrindiniu fasadu. Apstatytas įvairiais priestatais, architektūriškai nepatrauklus.
Gri utinės sąrangos, apkaltas lentomis stačiai, su medinėmis antsiūlinėmis juostomis. Gegninis dvišlaitis stogas dengtas šiferiu.
Pietrytinio fasado pirmame aukšte 2 užkalti langai, tarp jų vartai į malūną.
Antrame ir trečiame aukšte po 3 langus.
Pietų–vakarų ir šiaurės–rytų fasaduose po 2 užkaltus langus kiekviename aukšte.
Pirmąjį aukštą beveik uždengia griautinės sąrangos vienšlaičio stogo priestatas, apkaltas gofruota skarda.
Šiaurės vakarų fasade yra gelžbetoninė ugniasienė su stiklo blokelių langu.
šią sieną remiasi vienaukštis raudonų plytų priestatas su dvišlaičiu stogu, dengtu
šiferio lakštais. Priestato pietvakariniame fasade 4 dideli langai, dabar užmūryti baltomis silikatinėmis plytomis, kiekviename lange palikta tik po tristiklį medinių rėmų
langelį. Langų sąramos plytų, pleištinės. Durys į jį užmūrytos silikatinėmis plytomis.
Iš šiaurės rytų pusės šį priestatą beveik per pus ilgio dengia kitas, trumpesnis, taip pat raudonų plytų priestatas, kurio angos irgi užmūrytos silikatinėmis
plytomis, palikti tristikliai langeliai. Stogas irgi dvišlaitis, dengtas šiferio lakštais.
kiekvieną priestatą patenkama pro
beveik vienodo dydžio didelius meta- 98
Ten pat, l. 17.
99
linius vartus.)
Ten pat, l. 15, 16.
Vietos gyventojų101 teigimu, ma- 100 . . orkūno lauko užrašai ir nuotraukos, 2015 m.
101
onas Danielis, gim. 1951 m., Stanislovas Vaitkelūnas malė, valcavo, pikliavo, gateriu ir
vičius (1926 m.), Genovaitė Naruševičiūtė, gim.
1932 m.
apskritu pjūklu apdorojo medieną, dar
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Šiaurės rytų fasadas.
2015 m.

buvo plėšiamos skiedros stogams dengti. Lentpjūvė ilgainiui Pietvakarių fasadas.
nukonkuravo patį malūną. os atliekos (pjuvenos, atraižos, 2015 m.
lentgaliai ir kt.) naudotos lokomobiliui sukti. alūną apšvietė E. . Morkūno nuotr.
savas generatorius.
Po APK malūnas atiteko kolūkiui „Raudonasis artojas“102, 1953 m. dar
malė. Sprogus garo katilui, niekas jo neberemontavo. Lentpjūvė dar ilgai veikė
naudodama elektros energiją.
Dabar buv s malūnas, priklausąs onui Danieliui, paverstas sandėliu.

Stabaunyčiaus lentpjūvė ir garo malūnas
Pastato koordinatės pagal „Google“ 55.063623 ir 23.798278.
1931 m. Stabaun čiaus (Stabaunyčia, Stabownica, та овн а) kaime nurodomi 2 technikos objektai, priklausantys onui Dranseikai (Drąseika, Dron- 102
Lietuvos TS administracinis teritorinis suskirstymas
seika) lentpjūvė ir vėjo malūnas 103.
1959 m. vasario 1 d., Vilnius, 1959, p. 149.
Pastarasis pažymėtas žemėlapiuose104, 103 isa Lietuva 1931 . Informacinė knyga, Kaunas,
1932, p. 356.
išleistuose prieš PPK. alūnas stovėjo 104 Karte des Westlichen usslands, 1 100 000, 1914,
56 m aukštyje virš jūros lygio (Nevėžio
N 21
ilki.
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slėnis ties ta vieta apie 20 m virš jūros lygio). Kada jis nugriautas, duomenų nėra.
Galimas dalykas, kad žinyno „Visa Lietuva“ leidėjai tiesiog įvėlė klaidą, vietoj
garo malūno įrašydami vėjo.
Informaciniuose šaltiniuose šis objektas dažniau rašomas lentpjūvė-malūnas,
taigi galima spr sti, kad lentpjūvė už malūną buvo svarbesnė. inėta „Visa Lietuva“ garo malūno, kuris jau veikė ne vienus metus, iš viso nemini, oną Dranseiką
pristato tik lentpjūvės savininku.
Apie vietov ir mus dominančius objektus žinių pateikia „ ažoji Babtų
enciklopedija“105 ir Babtų seniūnijos tinklalapis106. Štai dalis jų Stabaunyčiuje tebėra I a. pastatas, vadintas špikeriu, magazinu. ame laikyti aplinkinių žemdirbių javai nederliaus atvejui. Sandėlyje kurį laiką buvusi ir smuklė. i priklausė
grafams Tiškevičiams, bet nuomodavo žydai.
a. pradžioje pastatą nupirko du
karininkai iš Kauno, o iš jų – . Dranseika. 1923 m. jame buvo įrengtas malūnas ir lentpjūvė. Pokario metais sovietai įmon nacionalizavo. Dvi . Dranseikos
sūnų šeimos (Vytauto žmona su vaikais ir Ksaveras) buvo ištremtos į Sibirą, o
kitos spėjo pasislėpti. Vytėnų eksperimentinis ūkis pastate buvo įsireng s stalių
dirbtuves ir lentpjūv . Galingas gateris galėjo pjauti iki metro skersmens rąstus.
L VA saugomos dvi Stabaunyčiaus lentpjūvės-malūno bylos 108, pradėtos
1923 ir 1936 m. Tai lėmė 1936 m. įmon suniokoj s gaisras. Savininkas manė,
kad padegimas buvo tyčinis.
1923 m. rugsėjo mėn. . Dranseika ir Vladas Liugaila, gyvenantys Stabaunyčiaus viensėdy, paprašė109 leidimo esančiame sename pastate įrengti lentpjūv ir
malūną. Pridėti . ir Alvyros Dronseikų nuosavybės dokumentai, 3 egzemplioriai
brėžinių. Prašymas Prekybos departamentą kažkodėl pasiekė tik 1924 m. kovo
11 d., tačiau labai sparčiai – kovo 22 d. buvo išduotas leidimas įmonei veikti su
sąlyga, kad ugniai atspari siena tarp lentpjūvės ir malūno būtų pakelta virš stogo110.
Brėžinys111 rodo, kad sklypas galu remiasi į Babtų–Kauno vieškelį, šiaurėje
ribojasi su Gailiušių bajorkaimio bendra nuosavybe, rytuose – su Gineikos, o pietvakariuose – su Vaišvilos nuosavybe. Lentpjūvė-malūnas stovi fasadu į vieškelį.
Sklypo gilumoje lauko išvietė.
Ant brėžinio lapo nurodyti du savininkai . Dronseiko ir . Liugailo, o klausimų
112
lape – trys Lietuvos piliečiai Vladas Liugaila, onas Dronseika ir Stasys Aniulis.
Kiek neįprastai, atskirti tik plona
linija, viename piešinyje rodomi du 105
Barkauskas ., Stonys T. Mažoji Babtų enciklomalūno fasadai vienas iš fronto, kitas –
pedija, Kaunas, 1994, p. 44–45, 68.
iš kiemo. Toks vaizdavimas nesuteikia 106 Prieiga internete http //babtai.puslapiai.lt/inde .
php/lt/istorija-2/1830-1923-m.
aiškumo, neatitinka malūno plano ir
Šis gateris, amžininkų teigimu, buvo Dranseikos
pasididžiavimas prieš karą lentpjūv atveždavo pjauti
pjūvių.
metrinius ąžuolus 1 metro skersmens rąstus) vos ne
Sprendžiant iš brėžinio, malūnas
iš visos Lietuvos107. Tačiau pagal brėžinius gateris
buvo dviejų aukštų, dvišlaičiu stogu.
galėjo pjauti 50–60 cm skersmens rąstus.
107
Ryčio Berūkščio, gim. 1922 m., ir Beno ackos,
Stogas dengtas malksnomis. Pagrindigim. 1939 m., liudijimai.
nio fasado pirmame aukšte vieni šalia 108 LC A, f. 388, ap. 2a, b. 360 ir 1620.
kitų dveji vartai, o jų šonuose – po 109 Ten pat, f. 388, ap. 2a, b. 360, l. 3.
110
Ten pat, l. 2.
langą (vienas užmūrytas ar imituo- 111 Ten pat, l. 6.
tas). Antrame aukšte vienodais tarpais 112 Ten pat, l. 5.
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Stabaunyčiaus monės
fasadai ir situacijos
planas pagal 1924 m.
brėžin

įstatyti 3 langai ir vienas užmūrytas ar imituotas. Visi su dekoratyviniais tinko
aprėminimais. Visos sienos ir skydas mūriniai.
Iš kiemo pusės pirmajame plane matome vienaaukšt katilin , kurioje stovi
firmos „Fahrer ir o“ 45 AG lokomobilis. Antrojo plano pirmame aukšte 4 langai
(2 iš jų išeina į katilin ) ir dvejos durys. Antrame aukšte 6 langai. Visi kiemo
pusėje esantys langai bene tris kartus mažesni nei pagrindinio fasado langai.
alūno su lentpjūve pastatas yra 28,50 m ilgio, 16 m pločio. Priestatas
katilinei stačiakampis, ilgosios sienos, statmenos malūno-lentpjūvės pastatui, 8 m
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ilgio, trumpoji siena 5,7 m ilgio. Šioje sienoje yra 2,6 m pločio vartai, šalia jų
langelis. Vienoje ilgojoje sienoje yra trys langai, kitoje – du. Visos trys katilinės
sienos – raudonų plytų fachverkas. Priestato stogas dvišlaitis, dengtas malksnomis.
Katilinės dūmtraukis metalinis, su atatampomis ir kibirkščių gesintuvu.
Dūmtraukio aukštis nuo lokomobilio apie 12 m.
Stogui panaudotos 23 poros gegnių. ų poros pastatytos ant apatinių pagegnių,
gulinčių ant išilginių sienų. Kad gegnės neišlinktų, po jomis beveik per vidurį
kiekviename šone įrengtos pagegninės sijos, paremtos 6 stulpais su „rankutėmis“.
Stulpų pagrindai remiasi į skerssijes.
Pirmo aukšto perdenginys trijų tarpsnių, kiekviename tarpsnyje išilgai pastato įrengta 10 sijų. Taip sudarytas ir antro aukšto perdenginys. Panašiai įrengtos
ir grindys.
alūno-lentpjūvės pastatas trijų patalpų, kiekvienos plotis 3,6 m. Pirmoje,
lentpjūvės, patalpoje parodyti gateris ir ties pertvarinės sienos viduriu – apskritas
pjūklas. Pjaunama mediena prie gaterio patekdavo pro vienus vartus, o lentos
išleidžiamos pro kitus (į kiemą). Bėgiai brėžinyje neparodyti.
Vidurinėje patalpoje stovėjo piklius. Šios patalpos antrame aukšte ant pakylos (ant jos užlipama laipteliais) parodytas vienerių girnų stovas, nors anketoje
minimos dvejos girnos. (Paprastai vienos būna statmalai, kitos – pikliavimui).
Trečioje patalpoje neparodyta jokia įranga.
Lentpjūvės gateris ir visos įmonės pagrindinė transmisija įgilinti žemiau
grindų lygio. šią duob nusileidžiama laipteliais. alūno pagrindinė transmisija
eina išilgai malūno. Lokomobilis mechanizmus suka per diržines pavaras
Neaišku, kaip į antrą aukštą patenka grūdai, nes brėžinyje nėra nei keltuvo,
nei elevatoriaus.
1936 m. rugsėjo 30 d. tamsos metu Stabaunyčiaus įmonėje, kuri nebuvo
apdrausta, kilo gaisras . Sudegė ir garinis malūnas, ir lentpjūvė. Tų pat metų
lapkričio 25 d. . Dranseika prašyme Kauno apskrities savivaldybei teigia pasiryž s įmon atstatyti – atremontuoti apdegus trobes , sutvarkyti lentpjūvės apdegusias
mašinas ir leisti lentpjūv veikti, o paskiau sutvarkyti ir rengti ir garin malūną. Prie
prašymo pridėtas statybos techniko Stasio
isiūno parengtas atstatymo projektas ir paprašyta leisti vykdyti atstatymo-atremontavimo darbus. Apskrities statybos
komisija, pareikalavusi, kad ugniasienė būtų išmūryta virš lentpjūvės ir malūno
stogo, leidimą išdavė, o Prekybos departamentas 1937 m. sausio 30 d. patvirtino.
Tų pat metų kovo mėnesį lentpjūvė jau veikė113. alūno-lentpjūvės situacija kelio Babtai–Kaunas ir Nevėžio atžvilgiu ir kapitalinių sienų padėtis nepakito, bet
naujasis įmonės projektas nuo 1923 m. projekto gerokai skiriasi.
Visų pirma lentpjūvės-malūno pastatas, kurio gaisro pažeistas sienas teko
nugriauti, pažemėjo vietoj dviejų aukštų tapo vienaukščiu su palėpe, iš trijų
patalpų (gaterio, malūno ir tuščios) liko tik dvi pirmosios. Pagrindinio fasado
antrasis aukštas tapo frontonu su trimis
langais (vidurinis – imitacija). Fasade –
1939 m. liepos 1 d. rašte (LC A, f. 388, ap. 3a,
b. 2166, l. 8.) . Dranseika teigia, kad įmonė sudegė
dveji vartai (platūs skliautiniai gaterio
1934 m. Kadangi 1936 m. gaisras abejonių nekelia,
ir siauresni malūno). Abipus malūno
matyt, tai korektūros klaida. Aut. pastaba.
vartų – po langą, o gaterio dalyje, 113 LC A, f. 388, ap. 2a, b. 360 ir b. 2166, l. 8, 16, 17.
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monės pirmojo aukšto planas
ir išilginis pjūvis C D pagal
1924 m. brėžin

monės skersinis pjūvis
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1936 m. monės projekto fragmentas
C D pjūvis, situacija ir pastogės planas
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taip pat abipus vartų, tik tokių pat langų imitacija su įstiklinta viršutine dalimi.
Fasado centre – lango imitacija. Stogas skardinis. Apskritai fasadas palieka stilingo
pramoninio pastato įspūdį.
Gateris ir apskritas pjūklas palikti tose pat vietose kaip ir 1923 m. projekte,
tik dabar parodyti dveji geležinkeliuko bėgiai.
alūne dvejos girnos įrengtos pirmame aukšte ant pakylos. Po ja įrengta
transmisija, palėpėje – grūdų piltuvai ir piklius.
Katilinė padidinta iki 8 10 m matmenų, turi dvejas duris, 5 langus, dengta
vienšlaičiu stogu. Dūmtraukis ant betoninio pamato pastatytas lauke. Lentpjūvės
atliekomis kūrenamas 40 AG lokomobilis „Lanz“ suko visus malūno ir lentpjūvės įrenginius per diržines pavaras, tik girnų verpstės sukamos per kampinių
krumpliaračių poras. Pagrindinė transmisija pritvirtinta palubėje ant gembių prie
šoninės sienos. Transmisijos galas pravertas per visą lentpjūvės patalpą ir iškištas
per sieną į lauką (sienose, per kurias praverta transmisijos ašis, įrengti guoliai).
Kiekvieną įrenginį buvo galima atjungti atskirai, nestabdant lokomobilio.
Po gaisro malūnas kurį laiką neturėjo pikliaus. Savininkas net buvo gav s
Prekybos departamento tokio turinio įspėjimą
Gautomis žiniomis yra nusiskundimų, kad Tamstos malūnas netinkamai mala ir neturi
pikliavojimui girnų. Departamentas siūlo Tamstai savo mon tinkamai sutvarkyti. To
nepadarius, bus duotas leidimas pastatyti toje apylinkėje antrą malūną114.
Dėl šio projekto . Dranseika turėjo daug rūpesčių. 1939 m. gegužės 2 d.
atvyk s technikos inspektorius pareiškė pastabų dėl įmonės techninės būklės, o
svarbiausia – pareikalavo per mėnesį iškirsti 14 langų, kurie numatyti projekte,
o neįstatyti. . Dranseika finansų ministrui aiškino, kad nesusipratimas įvyko dėl
projekto autoriaus S. isiūno neatidumo. Išdegusių 14 sijų skyles projekte jis pažymėjo kaip langus. Kadangi jis, kaip savininkas, buv s labai susirūpin s dėl gaisro
ir baisios nelaimės ištikimo, tad vizuodamas projektą klaidos nepastebėj s. Iškirsti
100 metų senumo storame mūre 14 langų yra techniškai sudėtingas ir brangus
dalykas, tektų įmon net stabdyti. Kita vertus, be tų reikalaujamų langų įmonė
jau veikia apie 20 metų. alūnininkas prašė langų iškirtimą atidėti metams115. Iš
tikrųjų projekte nurodyta 16 langų – projektuotojas padidino patalpos apšviestumą
pagal reikalavimus, išdėstytus Statybos įstatyme. Natūroje matome, kad tų langų
nebeteko nei išreikalauti, nei įrengti, matyt, dėl krašto politinių pokyčių.
Kaip baigėsi ši istorija ir kaip dirbo įmonė iki didžiųjų APK sukrėtimų,
duomenų nerasta. ūsų dienas pasiekė tik apniokotas pastatas, kurį apžiūrėjome
2016 m. sausio 16 d.
Buvusi įmonė sunkiai prieinama ir fotografuojama – apžėlusi krūmais, apstatyta priestatais, dalis sienų kiemo pusėje išgriauta. Prie gatvės išlikusios sovietmečiu
sur stos konstrukcijos, naudotos kaip tiltinis kranas rąstams į lentpjūv gabenti.
Pagrindinio fasado vaizdas skiriasi net nuo 1937 m. projekto, pavyzdžiui,
frontone daugiau langų. Pirmame aukšte išlikusios dvivėrės dvisluoksnės, deja, 114 Ten pat, l. 5.
jau nebe originalios, durys. Varčios pa- 115 Ten pat, l. 16.

ETNINĖ K

aizdas nuo kelio pusės

Malūno vidaus vaizdas
Grūdų piltuvas apačioje kairėje
Girnų viršutinė pusė.
2015 m. E. . Morkūno nuotraukos
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puoštos „eglute“ sukaltomis lentelėmis. Abipus durų ir kitur išlik dideli langai
su dviem varčiomis po 10 stiklų. Lentpjūvės vartai abiejuose fasaduose išlik
pagal 1937 m. projektą. Pastatas sumūrytas iš senovinių gabaritų raudonų plytų,
tinkuotas iš lauko ir vidaus. Plytų matmenys 34 × 14 × 7 cm. Patalpos visur
prišnerkštos, užgriozdintos išlaužtomis sijomis, lentomis.
aža lik malūno pėdsakų. Grindys išplėštos, bandytos keisti kitokiomis.
atyti maišų pakėlimo mechanizmo fragmentai, pastogėje – piltuvas su pertvara.
Pirmame aukšte išlik s viršutinis girnakmenis. etalo vagys išlup jo trišakį, bet
neįveik triragio ir girnų žiedų. Girnų skersmuo 128 cm, anga grūdams (prapiestė)
37 cm, storis 32 cm.
Lentpjūvės lubos ir grindys daug kur ištrupėjusios. Lik tik gaterio ir jo
velenų pamatai, pjuvenų duobės.
Taigi tik tiek teliko iš buvusio draudžiamųjų grūdų sandėlio, karčemos ir
. Dranseikos lentpjūvės-malūno.

Balio eižio motorinis malūnas
Stankūnų dvare
L VA saugoma byla Meižio B. Stankūnų dvare andžiogalos valsč. motorinis
malūnas116.
Balys eižys, Stankūnų dvaro savininkas, 1930 m. kreipėsi į Kauno apskrities
statybos komisiją, prašydamas leidimo statyti malūną117. Tų pat metų kovo 28 d.
komisija nusprendė neprieštarauti, o balandžio 10 d. finansų ministras uozas
Tūbelis ir Prekybos departamento direktorius onas Norkaitis leido įmonei veikti.
alūnas aprašomas iš šios bylos brėžinio Meižio B. STANK N dvare andžiogalos valsčiaus ukio malūno pastatymo projektas118.
alūnas numatytas vieškelio Kaunas–Vandžiogala dešinėje pusėje, prie keliuko, vedančio į Stankūnų dvarą (nuo vieškelio 1 100 m, nuo keliuko – 50 m).
otoro sukamame malūne nurodomos tiktai dvejos girnos.
alūnas ir motorinės priestatas stačiakampio plano. Pastatai gri utinės
sandaros ir vienas nuo kito atskirti ugniasiene, išvesta virš stogo, kaip tuo metu
buvo reikalaujama. alūnas ir motorinė vieno aukšto su ertikine 1,5 m aukščio
pastoge. Stogas dvišlaitis, cinkuotos skardos.
otorinės ilgis 6,00 m, o plotis – 4,50 m; įėjimas iš galo, vartų plotis
1,40 m. Vartų aukštis, kaip ir durų atidarymo kryptis, kuri labai svarbi sprogimo
atveju, neparodyti. Šoninėse sienose po 2 × 1 m dydžio 12 stiklų langą. Priešais
vartus – laiptai su posūkiu, laiptų plotis 0,9 m. otorinės aukštis 3 m, ertikio
sienų – 1,5 m, o bendras pastogės – 3 m. Pastogėje du 2 × 0,50 m dydžio
langai. Per pastog išvestas variklio dujų išmetamasis kaminas apie 2 m virš
stogo. ėjus į motorin , dešinėje ant masyvaus pagrindo stovi 25 AG motoras119
stačiu cilindru, 1,6 m skersmens smagračiu ir 0,5 m skersmens skriemuliu.
alūno patalpa šiek tiek didesnė – 7,0 m ilgio ir 6 m pločio. Langai analogiški motorinės ir pastogės langams.
alūno durys iš galo, jų aukštis ne- 116 LC A, f. 388, ap. 2a, b. 1377.
117
LC A, f. 388, ap. 2a, b. 1377, l. 6.
nurodytas, o plotis 1,20 m. Laiptai į 118 Ten pat, l. 7.
malūno ertikin pastog tokie kaip ir 119 Ten pat, l. 5.
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motorinėje, tik laiptų posūkis truputį B. Meižio malūno projektas. Atskiri brėžinio
kitame aukštyje. Ugniasienė 0,4 m storio elementai sukeisti vietomis atsižvelgiant knygos
ir 6,5 m aukščio, neskaitant pamato. formatą
os apačioje padaryta 0,7 m aukščio ir
0,45 m pločio anga diržinei pavarai. Prie grindų tvirtinta ir pagrindinė diržinės
pavaros ašis (tvirtinimas nedetalizuotas). Ašis guli trijuose guoliuose, jos ilgis
3,8 m, turi 3 skriemulius. Varantysis skriemulys, gaunantis sūkius nuo motoro,
yra viduryje, o varomieji – ašies galuose.
Girnos įrengtos ant masyvaus pagrindo, jų skersmuo 0,6 m. Virš girnų
piltuvas. Kaip jis pripildomas grūdų, kam naudojama pastogė – neparodyta (paprastai joje būna įrengti piltuvai).
alūne, kuris vadintas ūkišku, vadinasi, visų pirma aptarnavo dvarą, dirbo tarnautojas ir du darbininkai. etinė gamyba – 5 000 cnt miltų, sunaudojama 3 t naftos.
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ugo alkės motorinis malūnas
aleikoniuose
alūnas pažymėtas topografiniuose žemėlapiuose120, jo koordinatės pagal
„Google“ – 55.198527 ir 23.825814.
alūno padėtis 2015 m. aprašyta straipsnio autoriui apžiūrėjus ir iš fotonuotraukų.
Beveik kubo formos, dviejų aukštų su ertikiu, dvišlaičiu, skarda dengtu
stogu malūnas stovi šalia Kunionių gyvenvietės, kelio Kunioniai–Kampai kairėje
pusėje, fasadu atgr žtas į kelią.
Visos pirmojo aukšto malūno sienos iš 4 betoninių gabalų, kuriuos riboja mediniai šulai. Antrojo ir trečiojo aukšto sienos – gri utinės, apkaltos gulsčiomis įlaiduotomis lentomis. Pirmojo ir antrojo aukštų laiptų nebėra, perdangos gerokai apardytos.
Vakariniame šone yra vartų ir vieno gulsčio lango angos. Virš pirmojo
aukšto – 6 angos. Viena didelė anga užtaisyta, joje išlik s lango apvadas. Virš
antrojo aukšto, nuo vieškelio pusės, yra priestatėlis (stoginukas) maišams į viršų
užkelti. is griautinis, apkaltas įlaiduotomis lentomis, dvišlaičiu skardiniu stogu;
pakeliamos dviejų varčių grindys. Vėjalentės dengtos skarda ir papuoštos skardinėmis rožytėmis. Stogelio šlaitus jungia skarda su iškirpta 1931 metų data.
Pietinio fasado nemažoje pirmojo aukšto patalpoje – motorinėje stovėjo
variklis – sienoje tarp malūno ir motorinės išlikusios diržinės pavaros angos.
otorinės sienos vidinėje pusėje matyti raudonų plytų mūro liekanos. Perdangos
ir stogo nebeliko, patalpa priaugusi krūmų.
Šiaurinio fasado skydas apkaltas stačiomis įlaiduotomis lentomis. Sienoje, kaip ir
vakariniame fasade, didelių matmenų anga, o skyde dvi didelės stačiakampės angos.
Pastogėje matomos plokščiasiečio liekanos. Tai rodytų, kad malūne buvo valcai.
Iš išlikusių pamatų galima spr sti, kad malūne buvo trys girnų stovai. Iš pamatų
prie priešingos sienos spėtina, kad buvo papildoma transmisija kruopinei ir valcams.
Surasta archyvinė byla121 hipotezes patvirtina. Kadangi įmonės buvo statomos
griežtai pagal planą, galima įsivaizduoti, kaip šis malūnas atrodė.
alūnas buvo suprojektuotas už 50 metrų į rytus nuo kelio. Pastato dydis – 9,40 × 9,0 m. Už malūno rytų link numatyta 11 × 4,5 m dydžio vienaukštė
mūrinė motorinė, šalia – patalpa klientams.
alūno pirmasis aukštas ir motorinė gelžbetoniniai. Tai patvirtina ir pridedamas aktas122. Brėžinyje nurodyta, kaip armuotos sienos. Pirmojo aukšto perdenginys
medinis. Antrasis ir ertikinis aukštai mediniai, apkalti stačiomis lentomis. Pirmojo
aukšto aukštis 3,20 m, antrojo – 3,20 m, ertikinės dalies – 1,50 m.
Stogas keturšlaitis, dengtas skarda, jo aukštis 3,8 m.
Pirmajame aukšte vartai ir du langai, antrame aukšte – du langai. Visi keturi langai devynstikliai. rtikinėje pastogėje trys šešiastikliai langai (keista, kodėl
čia tiek šviesos). Šioje dalyje įrengtas
maišų pakėlimo stoginukas su vartais 120
1937 m. lietuviškame žemėlapyje 1505 Vilkija –
sienoje. Ir stoginukas, ir malūno stogo
Vandžiogala.
forma originalūs. otorinėje 5 šešiasti- 121 alkės ugo alakonių k., osvainių vls., Kėdainių apskr., statomo malūno planas, LC A, f. 388,
kliai langai, vienerios durys. Dvišlaitis
ap. 2a, b. 1671.
122
Ten pat, l. 7.
stogas dengtas skarda.
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Malūno vaizdas nuo
pietryčių

Malūno šiaurinis
fasadas

Stoginuko vaizdas iš apačios
Stoginuko fragmentas su data.
2015 m. E. . Morkūno nuotraukos
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Hugo Malkės
motorinio malūno
projektas

otorinėje stovi 40 AG „Ruston“ firmos motoras, suka trejas girnas, piklių ir kruopin .
alūno pirmajame aukšte palei sieną nuo motorinės pusės 3
girnų stovai ir pagrindinė transmisija. Palei priešingą sieną – mažoji (pagalbinė)
transmisija, sukanti piklių ir antrajame aukšte esančią kruopin . Pagrindinės
transmisijos ašis šešių atramų guoliuose, pagalbinės – dviejų. Atstumas tarp
ašių – 6,80 m, abi jos guli 1,0 m aukštyje nuo grindų.
otoro sūkiai perduodami diržine pavara; varančiojo skriemulio skersmuo 1,5 m, o varomojo, ant
pagrindinės transmisijos ašies, – 2,12 m (po juo – 0,80 m gylio iškasa). Visų
girnakmenių skersmenys 1,0 m, sukimosi greičiai vienodi, visos girnos sukamos
per kampinių krumpliaračių poras.
Projektas turi reikiamus antspaudus, parašus ir žyminius ženklus.
Anketoje „Klausiamas lapas“123 pažymima, kad malūną 1931 m. stato vienas savininkas. Leidimas statybai išduotas 1932 m. kovo 3 d., išeitų, kad malūnas buvo pastatytas anksčiau nei
gautas leidimas.
123
Ten pat, l. 14.
Truputį kitaip malūno statybos 124 Pranciškos Petrauskienės, gim. 1938 m., pasakojimas,
užrašytas 2016 01 16.
istoriją pasakoja vietos gyventojai124.
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Malūno statybos
tikrinimo aktas

ie sako, kad malūno statybai vadovavo okietys, visiems kaimo gyventojams jis
paskirstė pareigas ir pavedė reikiamus atlikti darbus, atseit malūną statėsi visas
kaimas. Iš dokumentų matyti, kad ugo alkė buvo vienintelis savininkas.
Palygin projekto duomenis su vaizdu in situ matome, kad malūnas buvo
plečiamas, pertvarkytas į plokščiasietį. Ar tai padaryta prieš karą, ar nacių okupacijos
metais, ar po karo – neaišku. Po karo malūnas dar dirbo – malė kolūkio javus.
Kai buvo nugyventas, malė tik žmonėms. Ir tai tik kol ūkio sandėly buvo pastatyta
grūdų kapoklė. rengimai iš malūno buvo išvežti, o metalu „pasirūpino“ vagišiai.

Vikūnų garo malūnas
Buvusio motorinio Vikūnų malūno apytikrės koordinatės pagal 1 25 000
žemėlapį ir „Google“ žemėlapį 55,149558 ir 23,798257125.
Vienintelio pateikėjo duomenimis, Panevėžiuko dvaro Vilkėnų malūnininko
sūnus po PPK Vikūnuose pastatė garo malūną126. Sunku dabar pasakyti, ar tai
tono Arkiso, ar kito malūnininko sūnus. Gal pateikėjas jį painioja su tono Arkiso sūnumi Arturu, kuris laikė motorinį malūną Panevėžiuke
alūnas stovėjo senosios kaimo sodybvietės pietinėje dalyje, prie kelio į
Bajėnų ir Vilkėnų vandens malūnus, taigi su jais konkuravo.

Baigiamosios pastabos
1918 m. atkūrus Lietuvos valstyb , jau veikiantiems malūnams verslo leidimai
buvo išduodami gana lengvai. Vėliau reikalavimai griežtėjo, o prižiūrintis aparatas
pūtėsi. Kartais leidimo veikti išdavimas
125
būdavo nepagrįstai vilkinamas.
Lapas 414, Panevėžiukas, 1 25 000, Kar. Štabo
Karo Topografijos Skyriaus 193 m. leidinys, 1935 m.
Laikas į malūnų verslą nešė naurekognoskavimas.
joves. Vandens malūnuose sukimo ratus 126 ykolas Urniežius, gim. 1892 m., gyv. Kėdainių r.
Graužių k. Užrašė . . orkūnas 1971 m.
keitė turbinos ( aleikonių, Labūnavos
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įmonėse jos paprastai būdavo Rygos darbo). Kadangi malūnai vasarą ir žiemą
stokodavo vandens, papildomai imta statyti motorus (Labūnava).
Garo malūnus pradėjo keisti motoriniai. Dyzelinių variklių sukami malūnai
atsirado Vandžiogaloje (Gorelikų), Panevėžiuke (A. Arkiso), Stankūnuose (B. eižio) ir kitur. Tačiau ir naftą naudoją savininkai negalėjo būti ramūs. Prasidėjus
APK, Lietuva nebuvo garantuota, kad be sutrikimų galės apsirūpinti skystuoju
kuru, tad pradėjo kaupti atsargas, taupyti. Dyzelinas (gazolinas) pradėtas limituoti, jis buvo skiriamas tik miltų gamybai. Lentas pjauti buvo raginama garu
( h. Gorelikienės atvejis).
Užtat garo katilai, kuriuos iš malūnų stūmė vidaus degimo varikliai, buvo
nepamainomi lentpjūvėse ir įmonėse, kur buvo apdorojama mediena ir malama.
at jose buvo kūrenama gamybos atliekomis – pjuvenomis, atraižomis, lentgaliais
ir pan. ( . Dranseikos įmonė Stabaunyčiuje, . Keidanskio Vandžiogaloje). Tiesa,
lokomobiliai kėlė gaisro pavojų, ši aplinkybė buvo naudojama konkurencinėje
kovoje (skundai prieš Keidanskio garo įmon Vandžiogaloje).
Valdžia rūpinosi, kad gamybiniai pajėgumai veiktų ekonomiškai, nebūtų
nereikalingos konkurencijos. Veiklos leidime paprastai būdavo sąlyga, kad nesikeistų pajėgumas ar įrengimų skaičius, kad įmonėms pakaktų darbo. Dėl to įsteigti
naują įmon būdavo nelengva.
Tiriamame plote neužfiksuota žiaurios konkurencinės kovos – padegimų,
malūnų nuplovimų (nebent gaisras Stabaunyčiuje). Tačiau ekonominė kova vyko.
Vos tik nutraukus Vandžiogalos dvaro nuomos sutartį, nutrūko ir T. Goreliko
sutartis dėl malūno, kuris buvo įkurtas dvaro svirne. Dvarą išsinuomojo . Keidanskis ir . Labunskis. Tas sandėris panaikino T. Goreliko malūną. h. Gorelikienei statant naują malūną, irgi neapsieita be trukdžių. Prisiminkime sunkumus
įsigyjant nustatytą kiekį dyzelinio kuro. Dokumentai rodo vietinės administracijos
blaškymąsi – tai šerio malūno užtenka gyventojams aptarnauti, tai reikia skirti
kuro h. Gorelikienės malūnui, nes didelės eilės . Keidanskio malūne.
ašinų firmų, amžiaus nustatyti nepavyko. inoma, kad Valterio Birkholco
firma iš Rytprūsių pristatydavo naudotus garo katilus. Iš Rygos būdavo atsivežama vandens turbinų. Nepavyko rasti nė vieno garo katilo žurnalo, nors jie buvo
privalomi.
alūno technikos asortimentas nebuvo itin didelis – 1–2 girnos, piklius, valcai,
kruopinės, spintinė milo vėlimo įranga. Išimtį sudarė tik Vandžiogalos malūnai.
Lentpjūvės buvo aprūpintos gateriais – daugiapjūklėmis staklėmis lentoms
ir sijoms pjauti. Dar būdavo obliavimo staklių ir staklių su apskritais pjūklais.
a. pradžioje daugumos malūnų savininkai ar nuomininkai buvo žydai
(I. Fainas, . Keidanskis, Gorelikai). Vėliau ėmė stiprėti lietuvių pozicijos ( . Dranseika, B. eižys).

KALBA
Babtų valsčiaus žemės savininkų vardynas
amžiaus tarpukario laikotarpiu
ūratė

irūnaitė

Darbe tiriamas
amžiaus pirmosios pusės (tarp dviejų pasaulinių karų) B btų valsčiaus dvarų parceliacijos ir kaimų
skirstymosi į vienkiemius dokumentuose minimų 1 343 žemės
savininkų – 882 vyrų ir 461 moters – vardynas. Remiamasi
Kazimiero Kuzavinio ir Bronio Savukyno „Lietuvių vardų
kilmės žodynu“ (2003), „Liturginiu maldynu“ (1984), stačiatikių bažnytiniu kalendoriumi „ равос авн
рковн
ка ндар “ (1994), Boriso Feldblyumo žydų vardų žodynu
„Russian– ewish Given Names“ (1998), igmo inkevičiaus monografija „Lietuvių asmenvardžiai“, igmo inkevičiaus studija
„Krikščioniško vardyno kelionė į Lietuvą“ (2010), „Lietuvių
pavardžių žodynu“ (1985, 1989), Aleksandro Beiderio žydų
pavardžių žodynu „A Dictionary of ewish Surnames from the
Russian mpire“ (1993), Vitalijos
aciejauskienės straipsniu
„Dėl lietuvių pavardžių (asmenvardžių) klasifikavimo“ (1997).
emės savininkai dokumente surašyti nurodant sklypo numerį ir dydį hektarais. Pateikiamas atskiras kiekvieno
kaimo ir miestelio sąrašas. Sklypas gali turėti vieną, du ir
daugiau savininkų. Daugiausia yra sklypų, turinčių vieną
savininką. Užrašant asmenį, pirmiausia nurodoma pavardė,
paskui vardas, pavyzdžiui, Gineika Stanislovas Staliūnienė
Elžbieta. Tais atvejais, kai vietovėje yra keli tą patį vardą ir
pavard turintys savininkai, nurodomi jų tėvavardžiai, pavyzdžiui, Ambrozevičius uozapas, uozapo; Ambrozevičius uozapas,
Aleksandro. Beveik visi savininkai užrašyti su tėvavardžiais
un škių ir Piep lių kaimuose, Gaili šių bajorkaimyje, V siškiuose (Ivošiškėse). Iš viso su tėvavardžiais užrašyti 187
žemės savininkai – 13,9 proc. visų užrašytų asmenų. Viena
Kilbisų kaimo moteris užrašyta nenurodant jos asmenvardžių
onaičio Adomo našlė. Penki asmenys (0,4 proc.) užrašyti vien
pavarde, nenurodant vardo Stanislovaitis Kulikauskas Bačėnas
ankovskaja Barkauskienė Stankytė . Šešios moterys Vilčetavos palivarke ir Vosiškiuose (Ivošiškėse) užrašytos nurodant
vyriškąją lietuviškos pavardės formą Benys Marijona elkys
ozalija Kalvaitis Ieva Stanislovaitis eronika ukauskas Teklė
Poklaitis Marijona, Stanislovo. Nelietuviškas pavardžių lytis
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turėjo dar aštuonios moterys
asilevskaja Agafija, Karolio Urbanovič Petronėlė,
Karolio imkevič Magdalena, Antano Leonovič Petronėlė Leonovič ozalija Slavickaja
Teofilė Plevako Teklė, ladislovo, bajorė Kočan Ona, Eduardo, bajorė. Galima spėti,
kad nelietuviškomis pavardžių lytimis arba vyriškomis lietuviškų pavardžių formomis užsirašydavo bajorų luomui priklausančios ir kitos sulenkėjusios moterys1.
Aštuoni asmenys (0,6 proc.) turėjo po dvi pavardes Lupinskas-Lipinskas uozas Tamulis-Lazevičius uozas, uozo Lesčinskaitė-Klimienė eronika Barkauskienė- ankvičiaitė
egina Šabanienė-Kaismunienė osė Barkauskienė Stankytė Barkauskienė Savickaitė
Ona Kasperavičaitė-Ptašinskienė Katrė.
Užrašant Gailiušių bajorkaimio žemės savininkus, beveik visais atvejais
nurodytas jų luomas užrašyta 14 bajorų, pavyzdžiui, Kočan Ona, Eduardo, bajorė;
4 miestiečiai, pavyzdžiui, Andriuškevičius enonas, inco, miestietis; 3 valstiečiai,
pavyzdžiui, Lukša Antanas, uozo, valstietis.

Vardai
Populiariausi ankstesnės kartos vyrų vardai2
1. uozapas ( uozas) – 12,3 proc. (23); 2. onas – 9,1 proc. (17); 3. Antanas – 8,6 proc. (16); 4. urgis – 7,5 proc. (14); 5–6. otiejus, Pranas – po 5,9 proc.
(11); 7–8. Ignotas (Ignas), Vincentas (Vincas) – po 5,3 proc. (10); 9. Kazimieras
(Kazys) – 4,8 proc. (9); 10–11. ykolas, ulius – po 3,2 proc. (6); 12. Stanislovas
(Stasys) – 2,7 proc. (5); 13–15. Adomas, Balys, Karolis – po 2,1 proc. (4); 16–20.
Andrius, okimas, Liudas, Simonas (Simas), Petras – po 1,6 proc. (3); 21–26. Aleksandras (Aleksas), Augustas, Feliksas, okūbas, ustinas,
atas ( ateušas) – po
1,1 proc. (2); 27–36. Albinas, Benediktas, Dominykas, duardas, Idelfonsas, Leonas,
Kasparas, Kostas, Povilas, Vladislovas – po 0,5 proc. (1).

Ankstesnės kartos vyrų vardai
Visi ankstesnės kartos vyrų vardai buvo kalendoriniai krikštavardžiai. Vien
kanoninėmis formomis buvo užrašyti vardai Adomas, Albinas, Antanas, Benediktas,
Dominykas, Eduardas, Feliksas, Idelfonsas3, okimas, okūbas, ustinas, onas, urgis, Karolis,
Kasparas, Leonas, Mykolas, Motiejus, Petras, Povilas, ladislovas. Vien mažybinėmis
(liaudinėmis) formomis buvo užrašyti vardai Andrius4, Augustas5, Balys6, ulius7,
Kostas8, Liudas9, Pranas10. Ir kanoninėmis,
ir mažybinėmis (liaudinėmis) formomis 1 Babtų valsčius buvo gerokai aplenkėj s. Tarpukariu
Babtuose, Daubarų kaime ir Panevėžiuke veikė
buvo užrašyti vardai Aleksandras Aleklenkų kultūros draugijos „Pochodnia“ skaityklos.
sas , Ignotas Ignas , uozapas uozas , 2 Ankstesnės
kartos vyrų vardai – tai žemės savininkų
Kazimieras Kazys , Stanislovas Stasys ,
tėvavardžiai.
3
Simonas Simas , incentas
incas . 4 Retu Idelfonso vardu buvo užrašytas bajoras.
Kanoninė forma – Andriejus.
Kanoninėmis formomis dažniau buvo 5 Augustas – Augustino trumpinys, tačiau ir Augustas
„Lietuvių vardų kilmės žodyne“ laikomas atskiru
užrašytas Kazimieras (Kazimieras – 5,
vardu.
Kazys – 4) ir Simonas (Simonas – 2, 6 Kanoninė forma – Boleslovas.
Simas 1). ažybinėmis (liaudinėmis) 7 Kanoninės formos – ulijonas, ulijus.
8
Kanoninė forma – Konstantinas.
formomis dažniau buvo užrašytas Igno- 9 Kanoninė forma – Liudvikas.
tas (Ignotas
2, Ignas – 8), uozapas 10 Kanoninė forma – Pranciškus.
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( uozapas – 3, uozas – 20), Stanislovas (Stanislovas – 2, Stasys – 3) ir incentas
( incentas
2, incas – 8). Aleksandras ir Aleksas buvo užrašyti po vieną kartą.
Po vieną kartą buvo užrašytas Matas ir jo lenkiška forma Mateušas.

Populiariausi tarpukario laikotarpio
vyrų vardai
1. uozapas ( uozas) – 12,9 proc. (113); 2. onas – 10,4 proc. (91); 3. Kazimieras
(Kazys) – 8,6 proc. (75); 4. Antanas – 8,1 proc. (71); 5. Vladislovas (Vladas) – 3,9 proc.
(34); 6. Stanislovas (Stasys) – 3,8 proc. (33); 7–8. urgis, Pranciškus (Pranas) – po
3,5 proc. (31); 9. Vincentas (Vincas) – 3,4 proc. (30); 10. Aleksandras (Aleksas) –
2,4 proc. (21); 11. ykolas – 2,3 proc. (20); 12. Petras (Petrikėjus) – 2,2 proc. (19);
13. Vytautas – 1,6 proc. (14); 14–15. Adomas, Ignotas (Ignas) – 1,5 proc. (13); 16.
Povilas – 1,4 proc. (12); 17–20. Bronislovas (Bronius), ulijonas ( ulius), ustinas
( ustas), Simonas (Simas) – po 1,3 proc. (11); 21–22. Benediktas (Benadas, Benastas),
otiejus – po 1,1 proc. (10); 23–26. Andrius, Boleslovas (Balys, Bolius), Ksaveras,
Vaclovas – po 1 proc. (9); 27. Karolis – 0,9 proc. (8); 28–29. Adolfas, enonas – po
0,8 proc. (7); 30–34. duardas/ dvardas, okūbas, Leonas, atas ( ateušas), Tomas
(Tamošius) – po 0,7 proc. (6); 35–37. Augustinas (Augustas), Feliksas, Leopoldas – po
0,6 proc. (5); 38–41. Dominykas, arijonas, ikalojus ( ikas), igmantas ( igmas) –
po 0,5 proc. (4); 42–47. Ferdinandas, okimas, Konstantas (Kostas), Liudvikas (Liudas),
ečislovas, Steponas – po 0,3 proc. (3); 48–60. Alfonsas, Baltramiejus, Bernardas,
dmundas, Gabrielius, enrikas, Kalikstas, Leonardas,
artynas, tonas, šeris,
Tadas, dislovas ( dzislovas) – po 0,2 proc. (2); 61–86. Alazadas, Albinas, Anupras,
Apolinaras, Ausiejus, Bogumila, eslovas, Dovydas, iliaras, Ipolitas, aroslavas,
eronimas, udelis, Klemensas, Leiba, Lukošius, amertas, endelis, Panteleimonas,
Pijus, Polikarpas, Silvestras, Tarasas, Teodoras, Teofilis, inovijus – po 0,1 proc. (1).

Tarpukario laikotarpio vyrų vardai
Tarpukario laikotarpio sąrašo vyrus pagal konfesijas galima suskirstyti į
krikščionis ir žydus.
Pavartoti 5 žydų vardai. Po vieną kartą užrašyti vardai Ausiejus, Dovydas,
udelis, Leiba, Mendelis. Du asmenys buvo užrašyti Ošerio vardu. Visi šie vardai,
išskyrus Dovydą, yra mažybinės vardų formos. Ausiejus – mažybinė vardo ėzus
forma. udelis ir Leiba
mažybinės vardo udas formos. Mendelis, Ošeris
mažybinės vardų Manojus ir Asiras formos.
Krikščionių vardus galima suskirstyti į kalendorinius krikštavardžius ir tautinius lietuvių vardus. Iš tautinių lietuvių vardų vartotas tik ytautas. 79 vardai yra
kalendoriniai krikštavardžiai. Vieno vardo – Alazado nepavyko rasti žodynuose
ir priskirti kuriai nors vardų grupei.
Vien kanoninėmis formomis užrašyti kalendoriniai krikštavardžiai Adolfas,
Adomas, Albinas, Alfonsas, Antanas, Anupras, Apolinaras, Baltramiejus, Bernardas, Bogumilas11, eslovas, Dominykas12, Edmundas, Eduardas Edvardas (abiejų vardo variantų
užrašyta po tris), Ferdinandas, Gabrielius,
Henrikas, Hiliaras, Ipolitas, aroslavas, e- 11 Užrašyta forma Bogumila.
ronimas, okimas, okūbas, onas, urgis, 12 Buvo rašoma Dominikas.
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Kalikstas, Karolis, Klemensas, Ksaveras, Leonardas, Leonas, Leopoldas, Mamertas, Marijonas,
Martynas, Mečislovas, Mykolas, Motiejus, Otonas, Panteleimonas, Polikarpas, Povilas,
Silvestras, Steponas, Tadas, Tarasas, Teodoras, Teofilis, aclovas, enonas, inovijus13.
Vien mažybinėmis (liaudinėmis) formomis užrašyti vardai Andrius, Konstantas
Kostas (Konstantas užrašytas 2, Kostas
1 kartą).
Ir kanoninėmis, ir mažybinėmis (liaudinėmis) formomis užrašyti vardai
Aleksandras (Aleksas), Augustinas (Augustas), Benediktas (Benadas, Benastas), Boleslovas (Balys, Bolius), Bronislovas (Bronius), Ignotas (Ignas), ulijonas ( ulius), uozapas
( uozas), ustinas ( ustas), Kazimieras (Kazys), Liudvikas (Liudas), Mikalojus (Mikas14),
Pranciškus (Pranas), Simonas (Simas), Stanislovas (Stasys), incentas ( incas), ladislovas ( ladas), igmantas ( igmas).
Kanoninės formos dažniau vartotos šių vardų Aleksandras (Aleksandras – 18,
Aleksas – 3), Benediktas (Benediktas – 8, Benadas – 1, Benastas – 1), ulijonas ( ulijonas – 8, ulius – 3), ustinas ( ustinas – 9, ustas – 2), Liudvikas (Liudvikas – 2,
Liudas – 1), Simonas (Simonas
9, Simas – 2).
ažybinės (liaudinės) formos dažniau vartotos šių vardų Augustinas (Augustinas – 2, Augustas
3), Bronislovas (Bronislovas
3, Bronius – 8), Boleslovas
(Boleslovas – 3, Balys
5, Bolius – 1), Ignotas (Ignotas – 2, Ignas – 11), uozapas
( uozapas
15, uozas – 98), Kazimieras (Kazimieras
26, Kazys – 49), Mikalojus
(Mikalojus – 1, Mikas
3), Pranciškus (Pranciškus
3, Pranas
28), Stanislovas
(Stanislovas – 10, Stasys
23), ladislovas ( ladislovas – 5, ladas
29), incentas
( incentas – 4, incas – 26), igmantas ( igmantas – 1, igmas – 3).
Trijų vardų – Mato, Tomo ir dislovo – užrašytos ir lietuviškos, ir lenkiškos
formos Matas ir Mateušas (po 3 užrašymus), Tomas (5 užrašymai) ir Tamošius (1
užrašymas), dislovas ir dzislovas (po 1 užrašymą). Vien lenkiška forma užrašytas vardas Lukošius15. Šventojo, vardu Petrikėjus16, rusų ortodoksų bažnyčia nėra
kanonizavusi. Šį vardą turėtume laikyti vardo Petras variantu.

Populiariausi tarpukario laikotarpio
moterų vardai
1. na ( nė) – 7,6 proc. (35); 2. Sofija ( ofija, osė) – 5,2 proc. (24); 3–
4. Aleksandra, uzefa ( uozepata, uzė) – po 4,1 proc. (19); 5–6. arijona, ikalina
( ichalina) – po 3,9 proc. (18); 7. Veronika – 3,7 proc. (17); 8–10. lena, advyga,
Kazimiera (Kazė) – 3,3 proc. (15); 11. Teklė – 3,1 proc. (14); 12–13. ulijona ( ulija,
ulė), Stanislova (Stanislava, Stasė) – 2,8 proc. (13); 14. Apolonija – 2,4 proc. (11);
15–17. Antanina, Valerija, uzana – po 2,2 proc. (10); 18. Stefanija – 2 proc. (9);
19. Ieva – 1,7 proc. (8); 20–25. Adelė, Anelė, Bronislava (Bronė), Konstancija (Kostė,
Kastė),
alvina, Uršulė – po 1,5 proc. (7); 26–28. lzbieta ( lžbieta, lizabeta),
arija ( arė), Petronėlė – po 1,3 proc. (6); 29–34. Anastasija (Nastė), milija,
Kotryna ( katerina, Katrė), Paulina, Teodora, Viktorija – po 1,1 proc. (5); 35–
38. Benigna, Felicija, Genovaitė (Genė), Teofilė – po 0,9 proc. (4); 39–44. anina,
Kamilija (Kamelija), Kristina,
agdalena ( agdė), Rozalija, Teresė – po 13 inovijus – ruso, pavarde Bespalovas, vardas.
14
gali būti ir Mykolo mažybinė (liaudinė) forma.
0,7 proc. (3); 45–54. Agota (Agafija), 15 Mikas
Lietuviška forma yra Lukas.
Alfonsa, Barbora, oana ( ohana), us- 16 Vardu Petrikėjus užrašytas rusas, pavarde Bespalovas.

KALBA

tina, Karolina, Liudvina, Liudvika,
arcijona, Regina – po 0,4 proc. (2); 55–
76. Adolfina, Albertina, Alina, haritina, Freida, Friumė, Irena, aroslava, Klementina, Kleopa, Leonora, Leokadija, Liucija, akrina, arcelė, onika, Natalija,
Pelagėja, Rachilė, Šprinca, Vincenta, Vladislava – po 0,2 proc. (1).

Tarpukario laikotarpio moterų vardai
Tarpukario laikotarpio sąrašo moteris pagal konfesijas galima suskirstyti į
krikščiones ir žydes.
Pavartoti trys žydžių vardai Freida, Friumė, Šprinca. ie užrašyti po vieną
kartą. Visi šie vardai yra mažybinės vardų formos. Freida – mažybinė vardų Fradi,
Simcha, raida forma. Friumė, Šprinca – mažybinės vardų Frima, Ispiransa formos.
Krikščionių vardai yra kalendoriniai krikštavardžiai. oterys – katalikės ir
ortodoksės – pavadintos 74 kalendoriniais krikštavardžiais. Tautinių vardų nėra.
Vien kanoninėmis formomis užrašyti kalendoriniai krikštavardžiai Adelė,
Alfonsa, Adolfina, Albertina, Aleksandra, Alina, Antanina, Apolonija, Barbora, Benigna,
Charitina17, Elena, Emilija, Felicija, Ieva, Irena, advyga, anina, aroslava, ustina, Karolina,
Klementina, Kleopa, Kristina, Leokadija, Liucija, Liudvika, Liudvina, Paulina, Petronėlė,
egina, ozalija, Makrina18, Malvina, Marcelė, Marcijona, Marijona, Monika, Natalija,
Stefanija, Teklė, Teofilė, Teresė, Uršulė, alerija, eronika, iktorija, incenta, uzana.
Vien mažybinėmis (liaudinėmis) formomis užrašyti kalendoriniai krikštavardžiai Leonora19, Kamilija Kamelija20.
Ir kanoninėmis, ir mažybinėmis (liaudinėmis) formomis užrašyti vardai
Anastasija (Nastė), Genovaitė (Genė), ulijona ulija ( ulė), uzefa ( uozepata21, uzė),
Kazimiera (Kazė), Konstancija (Kostė, Kastė), Magdalena (Magdė), Marija (Marė), Ona
(Onė), Sofija ofija ( osė). Visų šių vardų dažniau vartotos kanoninės formos
Anastasija (Anastasija – 4, Nastė – 1), Genovaitė (Genovaitė – 3, Genė – 1), ulijona
ulija ( ulijona
2, ulija – 10, ulė
1), uzefa ( uzefa – 10, uozepata – 2, uzė
7), Kazimiera (Kazimiera – 11, Kazė – 4), Konstancija (Konstancija – 4, Kostė – 2,
Kastė – 1), Magdalena (Magdalena
2, Magdė – 1), Marija (Marija – 4, Marė – 2),
Ona (Ona – 34, Onė – 1), Sofija ofija (Sofija
10, ofija
12, osė
2).
Vartota vien lenkiška Angelės vardo forma Anelė ir lenkiška ladislovos vardo
forma ladislava. Vartotos rytų slavams būdingos Pelagijos ir achelės vardų formos
Pelagėja22 ir achilė. Vardo Kotryna pavartota kanoninė forma Kotryna (1), mažybinė (liaudinė) forma Katrė (3) ir rytų slavams būdinga forma Ekaterina (1). Vardo
Pranciška pavartota kanoninė forma Pranciška (1), mažybinė (liaudinė) forma Pranė
(4) ir lenkiška forma Franciška (1). Vardo Agota pavartota kanoninė forma Agota
(1) ir rytų slavams būdinga forma Agafija23 (1). Vardo Bronislova pavartota slavams
būdinga forma Bronislava (3) ir mažybinė (liaudinė) forma Bronė (4). Vardo Elzbieta
pavartotos kanoninė forma Elzbieta (1),
jos variantas Elžbieta (4) ir sulotyninta 17 Charitinos vardu užrašyta rusė, pavarde Trimailoforma Elizabeta (1). Vardo oana pavar- 18 vienė.
Makrinos vardu užrašyta rusė, pavarde Trimailovienė.
tota kanoninė forma oana (1) ir suloty- 19 Kanoninė forma Eleonora.
ninta forma ohana (1). Vardo Mikalina 20 Kanoninė forma Kamilė.
21
Kanoninė forma uozapata.
pavartota kanoninė forma Mikalina (17) 22 Pelagėjos vardu užrašyta rusė, pavarde Fomkinienė.
23
ir sulotyninta forma Michalina (1).
Agafijos vardu užrašyta rusė, pavarde Vasilevskaja.
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Pavardės
Užrašytos 422 pavardės.

Populiariausios tarpukario laikotarpio
pavardės24
Populiariausia tarpukario laikotarpio pavardė – Barkauskas. i užrašyta keturiasdešimt tris kartus ir sudaro 3,2 proc. visų pavardžių pavartojimo atvejų.
Antra ir trečia pagal populiarumą – pavardės Leonavičius ir Staliūnas. os
užrašytos po dvidešimt tris kartus (po 1,7 proc.).
Trečia pagal populiarumą yra pavardė Ambrozevičius Ambrazevičius25 – dvidešimt užrašymų (1,5 proc.). Lytis Ambrozevičius užrašyta aštuoniolika kartų, lytis
Ambrazevičius
du kartus.
Toliau pagal mažėjantį populiarumą rikiuojasi visos kitos pavardės.
Ketvirta ir penkta – pavardės Adomaitis ir alka. os užrašytos po aštuoniolika kartų (1,4 proc.).
Šešta ir septinta – pavardės Andruškevičius Andriuškevičius ir Urbonavičius
Urbanavičius, užrašytos po septyniolika kartų (po 1,3 proc.). Dažnesnė lytis yra
Andruškevičius – vienuolika kartų ir Urbonavičius – devyni kartai. Rečiau pasitaikė
lytys Andriuškevičius – šeši kartai ir Urbanavičius – aštuoni kartai.
Aštunta – amanauskas. Pavardė užrašyta šešiolika kartų (1,2 proc.).
Devinta–dvylikta – pavardės Gineika, Montvila Montvilas26, Stankūnas, Stankevičius, užrašytos po penkiolika kartų (1,1 proc.). Po keturis kartus užrašytos lytys
Montvila ir Montvilas, šešis kartus užrašyta Montvilienė ir vieną kartą Montvilaitė.
Trylikta–penkiolikta – pavardės elkys elkis, udzevičius, Šatinskas, jos užrašytos po keturiolika kartų (po 1,1 proc.). Dažniau užrašyta lytis elkys tris kartus.
Lytis elkis užrašyta vieną kartą. Kiti užrašymai – elkiai, elkienė, vns. kilm. elkio.
Šešiolikta–aštuoniolikta – pavardės Alaburda, onaitis, Klimas, užrašytos po
trylika kartų (1 proc.).
Devyniolikta–dvidešimt pirma – pavardės ebatarauskas, Lipinskas Lipinskis, Šamanskas, užrašytos po dvylika kartų (po 0,9 proc.). Lytis Lipinskas užrašyta penkis kartus, lytis Lipinskis – du kartus, kiti užrašymai – Lipinskienė.
Dvidešimt antra–dvidešimt septinta – pavardės Bagdonavičius, Dilys Dy24
Pavardės pateikiamos vyriškosios giminės forma.
lys, Kimontas Kimantas Kymantas, Koreiva,
Tais atvejais, kai pavardė užrašyta tik moteriškosios
Pranevičius, Skirgaila, užrašytos po 11 kargiminės forma ir neįmanoma nustatyti vyriškosios
giminės galūnės, užrašoma moteriškosios giminės
tų (po 0,8 proc.). Dažniau buvo užrašoforma.
mos lytys Dilys – dešimt kartų ir Kimon- 25 Viena raide besiskiriančios lytys Ambrazevičius ir
Ambrozevičius, taip pat Andriuškevičius ir Andruštas – devynis kartus. Po vieną kartą užkevičius, Urbanavičius ir Urbonavičius bei panašūs
rašytos lytys Dylys, Kimantas, Kymontas.
atvejai laikomi vienos pavardės skirtingais variantais,
Dvidešimt aštunta–trisdešimta –
manant, kad kai kurios formos gali būti klaidingai
pavardės amuckas amuckis, Špakaus- 26 užrašytos raštininkų.
Skirtingas galūnes turinčios pavardės Montvila
kas, Trepkevičius, užrašytos po dešimt
ir Montvilas, elkis ir elkys bei panašūs atvejai
laikomi vienos pavardės skirtingais variantais, nes
kartų (0,8 proc.). Dažniau vartota lytis
jų neįmanoma atskirti – buvo pateiktos ištekėjusių
amuckas šešis kartus, lytis amuckis
moterų pavardės (Montvilienė, elkienė) arba pavardės
daugiskaita ( elkiai).
nurodyta keturis kartus.
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Trisdešimt pirma–trisdešimt septinta – pavardės ižinauskas, Dobkevičius,
Kasperavičius, Lencevičius, Linauskas, Liutvinas, Šimkevičius, užrašytos po devynis
kartus (0,7 proc.).
Trisdešimt aštunta–keturiasdešimt trečia – pavardės Dovidavičius Davidavičius,
Gailevičius, Liutkus, imkevičius, Stanionis, Urniežius, aiciechevičius, užrašytos po
aštuonis kartus (po 0,6 proc.). Lytis Dovidavičius pavartota 7 kartus, lytis Davidavičius – vieną kartą.
Keturiasdešimt ketvirta–penkiasdešimt pirma – Grinkevičius, Knofas, Kėšis
Kėša, Lincevičius, Markauskas, Sabaliauskas, itkauskas, uromskis, užrašytos po 7
kartus (po 0,5 proc.). Variantas Kėšis užrašytas 4 kartus, variantas Kėša – vieną
kartą, moteriškosios giminės forma Kėšienė – 2 kartus.
Penkiasdešimt antra–šešiasdešimt pirma – pavardės Abramavičius, Butkevičius,
Budrys, Gvergždys, Gudalevičius, akaitis, Lideika, Mizerevičius, Šarauskas, ilinskas,
užrašytos po šešis kartus (po 0,5 proc.).
Šešiasdešimt antra–septyniasdešimt septinta – pavardės Brazauskas, Bulevičius,
Daučianskas, Gedgaudas Giedgaudas, Grigaravičius, Gulbinas, Ivanauskas, Lebedinskas,
Lesčinskas Leščinskas, Malinauskas, Matusevičius, udžionis, Šafinskas, Šmigelskis, Tvirbutas, Urlikas. os užrašytos po penkis kartus (po 0,4 proc.). Variantai Gedgaudas ir
Lesčinskas užrašyti po tris kartus, variantai Giedgaudas ir Leščinskas – po du kartus.
Septyniasdešimt aštunta–devyniasdešimt septinta – pavardės Aniulis, Apanavičius, Bačėnas, Bivilius Bivylius, Brazaitis, agelavičius, urgelevičius, Keruckas Keruckis,
Kripavičius, Kulieša, Kundrotas, Laurinavičius, Makarevičius, Noreika, Pacauskas, Pilsudskis, akevičius, imavičius, Staševičius, Tamulis, elička. os užrašytos po keturis
kartus (po 0,3 proc.). Variantai Bivilius ir Bivylius užrašyti po du kartus, variantas
Keruckas
tris, Keruckis – vieną kartą.
Devyniasdešimt aštunta–šimtas keturiasdešimt ketvirta – pavardės Ambraziūnas, Banevičius, Baranauskas, Binevičius, Buivydas Buividas, Chmieliauskas, Chodkevičius,
epavičius, Didžiulis, Fomkinas, Gincas, Girdauskas, Grajauskas, Grincevičius, Grudzinskas, Gudelevičius, Gustas, Ignatavičius, Ilgauskas, acevičius, okubavičius, Kalinas Kalina,
Kalvaitis, Kaupys, Klimonis, Kulikauskas, Liaudanskas, Lozaitis, Lukoševičius, Maleckas,
Nerevičius, Obakevičius, Pacevičius, Paskalskis, Paulavičius, Simanavičius Simonavičius,
Slavinskas, Stanislovaitis, Stašaitis, Šimanskis, Talvoševičius, Tiškevičius, Urbonas, aidotas oidatas, aleskis, uklys. os užrašytos po tris kartus (po 0,2 proc.). Po
du kartus užrašytos lytys Buivydas, Kalinas, aidotas, po vieną kartą – Buividas,
Kalina, oidatas.
Šimtas keturiasdešimt penkta–du šimtai dešimta – pavardės Aleksandravičius,
Andriukaitis, Antanavičius, Baleckas, Bespalovas, Buinauskas, Celkevičius, Dautartas,
Draudvila, Eičiūnas, Falkauskas, Damanianskas, Gaižauskas, Garberis27, akubauskas,
ankauskas ankovskis, anuškevičius, asinskas, ovaiša/ avoišas, Kalasiūnas, Kaminskas,
Kaupas, Kavaliauskas, Kišys, Klimavičius, Labanauskas, Letekas Liatakas, Kosinskas, Kreivys, Kučinskas, Kvalita, Merkevičius, Mickevičius, Miknevičius, Nėnis, Norvaiša, Novelis,
Palavinskas, Paškevičius, Petkevičius, Pesevičius, Petrusevičius, Povilaitis, Ptašinskas,
adzevičius, ainys, omeika omeikis, utkauskas, Sasnauskas, Sinkevičius, Sirtautas,
Skiparis, Skukauskas, Soltonas, Strankauskas, Sviderskis, Šabanas, Šileikis, Taujans- 27 Garberis žydo pavardė.
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kienė, Tiškauskas, Trimailovas, aidila, asiliauskas asilevskis, yšniauskas, apalskas,
emaitis. os užrašytos po du kartus (po 0,2 proc.).
Du šimtai vienuolikta–keturi šimtai dvidešimt antra – pavardės Adomonis,
Augis, Babianskienė, Baginskienė, Bakevičius, Balruninas, Balsevičius, Baltrušaitis, Banaitis,
Baniulis, Bandzinskas, Baronaitis, Bartusevičius, Belkevičius, Beliavskis, Benys, Bliumbergas28,
Boginskis, Briginas, Bugeris29, Bulota, Butvila, Calkienė, Cibulskis, Cigleris, Cilišauskas,
artoriskis, erekas, esnavičius, ižienė, Damkauskas, Daugėla, Dembickas, Dicka, Dička, Dirda, Duchanckienė, Duoba, Durulienė, Eidimtas, Eidukevičius, Eimontas, Feraitis,
Frenzelan, Gardzijauskas, Gecevičius, Gedminas, Gedvilas, Giedraitis, Gilevičius, Gudelis,
Gugis, Gradauskas, Grinčius, Guodzevičius, Gustaitis, Haperis30, Hincienė, Ivaškevičius,
anušauskas, armulavičius, asiukevičius, eraminas, odickas, onkūnas, uchnevičius,
urevičius, uška, uškevičius, Kagelis, Kamarauskas, Kazlauskas, Kišonas, Kleveckienė,
Kočan, Kongelis, Kovalenkovas, Kraptavičius, Kreivis, Kreščinskienė, Kulvicas, Kuzmickas,
Kvaščiauskas, Laskauskas, Lazevičius, Leskauskas, Levinas, Levišauskas, Linkevičius, Liniovas, Lisauskas, Liucevičius, Liukamas, Liukamavičius, Liungaitis, Lošys, Lozevičius, Lukša,
Lupinskas, Mackevičius, Marcevičius, Marma, Mastavičius, Maštavičius, Matulevičius,
Michelkevičius, Mičunskas, Migevičius, Mikalauskas, Milvidas, Mironavičius, Misevičius,
Miškinis, Mizgaitis, Nagevičius, Navickas, Nekrošienė, Nivinskas, Okunis, Oleškevičius,
Orant, Osauskas, Pakštys, Patašovas, Paulauskas, Peseckas, Petraitis, Petrauskas, Pikelis,
Plentauskas, Plevako, Poklaitis, Puskunigis, Premeneckas, aila, akauskas, andomanskienė, aščikas, ašinskienė, atkelis, atkevičius, imkienė, okas, oščikevičius, omeris,
ubinskienė, usteika, Sabeckis, Samanskienė, Sankauskas, Saulevičius, Savickas, Sidaras,
Sinickis, Sipavičius, Slabuckis, Slavickis, Stanevičius, Stankys, Starevičius, Staševskis, Steblys, Strumila, Sukadolskis, Svolkenis, Šalkauskas, Šambaras, Šavira, Ščiukauskas, Šerienė31,
Šidlauskas, Škėma, Šleževičius, Šmitas, Šmuilevičius, Šteinkė, Šveikauskas, Tautkevičius,
Tomaševičius, Truikys, Turauskas, Urbaitis, Utkevičius, aiciuška, aičiulis, aišvila,
alaitis, aliukevičius, aliulis, anilavičius, ankavičius, arekanskis32, asaitis, enclauskas, enclovavičius, ilenčikas33, ilkevičius, izbaras, olodka, agorskis, elionka,
elnys, enkevičius, inevičius, ilinkevičius, umaras, andaravičius, arnauskas, elkys,
ilvys, lobeckas, ukauskas. os užrašytos po vieną kartą (po 0,1 proc.).

Išvados
1. Asmenys kaimų skirstymosi į vienkiemius dokumente užrašyti pirmiausia
pavarde, paskui vardu, 13,9 proc. atvejų nurodyti ir tėvavardžiai, 0,4 procentų
atvejų – tik pavardė.
2. 1 proc. moterų nurodyta vyriška lietuviškos pavardės forma arba nelietuviška pavardės lytis.
3. 0,6 proc. asmenų turėjo po dvi pavardes.
4. 1,6 proc. asmenų nurodytas luomas – bajorų, miestiečių, valstiečių.
5. Populiariausi ankstesnės kartos
vyrų vardai – uozapas ( uozas), onas, An- 28
Bliumbergas – žydo pavardė.
tanas, urgis, Motiejus, Pranas, Ignotas (Ignas), 29 Bugeris – žydo pavardė.
30
Haperis – žydo pavardė.
incentas ( incas), Kazimieras (Kazys).
31
Šerienė – žydės pavardė.
6. Visi ankstesnės kartos vyrų 32 arekanskis – žydo pavardė.
vardai – kalendoriniai krikštavardžiai, 33 ilenčikas – žydo pavardė.
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užrašyti kanoninėmis ir mažybinėmis formomis arba vien kanoninėmis, arba vien
mažybinėmis formomis.
7. Populiariausi tarpukario laikotarpio vyrų vardai – uozapas ( uozas), onas,
Kazimieras (Kazys), Antanas, ladislovas ( ladas), Stanislovas (Stasys), urgis, Pranciškus
(Pranas), incentas ( incas), Aleksandras.
8. Tarpukario laikotarpio krikščionių vyrų vardai daugiausia krikščioniški,
užrašyti kanoninėmis ir mažybinėmis formomis arba vien kanoninėmis, arba vien
mažybinėmis formomis. Tautinis vardas tėra vienas – Vytautas. ydų vardai yra
mažybinėmis formomis užrašyti hebrajiški vardai.
9. Populiariausi tarpukario laikotarpio moterų vardai – Ona, Sofija ( ofija,
osė), Aleksandra, uzefa ( uozepata, uzė), Marijona, Mikalina (Michalina), eronika,
Elena, advyga, Kazimiera (Kazė).
10. Visi krikščionių moterų vardai krikščioniški, užrašyti kanoninėmis ir
mažybinėmis formomis arba vien kanoninėmis, arba vien mažybinėmis formomis.
Dalies vardų vartotos slaviškos arba lotyniškos lytys. ydžių moterų vardai –
mažybinėmis formomis užrašyti įvairios kilmės vardai.
11. Užrašytos 422 pavardės.
12. Populiariausios pavardės – Barkauskas, Leonavičius, Staliūnas, Ambrozevičius
Ambrazevičius, Andruškevičius Andriuškevičius, Urbonavičius Urbanavičius, amanauskas,
Gineika, Montvila Montvilas.

Šaltiniai
Lietuvos centrinio valstybės archyvo 1250 ( emės ūkio ministerijos) fondo
3 apyrašo dvarų parceliacijos ir skirstymosi į vienkiemius bylos 2238
(Gailiušiai), 2246 (Kilbisai), 2253 ( uniškiai), 2314 (Babtynas/ emaitkiemis
dv.), 2316 (Bajėnai dv.), 2318 (Šašiai), 2332 ( anušoniai), 2643 (Vilkėnai),
2648 (Vareikoniai), 2699 (Kampai-Klementai), 2701 (Antagynė), 2764
(Berlainiai), 12689 (Gaižuvėlė), 12853 ( ugintai); 4 apyrašo kaimų planų
(eksplikacijų) bylos 3/55 (Pagynė), 3/60 ( glynai), 3/66 (Bajėnai), 3/69
(Gailiakaimis), 3/70 (Daubarai), 3/79 ( uodoniai), 3/85 (Piepaliai), 3/86
(Vosiškiai), 3/87 (Kaniūkai), 3/89 (Naujatriobiai), 3/92 (Vikūnai), 3/96
(Antagynėlė), 3/97 (Algupiai), 3/107 (Sitkūnai dv.). Išrašus pateikė
D. Šniukas.

Literatūra
Beider A. A Dictionary of ewish Surnames from the ussian Empire,
Teaneck, New ersey, 1993.
Feldblyum B. ussian- ewish Given Names, Teaneck, New ersey, 1998.
Kuzavinis K., Savukynas B. Lietuvių vardų kilmės žodynas, Vilnius,
2003.
Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1985, t. 1; 1989, t. 2.
Liturginis maldynas, Kaunas–Vilnius, 1984.
aciejauskienė V. Dėl lietuvių pavardžių (asmenvardžių) klasifikavimo,
Baltistica, Vilnius, 1997, t.
II (1), p. 101–109.
inkevičius . Lietuvių asmenvardžiai, Vilnius, 2008.
inkevičius . Krikščioniško vardyno kelionė Lietuvą, Vilnius, 2010.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas
Laura Geržotaitė
Lietuvių kalbos institutas

Raktiniai od iai: Babtų valsčius, šnektos, lietuvių tarmių klasifikacija, geoling
vistika, lingvistinis žemėlapis.
vadas. Geolingvistinė vakarų aukštaičių šiauliškių patarmės ploto ( onav s
ir jos apylinkių) analizė parodė, kad kompiuterinės kartografijos būdu galima ne tik
gretinti tarminius vienetus (tarmes, patarmes), bet ir tikslinti jų ribas (Geržotaitė 2012:
156–174). Šio straipsnio objektas yra ypač savitos ir šiuo aspektu beveik netirtos Bãbtų
apylinkių šnektos1.
Šiame straipsnyje pristatoma šnektų padėtis lietuvių tarmių klasifikacijose,
aptariama dabartinė šių vietų lietuvių kalba taikant geolingvistinį metodą. Geolingvistinio
metodo esmė – žemėlapiais pavaizduoti, kur ir kaip išsidėsto tiriamasis tarminis plotas.
Tam tikra kalbamojo ploto konfigūracija turėtų padėti nustatyti ir kai kuriuos kalbinius
to ploto, atskirų jame esančių šnektų ypatumus ir jų paplitimą.
Tyrimo tikslas – aptarti dabartinę tiriamojo ploto situaciją ir patikslinti jo
priklausomybę dabartinių lietuvių tarmių atžvilgiu.
Aptariamojo ploto kalbinei analizei sudaryti du žemėlapiai: pirmasis žemėlapis
rodo, kaip tiriamosios vietovės ir apskritai visas buvusio valsčiaus plotas išsidėsto
dabartinėje lietuvių tarmių klasifikaci
joje (žr. 1 pav.)2; antrasis žemėlapis rodo
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 04 10,
tiriamojo ploto šnektų padėtį dabarti
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyri
nės ir senosios klasifikacijų atžvilgiu
mų mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 04 02,
(žr. 2 pav.).
pirmą kartą paskelbtas 2016 11 09 elektroninio
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“,
Tiriamoji medžiaga – 2012 m.
ISSN 2029–0799 visatekstėje svetainėje
.llt.
liepos mėnesio ekspedicijos po Babtų
lt. Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame
leidinyje LLT:20163 27250 LI.
apylinkes tarmių garso įrašai (jų bendra
1
šias apylinkes įeina dalis buvusiam Babtų vals
3
trukmė – daugiau nei 14 valandų) .
čiui priklausiusių kaimų (Daubãrai, Kampa II,
Straipsnyje nagrinėjami ne tik
Naujãsodžiai (arba Puid nė), Kani kai, Panevėži 
kas, Stabaunỹčius, Bãbtai (miestelis), Mun škiai,
šie, bet ir naujausi duomenys, surinkti
Vilk nai) (Markauskienė 1994: 53).
Lietuvių kalbos instituto vykdomam 2 Sudarant šį žemėlapį, remtasi „Lietuvių kalbos atla
tarmių geolingvistiniam projektui per
so“ (LKA I, žemėl. Nr. 1) ir „Lietuvos kelių atlaso“
(mastelis: 1 cm – 1,2 km) (2010) žemėlapiais.
2011–2012 m. vykusias ekspedicijas4.
3
kspedicijoje dalyvavo prof. dr. Danguolė Mikulė
Aptariamasis plotas. Abipus
nienė, dr. Gintarė udžentytė ir Laura Geržotaitė,
ekspedicijos vadovas – Damijonas Šniukas.
Nev žio upės esantys buvusiam Babtų
4
Pasinaudota doc. dr. oberto Kudirkos 2011 m.
valsčiui priklausę kaimai dabartinėje
vasarą ir rudenį padarytais tarmių garso įrašais iš
lietuvių tarmių klasifikacijoje išsidėsto
Mun škių, 2012 m. vasarą dr. itos Baranauskie
nės – iš Vareikónių ir Babtų projektui „Šiuolaikiniai
vakarų aukštaičių kauniškių paribyje
geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo
su šiauliškiais arba, priešingai, atsiduria
optimizacija ir interaktyvioji tarminės informa
vakarų aukštaičių šiauliškių pakraštyje su
cijos sklaida“ (Nr. VP13.1ŠMM07K01028;
vykdančioji institucija – Lietuvių kalbos institutas,
kauniškiais (žr. 1 pav.).
projekto vadovė – prof. dr. D. Mikulėnienė). rašai
Ir kauniškiai, ir šiauliškiai yra aukš
saugomi Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos
centro Tarmių archyve.
taičiai, nes kirčiuotus dvibalsius ie, uo iš
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pav. Babtų
valsčiaus kaimai
dabartinėje tarmių
klasi ikacijoje5

laiko sveikus. Ir vieni, ir kiti priskiriami vakarų aukštaičiams, nes nosiniai balsiai , ir
mišrieji dvigarsiai an, am, en, em čia išlaikomi sveiki.
Vakarų aukštaičiams kauniškiams dalies šių vietovių kalba priskirtina todėl, kad čia
geriausiai skiriami ilgieji ir trumpieji balsiai, neatitraukiamas kirtis iš galūnės. Kita dalis
vietovių patenka į vakarų aukštaičių šiauliškių plotą, nes jame, priešingai nei kauniškių,
kirtis atitraukiamas iš galūnės, trumpinami nekirčiuoti ilgieji balsiai ir ilginami kirčiuoti
trumpieji balsiai, trumpinamos nekirčiuotos galūnės (Girdenis, inkevičius 1966: 139–
147; inkevičius 2002 1969 : 366; 2006: 203–205; LKT h 60–63; Kazlauskaitė ir kt.
2007: 25–28).
Be to, šios šnektos sąveikavo ar sąveikauja su šių vietų slavų kalbomis.
Aptariamojo ploto tyrimų ap valga. Šio ploto šnektoms skirtų darbų beveik
nėra6.
Minėtina, kad keliuose iš aptariamų kaimų, 1963 m. Vareikóniuose (LKA
470) ir 1962 m. Mun škiuose (LKA 496) rinkta medžiaga „Lietuvių kalbos atlasui“
(LKA I 27). Lietuvių kalbos instituto 5
Žemėlapyje pateikiama vietomis apytikslė dviejų
Geolingvistikos centro Tarmių archyve
patarmių, kurių pakraščiuose yra nagrinėjamosios
šnektos, riba. Nustatant ir brėžiant ją, atskaitos taš
saugomi du 1963 m. Vareikonių ir vienas
kais laikyti į šį plotą patenkantys „Lietuvių kalbos
1962 m. Muniškių gyvenamuosius punk
atlaso punktai“: Vareikonių (LKA 470) ir Muniškių
tus tyrusio kalbininko Kazio Morkūno
(LKA 496) kaimai. Kadangi tarp šių punktų stam
besnių gyvenamųjų vietovių nėra, kaip apytikrė riba
rankraštiniai sąsiuviniai (užrašytos pa
sakojimų nuotrupos, sakiniai ir frazės), 6 pažymėta punktyrine linija.
Plačiau apie Babtų apylinkes žr. (Kviklys 1965: 349–
1962 m. padaryti garso įrašai7. Paskelbta
355; Barkauskas, Stonys 1994; Markauskienė 1994).
šiek tiek tekstų iš šių punktų (LKT 186, 7 Žr. Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyvo duo
menų bazę (http: tarmes.lki.lt Paieska.asp).
223–224).
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pav. Babtų apylinkių šnektos senojoje ir dabartinėje lietuvių tarmių klasi ikacijose

Taip pat paskelbta šiek tiek lenkiškų transkribuotų tekstų iš Panevėži ko, Vik nų,
Kamp (Kara , utko ska ir kt. 2001: 418–433).
Šnektų aptarimas geolingvistiniu po i riu. Senojoje Kazimiero auniaus
ir Antano Salio lietuvių tarmių klasifikacijoje (Salys 1933: 21–34; 1935: 1–87; 1992:
3–140) nagrinėjamosios šnektos taip pat atsidūrusios kelių patarmių paribiuose
(žr. LKA I, žemėl. Nr. 1). oje tiriamąją dabartinių vakarų aukštaičių kauniškių dalį ir
šiek tiek šiauliškių atitinka aukštaičiai vakariečiai veliuoniečiai, o dalį vakarų aukštaičių
šiauliškių – aukštaičiai viduriečiai (žr. 2 pav.).
Pagrindinė skiriamoji šių dviejų patarmių, kurių paribyje išsidėsto minėti kaimai,
ypatybė yra priebalsio l prieš ė tarimas (Salys 1933: 26; 1935: 51; LKT 25). auniaus ir
Salio skirstymo aukštaičiai vakariečiai veliuoniečiai jį taria minkštą (Salys 1946: 38),
pvz., l kt i , varl (v rlė ) (LKT 25)8, o aukštaičiai viduriečiai – kietą (Salys 1946: 38),
pvz., l ¤kt lėkti’, pel$¤da pelėda (LKT 30).
Aukštaičiai vakariečiai veliuoniečiai (arba dabartinių vakarų aukštaičių kauniškių
dalis), į kurių plotą patenka dalis išvardytų kaimų, nuo kitų aukštaičių vakariečių
(aukštaičių vakariečių žiemiečių ir pietiečių) pirmiausia skiriasi nekirčiuotų galūninių
balsių ė, o tarimu – vietoje jų šiame
plote tariami trumpieji i, u, pvz.: sã ki 8 Tie patys žodžiai senosios kartos pateikėjų gali būti
sakė , lã úi lapė , sã ku sako , viµ.ku
tariami ir su kietu priebalsiu l (Morkūnas 1963: 6).
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vilko (Salys 1933: 28; 1935: 52, 61; 1946: 38, 39, 50; LKT 28; Morkūnas 2003: 926).
Aukštaičiai vakariečiai veliuoniečiai trumpina vienaskaitos galininko nekirčiuotus
ilguosius galūninius balsius, pvz., vã ga vagą , kã te katę (Salys 1946: 50; LKA II 63, 64,
65–66, žemėl. Nr. 47, 49; LKT 28). Salio nuomone (1992: 84), nekirčiuotų galūninių
balsių , , , ų trumpinimo (ar resp. išlaikymo) riba eina Nẽmuno upe, nuo kurios į
šiaurę (šiauriniai veliuoniečiai) šie nosiniai balsiai tariami trumpi, o į pietus (pietiniai
veliuoniečiai) – dažniau ilgi. Tačiau, anot Salio (1992: 84–85, 103), aukštaičių vakariečių
žiemiečių pietuose, t. y. jų paribyje su aukštaičiais vakariečiais veliuoniečiais, daugiau
trumpinamos tik daiktavardžių ir būdvardžių vienaskaitos vardininko galūnės, o
tariamosios nuosakos formos yra ilgos, pvz., b t būtų , pasa t pasakytų . Trumpos
rytinių veliuoniečių plote yra ir daugiskaitos vardininko galūnės, pvz., ã is akys , grã žus
gražūs (Serẽdžius) (Salys 1992: 103), tačiau šio ploto vakaruose, apie rbarką, – jau
ilgos, pvz., ã i s akys , grã žu s gražūs . Taip pagal nekirčiuotų žodžio galo ilgųjų balsių
y, ū tarimą Salys aukštaičius vakariečius veliuoniečius netiesiogiai, t. y. nurodydamas
ypatybių išlaikymo (resp. neišlaikymo) paplitimą, padalijo į vakarinius ir rytinius. Tokio
skirstymo laikėsi ir vėlesnio laikotarpio dialektologai ( inkevičius 1966: 118, žemėl.
Nr. 48; LKT 28; LKA II 61, žemėl. Nr. 43).
Pastarųjų kalbininkų teigimu, rytinių veliuoniečių plote taip pat trumpinami
žodžio vidurio nekirčiuoti ilgieji balsiai, pvz., givẽ nimas gyvenimas , grudũ grūdų
( inkevičius 1966: 109; LKT 28; LKA II 59–60, žemėl. Nr. 41), nekirčiuotus žodžio
vidurio balsius ė, o atliepia i, u, dvibalsiai ie, uo vienbalsinami, pvz.: pida pėdai , drubelès
drobeles , kek venas kiekvienas , rañkšlus tis rankšluostis (LKA II 79–80, 81–82,
žemėl. Nr. 64, 66; LKT 28). ytiniame aukštaičių vakariečių veliuoniečių plote kiek
ilginami kirčiuoti trumpieji balsiai i, u, pvz., v .sas visas , r .g rugį ( inkevičius 1966:
107; LKA II 37–38, žemėl. Nr. 19). Salio nuomone (1992: 86), tokios rytietybės, kaip
prieškirtinių y, ū trumpėjimas, dvibalsių ie, uo vienbalsinimas, būdingos aukštaičiams
vakariečiams žiemiečiams, esantiems šiek tiek į pietus nuo Šiauli , o visiems kitiems
vakariečiams, taigi ir veliuoniečiams, – svetimos. Todėl rytiniai veliuoniečiai daugeliu
ypatybių artimesni gretimiems šiauriniams aukštaičiams vakariečiams ir aukštaičiams
viduriečiams.
Aukštaičiai viduriečiai, kurių plote yra likusioji tirtų kaimų dalis, ryškių
skiriamųjų ypatybių neturi (nuo aukštaičių vakariečių ir rytiečių jie skiriasi tik kietojo
l tarimu žodžio pradžioje), todėl, anot Salio (1946: 53; 1992: 109), „atskiros ryškios
tarmės nesudaro“. Panašiai šiame skirstyme apibūdinta ir aptartoji aukštaičių vakariečių
veliuoniečių šnekta, kuri, Salio teigimu (1992: 102), taip pat esanti „<... tik pereiginė“.
abartinė kalbinė tiriamojo ploto situa ija. Surinkta XXI amžiaus tarmių
medžiaga (turimi garso įrašai) rodo, kad išvardytos ypatybės, nors ir rečiau girdimos,
tačiau būdingos šio ploto šnektoms ir dabar.
Fonetika. Iš turimų garso įrašų matyti, kad bendratyse su priesagomis -enti, -inti
vietoje en, in tariami ilgieji e , i , pvz.: padã r . jau žmo n m gi.v t, i. sen l u namùs
jau bú čeu nugab ta ( . K., gim. 1934 m., Naujasodžiai); neblo ga bùvo. gi.v t ( . K.,
gim. 1924 m., Vilkėnai); tai àš t bú čeu turbú t ir st .ngusis kaip nó rs ir et gi.v t,
ka prad s kur t, i su sá.ule parg t (V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai).
Vietoj nekirčiuotų (ir dažniau uždarų) galūninių balsių ė, o šiame plote tariami
i, u, pvz.: dv ká.rvis, žmó nis gi.v no. ( . K., gim. 1924 m., Vilkėnai); gi.v no.m
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*egl nuose pas v ru t vus, tà sesuõ jau ištek ju nebùvo. kam ú k u vald t, mergati,
kadà má.n bùvo. ddeli b dà, buvaũ numi.l tin . muč ùtis, bù.vo. ta. *margùti ta
tai vàt ta *š mùti,  dedi ru.kšt lis, obuol ùkai kvieče aguõnus, šé.uda. trá.ugdavo. iš po. stá.ltiesis, šveñti bũ na, nebùvo. tó k u pã pro.č ., ká.rvis apsiverš ve., kadà
bũ na to.k õ s ži.mèsnis vardnis, iš ktu ká.imo., tó k us tõ s ir danus t ó k us i.var us
lé.udiškus tõ s tó k us, pagrindè tai bùvo. ro.gùtis nuo ká.lno. ( . S., gim. 1943 m.,
Vareikoniai); uš *ci kiškis t palei mška t n bùvo. mo.k kla, ddeli bùvo. šeimyna ,
ddeli prad jau et ( . K., gim. 1934 m., Naujasodžiai); ir studeñtis, sudaũži mašna.,
ir gerà vakariẽni suruõšta, ž mis tai nemel o.rúoto.s bùvo., ã vi.s k l us, tõ s lauknis
gilės , t stã klis ta tai màno. užd ta audmas, bski didèsnis už tuõs v geles tó kes
júodus ... kum .ld lis tõ s d lis, sudaũži stó gus, rùdeni. tai jau takus visa ká.ime,
skri.n lis mednis bùvo. arbà tabus iš medžegõ s pas ú to.s (V. P., gim. 1935 m.,
Kaniūkai); ant ž mis patiẽstas gá.l bùvo., d.rbo. žmó nis su juõ ( . S., gim. 1943 m.,
Vareikoniai).
Tebetrumpinami vienaskaitos galininko nekirčiuoti ilgieji galūniniai balsiai
(jie sutrumpėja iki pusilgių ar net iki trumpųjų9, pvz.: mamà vsa . laka . kèbdavo
dúona. ( . S., gim. 1943 m., Vareikoniai); d.rbo. nu i prasid.rbo. bski. tã. žem le.,
nu ten da i kta. pùse . bùvo., par kã ra. sùdegi, tã nam li. iš mó l o. ( . K., gim. 1934 m.,
Naujasodžiai); bagus vidurne., bró lis vi.ré.uses i *amèrika . išvaž ve.s i ktas bró lis
igi  i *argentna . (V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai).
Žodžio pradžioje e, ei verčiami a, ai, pvz.: ddeli prad jau t vaika á.rzina,
mú.m atena va ail jau ( . K., gim. 1934 m., Naujasodžiai); ažer ùko. tó k o. n ra, i ain
in *nav ži. skaláut , k tur us adavo.m ( . K., gim. 1924 m., Vilkėnai); iš čè iš *agli.nũ
glynų (V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai); vsas alèktras (K. D., gim. 1923 m., Stabaunyčius).
etais atvejais kietinamas priebalsis l, pvz.: o pro šó na. ana lo.v lei gelažnei
(dar plg. parsvež m karstè geležnem ( . K., gim. 1934 m., Naujasodžiai); i juõs sulã si.t ,
bet ka b t jau bski daugeũ kalb jo. l . kiškai ( . K., gim. 1924 m., Vilkėnai);
kantr b . gelažn . ( . Š., gim. 1959 m., Muniškiai); palá.ido . sèrija. (K. D., gim. 1923 m.,
Stabaunyčius).
Vienbalsinami nekirčiuoti dvibalsiai ie, uo, pvz.: dv karvu.tès tur ù tai da vs pen .ko. pridúodam, let .viškai let .viškai visadà, kit *bãbtuse daba ku ku kenõ gimin ũ
va  ra tep va i tá.iko.si pri kapũ pri sàvo. šeimũ , va reke va kó ks vagas šen .ka.
tã patvark t ( . K., gim. 1934 m., Naujasodžiai); neišlé.idže v .nũ ( . S., gim. 1943 m.,
Vareikoniai); màno. dukt kadà bùvo. *vo ketjo.j,  ra m tuse pã vi.ždž ui kadà kã kó k us
dá.rbus padar t reke, i tàs põperis prastèsnis bùvo. (V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai).
Trumpinami nekirčiuoti ilgieji žodžio vidurio balsiai i, u, pvz.: tùrim gi.vul .ku.,
va an t važ úojant tó ke mo ki.kl .k . bùvo . , paskeũ tiẽ vis gi.véntojai, o če tai bùvo.
sand .l s gru.dá.m, j m tais už manè vi.rèsn ( . K., gim. 1934 m., Naujasodžiai).
Šiame plote ir dabar kiek pailginami kirčiuoti trumpieji balsiai i, u, pvz.: jõ t v .kas ( . K., gim. 1924 m., Vilkėnai);
taigi và vaika bùvo. maž .kai, mú.m 9 Anot kalbininko K. Morkūno, 1963 m. tyrusio
Vareikonių (LKA 470) ir gretimų kaimų (Piepãlių,
maž .kam reik jo. tarná.ut ãt, o paskeũ
Kani kų) kalbą, „nekirčiuoti ilgieji balsiai tiriamoje
kap bùs tep bùs niẽks než .no., arkl .tarmėje yra kiek trumpesni už kirčiuotuosius, o kartais,
d va čè va ( . K., gim. 1934 m.,
atrodo, tariami ir visiškai trumpai <... “ (Morkūnas
Naujasodžiai).
1963: 6).
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Žodžio pradžioje prieš užpakalinius balsius pridedamas priebalsis v, pvz.: vú kis
d .delis (K. D., gim. 1923 m., Stabaunyčius); vúogas, o vúogu. tai jau vaika edavo.m
(V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai).
Kirčiavimas. Dvibalsių tvirtagalė priegaidė tęsiama per abu dėmenis, pvz.: pasimá.udi.t vaikã ( . S., gim. 1943 m., Vareikoniai); jaũ t vo. t vã ( . K., gim. 1934 m.,
Naujasodžiai); riešutã vat susiskaič úot kiek ( . S., gim. 1943 m., Vareikoniai).
Kirčiuoti balsiai a, e, esantys trečiajame nuo galo skiemenyje, išlieka trumpi,
po kirčiu nepailgėję, pvz.: vàsara linùs tùs augna, ta išleja t . ràšala . , jau iš vàkaro.
(V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai); cibùlei á.ugdavo pavàsari, d delis kàminas, bùvo. d .delis
àžeras (K. D., gim. 1923 m., Stabaunyčius); mèdžega mško. ruõše (V. P., gim. 1935 m.,
Kaniūkai); dã tadà j jo. màšino.s, išlak . kètures paràs, j i jõ sèsere areštã vo., kàlin us
àtveda (K. D., gim. 1923 m., Stabaunyčius).
Mor ologijos ypatybės. Dar šiose šnektose iš pirmosios linksniuotės vienaskaitos
vardininko galūnės išmetamas trumpasis balsis a, pvz.: va vaks pàdeda, tai po m .šina
vens žùvo., kur va tó ks nam ùks aplé.istas, tvartùks va bùvo. va čè va už tu va prũ do.,
lko. tik gal .ks ( . K., gim. 1934 m., Naujasodžiai); tó ks maž ùks, tó ks peč ùks (K. D.,
gim. 1923 m., Stabaunyčius).
Panevėžiuk ir Kani kuose vartojamos tokios sangrąžinės veiksmažodžių for
mos, pvz.: mú s ká.ime va tap vadno.sis, tai aš kad džeugeũsis kàd apsaveu batukùs,
tai aš t bú čeu turbú t ir sté.ngusis kaip nó rs ir et gi.v t, ž u.r kit kàs dã ro.sis
daba, ta daba g dausis, rašeũsis atsimnus vs rašeũsis (V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai);
jaũ dv vã ro.sis merg .nas, bã r sis tiẽ v rai, vis džeũg sis màno. siuvmu, vs nó risis,
vis juõk sis iš manè, i te rú pino.sis, niẽko negird tis b .v ., ž nijesis jie (V. B.,
gim. 1928 m., Panevėžiukas).
Vartojamos tvirtapradiškai kirčiuojamos moteriškosios giminės daugiskaitos ga
lininko formos, pvz.: ko.k s basùtes js dar davo. ( . K., gim. 1924 m., Vilkėnai); langúotas tok s skarelès (V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai); padã re.s daba alkú nes to.k s
( . K., gim. 1924 m., Vilkėnai); vadno.m j s ankščeũ (V. P., gim. 1935 m., Kaniūkai).
Trumpinamos moteriškosios giminės daiktavardžių vienaskaitos vietininko
formos, pvz., gá.l ketvirtõ penktõ klã si, šitõ j didel j kã mero. (K. D., gim. 1923 m.,
Stabaunyčius).
Vartojama dviskaita, pvz., pagi.v noma d šim m tu. ( . K., gim. 1934 m., Nau
jasodžiai).
Kartais daiktavardžiai pavartojami kita gimine nei įprasta bendrinėje lietuvių
kalboje, pvz.: paskù kitõ j ká.imo.j t tur jo. da ú ki., su dage nuv .ja prisipjó vei žul s
vis k o.s, tõ s pač õ s ká.imo.s če b .vo. nemaža, bũ gna. i smúike. ( . K., gim. 1924 m.,
Vilkėnai).
Skaitvardžių keturi, šeši galininko galūnė yra ius, pvz., k tur us k palus dúono.s
(M. S., gim. 1933 m., Kaniūkai); dã v . šeš ùs tuõs bùtel us (K. D., gim. 1923 m., Sta
baunyčius).
Tariamosios nuosakos vienaskaitos pirmas asmuo baigiasi čia, pvz., bú če i àš
išveštà (K. D., gim. 1923 m., Stabaunyčius).
Linksni ir prielinksni vartosena. Prielinksnis pas vartojamas su kilmininku,
kai žymimas asmuo, kurio aplinkoje kas esti ar vyksta, pvz.: jina pas mú su. b .vo.,
užek čè pas mú su , pas kaimi.nũ (V. B., gim. 1928 m., Panevėžiukas); dá.r tek n ra
pas mú su. (M. S., gim. 1933 m., Kaniūkai). inkevičiaus teigimu (1966: 423), su
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kilmininku šį prielinksnį vartoja ne tik žemaičiai, bet ir gretimi aukštaičiai apie rbarką,
Veli oną, Ariógalą, Šiaul nus.
Prielinksnis ligi vartojamas su galininku, pvz., pašó ko. lig dv liktai vã landai
i namõ ( . K., gim. 1924 m., Vilkėnai). Šis prielinksnis, anot inkevičiaus (1966: 420),
aukštaičių tarmės plote dažnai vartojamas ne tik su kilmininko, bet ir su vienaskaitos
naudininko linksniu: Girdžiuos , Vilkav škyje, B ržuose, Li kmenyse, Ukmergėj . Tam
tikrais atvejais su vienaskaitos naudininku prielinksnį ligi vartoja žemaičiai apie Krẽtingą
( inkevičius 1966: 420).
abartinė situa ija ir skiriamoji patarmių riba. Tarmių klasifikacijų po
žiūriu, aptariamieji kaimai (ir visas buvęs valsčiaus plotas) atsiduria ties dviejų patarmių
riba arba labai netoli jos. Todėl spręsti apie pereinamajame kalbiniame plote esančių
atskirų vietovių tarminę priklausomybę sudėtinga, o kai kada ir neįmanoma, nes vienai
patarmei priskirtas kaimas dažniausiai turi ir gretimai patarmei būdingų ypatybių.
Iš sąlygiškai aiškesnių pavyzdžių minėtini Vareikonių (LKA 470) ir Muniškių
(LKA 496) kaimai. Tirti kaip „Lietuvių kalbos atlaso punktai“, šie kaimai dabartinėje
lietuvių tarmių klasifikacijoje kalbininkų buvo priskirti vakarų aukštaičiams kauniškiams
(plg. LKA I, žemėl. Nr. 1). Senojoje klasifikacijoje Vareikoniai patenka į aukštaičių
vakariečių veliuoniečių, o Muniškiai – aukštaičių viduriečių plotą. Beveik nepakitusią
šių punktų situaciją fiksuoja dabartiniai tarmių garso įrašai, leidžiantys šių vietų kalbą
laikyti būdinga vakarų aukštaičiams kauniškiams (žr. lentelę).
Likusius kaimus priskirti vienai iš dviejų patarmių nelengva. emiantis lietuvių
tarmių klasifikacijomis (žr. LKA I, žemėl. Nr. 1) ir „Lietuvos kelių atlaso žemėlapiais“
(LK 75–76, 92), žiūrėta, prie kokio artimiausio gyvenamojo punkto vienas ar kitas
kaimas yra.
Aptariant išvardytų vietovių ir viso ploto tarminę priklausomybę, remtasi ir pačių
pateikėjų liudijimais apie savo ar gretimus kaimus ir jų gyventojus (žr. lentelę).
Lentelė
Babtų valsčiaus kaimai dviejų tarmių klasi ika ijų po i riu
Nr.

kspedicijos
metu tirti
Babtų valsčiui
priklausę kaimai
Naujasodžiai
(arba Puidinė)

K. auniaus ir
A. Salio
klasifikacija

. inkevičiaus ir
A. Girdenio
klasifikacija

Dabartinė ištirtų
kaimų padėtis
tarmės požiūriu

aukštaičiai vakariečiai
veliuoniečiai

vakarų aukštaičiai
kauniškiai

2.

Kampai II

3.

Kaniūkai

aukštaičių vakariečių
veliuoniečių ir aukštai
čių viduriečių paribys
aukštaičiai vakariečiai
veliuoniečiai

vakarų aukštaičių
kauniškių ir šiauliš
kių paribys
vakarų aukštaičiai
šiauliškiai

4.

Panevėžiukas

aukštaičiai vakariečiai
veliuoniečiai

5.

Stabaunyčius

aukštaičiai viduriečiai

1.

vakarų aukštaičių
kauniškių ir šiauliš
kių paribys
vakarų aukštaičių
kauniškių ir šiauliš
kių paribys
vakarų aukštaičiai
šiauliškiai

vakarų aukštaičiai šiau
liškiai su slaviškaisiais
elementais
vakarų aukštaičiai kau
niškiai
artimesni vakarų aukš
taičiams kauniškiams
ir su slaviškaisiais
elementais
artimesni vakarų aukš
taičiams kauniškiams
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t sinys
Nr.

kspedicijos
metu tirti
Babtų valsčiui
priklausę kaimai
Babtai (mies
telis)

K. auniaus ir
A. Salio
klasifikacija

. inkevičiaus ir
A. Girdenio
klasifikacija

Dabartinė ištirtų
kaimų padėtis
tarmės požiūriu

aukštaičiai viduriečiai

vakarų aukštaičiai
šiauliškiai

7.

Vilkėnai

aukštaičiai viduriečiai

vakarų aukštaičiai
šiauliškiai

8.

Daubarai

aukštaičiai viduriečiai

9.

Vareikoniai

10.

Muniškiai

aukštaičiai vakariečiai
veliuoniečiai
aukštaičiai viduriečiai

vakarų aukštaičiai
šiauliškiai
vakarų aukštaičiai
kauniškiai
vakarų aukštaičiai
kauniškiai

pereinantys iš vakarų
aukštaičių kauniškių
į šiauliškius
vakarų aukštaičiai šiau
liškiai su slaviškaisiais
elementais
vakarų aukštaičiai
šiauliškiai
vakarų aukštaičiai
kauniškiai
artimesni vakarų aukš
taičiams kauniškiams

6.

Tokiu būdu Naujasodžiai (arba Puidinė), Kaniūkai priskirtini senojo skirstymo
aukštaičiams vakariečiams veliuoniečiams, arba dabartinio skirstymo vakarų aukštaičiams
kauniškiams. Šiek tiek toliau nuo Kaniūkų esantis Panevėžiukas tikriausiai taip pat
patenka į senosios klasifikacijos aukštaičių vakariečių veliuoniečių plotą, bet dabartinėje
tarmių klasifikacijoje jis jau yra prie pačios vakarų aukštaičių kauniškių ir šiauliškių
susikirtimo ribos.
Kampai II, kairėje Nevėžio pusėje esantis Babtų miestelis ir Vilk nų10 kaimas
išsidėstę vakarų aukštaičių šiauliškių plote.
Nors ekspedicijų metu ne iš visų kaimų medžiagos pakanka, nes nerasta ar ir visai
nesama vietinių pateikėjų, turimi garso įrašai beveik patvirtina išlaikytą, nors ir su tam
tikrais pakitimais, tiriamojo ploto tarminę priklausomybę. Pažymėtina dar ir tai, kad
dabartiniai kalbinti žmonės yra išsilavinę, nėra beraščiai, todėl jų kalba labai priartėjusi
prie bendrinės. Vis dėlto net ir tokioje kalboje viena kita ypatybė išduoda kalbančiojo
tarmę.
Naujausių garso įrašų duomenys rodo, kad Naujãsodžių, Kaniūkų (ir tikriausiai
Panevėži ko) kaimuose, kaip ir toje pačioje Nevėžio upės pusėje esančiuose Vareiko
niuose ir Muniškiuose, kalbama vakarų aukštaičių kauniškių patarme11.
Dėl skirtingos geografinės padėties šiek tiek skiriasi šių kaimų kalba. Naujasodžių
kaimas yra kiek toliau į vakarus nuo kauniškių ribos su šiauliškiais, kai tuo tarpu Kaniūkai
ir Panevėžiukas ar Vareikoniai yra prie pat jos. Tad nenuostabu, kad Naujãsodžiuose
daug geriau išlaikytas vakarų aukštaičiams kauniškiams būdingas ilgųjų ir trumpųjų balsių
skyrimas. Tik Stabaunỹčiaus kaimą, nors ir patenkantį į dabartinių vakarų aukštaičių
šiauliškių plotą, tikriausiai galima būtų laikyti artimesnį vakarų aukštaičiams kauniškiams.
Taip sprendžiama, remiantis vienos čia
gyvenančios, bet kitoje Nevėžio pusėje, 10 Buvusiame Babtų valsčiaus plote yra dveji Vilkėnai.
V siškių kaime (vakarų aukštaičių kau
Šiame straipsnyje aptariamas ekspedicijos metu tirtas
priešais Panevėži ką kitoje Nevėžio pusėje esantis
niškių plote), gimusios ir augusios pateikė
jos tarminiu įrašu. Šios pateikėjos teigimu, 11 Vilkėnų kaimas.
Muniškių, Vareikonių ir gretimų kaimų (Piepalių,
„nu babtiškiai tai maždaug šneka netarmišKaniūkų) kalbą Morkūnas (1962: 5–6; 1963: 6) taip
kai“ (K. D., g. 1923 m., Stabaunyčius).
pat priskyrė vakarų aukštaičių tarmių grupei.
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Likusieji kaimai – Kampai II, Vilkėnai ir galbūt Daubarai – jau artimesni vakarų
aukštaičiams šiauliškiams.
Atskirai aptartina toje pačioje Nevėžio upės pusėje esančio Babtų miestelio
padėtis. Dabartiniai garso įrašai fiksuoja labai nevienalytę kalbinę miestelio situaciją.
Vieni iš kalbintų žmonių yra gimę miestelyje, kiti yra atsikėlę iš aplinkinių kaimų
(Piepalių, Šaši ), todėl jų kalba nėra vienoda.
kspedicijos metu įrašyti pateikėjai iš Kampų II, Vilkėnų kaimų ir kai kurie
iš Babtų miestelio yra dvikalbiai, be lietuvių, mokantys ir vietos lenkų kalbą, todėl
pastarosios kalbos elementai jų lietuviškoje kalboje neišvengiami. Lenkų kalbos įtaka
juntama ir vietinės pateikėjos iš Panevėžiuko kalboje. Informantės, gimusios Bãbtų
vienkiemyje, bet dabar gyvenančios Babtų miestelyje, liudijimu, „ takos turėjo tie lenkų
lenkai, matyt“ (V. S., gim. 1955 m., Babtai).
Kaip ir minėtosios onavos, taip ir šios apylinkės yra buvusių dvarų teritorijoje,
taigi sąveika su slavų kalbomis būdinga ne tik pietinėms, bet ir pietrytinėms (iki
Nevėžio) dabartinių vakarų aukštaičių šnektoms, arba senojo skirstymo aukštaičių
viduriečių daliai (Markauskienė 1994: 31–34; Geržotaitė 2012).
švados. Apibendrinus naujausiais tarmių duomenimis pagrįstą vidurio lietuvių
kalbos ploto tyrimą, galima teigti, kad didžioji tirtojo Babtų apylinkių šnektų ploto dalies
kalba yra artimesnė vakarų aukštaičių kauniškių patarmei. a kalbama ne tik dešiniojoje
Nevėžio upės pusėje esančiuose kaimuose ir kartu „Lietuvių kalbos atlaso“ punktuose:
Vareikoniuose (LKA 470) ir Muniškiuose (LKA 496), ties kuriais kalbininkai brėžė
ribą, dalijančią vakarų aukštaičius į kauniškius ir šiauliškius. Kaip matyti iš straipsnio
pirmajame žemėlapyje pateiktos apytikslės linijos, žyminčios buvusio Babtų valsčiaus
vietovių tarminę priklausomybę, ir tarmių garso įrašų, ši patarmė vartojama ir kitapus
šios tradicinės, dvi patarmes skiriančios, ribos, ir netgi kairiojoje Nevėžio pusėje.
Paskutiniai garso įrašų duomenys rodo labai pakitusią kalbinę minėtų kauniškių
ir gretimų šiauliškių situaciją. Šiam plotui būdingos ypatybės vartojamos vis rečiau.
Didžiosios dalies pateikėjų kalba neretai pereinanti į netarminę lietuvių kalbą.
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Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos
Bãbtų apylinkių šnektose
Gintarė Judžentytė
Vilniaus universitetas

1. Šio straipsnio objektas – savitos sangrąžinių veiksmažodžių formos Bãbtų
apylinkių šnektose ir jų formavimosi aplinkybės.
2. Darbo medžiaga rinkta Babtuose ir aplinkiniuose kaimuose: Daubaruos , Kam
puos II, Puid nėje (dabartinis pavadinimas – Naujãsodžiai), Kani kuose, Panevėžiuk ,
Stabaunỹčiuje, Mun škiuose, Vilkėnuose. Per septynias dienas (2013 07 09–15) iš viso
apklausta 16 informantų (vyrų ir moterų), įrašyta apie 16 val. įrašų. Taip pat pasinaudota
2012 m. liepos mėn. ekspedicijos į Babtus ir jų apylinkes tarminiais įrašais, kurie šiuo
metu saugomi Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve.
3. kspedijų metu atrenkant pašnekovus, vadovautasi metodiniais nurodymais
tarmių medžiagos rinkėjams, kurie nuosekliai aprašyti knygoje „Visos tarmės gražiau
sios...“, t. y. idealiu atveju tikėtasi rasti sėslų vietinį (kelios kartos užaugo toje pačioje
vietoje) vyriausiosios kartos atstovą, susituokusį su žmogumi iš tos pačios vietovės, mažai
mokytą, nemokantį kitų kalbų (kiti nurodymai – žr. Mikulėnienė, agaišienė 2013).
Darbo medžiaga kaupta tiesioginio įrašymo metodu, taikant laisvojo pokalbio
variantą. Be to, buvo pildoma ir pateikėjo sociolingvistinė anketa – pritaikytas šio me
todo tikslinio interviu tipas (plg. Niebaum, Macha 2006, 11–50; L f er 2003, 40–52).
Kalbant su informantais užfiksuota, kad savitos sangrąžinės veiksmažodžių for
mos šiose šnektose vis dar gyvos ir plačiai tebevartojamos, pvz.: tam vaikui reikėjo pas
išsiimtis; koks guzas darosis; o čia tai perkasis t kav ir t. t.
Perklausius tarminės kalbos įrašus, buvo išrinktos ir užrašytos visos juose pavartos
sangrąžinio veiksmažodžio formos, sudarytos šių formų paradigmos. Taip pat buvo
sudarytos „Lietuvių kalbos atlase“ pateikiamų formų paradigmos, leidusios palyginti
dabartinę situaciją su ankstesne.
Paradigmos surašytos palikus tuščiuosius langelius (angl. holes in the pattern) (Mar
tinet 1960, 110) siekiant parodyti, kaip (ar) vėliau tie langeliai buvo užpildyti.
Pirmasis savitą sangrąžinių veiksmažodžių vartoseną Babtų apylinkių šnektose
pastebėjo Kazys Morkūnas 1963 m. Savo rankraštyje1 aprašydamas svarbiausias tar
mės ypatybes jis atkreipė dėmesį, kad Babtuose ir aplinkiniuose kaimuose vartojamos
„įdomios sangrąžinės veiksmažodžių
formos: juõ asis, d aũ asis, sk r tėsis“.
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 04 10,
Lietuvių kalbotyroje apie tokias
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
sangrąžinio veiksmažodžio formas ra
mokslo darbų komisijos įvertintas 2013 07 01, pirmą
šyta nedaug. Kalbamieji veiksmažodžiai
kartą paskelbtas 2017 06 08 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
dažniausiai įvardijami kaip formos su du
visatekstėje svetainėje
.llt.lt. Straipsnio kodas
kartus pakartota dalelyte ( inkevičius
elektroniniame serialiniame leidinyje LLT:20164 27
1966, 332); veiksmažodžiai, turintys
251 LI.
sudvejint sangr žos dalelyt (LKA III, 1 Straipsnyje remiamasi 1963 m. Morkūno rankraščiu,
kurį jis paruošė rinkdamas medžiagą „Lietuvių kalbos
98); dvigubos sangr žinės veiksmažoatlasui“. ankraštis saugomas Lietuvių kalbos instituto
džių formos (LKT
64).
Tarmių archyve.
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igmas inkevičius „Lietuvių dialektologijoje“ teigia, kad kalbamosios formos
yra retos ir pasitaiko daugiau ar mažiau sporadiškai ( inkevičius 1966, 332).
Antanas akulis aptardamas lietuvių kalbos būsimojo laiko formantų raidą aiški
na, kad sangrąžinės būsimojo laiko 3 a. lytys galėjo susiformuoti tik vienu būdu – prie
formos suksi (< suks + si) dar kartą pridėjus sangrąžos dalelytę – priešingu atveju
kalbos vartotojai šios formos (suksi) nebūtų identifikavę kaip sangrąžinės ( akulis 1966,
58), t. y. sangrąžinių būsimojo laiko veiksmažodžių formante -sis jis įžvelgia ne tik dvi
sangrąžos dalelytes, bet ir būsimojo laiko priesagą -s, taigi jis susidaręs suaugus trims
dalelytėms: -s + -si s i . Gauta forma suksis i vėliau turėjo sutrumpėti.
Šiuos teiginius akulis pagrindžia senųjų raštų pavyzdžiais2 ( akulis 1966, 59),
pvz.: wi si mones mieg ghie grab u gird dami bal a Sunaus mogaus bei trubas D EA pabus ir kel i si (MT 249r, 7–9); Teykis mu u i k au it biednu nupuo u iu Bo
adeiey nop áy t tau át idáwu iu Amen tikim wis i og tay mumis pone nuog t w to i i
(KN G 180,9–12); Ant kurio ateima mones prikiel i e O kune v gimtame wi i regie i e r
atduos i wi okio ant iames weyka a At akima ánt bay aus to pa aulo ga a (SG1 133,6–9)
ir t. t.
Autorius teigia, kad šitaip susidariusių sangrąžinių formų lietuvių kalboje yra
nemaža, tarp pavyzdžių jis pateikia ir kiek kitokios kilmės vadinasis (žr. ten pat) – formą,
kurios analogijos bus aptariamos šiame straipsnyje.
„Lietuvių kalbos atlaso“ trečiajame tome (1991) pateikiamos visos Lietuvoje už
fiksuotos veiksmažodžių, turinčių sudvejintą sangrąžos dalelytę, formos. Čia teigiama,
kad esamojo laiko vns. 1 a. formos su sudvejinta sangrąžos dalelyte -sis, pvz., nešuosis
(sn. ap škyje), sutinkamos retai (Bat galoje, Karm lavoje, K ugonyse) (LKA III 84).
samojo laiko vns. 2 a. formos užfiksuotos iš atskirų vietų ir daugiausia tik pavienės,
pvz.: rašaisis, nešiesis, prausiesis, sukiesis (sn. apyškyje, dž. Už saliuose) (LKA III 84).
samojo laiko 3 a. formų užfiksuota Graž škiuose (vadnasis), Vareikóniuose (pláunasis),
Legečiuos (juõkiasis), apyškyje (vẽdasis), Póderiškiuose (šlúojasis) ir Kaišiadóryse (tik
viena forma, drbasis) (LKA III 98). emiantis LKA pateikiama informacija, galima
sudaryti tokią esamojo laiko veiksmažodžių su sudvejinta sangrąžos dalelyte paradigmą:
Esamasis laikas
Vns.

Dgs.

I nešúosis

I

II rašasis, nešesis, prausesis, sukesis

II

III vadnasis, pláunasis, juõkiasis, vẽdasis, šlúojasis, drbasis

III = vns.

Būtojo kartinio laiko veiksmažodžių su sudvejinta sangrąžos dalelyte formos,
pasak LKA autorių, yra retos ir pasitaiko tik nedideliuose arealuose, pvz., nešiausis
(Vareikoniuose, Batėgaloje, sn. apyškyje) (LKA III 99). Taigi iš visų galimų būtojo
kartinio laiko formų LKA užfiksuotas tik 1 a., todėl būtojo kartinio laiko paradigma
atrodo skurdžiai:
2

akulio straipsnyje pateikiami tik pavieniai pavyz
džiai, šiame straipsnyje pateikiamas platesnis kon
tekstas.
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B tasis laikas
Vns.

Dgs.

I nešiaũsis

I

II

II

III

III

Iš būsimojo laiko formų LKA pateikiamas tik vienas apiškyje užfiksuotas pa
vyzdys nèšiuosis (LKA 105).
Būsimasis laikas
Vns.

Dgs.

I nèšiuosis

I

II

II

III

III

Skyrelyje apie tariamąją nuosaką teigiama, kad 1 a. formų su sudvejinta san
grąžos dalelyte užrašyta tik poroje vietų, pvz., sukčiasis (sn. apyškyje, Kaugonyse)
(LKA III 108), o 3 a. formos pvz., neštųsis, aptinkamos daug rečiau negu atitinkamos
tiesioginės nuosakos formos (LKA III 111). Iš to, kas pateikta, galima sudaryti šią ta
riamosios nuosakos paradigmą:
Tariamoji nuosaka
Vns.

Dgs.

I sùkčiasis

I —

II —

II —

III nêštųsis

III = vns.

Be visų aptartųjų formų, taip pat pateikiamos ir bendraties su sudvejinta sangrą
žos dalelyte formos, pvz.: juoktisis, praustisis, suktisis (LKA III 114). Greta pavydžių
teigiama, kad tokios bendratys lietuvių tarmėse aptinkamos labai retai (žr. ten pat).
LKA rašoma, kad paprastai šie veiksmažodžiai vartojami lygiagrečiai su kitomis
sangrąžinėmis formomis (LKA III 98).
Apibendrinant visas aptartąsias formas, jų vartoseną galima pavaizduoti žemėlapy
je3, kuriame matyti, kad savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos daugiausia vartojamos
Kauno apylinkėse, taip pat Babtuose ir jo apylinkėse (žr. 1 pav.).
Kalbamieji žodžiai taip pat minimi „Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijoje“.
Knygoje rašoma, kad pietinėje šiauliškių patarmės dalyje mėgstamos „dvigubos“ sangrą
žinės veiksmažodžių formos, pvz.: nešasis nešasiʼ, kabinasis kabinasisʼ, matosis matosiʼ,
darosis darosiʼ (LKT
2004, 64).
Vadinasi, nė viename iš šaltinių nerašoma apie kalbamųjų veiksmažodžių kilmę –
apžvelgta literatūra tik patvirtina temos ir iškelto straipsnio tikslo aktualumą.
4. Dėmesys dar kartą atkreiptinas į žemėlapyje (žr. 1 pav.) pavaizduotą formų
paplitimo arealą – jos užfiksuotos vakarų
aukštaičių šiauliškių ir vakarų aukštaičių 3 Žemėlapį parengė Lietuvių kalbos instituto dokto
rantė Laura Geržotaitė.
kauniškių plotuose (skiriamoji riba – Ne
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pav. ormų su
dviguba sangr ža
paplitimas
pav. Lietuvių rašto
kilmė

1 – dabartinė Lietuvos espublikos
riba,
2 – *tja, *dja > te, de izofona,
3 – l kietinimo izofona,
4 – an, am, en, em pirmojo dėmens
siaurinimo izofona,
5 – , siaurinimo izofona,

6 – t v , d v > v , dz v prieš i tipo
vokalizmą izofona,
7 – Žemaičių žemės siena XVI a.,
8 – apytikris plotas, iš kur kildintinas
vidurinis raštų kalbos variantas,
9 – apytikris plotas, iš kur kildintinas
rytinis raštų kalbos variantas
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vėžio upė). Pasakytina, kad šis žemėlapis primena inkevičiaus straipsnyje „Dėl lietuvių
raštų kilmės“ (1977) pateiktą žemėlapį (žr. 2 pav.).
Pasak inkevičiaus ( inkevičius 1977, 238), aštuntuoju įvardintam plotui priskir
tinas apytikris plotas, iš kurio kildintinas vidurinis raštų kalbos variantas. Ši teritorija
iš dalies sutampa su pirmajame žemėlapyje pažymėtu arealu, todėl darytina prielaida,
kad savitos sangrąžinės veiksmažodžių formos, jeigu jos senos, galėjo būti vartojamos
šiuo raštų kalbos variantu parašytuose tekstuose, t. y. Mikalojaus Daukšos „Katekizme“,
„Postilėje“, Merkelio Petkevičiaus pirmojoje reformatų knygoje, okūbo Morkūno
Postilėje, Saliamono Mozerkos Slavočinskio giesmyne „Giesmės tikėjimui katolickam
priderančios“, „Knygoje nuobažnystės“ ar Samuelio Boguslavo hilinskio „Biblijoje“
( inkevičius 1988, 173–228).
Prieš atliekant Babtų tarmės kontekstų analizę, patikrinti šie Lietuvių kalbos
instituto Senųjų raštų duomenų bazėje esantys senieji raštai: Daukšos „Katekizmas“,
„Postilė“, Slavočinskio giesmynas „Giesmės tikėjimui katolickam priderančios“ ir „Knyga
nuobažnystės“ (LKIe).
Peržiūrėjus konkordancijas, paaiškėjo, kad Daukša savo tekstuose vartojo įpras
tą sangrąžos dalelytę, pavyzdžiui: Ant wi ókio pakrúteimo ir pa igéi i mo yéidami
i eidami e dami ap i kdami pirtii
kómieip iprie e wákes arba buro
pátaliep („Katekizmas“, DK 19,17–21); Kur s pra id io i Dwa ios w tós gim i Marios
merg s („Katekizmas“, DK 23,8–10); Ke e i y numiru i pa á minto giw to u k nu
ir du i pad iwintas idán au daug n n ekad n mirt („Katekizmas“, DK 36,15–19);
epri rtinie ma da man po akim w to maie t o t wo („Katekizmas“, DK 139,15–17);
r kas wienók u man
ik i ma n u s au („Katekizmas“, DK 143,14–15); Tai
tó sis i g tei aus do D éwo idant tié kurie u m r atái nc iu d iktu tiektái ape t s
dabár nc i ius d moio („Postilė“, DP 7,29–30); tó is po akimi Tribun o ie patiés
Chr taus ir t nái i pildi sis ntai k t re Pr na ie („Postilė“, DP 7,43–44); Ugnis eis
pirm io ir ud gis w sús prié akius io r i ig ta sái ud inimas ikm ti a sis oki
g ti adar s („Postilė“, DP 8,25–26); D ewas nt do ir t nai nem ntas turi at aki
kur abái kartu r g sis kas c ia a dú r g ios („Postilė“, DP 10,29–30); ir paródi sis
.
.
a
ie pat m wi sú ir d á teip giw iu ka p ir miru iuiu („Postilė“, DP 13,19–20);
Prad sis io m t tei ibe ir gau umas pak iaus („Postilė“, DP 38,43); . Chr tus paród
si garbe áwo tad ir m s paro·di sime garbe („Postilė“, DP 86,21–22); Sugr kite
.
man ir a ugr s i m priárti sis („Postilė“, DP 280,40–41); éikite mané p wi s ir
.
a i s at i siu mók ū mán iu ir Dwa ia manáie („Postilė“, DP 436,18–19); nt m i
io kartais pikti Popie ius rasda os ir dábar randa si („Postilė“, DP 505,6–7) ir kt.
Dėmesys atkreiptinas tik į tai, kad pateiktuose pavyzdžiuose sangrąžos dalelytės vieta
įvairuoja – priešdėliniuose veiksmažodžiuose ji įterpta prieš galūninę morfemą. šį
faktą dėmesį yra atkreipęs inkevičius: „Priešdėliniai veiksmažodžiai bendrinėje kalboje
sangrąžos dalelytę turi tarp priešdėlio ir šaknies <... Tačiau mūsų senuosiuose raštuose
ir dabartinėse tarmėse (daugiausia žemaičių) sangrąžos dalelytės vieta yra laisvesnė:
dalelytė gali būti dedama ne tik tarp priešdėlio ir veiksmažodžio šaknies, bet taip pat
priešdėlinio žodžio gale arba priešdėliniai veiksmažodžiai būna su dviem sangrąžos
dalelytėmis (po priešdėlio ir žodžio gale)“ ( inkevičius 1981, 140–141).
Slavočinskio giesmyne greta sutrumpėjusios sangrąžos dalelytės -s sistemingai
vartojama sangrąžos dalelytė -se (daugiau apie jos vartoseną ir kilmę žr. inkevičius
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1988, 213–214), tačiau ji visiškai atliepia kituose vidurio rašto variantu parašytuo
se tekstuose vartojamą sangrąžos dalelytę -si: ay kas ta duona otin is / Am inibeie
link min is (SG1 136, 15–16); T iay kurie ne nores tikray v aykiti
i i pragara lip noy
ra is prapulditi (SG1 129,14–15); Ant kurio ateima mones prikiel i e O kune v gimtame
i i regie i e (SG1 133,6–7); Tris nuog v tekieima Karalus utika Kurie Diewa gimu ia
pri anu k ausese O piemuo raga o ia v io tas iem se (SG1 54,8–9); Kayp t n mones
biio ise, Sud ia tey us kad e i e, O nuodemes i zrey zk i e (SG1 154,19–21); Kur pradedase diena ir bengia e Tegul io wardás wentas o iná e (SG2 57,20–21) ir kt.
Slavočinskio giesmyne, kaip ir Daukšos kalboje, priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžos
dalelytė dažniausiai vartojama žodžio gale, yra nesutrumpėjusi.
„Knygoje nuobažnystės“ taip pat vartojamos įprastos sangrąžos formos: O negriatinos tarp wilanciuiu Su apiuokieiays niekad nedereios Batayg ie p ties okone
duk eios (KN G 1,6–8); O kad tay prásides wey dekite o pákia kite ga was iu u del
to jog artina i átpirkimás ju u (KN S 1,13–14); Kurs u nodiejá dr ey udan to is
O nepába nas wi ad io biio is (KN G 2,3–4); Kayp mi ins kie a i Ant koiu toia i
(KN G 14,41–42); r teyp ik galiy pákol wiet s ruo is Tay aw per ránkás wiens antram
paduo is (KN G 18,19–20). Palyginti su pirmaisiais atvejais, šioje knygoje priešdėlinių
veiksmažodžių sangrąžos dalelytė aptinkama dažniausiai tarp priešdėlio ir šaknies.
Pateiktieji senųjų raštų kontekstai neleidžia patvirtinti anksčiau iškeltos prielaidos
dėl savitų sangrąžinių formų vartosenos juose (pvz., vartojama kie i, toia i – ne kie is,
toia is), tačiau leidžia daryti kitą prielaidą – XVI–XVII a. tokios formos tiriamajame
areale greičiausiai dar neegzistavo. Vadinasi, jos nėra senos – susiformavo vėliau: galbūt
XVIII a., galbūt šiek tiek vėliau.
5. Straipsnio pradžioje minėta, kad kalbamosios Babtų apylinkių formos pirmą
kartą užfiksuotos Morkūno rankraštyje. Greta trumpų tarmės ypatybių aprašų, kuriuo
se šios formos įvardytos kaip savitos sangrąžinės veiksmažodžių formos, pateikiama
tekstų, įrašytų Vareikoniuose. Aptariamųjų veiksmažodžių juose nemažai, pvz.: kitaip
gyvenimas ėjosis; brolis buvo miške, būdavo valkiojasis; važiuoji ir dairaisis; kaip nors
tart sis; medis su medžiu trinasis; ar tu vietoj kraipštaisis ir t. t.
Taigi Babtų apylinkių (Vareikonių) žmonės vartoja įvairiais savito sangrąžinio
veiksmažodžio formas. as galima pavaizduoti paradigmomis:
Esamasis laikas
Vns.

Dgs.

I

I

II kraipštasis

II

III juõkiasis, prãšosis

III trnasis, juõkiasis

B tasis kartinis laikas
Vns.

Dgs.

I

I

II

II

III juõkėsis, vjosis, ž nijosis

III

vns.
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B tasis da ninis laikas
Vns.

Dgs.

I —

I —

II —

II —

III juõkdavosis, dãvėsis

III = vns.

Tariamoji nuosaka
Vns.

Dgs.

I

I

II

II

III

dgs.

III tatųsis

Kaip ir kitose vietovėse, kur, pasak LKA, užfiksuojamos kalbamosios formos,
taip ir Babtų apylinkės šnektoje daugiausia užfiksuota 3 a. formų.
2012 m. liepos mėn., praėjus beveik 50 metų nuo tada, kai Morkūnas užfiksavo
savitas sangrąžines formas, per ekspediciją Babtų apylinkėse paaiškėjo, kad kalbamieji
žodžiai gyvi ir tebevartojami. Daugiausia pavyzdžių užfiksuota Panevėžiuke, taip pat
Kaniūkuose. Kitose vietose – tik pavienės formos, tačiau surinktoje medžiagoje savitų
sangrąžinio veiksmažodžio formų gausu, pvz.: koks guzas darosis; juokiasis jos, kvatoja;
tegul vėdinasis; o čia tai perkasis t kav ; visi džiaugėsis mano siuvimu; visi juokėsis
iš mane; tam vaikui reikėjo pas išsiimtis; paskui dyvinosis tie ūkininkai; vokiečiai sau
varosis mumis ir t. t.
Tik pradėjus tyrimą, atrodė įmanoma ne viena hipotezė: 1) spėta, kad kalbamosios
sangrąžinės formos būdingos netranzityviniams veiksmažodžiams; 2) manyta, kad
kalbamosios veiksmažodžių formos glaudžiai susijusios su veiksmažodžių semantika;
3) daryta prielaida, kad kalbamosios formos vartoseną lemia priešdėlio buvimas ar ne
buvimas ir pan.
Ištyrus kontekstus, paaiškėjo, kad vadinamosios savitos sangrąžinio veiksmažo
džio formos vartojamos tiek su priešdėliniais, tiek su nepriešdėliniais veiksmažodžiais,
pvz.: darosis, išsiimtis; ir 2) vadinamosios savitos sangrąžinės veiksmažodžių formos
vartojamos tik su 3 vienaskaitos ir daugiskaitos asmeniu (žr. į pateiktus pavyzdžius),
kitais atvejais užfiksuotos įprastos sangrąžinių veiksmažodžių formos, pvz.: atsisėdam...
juokiamės; a čia prisisk si, a skauda kas, niekas nieko nepadės; aš tiek prisirišu prie tos
bažnyčios; prisiverkiam, kiek mes vargo matėm, kiek mes visko ir t. t. Taip pat aptinkama
kontekstų, kuriuose su tokia forma vartojami tranzityviniai veiksmažodžiai, pavyzdžiui,
važiavo pas išsiimtis, o veiksmažodžių reikšmių įtaka lieka neaiški.
Be to, Babtų apylinkėse surinkta medžiaga patvirtina LKA teiginį, kad savitos
formos paprastai vartojamos greta įprastų sangrąžinio veiksmažodžio formų, pvz., jis
dažnai juokias.
Apibendrinus medžiagą, sudarytos tokios Babtų apylinkėse surinktų pavyzdžių
paradigmos:
Bendratis: išsiitis.
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Esamasis laikas
Vns.

Dgs.

I džiaugiúos

I juõkiamės, gýdomės

II trùčijies

II

III vėdnasis, dãrosis

III vãrosis, juõkiasis, pekasis, ž nijasis

B tasis laikas
Vns.

Dgs.

I mokinaũs

I mãtėmės

II

II

III

III juõkėsis, sùposis, d vinosis, džiaũgėsis, bãrėsis

Paradigmos, palyginti su Morkūno tektuose užfiksuotų pavyzdžių paradigmomis,
rodo, kad greičiausiai savitos sangrąžos formos kalbamajame plote, išskyrus 3 a., jau yra
išnykusios. Žvelgiant į jas galima kelti ir antrąją prielaidą – kadangi iš visų galimų asmenų
(palyginti su LKA pateikiamais pavyzdžiais) yra išlikęs 3 esamojo ir būtojo laiko asmuo,
šis asmuo turėtų būti dažniausiai vartojama savito sangrąžinio veiksmažodžio forma.
6. Žinoma, dar kartą kyla klausimas, kokiomis kalbinėmis aplinkybėmis savita
3 a. sangrąžinė forma galėjo susiformuoti.
Pirmiausia reiktų prisiminti akulio užuominą, kad kai kuriose tarmėse yra san
grąžinio veiksmažodžio formų, susiformavusių taip pat, kaip, jo manymu, susiformavo
sangrąžinės būsimojo laiko 3 a. formos, pvz., vadinasis ( akulis 1966, 58).
Analizuojant per ekspediciją užfiksuotus pavyzdžius, labai sunku sutikti, kad
būtent tokia daryba buvo pritaikyta ir esamojo laiko sangrąžiniam veiksmažodžiui,
pavyzdžiui, sangrąžinė forma vadinas nesutampa su jokia kita forma, kalbos vartotojai
turėjo ją identifikuoti kaip sangrąžinę, tačiau Babtų apylinkėse ne vieną kartą vietoj
vadinas užfiksuota vadinasis. Tas pats pasakytina apie kitus užfiksuotus pavyzdžius,
pvz.: juokėsis, suposis, varosis ir t. t. Visų jų įprastos sangrąžos formos (juokės, supos,
varos) yra aiškiai atskiriamos ir suprantamos kaip 3 a. sangrąžiniai veiksmažodžiai ir
kalbamojoje apylinkėje vartojamos lygiagrečiai su savitomis formomis.
Apžvelgus visas sangrąžinio veiksmažodžio paradigmas, dėmesys krypsta į akulio
aptartąjį būsimojo laiko 3 a., pvz.: suksis, juoksis, barsis, supsis, džiaugsis ir t. t. Pasak
jo, šios formos susiformavo tik vieninteliu būdu – norint išlaikyti sangrąžinę reikšmę
buvo pridėta dar viena sangrąžinė dalelytė.
Gali būti, kad būsimojo laiko paradigmoje atsiradusi išskirtinė sangrąžinė forma
-sis (< si + si) padarė įtaką ir kitoms sangrąžinio veiksmažodžio paradigmoms – taip
analogijos būdu (tiesiog pridedant sangrąžos formantą -sis) esamajame, būtajame ir
būtajame dažniniame laike atsirado 3 a. forma su dalelyte -sis, pvz.: juokiasis, juokėsis,
juokdavosis. Taip pat turėjo būti paveikta ir tariamosios nuosakos paradigma, pvz.,
juoktųsis. būsimasis laikas 3 šio straipsnio skyrelyje aptartoje literatūroje neminimas,
nors būtent jo pavyzdžiu (konkrečiai – 3 a.) turėjo būti padarytos kitos formos.
Visose paradigmose atsiradusi trečiojo asmens forma su sangrąžos dalelyte -sis
turėjo paveikti kitų veiksmažodžių asmenų formas. Iš šiame straipsnyje pateiktų pa
vyzdžių ir kontekstų matyti, kad tai buvo vienaskaitos 1 ir 2 a. (dgs. 1 ir 2 a. nė karto

1307

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

neužfiksuoti). Babtų apylinkių tekstuose kalbamųjų formų nėra – tai leidžia spėti, kad
vėliau atsiradusios formos šnektose labai neįsitvirtino, todėl greičiau sunyko.
Kita aptartina sangrąžinio veiksmažodžio forma – bendratis. Kaip matyti iš pateiktų
pavyzdžių, Babtų apylinkių šnektose vartojamos ir savitos sangrąžinio veiksmažodžio
bendratys. Užfiksuota medžiaga leidžia spėti, kad sangrąžinės bendratys kalbamojoje
teritorijoje buvo suvienodintos taip pat analogijos būdu. Tiesa, čia, tikėtina, įmanomos
dvi galimybės.
Senųjų bendračių, pvz., juoktisis, surinktoje medžiagoje nerasta, tačiau jos grei
čiausiai taip pat padarytos pridėjus sangrąžos formantą -sis. Babtų apylinkės šnektose
užfiksuota bendratis išsiimtis. Šis pavyzdys tikriausiai padarytas pagal tokius veiksma
žodžius, kaip muštis, girdėtis ir t. t.
7. Tiesą sakant, šią teoriją iš dalies galima pagrįsti remiantis senaisiais raštais.
Kaip minėta anksčiau (žr. 4 skyrelį), viduriniuoju tekstų kalbos variantu parašytuose
senuosiuose tekstuose vartojamos priešdėlinių veiksmažodžių būsimojo laiko sangrą
žinės formos, kai sangrąžos dalelytė įterpiama tarp šaknies ir galūnės, pvz.: paródi sis,
prad sis. Tokios formos vartojamos greta nepriešdėlinių formų, pvz., tó sis (forma
kalbos sistemoje atsirado siekiant išvengti sinkretizmo su kitų asmenų formomis). aktą
galima paaiškinti dvejopai:
1. Priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžinės būsimojo laiko formos buvo priderintos
prie nesangrąžinių veiksmažodžių.
2. Tokia vartosenas įtakos turėjo kiti veiksniai. Čia dėmesį reikėtų atkreipti į tai,
kad visi straipsnyje paminėti senieji raštai yra versti iš lenkų kalbos:
2.1 „Katekizmą“ Daukša vertė iš XVI a. pabaigoje išėjusio Krokuvoje lenkiško
okūbo Ledesmos katekizmo vertimo, kurio vertėjas nežinomas ( inkevičius 1988, 177).
2.2 „Postilę“ Daukša vertė iš okūbo Vujeko „Postilla atholicka Mnieysza...“
( inkevičius 1988, 179).
2.3 Slavočinskio giesmynas daugiausia verstas iš lenkų kalbos, dalis iš lotynų
( inkevičius 1988, 208).
2.4 „Knyga nuobažnystės“ versta iš lenkų kancionalo ( inkevičius 1988, 216).
Ištyrus prieinamus originalus, paaiškėjo, kad lenkiškuose tekstuose identiškais
atvejais sangrąžos dalelytė vartojama atskirai nuo veiksmažodžio ir eina už jo, pvz.,
ir paródi sis
ie pat m wi s / ir d á tei giw i ka ir miru i i („Postilė“,
DP 13,19–20) plg. y oka e i by Pánem w y tkich ( P 13,19–20). Taigi gali būti,
kad lenkų kalba turėjo įtakos sangrąžinės dalelytės vietos parinkimui priešdėliniuose
veiksmažodžiuose, t. y. lietuvių autoriai norėjo atspindėti lenkišką sangrąžos dalelytę.
Abiem atvejais matyti dalelytė -sis (žyminti tiek būsimąjį laiką, tiek sangrąžinę
formą), kuri, kaip jau minėta anksčiau, analogijos būdu galėjo būti pritaikyta įvairių
laikų paradigmoms. Tik antruoju atveju jaučiamas tiesioginio vertimo iš lenkų kalbos
poveikis.
Lenkų kalbos įtaka taip pat paaiškintų, kodėl tyrėjų archajiška laikoma seka (prieš
dėlis sangrąžos dalelytė asmenuojamoji forma) (daugiau žr. inkevičius 1981, 140)
senuosiuose raštuose buvo pakeista.
8. Apžvelgus visus pateiktus pavyzdžius ir faktus, galima teigti, kad Babtų apylinkių
šnektose vartojamas savitas sangrąžinio veiksmažodžio formas įvardyti formomis su du
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kartu pakartota dalelyte, veiksmažodžiais, turinčiais sudvejintą sangrąžos dalelytę, ar
„dvigubomis“ sangrąžinėmis veiksmažodžių formomis galima tik iš dalies:
1. Iš pradžių turėjo susidaryti tarminės sangrąžinės būsimojo laiko 3 asmens
formos su formantu -sis, vėliau jos galėjo paveikti kitų laikų 3 asmens formas, o dar
vėliau – pagal analogiją susidarė ir atitinkamos 1 bei 2 asmens formos. Taigi tikrosiomis
formomis, turinčiomis sudvejintą sangrąžos dalelytę, turėtų būti vadinamos būsimojo
laiko 3 asmens formos, kitos – analogijos rezultatas.
2. Tarminėms sangrąžinės būsimojo laiko 3 asmens formoms gali būti nesvetima
ir lenkų kalbos įtaka: išnagrinėtuose senuosiuose raštuose (verstuose iš lenkų kalbos)
pateikiamos priešdėlinių veiksmažodžių sangrąžinės 3 asmens formos leidžia spėti, kad
sangrąžinių veiksmažodžių formos kalbamajame areale galėjo atsirasti analogijos būdu
iš formų, kurios buvo senųjų tekstų pažodinio vertimo iš lenkų kalbos rezultatas.
3. Savitos sangrąžinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektose yra paly
ginti naujos ir jau nykstančios.
Literatūra
akulis Antanas 1966, Lietuvių kalbos būsimojo laiko formantų raida, Baltistika 2(1), Vilnius.
KN G – Knyga nobažnystės, Steponas augelis Telega, Samuelis Minvydas,
onas Božymovskis, 1653 (naudotasi senųjų raštų duomenų svetaine
http:
.lki.lt seniejirastai).
LKT
– Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija, ima Bacevičiūtė, Audra
Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, dmundas Trumpa, 2004, Vilnius: Lie
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Santrumpos
a. – asmuo
dgs. – daugiskaita
dž. – dažnas, dažnesnis žodis; dažna, dažnesnė forma
sn. – seniau
vns. – vienaskaita
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Babtų valsčiaus vietovardžiai
Marija Razmukaitė

A. Gyvenamųjų vietų vardai (daryba ir kilmė)
Bãbtai – palyginti sena gyvenvietė, minima jau XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose1. XVIII a. gavę miesto teises, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais
Babtai buvo seniūnija, o Nepriklausomybės laikais – valsčiaus centras, apie kurį
būrėsi apie 60 gyvenviečių2. Tad numatyta straipsnyje aptarti šio buvusio valsčiaus
ribose funkcionavusių gyvenviečių vardus3 kalbiniu aspektu, būtent jų darybos ir
kilmės požiūriu.
Vietovardžių analizė, išskaidymas darybos požiūriu, atveria galimybes ne tik
pamatyti jų sudedamąsias ar suduriamąsias dalis, bet ir išryškinti kilmės polinkius.
Bãbtų apylinkės kūrėsi ir plėtėsi palengva. Iš pradžių ten gyvenviečių nebuvę daug,
vienas kitas dvaras ar palivarkas būrė apie save viensėdžius, vėliau su ekonominiais ir
politiniais pokyčiais kito ir gyvenvietės statusas ir apie ją besiburiančių kaimų skaičius.
Žinoma, atsekti, kurie tų kaimų yra seniausi, kurie naujesni – istorikų uždavinys, tačiau
tų kaimų vardų darybos ir kilmės analizė iš dalies gali atskleisti, kurie dariniai galėtų
būti archaiškesni ir kurie naujesni, pokrikčionybiniai ar dvarų paveldo dalis. Išnarsčius
vietų vardus dalimis, aiškėja, kas į vardą įeina, o drauge ir tai, koks darinių valsčiuje
paplitimas.
Paties miestelio vardo Bãbtai kilmė detaliai aptariama A. Vanago knygoje „Lietuvos miestų vardai“, siejant vietovardį su pravardiniu asmenvardžiu *Babtas, kuris,
tiesa, nėra šaltiniuose užfiksuotas, tačiau galėjęs būti, ir kurio kilmę galima būtų vesti
iš bãbt ʻbūbtʼ ar bàpt ʻbupt, pupt, lept...ʼ žodžių4.
Visų kitų gyvenviečių vardų darybos bei kilmės analizė atliekama, pa1
Plg. Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2,
sitelkiant schemas, taikytas A. Vanago
p. 349–350; Vanagas A. Lietuvos miestų vardai,
Lietuvos vandenvardžių analizei5.
Vilnius, 2004, p. 29.
Pagal kilmę visi Babtų valsčiaus gy 2 Žr. Lietuvos apgyventos vietos (toliau LAV), Kaunas,
venamųjų vietų vardai skirstytini į 1) vie 3 1925, p. 60–62.
Sunorminti duomenys imti iš 1935–40 m. laikotovardinius (kilusius iš kitų vietų vardų –
tarpio gyvenviečių vardų bylų, saugomų Lietuvių
upių ar kitų kaimų vardų), 2) apeliatykalbos instituto Vardyno skyriuje. Bylos yra rank
raštinės (mašinraštis), paruoštos spaudai, sudarytos
vinius (kilusius iš bendrinių žodžių) ir
pagal Lietuvos apskritis ir valsčius; gyvenamųjų
3) asmenvardinius (kilusius iš vardų, pavietų vardai jose prieškariu kalbininkų tikrinti,
vardžių ar pravardžių).
kirčiuoti, norminti.
Darybos aspektu Babtų valsčiaus 4 Žr. Vanagas A. Min. kn., p. 32; dar žr. Lietuvos
vietovardžių žodynas (toliau – LVŽ), Vilnius, 2008,
gyvenamųjų vietų vardai skirstytini į pirt. 1, p. 288.
6
minius ir antrinius vardus .
5
6

Plg. Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba,
Vilnius, 1970, p. 25.
Pirminiais vietų vardais laikomi tie, kurie neturi
darybos formantų – jie tiesiog perimti iš kitų vardų
ar apeliatyvų; antriniais laikomi vardai, turintys
kelių tipų darybos formantų (galūnių, priesagų ar
priešdėlių) ar sudaryti iš kelių šaknų bei sudėti iš
kelių žodžių.
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I. Vietovardiniai gyvenamųjų vietų vardai
1. Kilę iš upėvardžių
1.1. Pirminiai
Algupỹs k.: Algupỹs up. (Bb)7; Vejuonà k. (išn.): Vejuonà up. (Vlkj).
1.2. Antriniai. Priešdėliniai
Antã-gynė k., Pa-gỹnė k.: Gynià, Gyn, Gỹnė up. (Vnd); Pa-strẽbė dv. (išn.):
Strẽbas up. (Čk); Pa-striunỹs k. (sen. Pastriūnė), Za-striūnė k. (išn.): Striūnà up. (Vlkj).
2. Kilę iš kitų gyvenviečių vardų
2.1. Priesaginiai
Antagyn-lės k.: Antãgynė k.; Panevėžiùkas buv. bk., dv.: Panevėžỹs mst.

II. Iš bendrinių žodžių kilę (apeliatyviniai)
gyvenamųjų vietų vardai
1. Pirminiai (daugiskaitiniai)
Eglyna k.: eglýnas; Kampa k.8: kapas.
2. Antriniai. Sudurtiniai
Bd-viečiai vs.: būdà ʻpalapinė, pastogė, namelis (sargo, piemens ar kt.); menka
triobaʼ ir vietà9; Nauj-ã-triobiai dv., k.: naũjas ir triobà ʻtrobaʼ.

III. Asmenvardiniai gyvenamųjų vietų vardai
1. Pirminiai
Tai iš daugiskaitos vardininko formų atsiradę vardai: Bãbtai k., mstl.: *Babtas ; Bajnai dv., k.: *Bajėnas, plg. avd.
Bãjus, Bajẽlis11; Berlaniai k.: *Berlanis, 7 Upėvardžiai su jų lokalizacijos nuorodomis teikiami
plg. vok. avd. Behrle, Beerli ir kt.; Buiš Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyno, Vilnius, 1963.
kolancai dv. (išn.)< *Bukalonys (?), plg. 8 Minėtose tarpukario gyvenviečių vardų bylose, taip
pat ir LAV sąrašuose šiame valsčiuje fiksuojami net
avd. Bukalis, Bùkolė, Bukaskis ar pan.;
treji Kampa: Kampa-Klementai, Kampa-MotiejDaubãrai k.: Daubãras; Gailiùšiai k.:
nai, Kampa-Tucẽvičiai, kurių antrieji nariai yra
Gailiùšis; Janušaičiai k. (išn.): Janušáitis;
asmenvardinės kilmės iš atitinkamų, matyt, ten gyvenusių ūkininkų pavardžių – Klèmentas, Motiejnas,
Juginta k.: *Jugintas, plg. avd. Jugáila,
Tucẽvičius.
Jógintas; Juodóniai k., dv.: Juodónis; 9
Dėl darybos ir kilmės dar žr. LVŽ, p. 589–560, nors
Kanikai k.: *Kaniūkas, plg. avd. Kapirmasis narys gali būti ir iš avd. Būdà.
niùchas; Kilbisa k.: ? *Kilbisas, plg. 10 Žvaigždutė prieš žodį žymi, jog tas žodis ar vardas
nėra užfiksuotas turimuose šaltiniuose, jis tėra reavd. Kilbáuskas; Papačiai12 k.: Papatis;
Piepãliai k.:Piepãlius; Rebzdžia dv. (išn.): 11 konstruotas.
Dėl asmenvardžių (avd.), t. y. pavardžių ar vardų žr.
Rebzdỹs; Sitknai k., vs.: *Sitkūnas, plg.
Lietuvių pavardžių žodynas, Vilnius, 1985, d. 1; Vilavd. Sitkà, Sitkẽvičius; Šašia k., dv.: Šãšis,
nius, 1989, d. 2 ir Kuzavinis K., Savukynas B.
Lietuvių vardų kilmės žodynas, Vilnius, 2003. Dėl
Šašỹs; Urnžiai k.: Urnžius, Urnžis; VaBajnai ir Berlaniai kaimų vardų kilmės dar žr. LVŽ,
reikóniai k., dv.: *Vareikonis, plg. avd.
p. 305 ir 440.
Varekis, Vareikà; Viknai k.: *Vikūnas, 12 Vietovardis gali būti siejamas (nors tai ir mažiau
įtikima) ir su augalo pavadinimu papatis.
plg. avd. Vkas, Vikanis, Vikonis.
10
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2. Antriniai
2.1. Priesaginiai (su -išk-): Kačin-iškė dv. (dab. k.): Kačinas; Ciñk-iškiai k.:
Cnka, Ciñkus; Mun-škiai dv., bk.: Mùnis, Mùnius; Romãn-iškiai vs.: Romãnas; Vỹdriškiai k. (išn.): *Vydra, plg. avd. Vidrà, brus. pvd. Выдра13; Vikūn-škiai vs. (išn.):
*Vikūnas, plg. avd. Vkas, Vikonis; Võs-iškiai k. (sen. Vos-iškės): Vosỹs, Vosis; Rokškis k.: Rõkas.
Ne visai aiškios kilmės ir darybos yra dvaro vardas Babcinà. Manoma (žr. Vanagas A. Lietuvos miestų vardai, p. 2004; LVŽ, p. 284), jog vietovardžio šaknis babc- yra
apslavinta iš babt-, tad vardas sietinas su avd. *Babtas; o priesaga -ina taip pat galėtų
būti apslavintas priesagų -inė ir -ynė variantas.
2.2. Sudurtiniai, arba dūriniai14
Gáil-ia-kaimis k.: Gáilis, Galis ir b. ž. káimas; Janu-grodas dv. (išn.): Jãnas,
Janus ir lenk. gród ʻpilisʼ15; Žemat-kiemis dv. (dab. k.): Žematis ir kiẽmas.
2.3. Užfiksuotas ir vienas sudėtinis vietos vardas – Nadvejuonà–Džiaugškė vs.
(išn.), kurio pirmasis narys sietinas su upės vardu Vejuonà (Vlkj) su slaviškos kilmės
priešdėliu nad- ʻant, viršʼ, antrasis iš avd. Džiáuga, Džiaugỹs su priesaga -išk-.

IV. Kiti neaiškios ir slaviškos kilmės vietų vardai
Lipanuvka k. (išn. ) – galbūt sietina su lenk. lipa ʻliepaʼ arba su lip- šaknies asmenvardžiais, plg. avd. Lipáuskas, Lipnskas ir pan.
Stabaunỹčius k. – neaiškios kilmės.
Tarpukariu pakeisti dvarų, kaimų vardai taip pat sietini su slavizmais:
Kševina dv. (dab. Krivnai) sietina su lenk. krzywy ʻkreivasʼ;
Vilčatava ‖ Vičiatava k. (dab. Vilknai) – su lenk. wilczata ʻvilkiukaiʼ;
Zacišiai ‖ Zaciša k., dv. (dab. Karál-giris) – su lenk. zacisze ʻnuošali, rami vietaʼ.

Išvados
Gyvenamųjų vietų vardų analizė rodo, kad Babtų valsčiuje paplitę palyginti vėlyvo sluoksnio su krikščioniškos kilmės asmenvardžiais sietini kaimų, dvarų vardai; labai
nedaug čia tėra iš upėvardžių bei iš apeliatyvų kilusių kaimų vardų, kurie galėtų būti
atėję iš ankstesnių laikotarpių.

Galbūt vietovardį galima sieti ir su bendriniu žodžiu
výdra ʻaudra, vėtra, viesulas; lietaus ruožasʼ.
14
Šių trijų dūrinių nėra fiksuota LAV Babtų valsčiaus
kaimų sąraše, matyt, tai naujesni vardai, atsiradę
tarpukariu.
15
Dėl lenkiškų žodžių ir jų reikšmių aiškinimo žr.
Vaitkevičiūtė V. Lenkų–lietuvių kalbų žodynas,
Vilnius, 1979.
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B. Kiti vietovardžiai
(žemėvardžiai, upėvardžiai)
Šie vietų – pievų, ganyklų, ariamos žemės, miškų ir kt. – vardai, pelkėvardžiai
bei upėvardžiai žemiau surašyti abėcėlės tvarka pagal kaimus.16
Antagynlių k.: Davargùpis upl.17, Dešimtnė ‖ Desincna ar., pv., Ìšdagai b., Juodẽliai
krm., pv., Kelmỹnė ‖ Čebsek pv., Klóniai ar., Mško kálnas ar., Savo pasėkà pv.,
Šaltnis pv.;
Antãgynės k.: Apýtvaras krm., Antčbalė pv., Bendrà krm., Daugbala ar., Dẽksnė pv.,
Dokỹnė b., Elẽnos salà pv., Galniai ar., pv., Gõjus krm., Chòleros kapa ar., dr.,
Ìšdagai pv., Júodgiris ar., pv., Júodžiai ar., Kaukãzas ar., Kemedenė ar., pv., Kupstỹnė
pv., Kupstynlė pv., Kdra b., Lelijà pv., Lendrùškė krm., pv., Malivánka pv.,
Palestinà ar., pv., Purvakunė ar., Pùrvabala b., pv., Semonatis pv., Sketenė b.,
pv., Sižnė pv., Tetvalkà ar., Tilvikškė ar., Ùpė pv., Verùpė upl., Vidumškiai ar.,
pv., Žaliàsis keliùkas kl., Žeksnė (Aksnė) krm., pv.;
Bãbtų bk.: Aukštasis Beržininkas drb., Aukštóji Betýgala drb., Beržýtė drb., Bovnia gyv.
vt., Cibakalnis kln., Dembova blota b., Ddžbala b., Didžióji Júodbala b., Dirvinė
gyv. vt., Gynià up., Kùprė upl., Mažóji Júodbala b., Rùdbala b., Ručáikos grv.,
Sennevėžỹs grv., ež., Teškupis upl., Verùpė upl., Žỹdų kapa pak.;
Eglyn k.: Akmenỹnė ar., Alksnups ‖ Eglyn upẽlis ‖ Upis upl., Asiklės pv., Bãbtkelis kl.,
Kamšẽlės b., Karklupỹs ‖ Upẽlis upl., Kelmỹnė b., pv., Lankùtė pv., Paluõbiškė ar.,
Papálkelis kl., Pirtiẽs balà b., Purvalksnótas b., pv., Servitùtas dr., pv., Skynmas dr.,
pv., Šãkos krm., pv., Ùžtvaras krm., pv.;
Gailiùšių k.: Barsukinė ar., Kiaunùpis ‖ Kelnùpis upl., Ožkabalė b., Pūriškiai skyn.,
Sibirkelis kl., Veiverinė ar., Verupỹs ‖ Verupis upl., Žiegždrai b.;
Janugrodo dv.: Aluonà up., Girùtė mškl., Žsinas upl.;
Janušaičių k.: Akmenýtė ar., Bendrà ar., pv., Brãvoras ar., pv., Gailškiai pv., Gūdkalnis ar., Juõdžiai pv., Kačérga ar., pv., Kãpinės ar., kp., Kovškiai ar., pv., Lankẽlė pv.,
Lepšškiai ar., Pakráuklė ar., pv., Pasvártė ar., Raudónas kálnas ar., Regiškiai pv.,
Sebtiškiai ar., pv., Séngynė upl., Vidùpievis ar., pv.;
Jugint k.: Šveñto Jõno šaltinlis šlt., Šilẽlis mš.;
Juodónių k.: Dažas pv., Júodžbala plk., Pajáujis pv., Vidùgiris pv., Vidùpievis pv.,
Žỹdbala b., db.;
16
Duomenys imti iš prieškario Lietuvoje (apie
Juodónių dv.: Kapniai kp., Lãgeriai krm.,
1935–1940 m.) sudarytų „Žemės vardyno“ anketų
pv., Võpnyčia upl.;
pagal valsčius ir kaimus ir saugomų LKI Vardyno
Munškių k.: Alksnótas mškl., Akmenỹnė
skyriuje. Didžioji dalis šių vietovardžių anketų sąrašuose yra sukirčiuoti, kai kurie liko nekirčiuoti – čia
drb., Apynójus dr., Apušóta upl.,
Apušótas dr., pv., Dieliõs trakẽliai ‖ 17 pateikiama taip, kaip fiksuota šaltinyje.
Vandenvardžių kilmė ir daryba aptarti A. Vanago
Gieliõs trakẽliai pv., Dubarė ln.,
darbuose (žr. Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų
Gadžkalnis pak., Gadžio skiautur
daryba, Vilnius, 1970; Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Vilnius, 1981).
pak., Ìšdaga b., pv., Júodbala pv.,
18
Kai kurie vietovardžiai pasikartoja keliuose kaiKapa kp., Kapẽliai sen kp., Kasčiùšmuose: upėvardžiai tuose kaimuose, pro kuriuos
kos dažas gn., pv., Kiaunùpis ‖
upė ar upelis teka, kiti žemėvardžiai – dažniausiai
Kelnùpis upl. 18, Krevežeris ež.,
besiribojančiuose kaimuose.
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Kulỹs pv., Lankùtė prie dvãro vt., Lẽgeriai pv., Ožk balà pv., Pliakalnis kln.,
Pečkùltė ež., Prusokiškė ‖ Prusokynė b., krm., Purviai kln., Rãguva kl., Raistẽlis
pv., Saũsinė upl., Sirùtiškė ež., Šniūrẽliai dr., Tiltabalys dr., pv., Trãkai dr., Ùžežerė
pv., Vãnagynė b., dr., pv., Vidgirys drb., kl. dalis, Vuogýnas sdb.;
Munškių dv.: Didỹsis rẽvas grv., upl., Dvanos pv., Kauprỹnė pv., Võpnyčia dr.;
Naujãtriobių k.: Ajerỹnė b., Alksnótas ar., pv., Atkõčbalis b., rst., Beržótas vs.,
Buragỹnė mškl., Daujotỹnė vs., Duferencė (?) pv., Helinóva buv. plv., Kampnė b.,
pv., Kaũprė ar., Kelmỹnė pv., Lankùtės pv., Marijampòlis vs., Margẽlis ar., dr.,
Maurỹnė db., Skrynià ar., pv., Skirpstỹnė dr., lgm., pv., Trẽčdalinis ar., Užnėžỹnė vs.,
Ùžtvaras pv., Vejuonà up., Zatoka pv.;
Naujãtriobių dv.: Buragỹnė ar., Čeplinsk upẽlis upl., Ẽžeras ež., Plytnyčia ‖ Cegelnė ar., pv.;
Papačių k.: Daugupỹs upl., Kelnùpis ‖ Kiaunùpis ‖ Kélnupis upl., Medekšỹnė mš.,
Meistrỹnė dr., krm., pv., Naujena dr., pv., Pūščià mš., pv., Rastas b.;
Piepãlių k.: Akėtỹnė b., pv., Asiklės pv., Dažas ar., pv., Garnupis upl., Kaukãzas pv.,
krnt., Kaukaziùkas krnt., Limpýnas krm., rst., Mãstinė pv., Naujãkelis kl., Pliakalnio
upẽlis ‖ Tekančià upl., Puplaiškỹnė ar., Skynimlis pv., Varlupỹs upl., Žvyryniùkė ar.;
Rokškio k.: Grióvis upl., Ožkenikė pv., Ùžbaliai mš.;
Sitknų k.: Beržutlis mš. dalis, Duobinė b., rst., Kauprỹs pv., pak., Kamšà pv., Lendrỹnė b.,
Trakų pieva pv.;
Šaši k.: Bernókampis ež., Balaičiai (?) (t. Balaici), pv. Brõvaras ar., Bedugniùkas ež.,
Cegelnė (t. Cegelna) ar., Gidantiškė (t. Gidantiška) upl., Kapatinùkai ar., Rùdbala b.,
Varyklai ar.;
Šaši dv.: Dirvinė b., Georginija kln., Júodbala b., Lepkelis kln., Varupeliùkas upl.;
Vỹdriškių k.: Aksnupis upl., Daũgupis ‖ Daugupỹs upl., Romainiškės krm., pv., Tuliejos pv.;
Vilknų k.: Dérkis ‖ Derkỹs upl., Gelùžė b., Sūrùpė upl., Šùnbala b., Rastas b., Upẽlis
upl.;
Võsiškių k.: Antnalupỹs upl., Dẽgsnis ar., Eglýnkelis kl., Kálkinyčia db., pv., Kultókiškė
sln., Kudrnų skynmas ar., Paluobiškė dr., pv., Pašlatė sln., Pašlatės kẽlias kl.,
Stuplyčià db., Šlas ‖ Skynima l., Žỹdmiškis dr. pv., Žvyrinčius sln.;
Žematkiemio k., dv.: Babcnos dvãras (sen.) ‖ Žematkiemio dvãras (nj.), vs., dv.,
Bedùgnis ež., Dumburỹs pv., Grūšaitė ar., Gudiškė pv., Grabélka kl., Koplyčià
senkp., Kūlỹs pv., Kvatérkos ar., Lipė pv., Pakaruõklis pv., Paluõbiškė ar., Pakalnės
kelias kl., Piliakalnis kln., Rãgana b., pv., Rūdýnas b., Skynmas pv., Sodẽlis ar.,
Slỹvakalnis dr., pv., Sodýba ar., Võsiškių kapa senkp.
Čia išdėstytų vietų vardų kilmė ir daryba nebandoma aptarti, nors plika akimi
matyti, kad tai daugiausia su apeliatyvais sietini vardai, o jų seniausias sluoksnis – vandenvardžiai, kaip minėta anksčiau, išanalizuoti A. Vanago darbuose. Kadangi žemėvardžių specifika ir motyvacija skiriasi nuo gyvenamosioms vietoms suteikiamų vardų
specifikos (tai atskiras galbūt net palyginti jaunesnių vardų sluoksnis), tad jiems reikėtų
atskiros analizės, atskiro straipsnio.
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Sutrumpinimai
aps. – apskritis

lgm. – lyguma

ar. – arimas

ln. – lanka

avd. – asmenvardis

mš. – miškas

b. – bala

mškl. – miškelis

b. ž. – bendrinis žodis

nj. – naujas

bk. – bažnytkaimis

pak. – pakiluma

Bb – Bãbtai

plv. – palivarkas

buv. – buvęs, usi, buvę

pv. – pieva

Čk – Čẽkiškė (Kauno r.)

pvd. – pavardė

dab. – dabar

rst. – raistas

db. – dauba

sdb. – sodyba

dr. – dirva

sen. – seniau

drb. – dirbama žemė

senkp. – senkapiai

dv. – dvaras

skyn. – skynimas

ež. – ežeras

sln. – slėnis

gn. – ganykla

šlt. – šaltinis

gyv. vt. – gyvenamoji vieta

t. – taria

grv. – griovys

up. – upė

išn. – išnykęs, išnykusi

upl. – upelis

k. – kaimas

v. – vardas

kl. – kelias

Vlkj. – Vilkijà (Kauno r.)

kln. – kalnas

Vnd – Vandžiógala (Kaũno r.)

kp. – kapinės

vs. – viensėdis

krm. – krūmai

vok. – vokiečių

krnt. – krantas

vt. – vieta

l. – laukas
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Babtų apylinkių upėvardžiai
Sudarė Damijonas Šniukas

ia pateikiamas apypilnis B btų apylinkių upių ir upelių vardų sąrašas. Vadovautasi A. Vanago „Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynu“ (Vilnius, 1963), 1934–1937
metų Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo karo topografijos skyriaus ( 1 25 000)
ir kitais žemėlapiais, konsultuotasi su vietos gyventojais. Kai kurių upėvardžių kirčiavimo nepavyko nustatyti. Sutrumpinimai dš. – dešinysis intakas, kr. – kairysis intakas.
gu s Striūnos dš.
ksnu is Daugupio dš.
u n Nevėžio dš. Intakai kr. – ėlupis,
Sakuona, Sakuonravis, Kriausupys; dš. –
ąsinas.
nta u s, Vejuonos kr.
siūk s Nevėžio dš., įteka prie Piepalių
piliakalnio.
aču ė, Urkos kr.
au
s Strebuko dš.
aunė Vėrupės dš.
eru ė Vejuonos kr.
rikas, virblio dš. teka ig niškas (dš.).
ig ni kas Bubriko dš.
argė Aluonos dš.
augu s Gynios kr.
erk s Gynios dš.
eiki kė Nevėžio dš., įteka kiek aukščiau
Aluonos.
g nu is Nevėžio dš.
arn u is Asiūkl s) Nevėžio dš., Piepalių
kaime patvenktas.
ni Nevėžio kr. teka į Nevėžį prie Babtų.
Intakai dš. Geležė, Skraudupis, Daugupys,
Verupė, Krasukinė, Tiltis, Tvirupis, kr.
Bytvanas, Sengynė, Derkys, Dvyliukas,
Kakšlis. Ant upės įrengti Pociūnų ir anušonių tvenkiniai.
u
a, Vejuonos kr.
ievinė virblio dš.
ak is, Gynios kr.
iaun is Keln pis Nevėžio kr. Auštupį ar
intaką dar vadino Padaugupiu. emupyje
įrengti 3 tvenkiniai.
rasuk nė Gynios kr.
riausu s Aluonos kr.
rė Nevėžio kr., teka šalia Babtų kapinių.
e tu s Aluonos dš.
u is Aluonos kr.
e ku is, Strebuko kr
Nevė is N muno dš. Didžiausi intakai kr.
Al nta, uod , Up tė, Linkav , bel s,
Bar pė, Gyni ; dš. uost , Ki šinas, Li udė,
Kr ostas, Dotnuv lė, Sm lga, Š švė, Aluon , Striūn .

a augu is, Kiaunupio intakas ar aukštupys.
utnu s Šušvės dš.
aku n Aluonos kr.
ak nravis Sakuonos kr.
a sinė Nevė i kr Užtvenkus up , suformuoti Sausinės ir uniškių tvenkiniai.
ng nė Gynios dš.
ietuv ės ąsino kr. teka ąsinėlis (dš).
kra u is Gynios kr.
tark ė, virblio dš.
tre kas Striūnos kr. Intakai dš. Baublys,
Šunupis, Verupis; dš. eškupis.
triūn , Nevėžio dš. teka ties Panevėžiuku.
Intakai kr. Šakė, Strebukas; dš. Voveris,
virblis, Algupys. 4 km nuo žiočių įrengtas
Krivėnų tvenkinys.
kė Striūnos kr.
arkak is Kriausupio dš.
unu is, Šunupio dš.
unu s Strebuko dš. Iš dešinės įteka Šunupėlis.
ventu s Nevėžio dš. teka šiek tiek žemiau Gynios.
e ku is Nevėžio kr. teka Babtų pietinėje
dalyje.
tinis Urkos kr.
i tis Gynios dš.
i u is Gynios dš.
rka Barupės kr. Intakai kr. Bačupė, Taurupė, Tiltinis, Vinkšnupys; dš. Statupis.
e u n Nevėžio dš. Intakai kr. Berupė,
Gudmėšla, Antnalupys.
er ė Verup s , Gynios kr.
eru is Strebuko dš.
ink nu s Sengynės aukštupys.
ver s Striūnos dš.
sinas Aluonos dš. Intakai kr. uodupis,
Sietuvėlės, varanta; dš. Vilkupis.
sin is, Sietuvėlių dš.
i gru s Nevėžio kr.
varant , ąsino dš.
vir is Striūnos dš. Intakai dš. Bubrikas,
ievinė, Starklė.

TAUT

SAKA

Babtų valsčiaus pasakojamoji tautosaka
Parengė Edita Korzonaitė

B btų valsčiaus tautosaka saugoma Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne, Vytauto
Didžiojo universiteto tnologijos ir folkloristikos katedros
rankraštyne bei kt.
Ankstyviausias Lietuvių tautosakos rankraštyne randamas rinkinys siekia 1937 m. Tai iš V siškių
R gautas tautosakos pluoštas (LTR 1399), kuriame yra 172 kūrinėliai – burtai,
prietarai, orų spėjimai. 1939 m. Antanas Bradauskas perdavė
rinkinėlį (LTR 2167) su
un škių kaime surinkta tautosaka
3 dainų tekstais, 5 dainomis su melodijomis ir 2 pasakomis.
1969 m. Babtų vidurinės mokyklos moksleiviai rinko tautosaką
Ka no rajone. Kitais metais jų sudaryti rinkinėliai (LTR 4079
ir LTR 4080) perduoti į rankraštyną. Pirmajame rinkinyje
yra 103 dainų tekstai, 1 padavimas, sakmė, 3 mįslės ir kt.,
antrajame – 62 dainų tekstai, 1 oracija ir kt. Šios mokyklos
kraštotyrininkai tautosaką aktyviai rinko 1968–1972 m. 1972 m.
buvo perduotas jų sudarytas tautosakos rinkinys (LTR 4351),
kuriame yra 200 kūrinių 160 dainų tekstų, 8 šokiai ir žaidimai, 1 pasaka, 3 padavimai ir sakmės, 18 priežodžių ir
prietarų, 10 mįslių.
VDU tnologijos ir folkloristikos katedros rankraštyne
aptikti trys rinkiniai, kuriuose užrašyta tautosaka iš Babtų
valsčiui priklausiusių kaimų. 2004 m. VDU neakivaizdinių
studijų skyriaus Istorijos programos II kurso studentės Sigutės
Buivydienės sudarytame rinkinyje (VDU R 901) pateikiama jos
surinkta ir sutvarkyta tradicinė ir šiuolaikinė tautosaka iš Babtų
miestelio, Kani kų, Panevėži ko ir Vik nų kaimų. Rinkinyje
yra 7 dainos ir 2 padavimai apie Panevėžiuko kaimo ir Vikūnų
piliakalnio kilm . Šiuos kūrinius pateikė V. Liutvinienė (81 m.),
A. Alaburdienė (73 m.), . Vailiaugienė (84 m.) ir P. aštaitis
(75 m.).
šį rinkinį įtraukta 15 atminimų, 2002 m. klasės
draugų rašytų Indrei Buivydaitei, kuriai tada buvo 15 metų.
2005 m. VDU II kurso tnologijos specialybės studentės Gintarės Stankutės sudarytame rinkinyje (VDU R 1084) randama
šiuolaikinė moksleivių ir jaunimo tautosaka iš Stabaun čiaus
ir Panevėžiuko kaimų, Babtų miestelio. Užrašyti 94 trumpųjų
pasakymų tautosakos pavyzdžiai, 5 šiuolaikinės moksleivių
ir jaunimo dainos, 1 dainos parodija ir 8 atminimai, surinkti
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iš 19–49 metų amžiaus pateikėjų. Užrašytas ir pasakojimas apie Antrąjį pasaulinį
karą. Apie bendravimą su broliu ir kitais partizanais papasakojo Ksavera Drusys
(82 m.) iš Stabaunyčiaus kaimo. 2008 m. VDU II kurso Istorijos, filosofijos, etnologijos programos studentas Audrius ikalauskas sudarė Kauno ir Kauno rajono
gyventojų žinomos šiuolaikinės tautosakos rinkinį (VDU R 1723). Iš 57 kūrinėlių
21 pateikė Babtų miestelyje gyvenanti Rima Andriukaitytė (30 m.). Iš jos užrašyti
6 erzinimai, 2 mįslės, 4 atminimai ir 9 trumposios žinutės.
Remiantis aptartų tautosakos rinkinių informacija, Babtų valsčiuje pasakojamosios tautosakos kūrinių užrašyta nedaug. Keli tekstai yra publikuoti. Padavimas
„Piepalių lobis“ supažindina piliakalniu pasigrožėti atvykusį lankytoją su vietos
ypatingumu
Netoli Asiūklio, tekančio Nevėž , žiočių dunkso Piep lių piliakalnis. Pasakojama, kad
j švedai supylė. Taip pat pasakojama, kad čia du broliai rad skrynią pinigų. iems
nesusitarus, kuris turi eiti atsivaryti arklių tai skryniai parsivežti, vienas nusikeik s
„Kad ji skradžiai žemėn nugarmėtų.“ Su šiais žodžiais skrynia nugarmėjusi Nevėž .
Dar pasakojama, kad piliakalnis Napoleono žygio metu supiltas kepurėmis. Kad vietos
gyventojai, kasinėdami piliakaln , rasdavo plytų ir kitokių pastatų liekanų.
Kiti padavimai – „Beržotas kalnelis“ ir „ ono šaltinėlis“ – publikuoti spaudoje.
Padavimas apie Beržoto kalnelį išspausdintas Broniaus Kviklio leidinyje „ ūsų
Lietuva“. ame pasakojama apie Kar lgirio g rioje prie Streb ko upelio esantį to
paties pavadinimo kalną.
ia yra kalnelis, vadinamas Beržotu, užimąs daugiau kaip hektarą ploto. Aplink apaug s
medžiais, tačiau viršūnė plika. Pagal padavimus kalne paskend s karalienės Bonos miestas.
Kiti padavimai sako, kad kitados čia gyvenusi ir miestą valdžiusi karalaitė, tačiau negerbusi
burtininkų ir išvariusi juos iš miesto. ie išeidami prakeik miestą, ir jis nugrimzd s
žemes. Tačiau gal s vėl iškilti, jei kas pažadėtų karalait vesti. Kartą piemenys, ganydami
bandą, pastebėj , kad iš Beržoto iškil s didžiulis miestas jie mat gražius rūmus, bažnyčias
su bokštais, tačiau vaizdas greit pranyk s, ir lik s tik plikas kalnelis“1.
Padavimas apie Šv. ono šaltinėlį randamas G. Randienės straipsnyje „Švento
darbo pėdsakais“2
Aklam senukui balsas patarė pastatyk prie šaltinio švento ono ir švenčiausiosios panelės
Marijos statulėles, o paskui nusiprausk šaltinio vandeniu. Senukas taip padarė. Ir praregėjo.
Kelių skelbiamų kūrinių pavadinimai parašyti pajuodintu šriftu laužtiniuose
skliausteliuose, nes jie nėra pasakyti pateikėjų, o sugalvoti rengiant publikaciją. Po
kūrinėlio nurodomi pateikėjo vardas, pavardė, amžius arba gimimo metai, gyvenamoji vieta. Taip pat rašomi užrašytojo
vardas, pavardė, teksto užrašymo me- 1
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 353.
tai. Deja, kai kuriems tekstams trūksta 2 Randienė G. Švento darbo pėdsakais, Kauno tiesa,
1990, rugpj. 7, nr. 161.
būtinos informacijos.
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1. Verpėja ir velnias
oteris, verpdama linus, juos paseilina. Velnias priėjo prie
moters ir prašo, kad ir jį pabučiuotų. oteris jam sako
–
tu pasiversk linu, tai ir pabučiuosiu.
Pasėjo linus, ir išdygo baisiai dideli. Nurauna linus moteris,
o velnias ir klausia
– Ar jau bučiuosi
– Dar ne.
Išdžiovino, parvežė į klojimą, pradėjo mušti, numušė, o velnias klausia
– Ar jau bučiuosi
Išvežė į lauką, paklojo, o jis vėl klausia
– Ar jau bučiuosi
– Dar ne.
Nuvežė į jaują. Karšta, bet kenčia, laukia, kada bučiuos.
Pradėjo minti, o velnias
– Ar jau bučiuosi
– Tai dar ne...
Bruka. Dar kenčia
– Ar jau
Pradėjo šukuot mediniu šepečiu. Kenčia velnias ir vis laukia,
kada jį bučiuos.
Pradėjo šukuot ant geležinių... Ir pabėgo velnias, nesulauk s
pabučiavimo.
Papasakojo lena Liaudanskienė, 71 m.,
gyv. Babtų k. Užrašė Virginija ačytė
ir ugenija Gailevičiūtė 1971 m.

2. Sitkūnų vardo kilmė
Prancūzmečio laikais tose apylinkėse
klajojo išbadėj , nuo savųjų atsilik Napoleono kariai. Kaimo moterys juos girdė
pienu, virė gydomąsias žoleles, dalijosi duona. Viena moteriškė kare buvo netekusi
sūnaus, tad vis gailiai verkė, žiūrėdama
į jaunus kareivėlius, galvojo, kad ir jų
motinos nesulauks.
Kaimynė ją vis guodė, ramino
– it, kūma. it, kūma...
Kareiviai patraukė toliau ir vis kalbėjo sava kalba, kad Sitkūma labai geri
žmonės. Pamažu Sitkūma virto Sitk nais.
Papasakojo Bogumila Bražytė, un škiuose ir
Sitk nuose dirbusi mokytoja, kraštotyrininkė.
Užrašė Aleksandra Keruckaitė.

Napoleono kareiviai Sitkūnuose.
Miglės Bacevičiūtės pieš.
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3. Švento ono šaltinėlis (1)
Labai seniai, 1885 metais, Babtų šile prasiveržė vandens srovė. monės manė, kad tai Dievo ženklas, tad ateidavo nusiprausti
ir pasimelsti. 1889 m. liepos 18 d. prie to šaltinėlio iš emait jos
piemenukas atvedė aklą 18 metų jaunuolį, vardu onas. is prausėsi
šaltinio vandeniu, jį gėrė. Trečią savait staiga pradėjo regėti, labai
apsidžiaugė. Sužinoj apie tai, žmonės šaltinėlį aptvėrė, srov paleido
pro sumūrytus akmenis, o šalia pastatė kryžių. Kadangi stebuklas
atsitiko onui, tai šaltinėlį pradėjo vadinti Švento ono vardu.
Papasakojo Ieva Skirgailaitė, 76 m., gyv. ugint k. Užrašė Genė onaitytė
ir Verutė Tiškevičiūtė, Babtų vid. mokyklos moksleivės, 1958 m.

4. Šv. ono šaltinėlis (2)
Babtų šile nuo neatmenamų laikų tryško šaltinėlis, jo vandeniu gaivinosi žvėreliai, pakeleivingi. Švento ono naktį jaunimas čia
paparčio žiedo ieškodavo. Kartą į ugintų kaimą užklydo žmonos
vedamas aklas žmogus. Nakvynei jį priglaudė valstietis Stankūnas.
Sapne tam žmogui pasirodžiusi pana
arija ir paklaususi,
kokių gėrybių jis norėtų. mogus pasipasakojo savo nelaim ir
paprašė arijos, gal ji vietoj gėrybių galėtų jam regėjimą grąžinti
Švenčiausioji tiksliai nupasakojusi, kur yra toks šaltinis, liepė prie
jo nueiti, karštai melstis ir tris dienas paeiliui nusiprausti.
Tai tas žmogus darė, kaip buvo sakyta. Trečią kartą prausėsi
nakčia, ir staiga pamatė mėnesieną, tamsius medžius ir šalia stovinčią
žmoną. Apsidžiaugė neapsakomai.
Po savaitės grįžo su šeima, atvežė ir prie šaltinio pastatė
kryžių, šaltinėlį aptvėrė.
Pasklidus žiniai apie stebuklą, šaltinėlį žmonės pradėjo gausiai
lankyti. Nusipraus jame būdavo geri ir žvalūs. Švento ono dieną
čia suvažiuodavo žmonės ir tolimų kraštų, melsdavosi, o šaltinio
vandens veždavosi namo.
Kartą susirgo Pagynės dvarininko šuo. Ponia jį išmaudė šaltinėlyje. Nuo to laiko vanduo prarado stebuklingąją galią, žmonės
versm užmiršo ir apleido.
Prabėgo keleri metai. iguliui Liaudanskui labai gėlė kojas.
Važiavo pas gydytojus, nepadėjo, pagaliau atsisakė jį gydyti. Kartą
eigulys Babtų šile ganė gyvulius, šaltinėlyje nusimazgojo kojas ir...
jos nustojo skaudėti. Tai atsitiko 1921 metais. Tada eigulys vėl
pastatė kryžių, kurį sumeistravo Gabrielius Liaudanskas, tebegyvenąs ir dabar.
Keitėsi laikai, žmonės vėl apleido šaltinėlį, kryžius baigia
griūti, o kolūkio traktorius išarė aikštel .
Užrašė Aleksandra Laurinavičiūtė, Babtų vid. mokyklos moksleivė,
1958 m.
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5.

ydbala

Tai bala Babtų vienkiemyje, kurios po melioracijos nebeliko.
Dabar ten ganyklos. monės pasakoja, kad ta vieta susijusi su Baisiąja
naktimi, kai velnias pagrobia bent vieną žydą. Tai žmonės girdėj ,
kad tą pagrobtą žydą velnias įmesdavo į ydbalą.
Papasakojo

. Bulevičiūtė, gyv. B btuose. Užrašė D.

danavičiūtė 1968 m.

6. Aukštujų kalnelis
iške prie Papa čių kaimo yra Aukštujų kalnelis. į žmonės
ir Prancūzkalniu vadina. Kai iš Rusijos traukėsi prancūzai, tai valstiečiai prie Kauno vieną jų būrį paėmė į nelaisv . Laikė jį aptvėr ,
kol beveik visi mirė. ia juos ir palaidojo. emė nuo jų kūnų iškilo,
todėl Aukštujais ir pavadino. Tas kalnelis eglėmis, beržais tankiai
apaugo, kad naktį pro jį nei praeiti, nei pravažiuoti negalima. Apspintą jauni vyrai ir prašą, kad juos į Prancūziją paleistų.
Papasakojo Stasė Barkauskienė, 87 m., gyv. Papa čių k. Užrašė
Barkauskaitė apie 1965 m.

arytė

7. Vikūnų piliakalnis
Prieš daugelį metų, kur dabar Vik nų kaimas, gyveno senas
ponas. is turėjo tris sūnus. Taip pat turėjo didžiulį sodą vasarą
prinokdavo vyšnios ir serbentai, rudenį – gražūs obuoliai ir kriaušės,
slyvos. Niekas aplinkui tokio sodo neturėjo.
Išėjo vieną rytą ponas po sodą pasivaikščioti ir pamatė išraustą
žem , suniokotus vaismedžius. Išbarė sargus, kad nesaugojo sodo,
įkirto jiems po 50 rykščių.
Kitą naktį ponas pasiuntė sodo saugoti vyriausiąjį sūnų, tačiau
jis užmigo, ryto metą aplink obelis žiojėjo naujai išardyta žemė. Antrą
naktį pasiuntė jaunesnį sūnų – tas pats. Pusė sodo jau buvo žuv .
Trečią naktį sodo saugoti išėjo jaunylis. is pasiėmė storą virv , padarė iš jos kilpą ir pritvirtino prie sodo vartų. Pats pasislėpė
medyje ir laukia.
Patį vidurnaktį pamatė atbėgant didžiulį šerną. Prie vartelių
jis pakliuvo į kilpą ir niekaip negalėjo ištrūkti. aunylis jį stipriai
surišo, atsigulė po medžiu atsipūsti po grumtynių ir užmigo.
Dar neišaušus anie broliai atėjo pažiūrėti, kaip jauniausiajam
sekasi. Pamat surištą šerną ir miegantį brolį, pastarąjį užmušė ir palaidojo ant Aluonos upelio kranto po beržu. Tėvui pasakė, kad šerną
pagavo jie. Tėvas patikėjo, juos apdovanojo ir liūdėjo dingusio sūnaus.
Vieną gražią vasaros dieną ponas, apžiūrinėdamas pievas, sustojo po beržu pailsėti. Vos išlip s iš karietos, jis prieš save pamatė
jaunylį. Sūnus papasakojo visą tiesą ir paprašė supilti jam didelį
kapą. Tai pasak s dingo. Tėvas įvykdė prašymą – supylė aukštą
kapą, kurį žmonės Vikūnų piliakalniu pradėjo vadinti.
Papasakojo A. Vasiliauskienė, 75 m., gyv. Vikūnų k. Užrašė
1958 m.

.

acevičiūtė
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iogrupio tiltas

otinos vaikus įkalbinėja neiti per
i grupio tiltą, o ir suaugusius čia apima
baimė.
štai kodėl. Kartą gyveno reto
grožio našlaitė. Turtingi ūkininkaičiai siekė jos rankos, bet Raselė mylėjo tokį pat
vargšą, kaip ji. Graži buvo iš jų pora, vis
džiaugėsi. Bet šalį užpuolė priešai, ir vaikinas išėjo su jais kovoti.
Laukė mergelė mylimojo grįžtant, net
dainų nedainavo. Kai po kelių metų buvo
beprarandanti viltį, vieną miglotą vakarą
pamatė jį pareinant. Buvo daug džiaugsmo, tik vyras keistai elgėsi – atsirasdavo
pritemus ir įvairiai pasiteisindamas prieš
gaidgyst išeidavo. Praėjo metai, moteris jau kūdikėliu džiaugėsi,
bet vis jai neramu, tad nutarė paprašyti mylimojo bent visai nakčiai pasilikti arba pasisakyti, kur išeina. Bet ir šį kartą jis nesidavė
sulaikomas, vis veržėsi išeiti ir išėjo.
oteris su vaikeliu ant rankų išsekė paskui ir susitiko jie ant
iogrupio tilto. Tuo metu sugiedojo gaidys, tvykstelėjo žaibas, ir
vietoj mylimojo pasirodė gauruotas padaras su uodega. is sutrenkė
kanopomis į tiltą, klaikiai nusikvatojo ir dingo. oteris iš išgąsčio
paleido iš rankų vaikelį, šis krito ant aštrių upelio akmenų, ir kraujas
nudažė srov . Puolė į gelm paskui vaikelį ir mama...
po kelių dienų grįžo ir mylimasis. Kai žmonės jam viską
papasakojo, atėjo ant tilto, nubraukė į upelį ašarą, vėl išėjo su priešu
kovoti ir niekad nebegrįžo.
Ausylesni žmonės, eidami nakčia per iogrupio tiltą, kartais
girdi tai kūdikio riksmą, tai jo mamos gailią raudą, tai vyrišką
aimaną, tai klaikų velnio juoką.
Papasakojo Aleksandra Ignatavičienė (Keruckaitė), 79 m., gyv. Sitkūnuose
(gim. V siškių k., augusi Paparčių k.). Užrašė Damijonas Šniukas 2011 m.

9. Raganos ežeras (1)
Apie du kilometrus nuo emaitkiemio dvaro pakilioje Nevėžio
lankoje iš tolo matyti nendrėmis, ajerais, viksvomis apaug s Raganos
ežeras. Vasarą jame plaukioja laiveliai.
monės pasakoja, kad senovėje vietoje ežero stovėjo didelis
gražus dvaras. ame gyveno žiaurus ir kerštingas kunigaikštis. is
su savo kariuomene siaubė kaimynų žemes, išžudė daug žmonių.
Ne kartą nuskriaustieji ir jį buvo užpuol , bet šis apsigindavo,
nes buvo gudrus ir klastingas.
at iš rūmų ėjo požeminis kelias
iki Naujatriobių dvaro, su kurio šeimininku tas kunigaikštis gyveno
santaikoje. Kunigaikščio kariuomenė tuo požeminiu keliu atsirasdavo
užpuolikams už nugaros ir juos sutriuškindavo.

Moteris iš išgąsčio
paleido vaikel ...
M. Bacevičiūtės pieš.
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Bet vieną kartą to kunigaikščio galybė baigėsi. at netoliese
gyveno padori ragana ar burtininkė. Sužinojusi apie kunigaikščio
daromas skriaudas ir jo kaimynų prašoma, dvarą prakeikė, nugramzdino ir užliejo ežeru. į žmonės ėmė vadinti Raganos ežeru.
Baudžiavos laikais ežero kraštai buvo išmūryti baltomis plytomis, čia buvo didelis pono tvenkinys, kuriame plaukiojo gulbės.
Panaikinus baudžiavą, sunyko tvenkinio sienos, pradingo ir gulbės.
Dabar ežeras baigia užakti. inant prie jo žemė liumpuoja,
galima įklimpti. Dar randama ir viena kita balta plytos nuolauža.
žeras gilus, – matavo matavo, taip ir neišmatavo, neturėjo tokios
ilgos virvės su svambalu.
Tačiau požeminis kelias tebėra sveikas, jo pradžia – Nevėžio
slėnio skardyje ties ežeru.
Papasakojo arijona ančiauskienė, gyv. Nauj triobių k.
Užrašė V. Petrauskaitė 1956 m.

10. Raganos ežeras (2)
Kur dabar Nevėžio slėnyje R ganos ežeras, kada tai buvo
vyskupo dvaras. at anksčiau vyskupai ir kunigai daug žemių turėjo.
Tai prieš kokias tris dienas girdėjosi toks dundesys, kaip man dabar
galvoje kartais pasigirsta (juokiasi). Po žeme dundėjo, matyt, raganos baliavojo. Po trijų dienų vietoje rūmų atsirado ežeras. Anksčiau
didelis buvo, kai baigiau keturias klases, tai jį nusausino. Kai mes
ten nueidavome, tai daug gražių glazūruotų plytelių rasdavome.
Berniukai mokėjo nueiti į ežero salą, kur laukiniai cibuliai augo.
Kai nusausino, tai liko ąžuolas, kur vyskupas eidavo pasivaikščioti.
Papasakojo Ksaverija Drusys (Keruckaitė), 89 m., gyv. Vosiškių k. Užrašė
D. Šniukas 2012 m. Užr. pst. Politinė kalinė, Sibiro tremtinė.

11. Gynios koplyčia
Važiuojant Babtų–Vandžiogalos keliu, tuoj už Gynios tilto,
kairėje pusėje, yra koplyčios griuvėsiai. Kaip ta koplyčia atsirado
Pagynės dvaro savininkas Slatinskas (Skatinskas) turėjo daug gyvulių.
Tarp tų gyvulių buvo piktas jautis, kurį piemenys mėgo erzinti. Vieną
dieną dvaro ponia ėjo patikrinti piemenų ganiavos. autis kaip tik
buvo labai supykintas. is užpuolė ponią ir ją subadė. Tai 1888 m.
Slatinskas toje vietoje pastatė koplyčią. Vėliau Slatinskai išvažiavo
į Ameriką, Pagynės dvarą įsigijo urevičius. Tai jis toje koplyčioje
savo gimin laidojo.
Papasakojo I. Skirgailaitė, 76 m., gyv. ugint k. Užrašė Genė onaitytė
ir V. Tiškevičiūtė, Babtų vid. mokyklos moksleivės, 1958 m.

12. Prakeršiai
Prakeršiais vadinama pieva netoli Gynios upelio. Seni žmonės
pasakoja, kad kažkada ten vaidendav si. Vieną ankstų žiemos rytą
Babtų žydas išsiruošė į Kėd inių turgų. Privažiuoja tą pievą – žiūri,
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ganosi ožys. Gražus, baltas.
ano sau žydas, kad parsiveš namo.
Pagauna jis tą ožį, įsimeta į roges ir važiuoja atgal į Babtus. Važiuoja, važiuoja, ir vis ant vietos, vis suka ratus, negali privažiuoti
namų, nors iki jų vos du kilometrai. Taip bevažiuojant ratu ir aušti
pradėjo. Pragydo gaidžiai. Tada ožys strykt iš rogių, nusikvatojo ir
dingo. Pasirodo, tai buvo velnias ožio pavidalu. Dabar žydas pamatė,
kad jis suko ratus, negalėdamas išvažiuoti iš tos pievos. Paskui jis
nuvažiavo į Kėdainius.
Papasakojo

. Bulevičiūtė, gyv. Babtų vnk. Užrašė D.

danavičiūtė 1968 m.

13. Dasiūnų karčema
Dasi nų karčemą, kiek žmonės pamena, laikė žydas. Toje
karčemoje buvo didelis požemis, kur laikyti paradiniai ar keliauninkų
arkliai. Apie 1900–1904 metus karčemą į savo rankas perėmė kitas
žydas, pavarde ar pravarde Davidarkė. Buvo stambus, aukštas, ilga
žila barzda, griežtas. Vaikai jo bijodavo.
Davidarkė viliodavo, kad pas jį užvažiuotų kuo daugiau
turtingų žmonių, ypač nepažįstamų, iš tolimesnių kraštų. Dauguma
jų ryto metą iš karčemos nebepasirodydavo.
Davidark ir jo žmoną per patį darbymečio vidurdienį nužudė,
žmogžudžių nepavyko pagauti ir iki šiol. Tai buvo prieš pat Didįjį
karą. Karčema buvo palikta likimo valiai, – niekas nenorėjo joje
apsigyventi, bijojo Davidarkės likimo. Po kurio laiko, prie karčemos
pakasant bulves žiemai, rasta daugybė žmonių kaulų, kaukolių. Tai
bene tie keliauninkai, ding Davidarkės karčemos požemyje.
Po karo karčemą įsigijo otkai. uos irgi norėjo apiplėšti, o
gal ir nužudyti, bet otkui su žmona pavyko pabėgti.
Karčemos seniai nebėra, liko tik kartūs prisiminimai.
Papasakojo Veronika Gružinskienė, 60 m., gyv. Dasi nų k. Užrašė lena
igmantaitė, gyv. Dasi nuose, 1964 m. Užr. pst. Šią istoriją ji sužinojusi
iš močiutės.

14. Tolėjų beržynėlio paslaptys
Paparčių kaime šalia Kazio Keručio žemės buvo pieva su
dviem kalvelėmis, vadinamomis pirmąja ir antrąja pasodomis. Senieji gyventojai kalbėjo, kad ten kažkada gyven žmonės. 1937 m.,
mums atsikėlus gyventi į Paparčių vienkiemį, kalvelių viršuje buvo
žvyrduobės, geros vietos žaidimams. Ten rasdavome tamsaus skalaus
titnago, bandydavom juo įžiebti ugnį, iš sausos šakos išpjauti lėl .
Rasdavom „velnio pirštų“, tėtis sakydavo, kad tai kažkada gyvenusių
kirmėlaičių nameliai.
Už pirmos pasodos pamiškėje augo gražus gojelis, vadintas
Tol jų beržynėliu. Berželiai buvo aukšti, liauni. sliuogdavome į
viršūn ir svirdavome žemyn. aidėme, grybavome, kol neišgirdome
pasakojimų apie tuos berželius.
1812 m. toje vietoje buvusi prancūzų belaisvių stovykla. Ten
jie ir mir nuo šalčio ir bado. Užtat ir berželiai tokie keisti – bėga
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metai, jie auga aukštyn, bet nestorėja. Tai prancūzų kareivėliai, kurie
taip ir nepasiekė namų.
Per beržynėlio vidurį ėjo kelias, kuriuo Paparčių žmonės važiuodavo į bažnyčią. Važiuojantiems atrodydavo, kad berželiai savo
šakomis juos graibstė. Buvo nejaukių atsitikimų.
ofija Kalvaitienė pasakojo, kad kartą, grįžtant iš bažnyčios,
vos įvažiavus į beržynėlį, iš kažkur arkliams po kojų puolė juodas
šunelis. Arkliai suprunkštė, sukarpė ausimis ir pasileido zovada.
okie žąslai nepadėjo, kol neįlėkė į kiemą. Šunelis, kuris viauksėdamas bėgo iš paskos, staiga dingo.
arkliai dar ilgai buvo neramūs.
Vincas Keruckas, 17 metų, parbėgo pirmą valandą nakties
uždus s, išsigand s. Atgav s kvapą papasakojo, kad užsivakaroj s pas
draugus, ėj s namo per mišką ir jo pakrašty, prie Tolėjų beržynėlio,
pamatė ant pirtelės sėdintį ir berūkantį eigulį emaitį. emaitis iš
tikrųjų mylėjo beržynėlį, saugojo, tolokai nuo namų buvo pasistat s
pirtel . Tačiau jis jau buvo mir s, o pirtelė sugriuvusi.
Papasakojo A. Ignatavičienė (Keruckaitė), 79 m. Vosiškių k., augusi
Paparčių k., gyv. Sitkūnuose. Užrašė D. Šniukas 2011 m.

15. Senasis ąžuolas
Apie du kilometrus nuo Striūn s žiočių dešinėje pusėje ant
kalnelio yra senas sodas. į supa tokios pat senos liepos.
sodo
viduryje auga ąžuolas. monės kalba, kad jam jau per 200 metų.
Seniau šis ąžuolas su dvaru ir vandens malūnu priklausė dvardui
Šatinskui. Dar jaunystėje jis įsak s kumečiams nupjauti ąžuolo viršūn ir ten įrengti aikštel su stalu ir kėdėmis.
Kitoje Striūnos pusėje dvarą turėj s Kazys Kymantas tą pat
padarė topolio viršūnėje. Gaižuvėlės gyventojai stebėjosi tokiomis
ponų išmonėmis.
Dvarininkai buvo geri draugai, ir nuo to meto tai iš ąžuolo,
tai iš topolio sklido smuiko melodijos, dviejų įkaitusių vyrų dainos.
ie ir vedė kartu Šatinskas vietos gražuol , o Kymantas lenk . Laikui
bėgant abu susilaukė po sūnų ir dvi dukteris.
Kartą Šatinskas iš akimavičiaus išsinuomojo 200 ha dvarą, ta
proga pasikvietė Kymantus. Tačiau atėjo tik Kazys ir pareikalavo,
kad kaimynas atsisakytų nuomos, nes dabar tapo už jį turtingesnis.
Šatinskas nesutiko. Kymantas išėjo pasak s, kad visa tai geruoju
nesibaigs. Nuo tada iš medžių nesklido nei muzika, nei šnekos.
Tuo tarpu Kymantas priėmė pas save kampininką oną Nykštą ir pažadėjo jam duoti pinigų išvykti į Ameriką, jeigu nužudys
Šatinską. Būdamas skurde, žmogus sutiko.
Šatinskui važiuojant į Kauną, jis šovė, bet nepataikė.
Vieną pavasario vakarą Šatinskienė grįžo iš Kauno susimokėjusi
mokesčius, o vyras nutarė patikrinti kvitus. is priėjo prie lango ir
čia buvo nušautas.
Kymantas ir Nykšta netrukus buvo suimti, išsiųsti į Sibiro
katorgą. Iš ten negrįžo. Abi šeimos liko be tėvų. Iš ąžuolo buvo
nukelti baldai, o topolis nupjautas, dabar čia tik supuv s kelmas.
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Ilgainiui šeimos susitaikė. Vaikai užaugo, vedė. aunasis Kymantas susilaukė trijų atžalų. Šatinskas ąžuole išpjovė dureles, išskobė
supuvusį vidų, jame žaidė vaikai.
Buvo dvidešimtasis pavasaris nuo Šatinsko nužudymo. Striūna
nešė į Nevėžį paskutines ledo lytis. Vyresnysis Kymantų sūnelis
pasiprašė, kad jį su sesute išleistų pažaisti prie Šatinskų ąžuolo.
inant per lieptą sesutė paslydo, įkrito į upelį ir dingo tarp lyčių.
Broliukas verkdamas parbėgo namo. Subėgo kaimynai, nuleido valtis,
atnešė kablius, bet mergait rado tik po dviejų mėnesių.
Nuo to laiko žmonės su baime žiūri į ąžuolą, nes per jį du
kaimynai tapo priešais, nuskendo mergaitė. Nutarė jo atsikratyti.
Kadangi nupjauti neįmanoma, padegė. Tačiau kiti žmonės subėg
ugnį užgesino.
Taip ir stovi ąžuolas, apdeg s, bet vis dar žalias.
Papasakojo Regina Valatkaitė,

I kl. mokinė. Užrašyta 1958 m.

16. Kareiviams atminti
1940 m. Babtų šile buvo apsistoj Raudonosios armijos kareiviai. Tarnavo ten ir lietuvių kareivėlių, perrengtų rusiškomis
uniformomis, nes Lietuvos kariuomenė buvo išsklaidyta. an tada
buvo gal vienuolika metų.
Vieną lapkričio naktį pasigirdo stiprus beldimas į mūsų namo
ugintuose langą. Tėvas paklausė „Kas ten “ Išgirdom atsakymą
„Aš kareivis iš šilo, būkit geri, skubiai įleiskite ir nedekite šviesos.“
Tėvas įleido vaikiną ir klausia, ką jis iškrėt s, kad bijo šviesos.
„Nieko neiškrėčiau, – atsakė. – Šiandien sušaudė mano draugus šile
prie kryžiaus, o aš spėjau pabėgti.“ Tėvas davė jam kaimietiškus
drabužius, jis skubiai persirengė. Išeidamas padėkojo ir liepė sunaikinti ar paslėpti jo karin aprangą. Dar pridėjo „ ei liksiu gyvas,
gal susitiksime.“ Tėvas uniformą užkasė tvarte po mėšlu.
Kitą dieną užgriuvo rusų kareiviai, klausinėjo, ar nebuvo kas
užėj s, ar nelojo šunys. Atsakėme, kad nieko nepastebėjome.
Po kurio laiko tėvas liepė man pasiimti kibirą ir nueiti prie
šaltinio vandens, kartu pažiūrėti, ar nėra ten kur šviežiai sukastų
žemių. ėj s į mišką, iš tikrųjų pastebėjau sukastą žemės plotą, kurio anksčiau nebuvo. Truputį paėj s pamačiau dar vieną, mažesnį.
Pavaikščiojau apie kryžių, bet nieko įtartino nemačiau.
ane pastebėj kareiviai pradėjo bartis, o vyresnysis liepė skubiai pasisemti
vandens ir eiti namo.
Po dviejų parų dalinys išvyko. Tada tėvas man s paprašė
parodyti, kur tie kapai. Iš vakaro buvo smarki šlapdriba, tad sankasas radome gerokai nuplautas, sulytas. iške sutikome kaimyną
onaitį. Kartu spėliojome, gal kokius bėglius iš kariuomenės sušaudė.
Daugelį metų tą įvykį laikėme paslaptyje, nes buvo pavojinga
kalbėti. Dabar, atgimstančioje Lietuvoje, nutariau apie tai papasakoti,
o vietą, kur palaidoti mūsų broleliai lietuviai, pagerbti. Be to, mamai
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buvau pažadėj s neapleisti Švento ono šaltinėlio, kurio stebuklinga
galia seniau žmonės tikėjo.
Trisdešimt dvejus metus dirbau Kauno pieno kombinato vairuotoju. Išėj s į pensiją, nutariau laisvalaikiu šaltinėlį atnaujinti
žuvusiųjų atminimui. Gerų žmonių padedamas, čia pastačiau kryžių
ir sutvarkiau Šv. ono šaltinėlį.
Tegul čia lankosi geros valios žmonės, malda ar atodūsiu
pagerbia šile palaidotus Lietuvos kareivėlius, susimąsto apie mūsų
tautos praeitį ir ateitį.
Papasakojo eslovas Stankūnas, 61 m., gyv. Kaune (gim. ugintų k.).
Užrašė arija arkauskienė 1990 m. Babtų k.
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Babtų krašto žemės vardai
Parengė Edita Korzonaitė

Publikacijoje skelbiami padavimai, užrašyti remiantis emės vardų anketa.
1935–1937 m. Švietimo ministerija kartu su Vytauto Didžiojo muziejumi pavedė
mokytojams surašyti „žemės vardus“ pagal tam tikras anketas. Atsakymai į anketas saugomi Lietuvių kalbos instituto vardyno skyriuje (toliau – LKI RS).
Padavimuose aptinkama konkrečios vietovės ar gamtos objekto vardo kilmė.
Pagal kūriniuose įvardijamus objektus tekstai suskirstyti į kelias grupes įvairūs (į
šią grup patenka tekstai, kuriuose aiškinama pievos, lauko, arimo, raisto, kumetyno, piliakalnio ir kt. vardų kilmė), ežerai, kapinės ir upeliai. Grupėse kūriniai
išdėstyti abėcėlės tvarka pagal pirmąją aiškinamosios vietos raid . Užrašytų tekstų
kalba neredaguota, perdaryta tik kai kurių sakinių struktūra.
Dalis padavimų yra tam tikri trumpi pranešimai, aiškinimai ar teiginiai.
Pavyzdžiui, Marijampolis viensėdis 24 ha , priklaus s Nauj triobių dvarui. Pavadintas
dvaro savininko dukters Marijos vardu. Kiti aiškinimai papildyti pateikėjų prisiminimais. Pavyzdžiui,
Aketynė maždaug 1 ha bala ir pieva prie Padaug pio girininkijos. Nuo Eglyn kaimo
apie 0,5 km. Daug klampių vietų akečių . Pasakojama, kad šioje vietoje vaidenasi, žmogus
ant širmo žirgo jodinėjąs.
Kituose padavimuose atskleidžiama gamtos ar istorijos paminklų kilmė, vaizduojami praeities įvykiai, susij su ypatingomis vietomis. Pavyzdžiui,
Legeriai tai pieva Mun škių kaimo laukuose, 6 m pločio ir 300 m ilgio, pakilia juosta
jungianti vieškel su Nev žio upe. Dubarės lankoje ėjo juosta nuo vieškelio iki Nevėžio.
Kai prancūzai ėjo per Lietuvą, čia buvo pasistat palapines.
Kūrinių pavadinimai rašomi pajuodintu šriftu laužtiniuose skliausteliuose,
nes jie nėra pasakyti pateikėjų, o sugalvoti rengiant publikaciją. Po kūrinėliu
turėtų būti nurodomi pateikėjo vardas, pavardė, amžius teksto fiksavimo metu,
gyvenamoji vieta. Taip pat rašomi užrašytojo vardas, pavardė, teksto užrašymo
metai. Tenka apgailestauti, jog kai kuriems tekstams trūksta tokiam aprašui būtinos informacijos. Pateikėjas išvis neįvardijamas arba nenurodytas pateikėjo vardas
ar amžius. Nenurodomas kai kuriuos kūrinėlius užraš s žmogus ar trūksta teksto
fiksavimo metų.
Iš informacijos, pateiktos po tekstais, sužinome, kad 1935 m. „žemės vardus“ užrašė V siškių pradinės mokyklos mokytojas urgis emaitaitis,
un škių
pradinės mokyklos mokytoja arija Pėstininkienė, B btų pradinės mokyklos mokytojas Vincas Špakauskas, Gaili šių pradinės mokyklos mokytoja lena unevičiūtė ir Ant gynės pradinės mokyklos mokytojas Vincas umaras.
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1. Aket nė
aždaug 1 ha bala ir pieva prie Padaug pio girininkijos. Nuo
glyn kaimo nutolusi apie 0,5 km. Daug klampių vietų (akečių).
Pasakojama, kad šioje vietoje vaidenasi, žmogus ant širmo žirgo jodinėjąs.
Papasakojo uozas Spirgys, 60–80 m., gyv. Piep lių k. Užrašė urgis
emaitaitis 1935 m.

2. Akmen nė
Tai 10 ha laukas kaimo pietinėje dalyje, urgio Stanionio sklype.
ia buvo daug akmenų, kuriuos išrinko, kai statė Kauno Soborą.

3. Alksnat
Arimai (4 ha) ir pieva Nauj triobių vienkiemyje, 0,5 km nuo
Vejuon s kairiojo kranto, Antano etlavičiaus sklype. monės seniau
matė ten ugn , be to, vaidenasi. Praeinančius užpuola vaiduoklis, bet j
pradėjus mušti
prapuola.
Papasakojo Andrius Rimkus, 60 m., gyv. Naujatriobių k. Užrašė
. emaitaitis 1935 m.

4. Atk čbalis
Naujatriobių vienkiemio dirva (2 ha) ir raistas prie Bili nų
kaimo, kurie siekia girią. Pasakoja, kad ten vaidenasi. Mat šun , kuris
praeinančius apdraskydav s. Taip pat matydavo gyvul ar žmogų. monės
ir dabar nakties laiku bijo eiti, nes laiko nelaiminga vieta. Neseniai ten
užsimušė žmogus.
Papasakojo uozas Liutikas, 40–60 m., gyv. Naujatriobių k. Užrašė
. emaitaitis 1935 m.

5. Br voras1
Taip vadinama ariama žemė, molis, apie 1 ha Stabaunyčiaus
kaimo šiaurinėje dalyje, vieškelio B btai–Raud ndvaris rytinėje pusėje.
Seniau čia veikė spirito varykla, bravoras.

6.
krante.

ege nė

Tai 0,5 ha ariamas sklypas Šaši kaime, dešiniajame Kiaun pio
olinga vieta, kažkada čia gamintos plytos.

7.

linav

Apie 70 ha palivarkas buvusiame Naujatriobių dvaro lauke,
tarp Bili nų kaimo ir Vejuon s dešiniojo kranto. Pavadintas savininko dukters vardu. Tarpukariu – Naujatriobių (buv. Nauj triobių
Būd ) vienkiemyje.

1

Bravoras (sl.) – spirito ar alaus darykla.
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8. Ga džio Skiautur
Pakilimas (1 ha) uniškių kaimo pietinėje dalyje, prie Saus nės
upelio. monės pasakoja, kad čia laivelyje palaidotas Lukošius, kuris nakt
pasirodąs ir tuo kalneliu vaikščiojąs. Dar kiti pasakoja, kad žmones smaugiąs.
Papasakojo uozas Stanionis, apie 80 m., gyv.
Pėstininkienė.

uniškių k. Užrašė

arija

9. Grūš itė
Tai ariama žemė, molis, 3 ha, į šiaurės rytus nuo glynų
sodybvietės. Taip vadinama, kad seniau augo kriaušaitės. aidenasi.
Nuo emaitkiemio Piepalių piliakalnio ateina vaiduoklis-stulpas, panašus
žmogų.
Papasakojo Povilas Staliūnas, 25–40 m., gyv.
. emaitaitis 1935 m.

glyn

k. Užrašė

10. K lkinyčia
Duobėta V siškių kaimo pieva, apie 10 arų, Vejuonos kairiajame krante, nuo kelio, einančio į Paveju nio vienkiemį, už 50 m,
prie girios. ia keli ūkininkai degdavo kalkes.

11. Kaz rminės
Tai buv s kumetynas Babt no ( ema tkiemio) dvaro sodybos
žiemiuose. Stovėj s ilgas kumetynas su keliais kaminais, tai ir pramintas kazarminėmis.

12. Koplyčia ar Koplytstulpis2
Senkapiai, 0,25 ha, nuo Babtyno ( emaitkiemio) dvaro sodybos
į žiemius už 250 m, nuo Nevėžio – 200 m. Dabar mažai kas vadina.
Randama žmonių kaulų. ra atnaujintas paminklas su stovylomis viršuje,
todėl vadinamas koplyčia. Tame paminkle, žmonės kalba, yra dėtas milžino
kaulas. monės pasakoja, kad paminklas jų Babtų apylinkėje yra trys
statytas prieš 300 m. pono, kuriam vaikai neaugdavo. Kad vaikai augtų
nemirtų , ir pastatė tris kryžius koplytstulpius . Kiti sako, kad gyveno 5
broliai Giedraičiai ir geram sugyvenimui pasistatė po kryžių koplytstulp .
Dar du kryžiai koplytstulpiai buv pastatyti audondvario valsčiuje.

13. Koplyčia
Tai pastato vieta, 10 × 15 m, Vosiškių kaime, Kosto Sabaliausko
lauke. Nuo Vejuonos dešinio kranto – 100 m, nuo Nevėžio – apie
200 m. Per vidurį iškastas griovys ieškant plytų. Randama plytų,
akmenų, žmonių kaulų. monės pasakoja, kad čia buvusi bažnyčia ir
kapinės. Iš Koplyčios per eju ną ir jos slėn ėj s tiltas dvaro rūmus.
To tilto polius senesni žmonės dar atsimena.
Papasakojo urgis Keruckas, 60–80 m., gyv.
Vosiškių k. Užrašė . emaitaitis 1935 m.

2

Šis apgriuv s ir Nevėžio potvynių naikintas koplytstulpis sovietmečiu nugriautas. ed. pastaba.
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14. Lankutė
su

Tai pakili vieta uniškių kaime, prie vieškelio, kuri ribojasi
uniškių dvaro laukais. Iškasama žmonių kaulų.

15. L geriai ar L geriai3
Apie 40 ha pieva ir krūmai uod nių kaimo rytinėje dalyje,
prie autostrados. Laike Lenkijos sukilimo čia buvusios sukilėlių pastatytos
palapinės.
Papasakojo uozas akarevičius, 60–80 m., gyv. uodonių k. Užrašė
. Pėstininkienė 1935 m.

16. Legeriai
Pieva uniškių kaimo laukuose, 6 m pločio ir 300 m ilgio,
pakilia juosta jungianti vieškelį su Nevėžio upe. Dubarės lankoje ėjo
juosta nuo vieškelio iki Nevėžio. Kai prancūzai ėjo per Lietuvą, čia buvo
pasistat palapines.
Papasakojo . Stanionis, 60–80 m., gyv.
. Pėstininkienė 1935 m.

uniškių k. Užrašė

17. L pė
Tai 0,75 ha pieva ties Babtų miesteliu, 180 m į vakarus nuo
Nevėžio, tarp Rūd no ir Bed gnio ežerų. Seniau čia buvo tvora,
per kurią lipdavo, eidami į kitas pievas.
Papasakojo . Dičbanas, 40–60 m., gyv. Piepalių k. Užrašė .
1935 m.

18.

emaitaitis

arijampolis

Viensėdis (24 ha), priklaus s Naujatriobių dvarui. Pavadintas
dvaro savininko dukters arijos vardu.

19.

aur nė

Naujatriobių vienkiemio bala. Pasakojama, kad ten nuskend s
bulius, vardu Mauras.
Papasakojo A. Rimkus, 60–80 m., gyv. Naujatriobių k. Užrašė .

emaitaitis.

20. Pajata
Tai 0,25 ha įslėnis, 250 m į pietus nuo Naujatriobių sodybos ir
tiek pat nuo Nevėžio. Graži vieta. Vasarą čia rengiami pasilinksminimai.
Užrašė .

emaitaitis 1935 m.

21. Pajatai
Vienkiemis, pradėtas taip vadinti po
1918 m., kai atsiskyrė nuo Naujatriobių
palivarko.

3

Lageris laikina stovėjimo, buvimo vieta, paprastai
palapinėse ar laikinuose pastatuose, stovykla.
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22. Pakaru klis
Tai pieva, krūmai ant Nevėžio kranto, Garn upio žiočių
kairėje. Toje vietoje pasikor s žmogus.
Papasakojo . Dičbanas, 40–60 m., gyv. Piepalių k. Užrašė .
1935 m.

emaitaitis

23. Paliuobiškė
Ariama žemė, molis (3,5 ha), nuo Babtyno ( emaitkiemo)
dvaro sodybos 300 m į pietus. monės pasakoja, kad ten yra sklepas4
randama plytgalių , iš kurio dvaro nuomininkas enkė du vežimus visokio
turto išvež s. enkė sak s, kad rad s tik staliuką, o ant jo
popierius.
Papasakojo Kazys Urlikis, 40–60 m., gyv. Piepalių k. Užrašė .
1935 m.

emaitaitis

24. Piepalių ( emaitkiemio) piliakalnis
Piliakalnis yra Asi klio ir Garnūupio santakoje. monės pasakoja, kad švedai ėjo ant aršuvos ir jų vaisko tokia daugybė buvo, kad
kamandyriui paliepus pilti žemes vieną vietą, supylė aukštą kalnel . Pylė
kepurėmis. Be to, dar pasakoja, kad du broliai rado skrynią pinigų. iedu
vienas kitą varė atvažiuoti arklius, bet nė vienas iš jų nenorėjo eiti. Tada
vienas iš jų sukeikė „Kad jie skradžiai tie pinigai žemėn nueitų.“ Sulig
tais žodžiais ta skrynia nuskambėjo Nevėž . monės taip pat pasakoja,
kad kalne yra sklepas, viename šone yra skylė ir plytgalių.
Papasakojo . Keruckas, 60–80 m., gyv. Vosiškių k. Užrašė .
1935 m.

emaitaitis

25. Piliakalnis
Apie 5 ha pakili vieta
Nevėžio, K. Lazaičio lauke.

uniškių kaimo pietinėje dalyje prie

26. Piliava arba P liava
Tai uniškių dvaro svirno dalis. Kitąsyk čia žmonės dėjo bado
metams skirtus javus. eiti pyliavą buvo galima tik su seniūno ir valsčiaus viršaičio žinia, nes pas vieną ir pas antrą buvo raktai. aktai buvo
skirtingi. iršaitis be seniūno, o seniūnas be viršaičio ne ėjo.
Papasakojo Filomena Bradauskaitė ir uozas Stanionis, gyv.
Užrašė . Pėstininkienė 1935 m.

27. Pl tnyčia arba

uniškių k.

ege nė

Apie 2 ha pieva ir arimas, duobėti ir molingi. Nuo Nevėžio
dešinio kranto apie 150 m, nuo Vejuonos dešinio kranto – tiek pat.
ia seniau degė plytas.
Papasakojo . Keruckas, 60–80 m., gyv.
Vosiškių k. Užrašė . emaitaitis.

4

Sklepas (sl.)
atskirai ar po trobesiu kapitališkai
įrengta patalpa, rūsys.
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28. Rudabala
Neišdžiūstanti bala, 270 × 300 m, esanti Šaši kaimo šiaurės
rytiniame pakraštyje. Auga juodalksniai, rudas vanduo. Pasakojama,
kad vaidenasi.
Papasakojo Stasys Byvilis, 40–60 m., gyv. Šašių k. Užrašė Vincas
Špakauskas.

29. Sod ba
Tai 4,5 ha arimas, 50 m į šiaur nuo Vejuonos, 300 m nuo
Nevėžio, siekiasi su Ragana. Ariant randama plytgalių, prie Raganos ežerėlio iškasama plytų, akmenų, žalios spalvos blizgančių su
pagražinimais koklių, čerpių. monės dar pamena buvus medin
daržin . Iš dvaro per Vejuoną ėj s tiltas į Koplyčią. monės pasakoja,
kad čia buv s dvaras, kuris vieną elykų rytą skradžiai žemėn nuėj s
aganoje esant ežerą. Kiti pasakoja, kad dvaro trobesius suardė ir iš tos
medžiagos pastatė Babtyno
emaitkiemio dvarą.
Papasakojo urgis Keruckas ir Aleksas Špakauskas, abu 60–80 m., gyv.
Vosiškių k. Užrašė . emaitaitis 1935 m.

30. Vapn čia
Kalkėto molio dirva uniškių dvaro šiaurėje, apie 1 ha. ia
yra daug vapnos5. Kai dar buvo baudžiava, tai dvaro savininkas čia laikė
vapnyčią. apną naudojo savo reikalams ir pardavinėjo.
Papasakojo . Stanionis, gyv.

31.

uniškių k. Užrašė

. Pėstininkienė 1935 m.

ydbalė

Tai bala uodonių kaime. Pasakojama, kad joje kažkada prigėr s žydas.
Papasakojo . akarevičius, 60–80 m., gyv. uodonių k. Užrašė
. Pėstininkienė 1935 m.

32.

vėri čius

vėrinčius yra Vosiškių kaime, įslėnio šone, Antano Vasaičio lauke. Nuo Nevėžio 600 m. Senovėje laikė žvėris. monės mat pinigus degant.
Papasakojo . Keruckas, 60–80 m., gyv. Vosiškių k. Užrašė .
1935 m.

emaitaitis

žerai
33. Bed gnis
Pasagos pavidalo ežeras emaitkiemio dvaro žemėje, 40/50 ×
250 m, ties Babtų miesteliu. Nuo Nevėžio apie 120 m. Gylis apie 9 m.
5

Vapna (lenk. wapno) – kalkės.
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34. Bedugni kas
aždaug 0,5 ha ežeriukas Stabaun čiaus kaimo šiaurinėje
pusėje prie Nevėžio. Pasakojama, kad jis neturi dugno.

35. Bernaka pis
Tai 0,25 ha ežeriukas prie Nevėžio, ties Stabaunyčiumi. Pailgas,
apie 6 m gilumo, dugnas dumblėtas. Pasakojama, kad jame prigėr s
vieno turtuolio bernas.
Papasakojo S. Byvilis, 40–60 m., gyv. Šašių k. Užrašė V. Špakauskas
1935 m.

36. Kre vežeris
Nevėžio slėnio ežerėlis uniškių kaimo laukuose, 200 × 45 ×
4 m. Taip pavadintas dėl savo formos.

37. Naujatriobių vienkiemio ežeras
žeras, 600 × 100 m, tarp vienkiemio ir Nevėžio. Su Nev žiu
sujungtas 5 × 10 m grioviu.

38. Pečk ltė
žerėlis
Nevėžio.

uniškių kaimo laukuose, 150 × 50 × 5 m, prie pat

39. R gana
Tai bala, pieva ir 50 × 100 m ežeras prie Nevėžio. Pastarasis
už 100 m į šiaur nuo Vejuonos upelio. Atiteko Vosiškių kaimui.
Pasakojama, kad čia yra nuskend s dvaras.

40. Senevėžis
Taip vadinamas gilus griovys, 0,75 km ilgio, apie 100–150 m
nuo Nevėžio, Babtų pievose. ia buvusi Nevėžio vaga.

41. Sir tiškė
žeras, 250 × 100 × 2,5/3 m,
vieškelio.

uniškių kaimo laukuose, prie

Kapai
42.

holeros kapai

Tai dirva, ariama žemė, apie 0,5 ha prie Vimbar
lauko, kuri priklausė Kuliešai.

43.

kaimo

ibakalnis

Kalnelis, 0,75 ha, prie pat Babtų, Prieplaukos gatvės gale,
einant prie Nevėžio. Anksčiau čia laidodavo savižudžius.
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44. Gudkalnis
Taip vadinamas kalnelis anuš nių kaime. Seni žmonės pasakoja,
kad 1863 m. sukilimo metu buvo nukauta rusų kareivių ir juos ten palaidojo.

45.

uodonių kapai

Kapai, kuriuose laidoja uod nių, Naujatriobių ir kt. aplinkinių
kaimų mirusius.

46. Kapeliai
Pakili vieta uniškių kaime, apie 20 arų. Netoli Nevėžio, apie
200 m į šiaur nuo kapinių, K. Lazaičio lauke. Iškasama žmonių
kaulų. Sakoma, kad čia palaidoti prancūzų ir švedų kariai.
Papasakojo . Stanionis, 60–80 m., gyv.
. Pėstininkienė 1935 m.

uniškių k. Užrašė

47. Kapeliai Nauj kaimio6 vienkiemyje
Apie 2 ha juodžemio ir smėlio ariamos žemės.
Užrašė

. unevičiūtė 1935 m.

48. Kapinės, 1
anušonių kaime ariama žemė, 15 × 20 m, smėlis su juodžemiu ir moliu. Pasakojama, kad ten buvo laidojami prancūzų kareiviai.
Papasakojo Aleksas Grincevičius.

49. Kapinės, 2
Tai 12 arų anušonių kaimo kapai dešiniame Gyni s krante.
ra akmeninis kryžius. Pasakojama, kad kapinaitės buvo Petkevičiaus
sklype ir jos trukdžiusios arti. Tai Petkevičius atvažiav s nakt , sidėj s
kryžių vežimą, nuvež s prie Ginės upelio ir nuskandin s. Kitą nakt jam
kryžius prisisapnav s. Tada jis iškėlė kryžių iš Ginės ir vėl pastatė senojoje
vietoje. o sūnus Mamertas dabar kas sekmadien eina pas tą kryžių ir
meldžiasi atsigul s ant žemės išskėstomis rankomis, kad Dievas jam padėtų
gyventi. Dėl to, sako žmonės, j aplenkiančios nelaimės.
Papasakojo Antanas ovaišas, 40–60 m., gyv. anušonių k. Užrašė Vincas
umaras 1935 m.

50. Vosiškių kapai
Senkapiai ant Nevėžio kranto, smėlis, apie 0,25 ha, nutol apie
0,5 km į pietus nuo A ksnupio ( glynų upelio). Nevėžio vanduo
potvynių metu kai kur išplauna žmonių kaulų.
Papasakojo . Keruckas, 60–80 m., gyv. Vosiškių k. Užrašė .
1935 m.
6

emaitaitis

Iki sovietmečio Naujakaimiu vadintas išparceliuotas
Sitkūnų dvaras. ed. pastaba.
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51.

ydų kapai

Apie 1 ha pakilimas į rytus nuo Babtų, valdo ebatarauskas.
Kalbama, kad anksčiau ten buvo laidojami 1831 m. sukilėliai.

Upeliai
52. A ksnupis
Upelis išteka iš Varluvos miško, suka pro rytin
kaimo dalį ir įsilieja į Da gupį.

V driškės

53. Antalup s
Antalupys prasideda Vosiškių kaimo pietinėje pusėje, Vinco
Nėnio lauke. Iš pagirio teka į rytus, pralind s vieškelį, pasuka į
pietus ir įteka iš kairės į Veju ną prie pat jos žiočių. Vasarą teka
tik palijus.

54. Apuš ta
Upelis teka per
uniškių kaimą iš rytų į šiaurės vakarus.
teka į Kiaun pį, o šis Šašių kaimo laukuose įteka į Nevėžį.

55.

eplinskų upelis

Upelis teka Paj to ir Naujatriobių viensėdžių riba. Išteka
iš miško, įteka į Nevėžį, vasarą išdžiūsta. Pamiškėje gyven s toks
eplinskas.
Užrašė .

emaitaitis 1935 m.

56. Daugup s
Daugupys prasideda apie 150 m į vakarus nuo Vidriškių
kaimo, įteka į G nią.

57. Davarg pis
Tai Antagyn lių kaimo upelis.

58. Derk s ar Dirk s
Upelis, prasidedąs Dasi nų kaime ir ties Pag nės dvaru
įtekąs į G nią.

59. Garn upis arba Gar nupis
Upelis išteka iš Pokšnabalio miške, teka per Piepalius, Vareik nius, šalia Piepalių piliakalnio įteka į Nevėžį. Vasarą išdžiūsta,
ties žiotimis – ežeriukas. To ežeriuko vandens paviršiuje žmonės matė
skrynią, o ant tos skrynios gulėjo šuo. Toji skrynia gerai apkaustyta ir
didele spyna užrakinta. ą norėjo išimti, bet šuo neleido ir vėl nuskendo.
Skrynioje yra auksas. Seniau ji dažnai pasirodydavo.
Papasakojo K. Urlikas, 40–60 m., gyv. Piepalių k. Užrašė .
1935 m.

emaitaitis
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60. Gel župis
Upelis teka Šašių kaimo pietine puse ir lankose įteka į Kiaunupį. Kairysis krantas – status, vanduo – geležuotas.

61. Karklupis
Upelis teka glynų kaimo šiaurine dalimi į rytus. teka į
Alksnupį glynų kaimo pietryčiuose.

62. Kiaun pis ar Keln pis
Šis upelis prasideda
Šašiuos įteka į Nevėžį.

uniškių kaime, teka per Gailiuši s, o

63. K prė
Upelis yra 1 km ilgio, 200 m į šiaurės vakarus nuo Babtų.
Išteka iš Babtų laukų prie vieškelio, įteka į miestelio pievas.

64. Pravorci
Griovys apie 0,75 km. Teka iš Šašių kaimo per Babtų laukus
iki T škupio. Vasarą išdžiūsta.

65. Raguv
Tai upeliukas-griovys. is prasideda miške, teka piečiau Pajatų
sodybos į Nevėžį. Vasarą išdžiūsta.

66. Ruč ikos
Tai griovelis, tekantis Babtų laukais pavasarį.

67. Sa sinė
Upelis tarp uniškių ir Sausinės kaimų. Retai kada išdžiūsta,
krantai statūs. Iš čia rinko akmenis, kai statė Kauno Soborą ir fortus
bei tiesė emaičių plentą.

68. S rupė
ugintų kaimo upelis. Išteka iš Gelažės balos ir įsilieja į Nevėžį. Versmėse ir žiemą neužšąla.

69. T kančia, Piliakalnio upelis
Upelis teka per glynų kaimą, Piepalių kaimo pietine puse.
Prie Piepalių piliakalnio įteka į Nevėžį. Teka tik palijus.

70. T škupis
Upelis apie 1 km ilgio, teka per Babtų miestelį. Vasarą išdžiūsta.

71. Up lis
Upelis, pradžią gav s Šunbaloje, kuri yra už puskilometrio į rytus
nuo Vilk nų, teka per šį kaimą ir įsilieja į Nevėžį. Vasarą išdžiūsta.
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72. Up s
Tai 0,5 km ilgio upelis, ištekąs Sitk nų kaime iš šaltinio ir
įtekąs į Nevėžį.

73. Varlup s
Upelis prasideda Piepalių kaimo pietų pusėje ir iš dešinės
įteka į Garnūupį ties kaimo kapais. Teka tik palijus, jame daug
varlių. Netoli žiočių ant pievutės šoka raganos. Kartą nakt važiav s
žmogus pamatė šokančias dvi nuogas raganas. is suriko „Ar tamsta teta
čia “ aganos šoko prie jo. mogus skubėjo prieš kalniuką, bet raganos
sudraskė jam kuprą nagais.
Papasakojo . Spirgys, 60–80 m., gyv. Piepalių k. Užrašė .

emaitaitis.

74. Verupeli kas
Upelis teka į šiaurės rytus Babtų ir Antagynės kaimų laukais. Tai
kairysis Gynios intakas. Pratekėj s apie 3 km, įgauna Ver pės vardą.

75. Ver pė
Upelio versmės yra Babtų laukuose, teka pro Antagynės ir
Pagynės kaimus į Gynią.

76. Vinkšnup s arba V nkšnos upelis
Upelis teka per Berlainių kaimą.

77.

sinas

ąsinas teka per anogr dą, Nauj sodžius (Puid n ).

78.

iogrup s

Šis upelis atsiranda Sitk nų kaimo laukuose ir įteka į Nevėžį
šiauriau šio kaimo.
Papasakojo . Spirgys, 60–80 m., gyv. Piepalių k. Užrašė .
1935 m.

emaitaitis
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Ką prisimena Babtų apylinkių žmonės
Parengė urgita Kilikauskienė

2011 m. liepos mėn. 25–31 d. „Versmės“ leidykla B btų seniūnijoje organizavo
kompleksin kraštotyros ekspediciją, kurios metu rinkta medžiaga monografijai
„Babtai“. Tautosaka užrašyta dviem būdais lankytasi pas pateikėjus bei nukopijuota Babtų kraštotyros muziejuje.
Babtų kraštotyros muziejuje saugoma 1968–1972 m. vietos vidurinės mokyklos jaunųjų kraštotyrininkų surinkta tautosaka. To meto ekspedicijai vadovavo
mokytoja arija arkauskienė. Užrašyta pasakų, dainų, mįslių, žaidimų, legendų
ir sakmių. Tekstai su metrikomis, tačiau dainos užrašytos be natų.
Šios ekspedicijos metu aplankyta daugiau nei dešimt kaimų Kani kų, Piep lių, Vareik nių, B btų, un škių, Sitk nų, Panevėži ko, ugint , Pag nės, V siškių, Stabaun čiaus, Vilk nų, kuriuose apklausti senieji gyventojai. kspedicijos
maršrutus sudaryti padėjo ir konsultavo, pas kuriuos žmones vykti, seniūnas onas
Praškevičius, Babtų kraštotyros muziejaus vadovė anina Dunauskienė ir kraštotyrininkė arija arkauskienė. Nė su vienu 1968–1972 m. moksleivių aplankytu
pateikėju šios ekspedicijos dalyviams susitikti nepavyko.
Tautosakos kūrinių pateikė penkiolika seniūnijos gyventojų, gimusių 1922–
1964 m. Vyriausia iš jų buvo alvina Šabonienė (Vaičiukynaitė), gimusi 1922 m.,
gyvenanti ugintų kaime. auniausioji – Neringa Palavinskaitė, gimusi 1968 m.,
dainavo kartu su mama Veronika Palavinskiene (Sviderskyte), gyvenančia Kaniūkų
kaime. oterys pateikė daugiau nei dešimt kūrinių dainų, pasakojimų, prisiminimų. Padainavo keletą senų dainų, vadinamų „mamos giesme“, keletą romansų.
Daugelis gyventojų į kuriamas gyvenvietes atsikėlė gyventi prieš 30–40 metų,
nes daug vietinių išblaškė tremtys, lageriai, ekonominė migracija, todėl surasti
ir apklausti Babtų valsčiuje gimusius ir šiuo metu čia gyvenančius žmones gana
sudėtinga. Ne visi garbaus amžiaus žmonės turi gerą iškalbą, atmintį, balsą. Vis
dėlto jie padainavo dainų, romansų, pasekė pasakų, padavimų apie Piepalių piliakalnį, Šv. ono šaltinį, dingusį Raganos ežerą, papasakojo tikėjimų. Publikacijai
atrinkti pilni, išsamūs pasakojamosios tautosakos tekstai. Numanomi žodžiai pažymėti laužtiniais skliaustais. Tenka apgailestauti, kad dėl nenuoseklaus siužeto
negalima pateikti daugiau pasakų.
Kūrinių pavadinimai rašomi laužtiniuose skliaustuose, nes juos įterpė tekstų užrašytoja. Paaiškinimuose po tekstais nurodomi pateikėjo duomenys vardas,
pavardė (jei žinoma, moterų mergautinė pavardė), amžius, gyvenamoji ir kilmės
(kai nesutampa) vietos bei užrašytojos pastabos. kspedicijos metu pateikėjus
kalbino, į garso juostą tekstus įrašė ir vėliau iššifravo . Kilikauskienė 2011 m.

1. Katinas
Gyveno karalius ne karalius. Turėjo labai gražią žmoną. Nu ir
va, žmona mirė. ie turėjo dukterį, o duktė buvo labai labai graži.
mamą panaši buvo, buvo labai jau graži. Tai dabar, ką jis gyvens
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vienas, apsivedė kitą.
ta – jis nieko nežinojo, apsivedė – buvo
ragana. Ir labai jo dukterį kamavo.
Tuo metu pakilo karas. Tas jau tėvelis, tos mergaitės, išvažiavo
į karą, paliko jau ją su pamote.
pamotė labai jau pikta buvo. Ir
gal duktė nelabai gera buvo. Nu, nežinia kaip te buvo. Tai liepė
pamotė sumūryt namelį ir užmūryt ją, tik palikt skylut kvėpavimui
ir jau ją ten palikti .
jai, nežinau kaip, bet tikriausiai Dievulis padėjo, ar kas,
ar kaip ten buvo tokia jau galybė. Dabar jau ji verkia, liūdi tam
namely. Atlėkė katinukas, mažas katinėlis, vos per tą skylyt įlindo,
nu, ir glaudosi, ir prašo
– Neverk, neverk, aš išgelbėsiu, neverk.
Nu, ir gelbės dabar. Tas katinukas vėl šmurkšt jau išlindo per
tą skylut , nulėkė pas kitą poną. Na, kaip čia buvo ingaičių dvaras,
o čia – Kareivos. Nulekia pas šeimininkes, prašo valgyt. Nu, tai
katinas prašo valgyt, tai kaip jos pjaustė ką tokį ir pametė. is sako
– Aš taip nevalgau.
Dabar jau jos eina pas poną klaust, ką daryt, kad atėjo katinas,
prašo valgyt, padavėm valgyt po stalu, o jis nevalgo, sako „Aš taip
nevalgau.“ Ponas sako „Duokit kaip priguli valgyt.“ Pavalgydino.
Prašo katinas dar įdėti. Sako
– Vešiu savo mamai.
Nu, ir dabar vėl tos tarnaitės klausia pono , ką daryt. Ponas liepia
– Pridėkit, tegu neša.
Nu, ir į krepšelį tos tarnaitės įdėjo, ką turėjo. Ir jau tas katinėlis atnešė ir ją jau pavalgydino mergait .
Ir žinojo tas katinas, kad ponas buvo labai jaunas ir žadėjo
važiuot kur į piršlius. Katinas nuvažiuoja pas tą poną, kur jau davė
valgyt. Sako
– Girdėjau, ponas, kad žadi važiuoti, – kalba žmonišku balsu
tas katinas, – sako, kad žadi važiuoti į piršlius. Guldys tave nuo
krašto, negulk. Gulk nuo sienos.
Ponui juokas – katinas įsakys, kur gult, kaip gult. Bet taip
ir buvo nuvažiuoja į piršlius ir taip jį guldo nuo krašto, o jau
brolį – nuo sienos.
tam broliui kas tai tokio pagaišo, reikia
eit pasivaikščiot.
tas ponas šmurkšt persirito į kitą vietą ir jau
knarkia. Tyčia apsimetė miegančiu, kad jau nekeltų. Nu, jau brolis
atėjo, atsigulė nuo krašto. Nes kitaip nėra jau jis nusirito, tegu guli.
Galvoja ponas, kad ką tas sakė katinas, taip ir išeina.
peršamos merginos buvo trys, tai ateina visos trys viena
su raktais, viena su žvake, kita su kardu. Ateina į tą kambariuką,
kur tas jaunikis miegojo ir brolis. Ir brolis, kai miegojo nuo krašto,
ir jos nematė, kad tai brolis, paėmė ir nukirto broliui galvą, o ne
jaunikiui.
Dabar iš ryto kelia tėvas pusryčiam vardu (pamiršau vardą –
toks įdomus)
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– Kelkis Kas čia yra, kad miegi taip ilgai Kelkis
Atsikelia tas, o ne sūnus, tas jaunikis. Sako tėvas
– Ką, kur padėjai sūnų Suėdei, suėdei sūnų Pakart jį
Nu, jau paruošė, nu kaip anksčiau tos kartuvės pas kožną1
poną buvo. Nu, ir jau veda ant tų kartuvių kart. Sudrebėjo žemė
ir išgirdo jaunikis balsą
– Palaukit, nekarkit, kol aš pribūsiu – to katino balsas.
Atlėkė katinas, griebė tą poną ir ką teip ir teip padarei,
teip ir teip padarei Viską papasakojo.
dabar, sako, karsim jau
tą poną, o ne jaunikį, nes čia visa sugalvota to pono buvo. Nu, tai
ką dabar tas ponas darys , išsimokėti reikia.
– Nu, tai duok man į saujuk aukso, tai dovanosim. Daugiau
šitaip nedaryk, – sako katinas.
Nu, tas ponas atnešė, į saujuk aukso įpylė, tik nematytis.
Katinas sako
– ia ne baika2. Ale nešk, kiek turi, įpilk.
is ponas – užr. pst. čia pila, o ten į maišą byra, o vis ta
sauja tuščia ir tuščia to katinuko. Sunešė visą. Katinas sako
– Nu, tai dabar jau žinau, kad visą iškrapštei. au daugiau
neturi.
Nu, tai tam ponui dabar sako
– Kinkyk arklius, mums karietą, ir aš vešiu namo tą jaunikį.
Veža tą jaunikį ir važiuodamas pasakoja
– inai ką, ženykis3 mano motiną.
„Nu, kaip tai motiną, – galvoja jaunikaitis – užr. pst. , – jei jis
katinas Nu, kaip jau ženytis “ Katinas neduoda ramybės ir viskas.
– Kaip nemačius, nei nieko – vesti
Katinas sako
– Tada, kai man važiuosit į šliūbą4, tada tik parodysiu. Va,
dabar nerodysiu.
Nu ir ką, ponas bijo, gali jį irgi pakart. Nu ir ką, prižada.
is sako
– Gerai.
Užsako rūbus jai, viską.
Atnešė tas katinas jai mergaitei – užr. pst. ir rūbus, ir
praust. Ir aprėdė5 tą mergait gražiai, atvežė pri to jaunikio su tais
pačiais arkliais. Tai jaunikis do nuslabo6 pamat s tokia graži, kad
jau negalima apsakyt.
Ir ką – apsivedė ir laimingai gyveno. Norėjau vis nuvažiuot,
ale nenuvažiavau aš te pas juos.

2. Apie Panelės
Švenčiausiosios
pasirodymą
Pasirodė mergaitė ant kamieno. Ar
tai stovinti, ar tai sėdinti, – negaliu pasakyti dabar. Nu tai ką, kunigas vieną kartą,

1
2
3
4
5
6

Kožnas (sl.) – kiekvienas.
Baika (sl.) – pokštas, juokai.
enytis (sl.) – tuoktis, vesti.
Šliūbas (sl.) – bažnytinė santuoka.
Aprėdyti (sl.) – apvilkti, aprengti drabužiais.
Slabti (sl.) – silpti, menkėti, glebti, leipti.
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kitą kartą pasitikrino – tikrai yra kas. Tai pastatė bažnyčią.
tas
kamienas liko vidury, tai ta vieta, kur pats didysis altorius. Nu, ir
dabar reikia altorių papuošti . Kada apsireiškimas Panelės Švenčiausios buvo, tai Panel Švenčiausią statys an t altoriaus pirmoj vietoj.
Nupirko suknel gražią, viską, aprengė kaip mergait .
padarė,
kaip čia – skulptūrą . Ir daba taip atėjo iš ryto ir rado nusivilkus
ir ant stalo padėta suknelė.
jinai Panelė Švenčiausioji – užr. pst.
su ta pačia suknele, su katra pasirodė.
Padaryta kaip žmogaus. Nu, ir negalėjo kitaip aprėdyt, kaip tik
ji buvo su sava. Kaip ją rado, taip pastatė. Ir paskui nenusivilkinėja.

3. Stebuklingas upelis
Aš tą dieduką pažinojau. Buvau kaip įdukrinta (ne dokumentuose, taip jie jau mane mylėjo abudu senukai). am senukui – užr.
pst. blogai buvo su akimis. au jis visai paskui nematė, jau žmona
jį vesdavo, kur eidavo.
jo jie į Babtus pro kokį tai upeliuką (kaip tas upeliukas
vadinasi, dabar nepamenu), ir išminta karvių, avių pėdos. Sako
diedukas
– Ale to upelio vandenuko biškį teprateka. Stebuklingas jis
yra. Prauskimės
– Aik tu, tėvai, karvių išvaikščiota.
– t, kaip tu manim netiki, aš tau sakau, kad stebuklingas.
Nu, ir tas senukas dar turėja knygą. Tuojaus knygą padavė
jai žmonai – užr. pst. , o pats nusiprausė. Nusiprausė, ir viskas
nei šluostėsi, nei ką.
jinai ir nesiprausė. Ir eina toliau. Paėjo kiek
laiko, o jis jaučia, kad jam gera darosi jau jis taką geriau mato, jau
geriau ant akių. Nu, sako
– Duok, motin, knygą man.
i jam paduoda knygą...
( o paties kalba aš kalbu dabar. is man pasakojo.)
Nu, jis atsidaro knygą ir skaito kaip reikiant. Ir jam padėjo
šaltinio vanduo išsigydyti akis – užr. pst. .
jinai žmona – užr.
pst. nesiprausė, ir jai nieko.
Tas upelis yra į Kėdainius važiuojant – Šušvė (o gal ne Šušvė).
am padėjo tikėjimas. am ir padėjo, o jau jinai netikėjo, tai
prauskis nesiprausk.
Papasakojo lena Krašinskienė (Kasperavičiūtė), 87 m., gyv. Vilkėnų k.,
Babtų sen., Ka no r. Užr. pst. Lietuvė, katalikė, dirbo kolūkyje darbininke.

4. Kaip šaltinis galią prarado
Kazėnas iš Pagynės – užr. pst. taip pasakojo
Nevėžio krantu ėjo kažkoks žmogus ir jam pasirodė, kad
matė, jog ten krikštino. Nu, ir pastatė jisai paminklą, bet tą paminklą nugriovė ir šaltinėlis atsirado. Ten yra Švenčiausia ergelė
arija iškalta, ten buvo uzbonėlis7, stiklinės
7
Uzbonas (sl.) – ąsotis.
padėtos. Kaip senutės sakė
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– Tenais mes eidavom ir rožančius pakabydavom, bet, matyt,
kas nukabydava ir numesdava. Nešdavomės namo gert vandens. Bet
paskui tas šaltinėlis pasidarė negalingas. Dvaro ponia čia numaudė
šuniuką. Buvo tas šuniukas sergantis, ir tam šaltinėly numaudė.
Ar teisybė, ar neteisybė – aš negaliu pasakyti, bet sako, kad
jis galios nustojo. Reikia kokias mišias atlaikyti, melstis prie jo, jis
atgaus galią. Bet dabar, reiškia, jis, tas šaltinėlio vanduo, negalingas.
Papasakojo na Lukoševičienė ( ilinskaitė), 76 m., gyv. Pagynės k.
(gim.
kiškės apyl., Kauno r., išvyko 1978 m.). Užr. pst. Lietuvė,
katalikė, baigė 8 klases, dainavo chore.

5.

iogrupio tiltas

iogrupio tiltas, ten, sako, kai žiūri į tuos upelio akmenis, tai
kai kada jie būna tokie raudoni, kaip kruvini. Ir kodėl
Bijodavom vaikystėj eiti per tą iogrupio tiltą. Bijodavom, nes
ten, sakydavo, velniai laukia, ant to tilto labai gražiais berniukais
persireng . Tai ten neidavom. Lipdavom per tą kalną ir neidavom
per tą iogrupį. Draugavo, kaip pasakoja legenda, berniukas su
mergaite. Ir tas berniukas paskui išėjo į karą. Ta mergaitė liko. Nu,
ir velnias ją ant to tilto sutiko, pasivert s tuo berniuku. Nu jinai
su juo ėjo, pasibučiavo, nu, ir paskui nėščia tapo. Ir vat. i kada
suprato, kad čia yra velnias Pamatė kažkaip kartą, gaidžiui pragydus, kad pabėgo ir pavirto kanopom jo kojos, tai ji šoko nuo
to iogrupio tilto ir nusižudė. Ir vat pavirto. Tie akmenukai krauju
nusidažė. Tai va tokia legenda.

6. Nuskendusi mergaitė
Daug kur vaidendavosi. Vosiškėse buvo tokia skaudi istorija.
Viena moteris gyveno (man atrodo, Sakalauskienė, bet neprisimenu
gerai). i turėjo dukrą Rožyt . Ar jos vyras mir s, ar kaip, ar išsiskyr
buvo, – nežinau. Ir ta Rožytė – tokia graži mergaitė. Aš septynių
metų iš Vosiškių išvažiavau, tai pažinojau tą Rožyt . Tokia graži
šviesiaplaukė mergytė. Nu, ir ji draugavo su berniuku. Ir jie ėjo
Nevėžio pakrante, nu, žinot, kaip jaunimas ėjo pečiais susiglaud . Ir
ta mergaitė įkrito į tą Nevėžį.
ten tie krantai kaip krosnis – statūs
labai kai kur yra (kai kur lėkšti – kaip čia nuo Babtų). Nu ką, tas
berniukas puolė gelbėti – nieko, neišgelbėjo.
Papasakojo Aleksandra Ignatavičienė (Keruckaitė), 81 m., gyv. Sitkūnų k.
(gim. Vosiškių k. Babtų vls., išvyko apie 1937 m.). Užr. pst. Lietuvė,
katalikė, dirbo mokytoja, išsilavinimas
aukštasis.

7. Piepalių piliakalnis
Va čia yra emaitkiemis, kelias eina, ir čia irgi paminklas
yra. Kaip tas paminklas, ten yra toks kalne apžėl s plotas, status
labai ir apžėl s. Tai ten, sakydavo tėvai mano, tai tikrai ten kažkas
buvo, gyveno. Sakydavo , kad išbėgdavo kartais, senovėj – mano
senelis jau pasakodavo – išbėgdavo šuo didelis iš to kalno. Ten taip
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skaito, kad buvo iš dvaro požeminė anga, kelias ir iš ten išeidavo.
monės sakydavo, kad naktį kartais matydavo tuos šunis. Važiuojant
anksti, kai važiuodavo į Kauną ar kur, tai matydavo ant kelio, tai
užpuldavo juos.
Piliakalnis susij s su emaitkiemio dvaru. isai nebuvo emaitkiemis, kaip dabar vadina, jis buvo Babcina. Nu, ir tas dvaras.
is buvo pastatytas kunigaikščio. Pavardės neprisimenu. Piliakalnis
buvo tam, kad praneštų karo žinią, reiškia.
Aš pati esu ten buvus ant to piliakalnio. Ten buvo tokia
aikštelė, plytelėm išdėta gražiom, senoviškom. Ir tokios angos buvo,
tai mes, būdavo, vaikai nuėj į tas angas metam akmeniuką, tai tas
būdavo „klim“. Reiškia, buvo požemiai, įėjimas kur nors.
Sala tokia yra, čia irgi sakydavo, pasakodavo, kad ten rūmai
stovėjo, troba kokia ir nuskendo. Perkūnas trenkė, ir nuskendo. Nu,
tai jau seniai. Šukių rasdavo. Sala pakalnėj. Vis būdavo ąžuolas lik s.
Sala emaitkiemio. Pakrantėj irgi buvo tų šukių.
Papasakojo Veronika Simutienė (Bačėnaitė), 84 m., gyv. Vosiškių k.,
Babtų sen., Kauno r. Užr. pst. Lietuvė, katalikė, tremtinė, dirbo kolūkyje,
mokykloje mokėsi nuo 6 metų, baigė 4 klases.

8. Nuskend s dvaras
Buvo vyskupo dvaras. Buvo didžiulis ežeras. Buvo Babcinos
dvaras, nebuvo dar emaitkiemio dvaro.
Prieš tris paras labai bėgo pelės, žiurkės iš po pamatų. Tiesiog, sako, virtinėm bėgo. Va čia dabar, kaip emaitkiemio dvaras,
įsivaizduokit toj pusėj dvaras. Kai ežerą nusausino, aš kokioj ketvirtoj klasėj buvau. Tai mūsų berniukai, būdavo, nulekia, kai jau
nusausino, parsinešdavo tokių gražių koklių gleziruotų, tamsiai
žalių, mėlynų tamsiai, būdavo bordo8 ... . Pečiai buvo glazūruoti.
Visi sakė, kad vaidinasi vaiduokliai girdėjosi balsas toks,
kaip sakydavo, „armata9 griaudžia“. Nu, toks sprogimas, kaip kokie.
Dar yra ir dabar, kur vyskupas ėjo pasivaikščioti, likusių
dvaro likučių – užr. pst. . Rytą nubudo žmonės, tik viens ežeras,
daugiau nieko. Tai visi žmonės sako, kad dabar ragana, vaiduokliai
žemėj ten kovoja, kaip sprogimai girdėjosi. Nuskendo tas dvaras.
monės visi sakė, kad čia raganos, matai, nesutarė, kariauja,
dundesys girdėjos po žeme. Raganos nuskandino jį, tą dvarą.

9. Paslėpti pinigai
Kai mes dar grįžom iš Rusijos – užr. pst. , tai ... sakau
– Taigi čia, žiūrėk, šitoj duobėj kask – pinigų rasi.
Dar matė, kaip čia degė ugnis, kokių penkių metų ėjo.
atai, ta ugnis, kai dega variniai ar kokie pinigai – užr. pst. .
Nu, tai toj duobėj (mes atradom tą duob ) būdavo, kai meti
kokį akmenį „Bubum...“ ir rieda rieda ir
nurieda.
8
Bordo – tamsiai raudonas.
9

Armata (sl.) – didelis šaunamasis ginklas, patranka.
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10. Degantys pinigai
monės matė, ir dar va aš mačiau čia, kur Baltrimas gyvena,
tokia kriaušė auga, tai toks ugnies kamuolys pasirodė. Kad būtume
nesusipyk , tai galėjome vienas kitam sakyti, tai eik tu į tą vietą ir
galėjom tiksliai nurodyti. iūrėjom iš valties, ir jis, ir aš mačiau, toks
ugnies kamuolys. Bet mes susipyk buvom, tai nešnekėjom. Paskui
jiedu su ickaičiu matė. Paskui jiedu su Gasparu vyru – užr. pst.
ėjo į tą vietą žiūrėt, kas te galėjo būti. Sako, žemės plyšiai tokie,
nu, dideli tokie tie plyšiai čia.
Ale vienąsyk pakilo te ir krito, iš te vėl atgal. Bet aš iš čia
žiūrėjau, nuo Nevėžio, tai koks metro aukščio ugnies gabalas. Paskui
jiedu su ickaičiu nuėjo pažiūrėti – užr. pst. , tai toj vietoj žemė
buvo suplyšus, plyšiai nemaži.
(Ką daryt, jei matai, kad dega pinigai – užr. pst.)
Tuos pinigus reikia mokėt paimt. Anksčiau tuos pinigus
užkeikdavo.
an paskui
ickaitis pasakojo jeigu eini ir matai –
dega ugnis, jeigu padėsi batą ant tos vietos, tai kask tiek aukščio
ir rasi turto. A jeigu padėsi kepur ant tos vietos, tai kask ir sulig
žmogaus aukščio. Ką padėsi, tą jau galėsi iškast.
A po Šėveliu, va yra kur gyvena anoj pusėj Nevėžio, yra
toks kryžius senas senas ir te kas ten tokio yra. Tai va, žentas ėjo
namo, tai jisai negalėjo praeit. Sako, ugnis štai taip pylėsi, pylėsi.

11. Kur paslėpti pinigai
Lagery pasakojo Genutė. i našlaitė buvo. Pas diedukus užaugo. Nu ir ką, sako, ėmė staigiai tie diedukai ir mirė.
jau tuos
pinigus taupė, taupė, kad jau tai anūkutei būtų. ino, kad taupė,
bet nežino kur.
ą pasiėmė giminės. inai buvo 16 metų, ir pas tą žynį nusivedė. Sako, nusivedė tas į savo namelį, pasistatė žvak . Tokie
moliniai puodai būdavo, tai tą molinį puodą uždengė. Tiktai paliko
tą savo knygą, kur skaityt, ir tą žvakės šviesą. Ir liepė jai sėdėt ir
nieko nekibint, tik klausyt.
Dvylikta valanda atėjo, suūžė tokia vėtra, kad tas namelis,
atrodo, siūbuoj. Nu, kad liepė sėdėt, tylėt ir klausyt. Išgirdau, ji
sako, tėvo balsą. atyt nematau, tik girdžiu
– Ko nori Ko jūs iš mani norit
Tas žynys paskui pasakė
– Kur padėjai pinigus, kur buvo skirti anūkei
Sako tėvo balsas – užr. past.
– inai, pečius, kur per didelius šalčius vištas laikydavo, nu
va, dešiniam kampe kaskit ir rasit.
Paskui vėl suūžė tokia vėtra. Pakui pasakė tas senis tiems
giminaičiams, kur ieškoti pinigų – užr. pst. .
Pas mus irgi buvo žynių, burtininkų.
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Papasakojo Ksaverija Drusys (Keruckaitė), 88 m., gyv. Stabaunyčios k.,
Babtų sen. (gim. Vosiškių k., Babtų vls.). Užr. past. Lietuvė, katalikė,
buvo lageryje, baigė 6 klases.

12. Apie verbas
Verba tai yra dėl griaustinio.
kai labai griaudžia, labai
žaibuoja, nu, tai, kad netrenktų žaibas, yra verba. Darydavo taip
visą laiką tuojaus patrupini tos verbos, uždegi ir žegnoji „Vardan
Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.“ Nu, ir tam kampe
rūksta dūmukai verbos – užr. pst. , ir apšventini kampus vieną
kambarį, kitą kambarį, ir viskas. Ir pasitiki tuo, kad netrenks. Ir, ačiū
Dievui, – netrenkė. Patrupini gabaliuką, patrupini truputėlį į lėkštyt .
es taupėmės verbos. Dar, būdavo, taip padarom į bažnyčią nesineši didžiausios šluotos, tai nusinešei kokias tenai keturias šakutes,
o paskui dasidedi da kitų į tą pačią, ir kad būtų daugiau, ir laikai.
olin jeigu galėdavai, tai eidavai.
dabar tai negaliu. Per
olin nešdavo – užr. pst. gėlyčių visokių, kokių nori ir ramunių,
ir darželinių gėlių, visokių gėlikių. Nu va, padarai puokštel , ir
viską. olinių puokštė irgi reiškia, kad yra šventinta.
Papasakojo . Krašinskienė (Kasperavičiūtė), 87 m., gyv. Vilkėnų k.,
Babtų sen., Kauno r. Užr. pst. Lietuvė, katalikė, dirbo kolūkyje darbininke.

13. Apie vedybas
eigu vaikšto gandras, tai niekur neišskrisi. eigu skrenda,
tai išskrisi taip sakoma, kai pirmą kartą pamato gandrą pavasarį – užr. pst. .
Sakydavo taip kad Kūčių dieną, kur, reiškia, buvo kiaulė
svilyta, kaip anksčiau su šiaudais, reikia į tą vietą atsistot ir klausyt,
iš kur šunys loja, tai ten išeisi. Tas teisybė Visiems. Teisybė šunys
lojo iš tos pusės, kaip mane paėmė. Niekad aš to nedarydavau, ale
va, užėjo mintis, kad reik nueiti, jau juokus padaryt. Tais pačiais
metais ištekėjau.
uokiamės, kad anksčiau po pečiumi vištas laikydavo. Tai
sakydavo, reikia pagauti per Kūčias . eigu gaidį pagausi, tai ištekėsi, jeigu vištą – būsi namie, pana liksi.

14. Per Velykas
Iš bažnyčios reikia pareit pirmutiniam, tai pirmas laukus
apdirbsi.
Papasakojo Veronika Simutienė (Bačėnaitė), 84 m., gim. ir gyv. Vosiškių k.,
Babtų sen., Kauno r. Užr. pst. Lietuvė, katalikė, tremtinė, dirbo kolūkyje,
mokykloje mokėsi nuo 6 metų, baigė 4 klases.

15. Kūčių tikėjimai
Paprašė, dabojau10 pas Brazaitį mergait . Aš pati buvau kokia dvylikos metų,
gal biškį daugiau. i buvo pusės metų ta

10

Daboti (sl.) – saugoti, prižiūrėti, kreipti dėmesį,
rūpintis.
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mergaitė. Buvo Kalėdos, po Kūčių einam dabar jau pora bus ar ne,
o jau gaspadoriai eina ar rodas11 bus, ar tuščias. Nu, ar grūdai kaip
derės užderės ar neužderės. Aina ima, kiek jau paima, o čia tvora
tų štakietų12. Dabar skaito pora – lyčna13, pora – lyčna.

16. Pasakojimas apie onines
oninių laužai. Susirinkdavom, muzika būdavo, šokiai. Leisdavom vainikus Nevėžiu. Gėlių kokių nori, tokių įpindavom ir
ramunių. Dainuodavom, dainų visokių būdavo.

17.

iedo dalijimas

iedą dalinam, kai pailsdavo muzikantas groti. Susėd prie
stalo padainuojam. Pas Šveikauskien kai būdavom, tai ir alaus
pasidalinam, užkąsti. Ir taip pasivaišinam.
Papasakojo . Krašinskienė (Kasperavičiūtė), 87 m., gyv. Vilkėnų k.,
Babtų sen., Kauno r. Užr. pst. Lietuvė, katalikė, dirbo kolūkyje darbininke.

odas (sl.) – tvarka.
Štakietas (sl.) – tvoros lentelė, statinis.
13
Lyčnas (sl.) – be poros, neporinis, vienas, atskiras.
11
12
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Babtų apylinkių dainuojamoji tautosaka
Parengė Laura Lukenskienė

I a. pradžioje tautosakininkai jau įprat fiksuoti senųjų tradicijų nykimo
pabaigą ir rinkti užsilikusius liaudies dainų trupinėlius. Romansai, partizanų, tremtinių ir patriotinės dainos yra pagrindinis šiandieninių pateikėjų jaunystės laikų
repertuaras, kurį paįvairina viena kita senesnės kilmės liaudies daina. Vis dėlto
2011 m. ekspedicijos metu užrašytos liaudies dainos yra nepaprastai vertingos, nes
net ir
a. B btuose ir jų apylinkėse tautosakos rinkėjų mažai tebuvo užklysta
ir tautosakos, palyginti su kitomis Lietuvos vietovėmis, užrašyta nedaug. Dėl to
vertingos pasirodė net ir dainų nuotrupos, nepilni variantai – tai leis žinoti, kad
šios dainos šiame krašte yra skambėjusios.
Babtų apylinkėse užrašyta įvairių žanrų ir įvairios kilmės liaudies melodijų.
Seniausios iš jų – neapeiginės kilmės vėlyvesniojo sluoksnio melodijos – vestuvių,
našlaičių, partizanų, meilės dainos, žaidimai. Tai būdingos vidurio Lietuvos įvairių
darbų ir vestuvių melodijos („ i jūs broliukai“, „Kai aš jojau“, „Gieda gaideliai,
ryliuoja“, „ i, diemedžiu, diemedėliu“, „Seserėle mano, liūdna širdis tavo“, „ ojau
dieną, jojau antrą“, „Aš išeinu į krantus“), taip pat
a. pirmosios pusės chorų
dainuotos dainos („Plaukia sau laivelis“, „Anoj pusėj Dunojėlio“). Tai vertingos
lietuvių liaudies melodijos, bet kai kurių tekstai
a. viduryje yra patyr stilistinių pokyčių labiau akcentuojamas vargas, našlaičių dalia, nelaiminga meilė.
Tekstuose gausu dar laiko nenušlifuoto tiesmukumo, naivumo, sentimentalumo.
Dainininkai (ekspedicijos metu dainų užrašyta iš 12 pateikėjų 1 vyro ir 11
moterų) savo repertuare derina vėlyvesniojo ir vėlyvojo folkloro sluoksnio melodijas. Didžioji dalis ekspedicijoje užrašyto repertuaro yra liaudies romansai. Tai
pateikėjų jaunystės dienų dainos, dažnai susijusios su įvairiais asmeninio gyvenimo
įvykiais, išgyvenimais. Dainininkams artimi
a. pramoginės muzikos (tango,
a. vidurio
fokstroto) ritmai1. Pateikėjų balso formavimas taip pat artimesnis
pramoginės muzikos stilistikai.
Atkreiptinas dėmesys į šių dainų atlikimo stilių. Dainininkės Veronika Palavinskienė (Sviderskytė) ir Veronika Simutienė (Bačėnaitė) dainavo ankstesnių kartų
pateikėjams būdingu stiliumi, laisvu vidurio Lietuvos liaudies dainininkams būdingu
balsu. Dainininkių Aleksandros Alaburdienės (Dumskytės), lenos Krašinskienės
(Kasperavičiūtės) stilius artimesnis estradiniam (estrados žanrui būdingas balso
formavimo būdas, glisanduoti foršlagai ir kt.). Tačiau kai kurios kitos stilistinės
savybės būdingos folkloriniam dainavimui, ypač įtaigumo suteikia gyvas, tačiau
ramus, neveržlus tempas, prasismelkianti dainininkių vidinė ramybė dainuojant
šias dainas. Tai savita liaudies dainos interpretacija, liaudies dainininkės santykis
su kūriniu – dainuojama „čia ir dabar“, nesistengiama dirbtinai pritaikyti. Tokia
dainavimo stilistika balansuoja ant lietuvių folkloro ir europietiško romanso stilių
ribos, melodijos skamba jau kitaip, negu
dainuojamos pirmajame ir antrajame
1
Tango šokis didesniuose Lietuvos miestuose ir
a. dešimtmečiais gimusių pateikėjų.
jų apylinkėse žinomas jau nuo
a. pradžios.
Aut. pastaba.
Liaudies dainos
a. trečiajame ir
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ketvirtajame dešimtmečiais gimusiems pateikėjams yra jų tėvų kartos dainos, nors
beišnykstančios iš repertuaro, tačiau vis dar savos ir suprantamos.
Dainininkai savo repertuare derina vėlyvesniojo ir vėlyvojo folkloro sluoksnio
melodijas. Didžioji dalis ekspedicijoje užrašyto repertuaro yra liaudies romansai. Tai
pateikėjų jaunystės dainos, dažnai susijusios su įvairiais asmeninio gyvenimo įvykiais,
išgyvenimais. Dainininkams artimi
a. pramoginės muzikos (tango, fokstroto) ritmai.
Pateikėjų balso formavimas taip pat artimesnis
a. vidurio muzikos stilistikai.
Tautosakos rinkėjams nuolat ieškant seniausių ir vertingiausių kūrinių, dažnai
lieka nepastebėti populiariausi, kurių vert sunkiau nustatyti būtent dėl vėlyvesnės
kilmės ir jų populiarumo. Tačiau pateikėjo repertuaro visuma akivaizdžiai parodo
liaudies dainininko meninį skonį, vertybes, požiūrį į žanrą ir stilių. Liaudies dainininkų
repertuare visuomet buvo derinamos įvairaus senumo, įvairios kilmės liaudies dainos
I
a. sandūroje skambėjo daugybė įvairių žanrų dainų senosios apeiginės kilmės
darbo ir vestuvinės dainos, taip pat neapeiginės įvairių žanrų dainos, europietiškos
kilmės šokių melodijos ir, be abejo, religinės giesmės. Natūralu, kad
a. repertuaro
sudėtis kito, tačiau liaudies dainininko repertuare vis tiek derinami daugelio minėtų
ir naujai atsiradusių žanrų kūriniai. Būtent repertuaro visuma leidžia spr sti apie
laikotarpiui būdingą stilistiką, liaudies muzikos pokyčius, kitus pastebimus procesus.
Šiuo požiūriu visi užrašyti kūriniai yra vertingi kaip
a. trečiajame ir ketvirtajame
dešimtmečiais gimusių šios vietovės gyventojų muzikinio repertuaro visuma. Todėl
skelbiami net ir nepilnai užrašyti dainų variantai, jų fragmentai.
Šifruojant kūrinius, susidurta su keleta problemų. Vyresnio amžiaus dainininkės sunkiai valdė kvėpavimą, dėl pernelyg dažnų atsikvėpimų buvo sudėtinga
nustatyti kai kurių dainų metrą. Stengiantis išvengti asmeninės interpretacijos, dainų
ritmika ir metrika pateikiama taip, kaip dainuota, dėl to transkripcijose trūksta
simetrijos, pasitaiko skirtingo ilgio strofų ir pan. Kai kurių dainininkių balsas per
pirmąsias strofas paaukštėdavo iki pustonio. Tokiu atveju gaidos pateikiamos toje
tonacijoje, kurioje skamba didžioji dainos įrašo dalis. Laužtiniuose skliausteliuose
išskirti teksto fragmentai, kurie įraše negirdimi, neaiškūs ar restauruoti. Kai kurias
dainas pateikėjai rečitavo. os skelbiamos be melodijų.
Sutartiniai ženklai
 pabrėžtas garsas;
atsikvėpimas.
 tarp natų naudojamas pažymėti glissando į sekančią natą.



Dainas į garso laikmenas 2011 m. įrašė urgita Kilikauskienė, 2014 m.
iššifravo Laura Lukenskienė.

1.

i jūs broliukai

B A B TA I

1. Oi jūs broliukai,

3.

ūs pro šal josit,

Balti dobiliukai,

Kepures kilnosit,

Kodėl jūs nelankot

Aš jum nesakysiu

Man s siratėlės

2

2

2

Nei puses žodelio. 2

2. Kada jūs lankysit,

Gale to kapelio

asite jūs mane
Aukštajam kalnelyj. 2

2

4. Gale mano kapo,

au man nerasit,

Ir išdygo diegas,
2

Nuostabi žolelė. 2

Padainavo Veronika Palavinskienė (Sviderskytė), 76 m., gyv. glyn
B btų sen., ir Neringa Palavinskaitė, 47 m., gyv. Kaišiadorys .

k.,

2. Plaukė sau laivelis

1. Plaukė sau laivelis

2. Iš abiejų pusių

Piliakalnio link,

ien aukšti kalnai,

Sėdi jam bernelis,

isur žali žolynėliai,
Kur tik užmatai.

Dairosi aplink.

Padainavo V. Palavinskienė ir N. Palavinskaitė.

3. Pro mažą miestelį tekėjo upelis

2

Lietuvos valsčiai

Sirata (sl.) – našlaitis.

2

TA

1. Pro mažą miestel tekėjo upelis,
Stovėjo valtelė žvejų,
O toje valtelėj sėdėjo mergelė
Ir laukė sugr žtančio jo.
2. Pro šal eidamas senelis paklausė
Mergaite, ko sėdi liūdna,
au vakaras vėlus ir lietus lynoja,
Ko lauki, ko liūdi viena

3.

TOSAKA

Nebarki, seneli, aš laukiu bernelio,
Sugr žtant nuo darbo sunkaus.
Nelauk, nesulauksi tu savo bernelio,
is kitą palydi, mačiau.

4. Taip tyliai, taip tyliai gyvenims banguoja,
Nebėra linksmų valandų.
Gyvenimas mano ant amžių jau žuv s,
Bet vis tik aš j dar myliu.

Padainavo V. Palavinskienė ir N. Palavinskaitė.

4. Kai aš jojau

1. Kai aš jojau
Per žalią girel ,
Nusilaužiau
Putino šakel ,
Nusilaužiau
Putino šakel ,
Putino šakel .

3. Ir sukirtau

2. Nusilaužiau
Putino šakel
Ir sukirtau
irgui per galvel ,
Ir sukirtau
irgui per galvel ,
irgui per galvel .

4. Ir nukrito
Putino uogelė,
Ir išdygo
aliasai medelis,
Ir išdygo
aliasai medelis,
aliasai medel is .

irgui per galvel ,
Ir nukrito
Putino uogelė,
Ir nukrito
Putino uogelė,
Putino uogel ė .

B A B TA I

5. Ir išdygo

Lietuvos valsčiai

6. Ir atlėkė

aliasai medelis,

aiboji gegelė,

Ir atlėkė

Ir kokavo

aiboji gegelė,

ytą vakarėl ,

Ir atlėkė

Ir kokavo

aiboji gegelė,

ytą vakarėl ,

aiboji gegel ė .

ytą vakarėl .

Padainavo V. Palavinskinė ir N. Palavinskaitė.

5. Pirksiu kalnieriuką3 su guzikiukais4

1. Pirksiu kalnieriuką su guzikiukais,
O čeverykus5 su kukardžiukėm6.
amtadrylialia, balta lelija
Anksti pražydo kaip pinavija . 2

2

2. Pabars tėvelis už vakaruškas8,
O motinėlė
už tas dainuškas.
amtadrylialia, balta lelija,
Anksti pražydo kaip pinavija. 2
3. Aš tėvelio atsiprašysiu,
O motinėlės daugiau paklausysiu.
amtadrylialia, balta lelija,
Anksti pražydo kaip pinavija. 2 2
4. Per Naujus metus, per vakaruškas
Aš išdainavau visas dainuškas.
amtadrylialia, balta lelija,
Anksti pražydo kaip pinavija. 2 2

2

3
4
5
6

7
8

Padainavo V. Palavinskienė ir N. Palavinskaitė.

Kalnierius (sl.) – apykaklė.
Guzikas (sl.) – saga.
everykas (sl.) – batas.
Kukardžius (kokarda) – metalinis ženklas ant
uniforminės kepurės, žvaigždė, spitė; tam tikra
kilpa surištas raištis papuošimui.
Pinavija (sl.) – bijūnas.
akaruškos – kaimo jaunimo pasilinksminimas,
šokiai.

TA

6. Linksma diena mums prašvito

1. Linksma diena mums prašvito,

3. Angelus siunčia šventuosius
Pas Mariją ir savuosius

isi troškom džiaugsmo šito
Kėlės Kristus, mirtis krito.

Mokytinius mylimuosius.

Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

2. Geluon mirties išrovė,

4.

eikiai patsai pas ją ėjo,

Nuodėmes mūsų nuplovė,

Didžią šviesyb žydėjo,

Pragaro vartus išgriovė.

Sveikindams ją kalbėjo.

Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Aleliuja, aleliuja, aleliuja.

Pagiedojo V. Palavinskienė ir N. Palavinskaitė.

7. Bėk, bėk, žirgeli

1. Bėk, bėk, žirgeli, bėk greičiau,
auną mergel pamačiau.
Oi lylia lylia, oi lia lia,
auną mergel pamačiau.

TOSAKA

B A B TA I

2.

auną mergel pamačiau.

3.

auną mergel kalbinau

Bėrą žirgel sustabdžiau,

Ir aš ją vesti ketinau.

Bėrą žirgel sustabdžiau,

Oi lylia lylia, oi lia lia,

auną mergel kalbinau.

Lietuvos valsčiai

Ir aš ją vesti ketinau.

Oi lylia lylia, oi lia lia,
auną mergel kalbinau.
Padainavo V. Palavinskienė ir N. Palavinskaitė.

8. Gražių dainelių daug girdėjau

1. Gražių dainelių daug girdėjau
Tyliuoju vasaros metu. 2
Bet kai

3. Aidužė blaškėsi ir gaudė,

2

Ir žemė klausės jos maldų, 2

tol jos aidėjo,

Ir vakarai tokie nuraud

Man buvo liūdna ir klaiku. 2

2

2. Tik vieną dainą vakarin
Širdis pamilo taip karštai 2

2

Ir neberimsta, kol aušrin
Užmerkia brėkšdami rytai. 2

2

Padainavo V. Palavinskienė ir N. Palavinskaitė.

9. Ant pajūrio krantelio

Taip nežėrėjo niekados.

2

TA

1.

Ant pajūrio

9

krantelio

TOSAKA

. Gelbėk, gelbėk, sesute,

Gyveno senas žvejas,

Gelbėk, gelbėk, sk stu,

Turėjo dvi dukreles

au aš tau atiduodu ir savo žiedel ,

Kaip darže gėleles.

Gelbėk, gelbėk, sesute,
Gelbėk, gelbėk, sk stu,

2.

aunesnioji dukrelė

au aš tau atiduodu ir savo bernel .

Šviesi kaip saulelė,
yresnioji tamsesnė,

8. Nutilo jūros bangos,

Tamsi kaip naktelė.

Nutilo ir miškai,
Nutilo ir balselis,

3.

aunesniąją dukrel

Kur šaukė taip liūdnai,

Pamilo jaunas bernelis,

Nutilo ir balselis,

Užmovė aukso žiedą

Kur šaukė taip liūdnai.

Ant baltų rankelių
9. Išėjo senas žvejas
4.

Nešiok, nešiok žiedel ,

Po jūrą pažvejot,

Nešiok ir nepamesk,

ietoj lydžio sugavo

Pamesi tą žiedel ,

Dukrelės kūnel ,

Pamesi ir mane.

ietoj lydžio sugavo
Dukrelės kūnel .

5.

yresnioji jaunesn
adino pavaikščiot

10. Iš jos miklių kaulelių

Einam, einam, sesute,

Padarė kankleles,

pajūrio krantus.

O iš gelsvų kaselių
Skambiąsias stygeles,

O ką gi mes ten veiksim

O iš gelsvų kaselių

Tam pajūrio krante

Skambiąsias stygeles.

aliosios rūtos šakoms
Dabinsim valtel .

11. Klausyk, klausyk, sesute,
Ką stygos tau sakys,

6.

yresnioji jaunesn
Pastūmė

Pražudei mane jauną,

gelmes.

Pražūsi ir pati,

Gelbėk, gelbėk, sesute,

Pražudei mane jauną,

Gelbėk, gelbėk, sk stu.

Pražūsi ir pati.

Padainavo V. Palavinskienė ir N. Palavinskaitė.

9

Garso įrašas prasideda nuo antrosios pirmosios
strofos eilutės, todėl gaidos pateikiamos nuo
antrosios strofos. Pirmoji poetinio teksto eilutė
rekonstruota pagal giminingus teksto variantus.

B A B TA I

10.

i jūs broliukai

1. Oi jūs broliukai,

Gale to kapelio,

Kodėl jūs nelankot

Ir išdygo diegas,

Man s našlaitėlės

Nuostabi žolelė,

Kodėl jūs nelankot

Ir išdygo diegas,

Man s našlaitė lės

Nuostabi žole lė .

2. Kada jūs lankysit,
au man s nerasit.
asite jūs mane
Aukštajam kalnely,
asite jūs mane
Aukštajam kalne ly .
3.

4. Gale mano kapo,

Balti dobiliukai,

5.

au jir išlapojo
Su penkiais lapeliais,
au jir pražydėjo
audonais žiedeliais,
au jir pražydėjo
audonais žiede liais .

ūs pro šal josit,
Kepures kilnosit,
Aš jums nesakysiu
Nei pusės žodelio,
Aš jums nesakysiu
Nei pusės žode lio .

Padainavo
Babtų sen.

ogiliona Staliūnienė (Palavinskaitė), 78 m., gyv. A gupio k.,

11. Ateik, berneli, rytoj

Lietuvos valsčiai

TA

1. Ateik, berneli, rytoj,
ir rasi pas mane tvarkoj.
Aš blynų iškepsiu ir tavo ištepsiu
uodais dažais ūselius.
Aš blynų iškepsiu jir tavo ištepsiu
uodais dažais ūselius.
Padainavo

2. Saulutė leidžias, duris beldžias,
Musėt bernelis mano atėj.
Musėt taip ir buvo, mūs meilė nežuvo,
O tatai ir būtų gerai.
is nusišautų, jei kartą negautų
iš mane meilių žodelių.

ikalina Gaižauskienė (Guževičiūtė), gyv. Rebzdžių k., Babtų sen.

12. Saulutė nusileido

1. Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
auna graži mergelė
Už stalelio sėdėjo.

3. Nei man rūteles skinti,
Nei vainikėl pinti,
Tik dieną nakt rūpi,
Kaip su berneliu būti.

2. Ko sėdi už stalelio,
Ko žiūri pro langel ,
Ko neini daržel
Laistyt žalių rūtelių

4. Nesirūpink, mergele,

Padainavo

. Gaižauskienė.

TOSAKA

Nesirūpink jaunoji,
Kaip buvai, taip ir būsi,
Už bernelio nežūsi.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

13. Praėjo takai ašaroti

1. Praėjo takai ašaroti,

3. Išmins tavo rūtų daržel ,

Praleistos jau dienos piršlių,

Pravirkdys jaunut tave,

Kam leidai, kam leidai, mamyte,

Išveš tavo krait i dal ,

Išvežt mane vargo keliu

Ir tave jaunut išveš.

2

2

2. Burkuoja balandis po langu,

4. Gavau aš nedorėl vyrą,

Pražydo urginių žiedai,

Gerai, kad jau nėra vaikų,

Iš toli, iš toli atžvengia
Širmieji žirgai pas tave. 2
Padainavo

Todėl pas mamyt , pas brangią,
2

Sugr žti aš vėlei galiu.

. Gaižauskienė.

14. Koks gražus tu kraštas

3 ir 4 eilutes pirmą kartą dainuoja mf, antrą – p.

1. Koks gražus tu kraštas,

2. Kur Nevėžis teka

Kur užaugai tu,

Giliąja vaga,

Prie Nevėžio kranto,

Ir saulutė teka

Tarp pievų žalių.

Skaisti raudona.

Ten prie kelio, vėjyj,

Ten berželis žėri sidabro rasa,

Stovėjo namai,

Ateik, mergužėle,
Takeliu basa. 4

Kur, berneli jaunas,
Dainas dainavai. 4

2

2

TA

3.

ienas brolis žuvo,
Kas su juo dainuos,
Eglė plačiašakė
am vargus rokuos.
Tu žadėjai, sese,
Laisv sugrąžint,
O dabar bejėgė,
Nėra kam padėt. 4

2

Padainavo Antanas Leonavičius, 88 m., gyv. Vareik nių k., Babtų sen.

15. Gaidys gieda, šuva loja

1. Gaidys gieda, šuva loja,

Bridau per upel ,

Pamylėjau mergužėl

Persiverčiau aš per galvą

Šešiolikos metų. 2
2.

4. Kelnaites pasiraitoj s

Ožys barzdą krato,

rūtų daržel . 2

2

Graži mano mergužėlė,

5. Mum bežaidžiant, beflirtuojant,
mė kniaukti katės,

os kojytės plonos,

3.

2

Skaistus veidas, mėlynakė,

O kas tenai toliau buvo,

Kasytės geltonos.

Susipraskit patys.

11

ieną vakarą sulauk s
Pasikrapščiau aus ,
Aš pas savo mėlynak
Nueiti rengiausi. 2 × 2

Padainavo Aldona Ščiukauskienė (Leonavičiūtė), 79 m., gyv. Sitkūnų k.,
Babtų sen.

11

Šią strofą dainininkė padiktavo.

TOSAKA

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

16. Anoj pusėj Dunojėlio

1. Anoj pusėj Dunojėlio

3. Kaip aš jojau

karuž ,

Lankelės žaliavo,

Laimės neturėjau,

Grėbė pulkas mergužėlių,

Ir sutik s pyrmą kulką,

Grėbdamos dainavo.

Širdel pervėriau.

Grėbė pulkas mergužėlių,
Grėbdamos dainavo.

4. Stovi, stovi juodbėrėlis,
Galvel nuleid s,

2. Nedainuokit, mergužėlės,

Guli, guli bernužėlis,

Šių graudžių dainelių,

Kraujuose paplūd s.

Negraudinkit man širdelės,
aunam kareivėliui,
Negraudinkit man širdelės,
aunam kareivėliui.
Padainavo Aldona Ščiukauskienė (Leonavičiūtė).

17. Anoj pusėj Dunojėlio

1. Anoj pusėj Dunojėlio

2. Nedainuokit jūs, mergelės,

Pievelės žaliavo,

Tų liūdnų dainelių,

Grėbė pulkas mergužė lių ,
Grėbdamos daina vo . 2

Negraudinkit man širdel
2

aunam kareivė liui . 2

2

TA

3. Kad aš jojau

karuž ,

4. Stovi stovi juodbėrėlis,

Dievas nepadėjo,

Guli guli kareivėlis.12

Ir atlėkė pirma kulka,
Širdel pervė rė . 2

2

Padainavo Veronika Simutienė (Bačėnaitė), 84 m., gyv. Vosiškių k.
Babtų sen.

18. Taip tyliai banguoja gyvenimas mano

1. Taip tyliai banguoja gyvenimas mano,
Nebėra linksmų valandų.
Gyvenimo rūmai
Seniai jau sugriuvo,
Aš vienas likau, be draugų. 3

2

2. Tada sužinojau, kad rūtų daržely
Pravirko gailiąja rauda.
Kodėl gi, sesule,
Giružės kalnely
Pramynei takel basa

3

2

3. Oi mama, mamyte, mamyte brangioji,
Per nemigo savo naktis
Tu savo sodyboj
Sau vietos nerasi,
Kol amžiais užmerksi akis. 3

2

Padainavo Aleksandra Alaburdienė (Dumskytė), 81 m., gim. Ras iniuose,
nuo 1946 m. gyv. Panevėžiuk . Dainininkė turi keletą dainų sąsiuvinių,
juose užrašyta apie 130 dainų, daugiausia romansai, pokario dainos.
Pateikėja pasakojo, kad šeimoje Dainuodavom visą laiką. Dar prieš keletą
metų kaimo moterys vieną dieną per savait susirinkdavo kurios nors namuose
ir dainuodavo. . Kilikauskienės pastaba.

12

Toliau pateikėja neprisiminė.

TOSAKA

B A B TA I

19. Aš pamilau, pamilau lauko gėl

1. Aš pamilau, pamilau lauko gėl
Ir išėjau, išėjau laukus.
O ta gėlė, ta gėlė jau nuvyto,
ėjas nudraskė lapus. 2
2
2.

Oi, vėlai aš sugr šiu, o mama,
Tu tik nebark mane, mama, nebark,
Nes ta jaunystė prabėgs sodams žydint,
Prabėgs ir negr š niekados. 2
2

3. O taip greitai lapai krinta,
Krinta smilkinius mano šarma,
O ir šešėliai širdy pasilieka,
Meilės pirmos šiluma. 2
2
4. O kaip greitai metai bėga,
asotom pievom bėgios jau kiti.
Po daugel metų mes nesusitiksim,
Kaip obelėlė balti. 2
2
5. Gėl gražiausią tau nuskyniau,
i tau patiks, aš žinau, tau patiks,
O tarp baltųjų ramunių šioj pievoj
Aš jau tav s nerandu. 2
2
6. Lūpos tylės, kalbės tik akys,
os pasakys
meilė dar nebaigta,
O jei dar gali, sugrąžink man tą meil ,
Dar sugrąžink jausmą tą. 2
2
Padainavo A. Alaburdienė.

Lietuvos valsčiai

TA

TOSAKA

20. Ar tau negaila, brangioji sese

1. Ar tau negaila, brangioji sese,

4. Ar už ramun jis tau gražesnis,

Palikti tėviškės brangios

Ar už vosilką12 mėlyną,

alių pakrančių, kur tu vaikščiojai,

Kad tu šiandieną jau pasipuošus

aidei saulutės spinduliais

Baltu šilkiniu velemu

2

2

2. Ar tau negaila rūtų darželio,

2

5. Ar nemylėjo tave motulė,

Saulučių žydint po langais,

Gal jis labiau tave mylės

Kada nuliūdus ar nusiminus

Kai prisiminsi jaunas dienas,

Paguodą rasdavai tenai

2

2

2

3. Tu vakar grėbei dar lankoj šieną,

Tau gailios ašaros riedės. 2

2

6. Tu aplankyki gimtą sodžių,

Segei ramun prie kasų,

Motul verkiančią paguosk,

O jau šiandieną tu pasipuošus

Ir nepamirški ten, už upelio,

Geltonu aukso žiedeliu. 2

Berželio svyrančio laukuos. 2

2

Padainavo A. Alaburdienė.

21. Aš vargšas bernelis

12

osilka (sl.) – rugiagėlė, jos žiedas.

2

B A B TA I

1. Aš
Ne
Oi
Ne

Lietuvos valsčiai

vargšas bernelis, pas kitus užaug s,
vienas turtuolis yr mane nuskriaud s.
varge, varge, oi vargeli mano,
vienas turtuolis yr mane nuskriau d s .

2. Dirbu prociavoju13 an šio balto svieto14,
Guliu paguldyta s an patalo kieto.
Oi varge, varge, oi vargeli mano,
Guliu paguldyta s an patalo kiet o .
3. Kunigai ir ponai karietom važiuoja,
O iš vargdienėlių pinigus skaičiuoja.
Oi varge, varge, oi vargeli mano,
O iš vargdienėlių pinigus skaičiuoj a .
4. Kunigai ir ponai
O vargdienėlių
Oi varge, varge,
O vargdienėlių

didžius rūmus turi,
juodas rankas žiūri.
oi vargeli mano,
juodas rankas žiūr i .

5. Septynių metelių išėjau ganyti,
Išėjau ganyti, sau duonos pelnyti.
Oi varge, varge, oi vargeli mano,
Išėjau ganyti, sau duonos pelnyt i .
Padainavo A. Alaburdienė.

22. Ar meni, kai ėjom, vasarojui žydint

1. Ar meni, kai ėjom, vasarojui žydint
Gal tai buvo vakar,
Gal senai, senai.
akarin dainą
Tau žiogeliai grojo,
Maloniai kvepėjo sode jazminai.

13
14

Prociavoti (sl.) – sunkiai dirbti, triūsti.
Svietas (sl.) – pasaulis, žemė.

TA

2. Greit ateis gegužis,
Šviesios, ramios naktys.

3. Kai tu ten nukrisi,
Kaip tas rudens lapas

ėl žydės alyvos,

Svetimoj šalelėj

ėl svajosi tu.

Be tėvų raudos.

Tik aš neateisiu

Kai artojo žagrė

Pasakų pasekti,

Lygins tavo kapą,

Krit s už tėvyn

Ir maži žiogeliai

Mūšio laukuose.

ekviom giedos.

Padainavo A. Alaburdienė. Šifruotojos pastaba Trečiojo posmelio pradžia
dainuojama kaip antrojo.

23. Gieda gaideliai, raliuoja

1. Gieda gaideliai, raliuoja,
Broliai žirgel balnoja.
ie balnodami, kamanodami
Mergel žadino.
ie balnodami, kamanodami
Mergel žadino.
2. Kelkis, mergele, nemiegok,
O atsikėlus

nerymok,

Prauskis burnel , šukuok galvel ,
Palydėsi mane.
Padainavo A. Alaburdienė.

3. Aš atsikelti tai galiu,
Lydėti laiko neturiu,
Turiu ant rankų aukso žiedel
Nuo savo mylimo.

TOSAKA

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

24. Greitai bėga pavasario dienos

4. Gimtam kaime jaunimas dainuoja,

1. Greitai bėga pavasario dienos,

Tik aš vienas atskirtas nuo jų. 2

ydi vasaros gėlės laukuos.

ien tik šautuvas liko man draugas,

Ir lakštutė šviesioj mėnesienoj

Naktis

Savo čiulbesiu šird paguos.
2. Danguj švietė auksinis mėnulis,

Stovi tarp medžių žalių,

Man po kojų nusviro ramunės,

O pro sodą čiurlena upelis,
Kur praleisti laimingi vakarai.

3. Ir ainu aš pavarg s per pievą,
ankoj šautuvą spaudžiu tvirtai.
Aš ainu aplankyti savo mielą,
Nuraminti žodeliais švelniais.
Padainavo A. Alaburdienė.

25. Atmink, bernužėli

Atm ink, bernužėli, tą vakarą tylų,
Kai sode sėdėjom abu.
Kada tu su manim taip meiliai kalbėjai,
Tada aš laiminga buvau. 2

namai.

5. Štai ir stovi mylimas namelis,

Tolumoj miega ramūs rytai.
ugiagėlių jau byra žiedai.

1.

motina, miškas

2

2

TA

2. O švietė mėnulis tą vakarą tylų,
Upelis bangavo ramiai,
O tu, man padėjus galvą ant krūtinės
Ir meldei pabūti ilgiau.
3. Pabūk, bernužėli, dar nors valandėl ,
Leisk man pasidžiaugt su tavim,
O rytoj išgersiu nuodų aš stiklin ,
Tegul pailsės man širdis.
4. Turbūt tau nubodo, kad aš myliu tave
Ir noriu mylėt amžinai.
eltui bus troškimas, veltui nuliūdimas,
Pasaulyj nebus jau man s.
5. O kai tu ateisi ant mano kapelio,
Norėsi prakalbint mane,
O aš tau sakysiu

šalin bėk nuo kapo,

Nenoriu mylėti tave.
Padainavo Aleksandra Alaburdienė.

26. Kam mane meilė kankina

1. Kam mane meilė kankina,

2.

3.

uvo laikai tie laimingi,

Kam man pasaulis platus

uvo ir jis amžinai.

Mane nuo meilės atskyrė,

odžiai tik meilės galingi

Liepė liūdėti vienai.

eržės iš lūpų karštai.

ieną aš j pamylėjau,

4. Trūkite, stygos prakeiktos,

ieną pasauly mačiau,

Skriskit, lakštutės, toli.

Amžiną meil žadėjau,

uvo žadėtoji meilė,

ieną aš j bučiavau.

ūsiu ir aš amžinai.

Padainavo A. Alaburdienė.

TOSAKA

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

27. Šiaudais dengtas namelis
4. Ten stovi senas kryžius,

1. Šiaudais dengtas namelis,
Langeliai mažutėliai,

Samanom apsigaub s,

Ir girgždančios durelės,

Ir gr ždamas iš darbo,

Tai

mano tėviškėlė. 2

Tėvelis atsiklaupia. 2

2

2

5. Ten lygus grikių laukas,

2. Šalia gražus darželis,
Prisėtas pinavijų,

Bitelės linksmai dūzgia,

O už tvoros berželiai,

Šalia rugiai išplaukia,

ilvyčiai susivij . 2

Kai giruže banguoja. 2

2

2

3. Pasaulyj yra daugel
Gražių išpuoštų rūmų,
Geriau tėvo kampelyj,
Surūkusiam nuo dūmų. 2

2

Padainavo A. Alaburdienė.

28.

ergužėle lelijėle

1. Mergužėle lelijėle,

4. Nekalbėki, bernužėli,

Ką tu sudūmojai15,

Negraudink širdelės,

Kam tu kitą pamylėjai
Ir pasidabojai16

2

Aš per gailias ašarėles
2

2. Tu už kito ištekėjus

Nematau saulelės. 2

2

5. Oi motule, motinėle,

Daug vargų kentėsi,

Kuo tau nusidėjau,

O man jaunam širdies skausmas,

Kam neleidai už bernelio,

Gailios ašarėlės. 2

Kur aš mylėjau

2

2

2

3. Tu prisiekei mano būti,
Daug vargų kentėti,
Kam tau reikia, mergužėle,
Už kito tekėti

2

2

15
16

Dūmoti (sl.) – galvoti, mąstyti.
Pasidaboti (sl.) – žiūrėti su patikimu, mylėti.

TA

6. Nors jis yra ir turtingas,
Turi did dvarą,
Šird mano t netraukia,
Nebus man ten gera. 2

2

Padainavo A. Alaburdienė.

29. urginėlis gražiai žydi

urginėlis gražiai žydi, šakos linguoja,
urginėlis gražiai žydi, šakos linguoja,
Aikš, mergele, duok rankel , aisim pasivaikščiot,
Aikš, mergele, duok rankel , aisim pasivaikščiot.
Aisim aisim pavaikščioti, laimės pasiieškot,
Aisim aisim pavaikščioti, laimės pasiieškot,
iens in kitą kreivai žiūri, laimės neberand ,
iens in kitą kreivai žiūri, laimės neberand .

aidimas

ina rateliu, paskui porom.

Padainavo ir paaiškino alvina Šabonienė (Vaičiukynaitė), 89 m.,
gim. žliedžių k. ir sen., 1941 m. ištekėjo į ugint k. ir ten gyvena.

30.

iulba ulba paukšteliai

TOSAKA

B A B TA I

1.

iulba ulba paukšteliai
aliam vyšnių sodely,
Gailiai verkė jauna mergužėlė,
Gailiai verkė jauna mergužė lė .

2. Mergužėle, ko verki,
Ašarėles kam lieji,
Ko blaškais kaip pašautas paukštelis,
Ko blaškais kaip pašautas paukšte lis
3. Aš bernel mylėjau,
am žodelius kalbėjau,
is pas mane daugiau neatėjo,
is pas mane daugiau neatė jo .
4.

is pas mane atėjo,
Meilius žodžius kalbėjo,
Aš su juo kalbėt nenorėjau,
Aš su juo kalbėt nenorė jau .

Padainavo

. Šabonienė.

31. Pučia vėjas, neša laivą

Pučia vėjas, neša laivą, nuneš mane

Lietuvą,

Pučia vėjas, neša laivą, nuneš mane

Lietuvą.

Tai bus linksma, tai bus linksma, tai bus linksma Lietuvoj,
Tai bus linksma, tai bus linksma šalelėj mylimoj.

aidimas, jo choreografija nenusakyta.
Padainavo

. Šabonienė.

Lietuvos valsčiai

TA

32. Pasėjau žilvit tėvelio sodely

Pasėjau žilvit tėvelio sodely,
Pasėjau žilvit tėvelio sodely.
ilvitis žaliuoja, jaunimas dainuoja,
ilvitis žaliuoja, jaunimas dainuoja.

aidimas poromis, poromis lendama pro rankas.
Padainavo

33.

. Šabonienė.

i, diemedžiu, diemedėliu

Oi, diemedžiu, diemedėliu, diemedžiu šakel e ,
Po ta diemedžio šakele sėdėjo merge lė
Ir taip gailiai verk.
Mergužėle, ko verki,
Ašarėles ko lieji
Ar tėvelis barė,
Ar močiutė dirbt varė
Nei tėvelis man barė,

TOSAKA

B A B TA I

Nei močiutė išvarė,
Tik lankoj šenel suli jo ,
Tik lankoj šenel suli jo .
Padainavo na Lukoševičienė ( ilinskaitė), 76 m., gim.
nuo 1978 m. gyvena Pag nės k.

kiškės apyl.,

34. Kur augo žalias medis

1. Kur augo žalias medis,

3. Nuskinsiu tau žiedel

Ten ėjo daug takų,

Alyvų kvepiančių,

Ten mano bernužėlis

Ir vis ilgai kartosiu,

Kalbėjo su kita.

Kad aš tave myliu.

2. Aš po medžiu stovėjau,
iską gerai mačiau.
Širdel man skaudėjo,
Bet niekam nesakiau.
Širdel man skaudėjo,
Bet niekam nesakiau.
Padainavo

na Lukoševičienė.

35. Stovi tiltas geležinis

Lietuvos valsčiai

TA

1. Stovi tiltas geležinis,

4. Tu palenk žemyn galvel ,

Ten kūrenasi ugnis,

Glauskis prie mane arčiau

O ten stovi du jaunuoliai,

Ir paduok baltą rankel ,

Apie meil kalbasi.
2. Pakalbėjo jie abudu,

ūron šokti bus lengviau.
5. Šoko jie abu nuo tilto

Tarė meiliuosiuos žodžius

Ir paskendo bangose,

Arba vestis, arba skirtis,

Bangos krantus skalavo ...

Arba jūroj žūt abiem.
3. Apsivesti nėra tikslo,
Nes gyvenimas sunkus.
Naktis tamsi, nieks nemato,
Galim jūroj žūt abu.
Padainavo

. Lukoševičienė.

36. Palangos pajūrys

17

Daugiau pateikėja neprisiminė.

1

TOSAKA

B A B TA I

1. Palangos pajūrys,

5.

yresnioji jaunesn
adina

Gyveno ten žvejys.

Lietuvos valsčiai

jūrą

Einam, einam, sesute,

Turėjo dvi dukreles

pajūr vaikščiot,

Kaip darže gėleles.

Einam, einam, sesute,
2.

pajūr vaikščiot.

aunesnioji dukrelė
Šviesi kaip saulelė,
yresnioji dukrelė
Tamsi kai naktelė.

6.

yresnioji jaunesn
stūmė

jūrą.

Gelbėk, gelbėk, sesute,
3.

aunesnioji dukrelė

Gelbėk, gelbėk, sk stu.

Pamilo bernel ,
Užmovė aukso žiedą
An baltų rankelių.

. Kam aš būčiau stūmėjus,
Kad dabar gelbėsiu,
Kam aš būčiau stūmėjus,

4. Nešiok, nešiok žiedel ,
Nešiok, nepražudyk,
O jeigu pražudysi,
Užmirši tu mane.
Padainavo

. Lukoševičienė.

Kad dabar gelbėsiu

TA

TOSAKA

37. Kelkis, sūnau, skubyk rarotos18

1. Kelkis, sūnau, skubyk rarotos,

4.

iem priegalviai grindinio plytų,

Kelias platus, balti laukai.

Saujelė kruvinų šiaudų,

Tu žadinai mažą Dievul ,

Ak, Dieve brangus, kam apleidai

Tu dar prieš aušrą aplankai.

Išniekyt savo karžygius

2. Aš visą nakt išrymojau,

5. Krauju jie laisto gatves sniego,

Sūnau, tave belaukdama.

O lavonais dabins gatves,

Šventų Kalėdų ramią tylą

Krauju jie laisto gatves sniego,

Sudrumsčiau gailiai verkdama.

O lavonais dabins gatves.

3. Geriau kulka pervertų šird ,
Negu žinia tokia baisi
Penki lavonai guli gatvėj,
eidai visų paž stami.
Padainavo

. Lukoševičienė.

38. Pražydo pirmos melsvos žibuoklės

1. Pražydo pirmos melsvos žibuoklės,

2.

3.

ėjai siut ūžė ir gaudė,

Paukštelių dainos skrido linksmai.

Draskė žibuoklių melsvus žiedus.

Tėvynės ginti išėjo broliai,

Kvatojo ginklai, sprogo granatos,

Tylūs, bet narsūs, kaip sakalai.

Lydėjo brolius kovos lauke.

ymo sena močiutė

4. Suvirko gailiai lieknas berželis,
Staiga pravirko tyli naktis.

Ir mergužėlė, likus viena.

Tarytum sakė Sudieu, mergaite,

inai žinojo, ko vėjai siuto,

Aš nebučiuosiu tavo akis.

Nes partizanų sunki dalia.
18

arotai (sl.) – ankstyvosios mišios per adventą.

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

5. Su Dievu, mano brangi Tėvyne,
Su Dievu, broliai, jūs sakalai,
Skrajokit gojuos, laukuos, arimuos,
Parneškit garb mums lietuviams
Padainavo Ksaverija Keruckaitė, 88 m., gim. V siškių k.,
gyv. Stabaun čiaus k., Babtų sen. Šifruotojos pastaba Tik trečią strofą
pateikėja padainavo sklandžiai dainuodama sustodavo, vietomis deklamavo,
todėl pateikiamos šios strofos gaidos.

39. Darius ir Girėnas
1. Darius ir Girėnas

3. Soldino pušynas

Narsūs vyrai buvo,

ekviem šlamėjo,

Perskird Atlantą,

Dariui ir Girėnui

okietijoj žuvo.
2.

Šlov pažadėjo.

okiečiai plėšikai
Laimės pavydėjo,
Darių ir Girėną
Kulkom palydėjo.

Padainavo Aleksandra Ignatavičienė (Keruckaitė), 81 m., gim. V siškių k.,
gyv. Sitk nuose. Šifruotojos pastaba Pateikėja rečitavo, vietomis deklamavo.
Šią dainą verta publikuoti tik dėl to, kad matytųsi, jog buvo repertuare.

40. Gražių dainelių daug girdėjau

1. Gražių dainelių daug girdėjau
Tyliuoju vasaros laiku, 2
O kaip

2. Tik vieną dainą vakarin

2

Širdis pamilo taip karštai 2

tol jos aidėjo,

Nebuvo liūdna nei klaiku. 2

2

Ir neberimsta, kol aušrinė
2

Užg sta brėkšdami rytai. 2

2

TA

3. Graži ji buvo kaip lakštutė,
Graudingos raudos tylumoj. 2

2

Graži kaip čiulbesiai lakštutės
aliam gojelyj sutemoj. 2

2

Padainavo Veronika Simutienė (Bačėnaitė), 84 m., gyv. V siškių k.

41. Seserėle mano, liūdna širdis tavo

1. Seserėle mano, liūdna širdis tavo,
Kam nuleidai baltas rankas ant kelelių savo,
Kam nuleidai baltas rankas ant kelelių sa vo
2. Ar buvai daržely, ar skynei rūteles,
Ar ten tavo ašarėlės an žalių rūtelių,
Ar ten tavo ašarėlės an žalių rūtelių
3. Nei buvau daržely, nei skyniau rūteles,
Tai ne mano ašarėlės an žalių rūtelių,
Tai ne mano ašarėlės an žalių rūtelių.
Padainavo V. Simutienė.

42. ojau dieną, jojau antrą

TOSAKA

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

ojau dieną, jojau antrą,
Nieko neprijojau,
Tik prijojau uošvės dvarą,
Ten mergelė mieg a . 2

2

Kelkis, kelkis, mergužėle, ... lelijėle19.
Padainavo V. Simutienė. Šifruotojos pastaba Gaila, kad dainininkė
nebeprisiminė kitų šios gražios vestuvinės dainos žodžių. Publikuojama
norint paliudyti apie Babtų apylinkių repertuarą.

43. Aš išeinu į krantus

1. Aš išeinu krantus ir pažiūriu jūres,
Kaip vanduo liūliuoja, levendrėlė siūbuoja,
Kaip vanduo liūliuoja, levendrėlė siūbuoja.
2.

iūriu, sk sta mergelė ir jos žalia rūtelė
Gelbėkis, mergele, skandyk žalią rūtel ,
Gelbėkis, mergele, skandyk žalią rūtel .

3. Aš aptversiu daržel , pasodinsiu rūtel ,
Bus rūtelė kita, o mergelė tik šita,
Bus rūtelė kita, o mergelė tik šita.
4. Aš išeinu krantus ir pažiūriu jūres,
Kaip vanduo liūliuoja, levendrėlė siūbuoja,
Kaip vanduo liūliuoja, levendrėlė siūbuoja.
5.

iūriu, sk sta bernelis ir jo bėras žirgelis
Gelbėkis, berneli, skandink bėrą žirgel ,
Gelbėkis, berneli, skandink bėrą žirgel .

6. Pastatysiu stainel , užauginsiu žirgel ,
Bus žirgelis kitas, o bernelis tik šitas.
Bus žirgelis kitas, o bernelis tik šitas.
Padainavo V. Simutienė.

19

Toliau dainininkė nebeprisiminė.

TA

44. Neišeik, neišeik, tu, iš sodžiaus

1. Neišeik, neišeik, tu, iš sodžiaus,

3. Neišeik, neišeik, mylimoji,

Nepaliki darželių vienų,

Nepaliki žilvičių vienų.

Kas kaišys man tavąją seklyčią

Be tav s vakarai bus nuobodūs,

Per Sekmines berželio šakom,

Be tav s nebus sodžiuje dainų.

uk tu laim gali rasti šičia,

Be tav s vakarai bus nuobodūs,

Tėviškėlėj manoj taip jauku.

Be tav s nebus sodžiuje dainų.

2. Gros armonika vakarą tylų,
Bet tav s jau čionai nebebus.
Tu išnyksi kaip sapnas už mylių,
Su tavim mano laimė pražus.
Tu išnyksi kaip sapnas už mylių,
Su tavim mano laimė pražus.
Padainavo Veronika Simutienė.

45. Neturiu tėtės nei motinėlės

1. Neturiu tėtės

2. Nėra kaimynės

Nei motinė lės ,

Gėlelių skin ti ,

Neturiu brolio

Nėra bernelio

Nei seserė lės .

Šird ramin ti .

TOSAKA

B A B TA I

3. Nėra tos gėlės,

Padainavo

46.

4. Nėra tos upės,

Kur gražiai žy di ,

Kad nebanguo tų ,

Nėra bernelio,

Nėra bernelio,

Kuris paly di .

Kad padainuo tų .

lena Krašinskienė (Kasperavičiūtė), 87 m., gyv. Vilk nų k.

ane mamytė užaugino

1. Mane mamytė užaugino,
Aš jokių vargų nemačiau.
Mane viliojo linksmos dainos,
Mane viliojo vien sapnai.
2. Bėriau gėles

jūros dugną,

Norėjau žūt su jais kartu.
Ar tau negaila tos jaunystės,
Ar tau negaila tų žiedų
Ar tau negaila tos jaunystės,
Ar tau negaila tų žiedų
Padainavo

. Krašinskienė.

47. Ar laimei nelaimei tave pažinau

Lietuvos valsčiai

TA

1. Ar laimei nelaimei tave pažinau,
Mergaite iš gimtojo sodžiaus.

3. Turiu visus laiškus, kurios man rašei,
ei nori, galiu sugrąžinti.

Kam skyrei likimą, tikrai nežinau,

Ir vienišas, liūdnas nueisiu toli,

Kam paslėpei tuos savo žodžiuos

Bet širdžiai mylėt neužginsiu,
Ir vienišas, liūdnas nueisiu toli,

2. Be kremų, be pudrų, šilkų, paprasta,
Tik gelsvosios kasos supintos.
Buvai man žibuoklė, pirmoji rasa,
Lietuvos laukų išauginta.
Padainavo

. Krašinskienė.

48. Teka saulutė rytuose

1. Teka saulutė rytuose,
Krinta rasa nuo žiedų.
Mylimas jau išvažiuoja
Toli nuo viešo kelio.
2.

isas laimingai paliko,
Tik aš liūdėti likau,
Mylimas myli jau kitą,
Skamba jau meilės daina,
Mylimas myli jau kitą,
Skamba jau meilės daina.

3. Kam mane meilė kankina,
Kam man pasaulis platus
ieną, j vieną mylėjau,
iena dėl jo gyvenau,
ieną, j vieną mylėjau,
iena dėl jo gyvenau.

TOSAKA

Bet širdžiai mylėt neužginsiu.
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4. Kam man tos kvepiančios rožės,
Kam man lakštučių daina
Mane likimas išskyrė,
Liepė vargt vienų vienai,
Mane likimas išskyrė,
Liepė vargt vienų vienai.
Padainavo

. Krašinskienė.

49. Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka

1. Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Ten mūsų Tėvynė, graži Lietuva.
Ten broliai artojai lietuviškai šneka,
Ten skanba20 po kaimą Birutės daina,
Ten skanba po kaimą Birutės daina.
20

rašo žodyje Lietuva vietoje ie girdisi e, žodyje
skamba vietoje m girdisi n.

TA

2. Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė,
Ten Tėvynė, ten sodyba, ten sena močiu tė .
Kur darželyj pinavijos, ten mergaitės kaip lelijos.
ia šalelė daug geresnė, juoda duona daug skanesnė.
ia šalelė daug geresnė, juoda duona daug skanesnė.
Padainavo . Krašinskienė. Šifruotojos pastaba Transkribuota ne visa
melodija, nes toliau dainininkė dainavo padrikai, su protrūkiais.

50. Pasėjau linelius an pylimo

1. Pasėjau linelius an pylimo,

Padainavo

2. Išaugo linelis an pylimo,

Del jauno bernelio, del mylimo.

Del jauno bernelio, del mylimo.

Oi lylia, oi lylia, o lylia lia,

Oi lylia, oi lylia, o lylia lia,

Del jauno bernelio, del mylimo.

Del jauno bernelio, del mylimo.

. Krašinskienė.

51. Šaudyklėlė dailiai šauna

TOSAKA
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Šaudyklėlė dailiai šauna, siūlų neužgauna.
Pykšt, pokšt, tapu tapu, pupu pupu, klepu klepu.

aidimas
ina susikabin rankom ir dainuoja. Kai šaudykl šaunam, mes taip pat šaunam.
Paskui reikia primušt, primušam, – rodo rankom, kaip dirbama. Tapu tapu – sutrepsi
du kartus, Klepu klepu – du kartus suploja.
Padainavo ir paaiškino

lena Krašinskienė.

S

N
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Kazys Puida gyvenimas Naujasodžiuose
ir amžinas atilsis Panevėžiuke
Marija Markauskienė

Važiuojant emaičių plentu Klaipėdos link, netrukus už i kiškių, prieš prasidedant miškui, dešinėje plyti Nauj sodžių
kaimo sodybos. Viena jų žmonių vadinama Puidyne. oje kelerius metus ūkininkavo, kūrė ir mirė žymus lietuvių rašytojas
ir žurnalistas, vertėjas ir kritikas, redaktorius, leidėjas ir poligrafininkas Kazys Puida. o palaikai ilsisi Panevėži ko kapinėse.
Šio straipsnio pagrindinis tikslas ir yra apžvelgti Puidos
gyvenimą Babtų krašte bei babtiečių indėlį atnaujinant ir pagerbiant rašytojo kapą, iš užmaršties prikeliant jo atminimą.
Kartu labai trumpai primenamas ir visas jo kūrybinis kelias.
Remiamasi literatūrologo Vytauto Kubiliaus esė „Dviese literatūros sūpuoklėse Kazys Puida ir Vaidilutė“1, akademinėmis
ir periodikos publikacijomis, B btų kraštotyros muziejaus surinktais Puidos amžininkų prisiminimais.

Kazio Puidos darbai
Kazys Puida gimė 1883 m. kovo 19 d. Lek čių valsčiaus Š tijų kaime. Baigė arij mpolės gimnaziją ir Berlyno
politechnikos institutą. 1905–1907 m. dirbo pirmajame lietuvių
dienraštyje „Vilniaus žinios“. ia susipažino su bendradarbe
na Pleiryte-Vaidilute (1885 08 18–1936 01 22) ir ją vedė. Nuo K. Puida
šiol dviejų kūrėjų ir visuomenės veikėjų dramatiškas, tarpais
tragiškas bendras gyvenimas t sis iki 1936 m.
„Lietuvos žinių“ leidėjui Petrui Vileišiui atsisakius Puidos redagavimo paslaugų, jis su šeima persikėlė į Šiaulius,
iki 1913 m. gimnazijoje dėstė lietuvių kalbą, trumpai redagavo
„Rygos naujienas“. Dėl valdžios persekiojimo turėjo išvykti į
eliabinską, kur patyrė visą Rusijos bolševikinės revoliucijos
ir pilietinio karo siaubą, buvo patek s į kalėjimą. 1920 m.
šeima grįžo į Lietuvą.
Pirmojo pasaulinio karo nualintoje, ką tik valstybingumą
atgavusioje tėvynėje Puida energingai ėmėsi kūrybos ir leidybos verslo įkūrė „Vaivos“ leidyklą,
kuri pradėjo leisti literatūros klasikos
1
Kubilius V. Dviese literatūros sūpuoklėse Kazys
seriją, leido ir redagavo literatūros žurPuida ir Vaidilutė, Vilnius, 2003, p. 118, 138–141,
168–174.
nalus „Gairės“ (1923–1924), „Krivulė“
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(1923–1925), „Gaisai“ (1930–1931). Leidėjas rūpinosi ne tik žurnalų turiniu, bet ir
jų poligrafine išvaizda, gilinosi į spaustuvių darbą. 1928 m. vyriausybė jį pasiuntė
į Kelno (Vokietija) pasaulin poligrafijos parodą, pavedė vadovauti susikūrusiai
„Spindulio“ spaustuvei. i netrukus tapo didžiausia ir moderniausia šalyje.
Puida (slapyvardis K. egota) – vienas pirmųjų ir produktyviausių lietuvių
rašytojų profesionalų, plunksną į rankas paėmusių I –
amžių sankirtoje ir pasireiškusių įvairiuose literatūros žanruose. Pradėj s nuo poezijos („Iš sermėgiaus
krūtinės“, 1906), apsakymų („Ruduo“, 1906), jis netrukus ėmėsi apysakų („Paskutinė
ašara“, „Geras žmogau, ar nematai “, „Kerštas“, „Kol saulė patekės“, „ emės giesmė“,
1911; „Raudonas gaidys“, 1912), dramaturgijos („Rūtų vainikas“, „ irga“, „Undinė“,
1911, „Gairės“, 1913), literatūros kritikos („ ūsų dainiai“, 1913). Po Pirmojo pasaulinio
karo audrų grįž s į Kauną, plačiašak savo kūrybą plėtojo, įvaldė romano žanrą.
Parašė dramas „Rytų svečias“, „Stepai“ (1920), „Tėviškė“ (1929), „Rudens gaisrai“ (1931),
romanus „Geležinis vilkas“ (1927), „ agnus Du “ (1936), apysakas „Kaukės“, „Vaidevutis
ir Brutenis“ (1923), „Vien aidai pasakys“ (1929), „Vienos nakties dykūnas“ (1937).
Puidos kūrybos tyrėjai pabrėžia jo indėlį modernizuojant lietuvių grožin kūrybą, praturtinant ją pasaulinės literatūros atšvaitais. Rašytojas labai produktyviai
pasidarbavo supažindindamas Lietuvos visuomen su didžiųjų VIII–
a. uropos
ir Amerikos prozininkų kūryba. o svarbiausi vertimai h. de ostero „Flamandų
legendos“ (1924), . Deprat „Snaudžiantis milžinas“ (1929), L. Gallet „ irano de
Beržerako nuotykiai“ (1929), . Galsworthy „Santa Lucia“ (1933), . Ibseno „Šiaurės
karžygiai“ (1908),
. elusičiaus „Don uanas“ (1934), „ ezaris“ (1935), „ anibalas“ (1936, 1993), „Kromvelis“ (1936), B. Kellermanno „ ūra“ (1923), S. Lagerl f
„Dvasios ir žmonės“ (1929), . Londono „Pagonis“ (1925), „ o tėvų dievas“ (1929),
B. Shaw „Amerikos karalius“, . Sienkiewicziaus „ uo vadis “ (1927), U. Sinclairio „Pelkės“ (1908), . Sudermanno „ oninės“ (1912), „Užkampio laimė“ (1921),
„Garbė“, „Geras vardas“ (1922), . ilde o „Granatų pavėsyje“ (1914, 1923) ir kt.
Pateikė ir populiariosios nuotykių literatūros vertimų.
Tai . Grey „Vienišas vilkas“ (1928), „Pasienio legionas“
(1930), „Vaivorykštės tiltas“ (2008),
. Reido „Karo
takas Išeiviai iš Transvalio“ (1921, 1991), „Skalpų medžiotojai“ (1922, 1991), „Grumtynės eksikoje“ (1992).
Profesionalių literatų duona tarpukario Lietuvoje nebuvo lengva. Kazio Puidos ir nos Pleirytės
šeimą, susilaukusią trijų vaikų, lydėjo nuolatinė akistata su kreditoriais, ligomis ir vidinė įtampa. Dviem
ambicingiems kūrėjams vienoje šeimoje buvo aiškiai
per ankšta, juoba kad na Pleirytė nuo jaunų dienų
reiškėsi kaip moterų teisių gynėja. ųdviejų skyrybų
grėsmė pleveno beveik nuo pat santuokos pradžios.
ą tai tolino, tai artino ir vaikai, kuriuos tėvai mylėjo,
bet kurie, galbūt nesulaukdami reikiamo dėmesio, savo
elgesiu teikė daug nevilties.
Aštuoniolikmet dukterį
imozą, įsimylėjusią O. Pleirytė-Puidienė
aidilutė
džiazo muzikantą, tėvai išsiuntė į vienuolyno mokyklą
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Šveicarijoje, bet tai nepadėjo. Po kurio
laiko ji perėjo į žydų tikėjimą, ištekėjo už
„ etropolio“ restorano muzikanto ir išvyko į eruzal . Ten netrukus nusižudė.
Abu sūnūs nesugebėjo mokytis
gimnazijoje. Vyriausiajam Algirdui pavyko išrūpinti valstybės stipendiją studijuoti Italijos karališkoje jūreivystės
akademijoje, bet ten greitai prasilošė.
Grįž s į Lietuvą įsivėlė į kriminalinius
nusikaltimus ir pateko į sunkiųjų darbų
kalėjimą. Sigurdas, gim s kartu su imoza, ne kartą vagiliavo namuose, iš jų
buvo pabėg s. Klystkeliai brolius nacių
okupacijos metais atvedė į Vilniaus Lukiškių kalėjimą, 1941 m. spalio pradžioje Paneriuos jie buvo sušaudyti.
a. ketvirtojo dešimtmečio pradžioje rašytojai jau gyveno atskirai
Puida „Spindulio“ spaustuvės nuomojamame name, Puidienė – Lietuvoje, kartais ekoslovakijoje ar Lenkijoje. aža K. ir O. Puidų vaikai Algirdas, Sigurdas
to, Puida pradėjo bendrą gyvenimą su ir Mimoza
kita moterimi – jauna teisininke Stefanija Girdvainyte-Liubiniene. 1937 m. su ja Rygoje užregistravo santuoką. Antrajai
žmonai rašytojas dedikavo ir savo brandžiausią istorinį romaną „ agnus Du “.
1936 m. mirė na Pleirytė-Puidienė.

Naujasodžių ūkininkas
1937 m. Puida nutarė iš esmės pakeisti savo gyvenimo aplinką iš Babtų
valsčiaus anogrodo dvaro savininko Vaclovo Vyšniausko nusipirko du žemės
sklypus, išsidėsčiusius abipus emaičių plento, ir pradėjo čia kurtis. Galima tik
spėlioti, kodėl jis tai padarė. Gal vedamas jaunystės svajonių, atskleistų apysakoje
„ emės giesmė“, norėjo kurti modernų ūkį. Gal įkvėptas naujos santuokos. Gal
tikėjosi čia geriau susikaupti kūrybai.
domu pastebėti, kad šių vietų vizija rašytojo galvoje buvo apsigyvenusi
gerokai anksčiau – romano „ agnus Du “ pagrindinis herojus Vytautas Didysis
savo kariuomenės pulkus rikiavo ir Babtų apylinkėse
... aitininkų būriai nusėjo visus emaičių kelius. Ir ne vien jaunimas, kurio seniai
nestengė namie sutūrėti, bet ir žilosios galvos neretos jų tarpe. Beveik kiekvieno būrio
priekyje šalia žilagalvio kario matyti jaunuolis patyrimas su jėga, protas su drąsa, atsargumas su viesulu. isa Babtų lyguma nusėta margomis vėliavomis, o apie jas spiečiasi
seniūnijų kariai2.
2

Puida K. Magnus Dux, Kaunas, 1936, p. 18.
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K. Puidos gimtoji
sodyba Šetijuose
po sovietmečio.
1992 m. Bernardo
Aleknavičiaus nuotr.,
saugoma Klaipėdos
apskrities viešojoje
I. Simonaitytės
bibliotekoje.
Puidų namo
Naujasodžiuose
nuotrauką žr. p. 1009

Kazys ir Stefanija Puidos visas lėšas dabar skyrė sodybai kurti, žemės ūkio
technikai, gyvuliams. Buvo pastatyti mediniai gyvenamieji namai ūkvedžiui ir
dviem darbininkų šeimoms, mūrinė kiaulidė, tvartas ir daržinė po vienu stogu,
svirnas, vištidė, malkinė. sigyti keturi darbiniai arkliai, vienas eiklus, kinkomas
į brikelį, septynios karvės.
1929–1939 m. Puida buvo „Spindulio“ spaustuvės direktorius, žmona tarnavo,
Kaune turėjo įsigijusi parduotuv , tad šeima į Naujasodžius galutinai atsikėlė vėliau,
kai buvo pastatytas dviejų aukštų miestietiško stiliaus gyvenamasis namas. Pirmajame
aukšte buvo keturi kambariai ir veranda, antrajame – trys kambariai ir du balkonai. Kaip liudija amžininkai, svetain ir darbo kambarį puošė bufetai su stiklinėmis
durelėmis, Kazio Šimonio ir Barboros Didžiokienės paveikslai, Vytauto Bičiūno
sukurti . Basanavičiaus ir P. Vileišio portretai, Antano Tamošaičio austas kilimas
ir, suprantama, daugybė knygų lietuvių, lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbomis.
Puida netapo ūkininku tiesiogine prasme, nes pats jokių ūkio darbų nedirbo,
gal jį vertėtų vadinti tik žemvaldžiu. Savo nurodymus ir sumanymus pateikdavo
ūkvedžiui, kuris ir vadovavo darbams. Netolima kaimynė Anelė Vaiciuškienė
( urgaitytė) ėjo namų šeimininkės pareigas.
Rašytojo darbo dienos prabėgdavo antrajame aukšte, darbo kabinete už didelio rašomojo stalo, kur jis atsiloš s ir žvelgdamas į lubas mąstydavo, o pamąst s
rašydavo. Kūrė romano „ agnus Du “ antrąjį tomą, kitus tekstus. Apmąstymus
prat sdavo vaikščiodamas netoliese sruvenančio ąsino upelio pakrante. os link
t sėsi obelų, serbentų, aviečių eilės. Paprastai dėvėdavo baltas drobines kelnes,
šiaudin skrybėl , už nugaros nešiojo lazdel .
Puidas aplankydavo bičiuliai iš Kauno – literatai, žurnalistai, spaustuvininkai. Šeimininkas gyvai pasakodav s apie savo kūrybą, rankraščių būkl , svečius
vaišindav s naminiu vynu.
Šiaip jau nebuv s kalbus, tačiau visada dėmesingas, jautrus. Apie šiuos
rašytojo bruožus papasakojo jo augintinė Liuda Arbuzienė (Gailevičiūtė)3.
Liudos mama tarnavo pas Vyšniauską, iš kurio Puida pirko žem .
3
Liudos Arbuzienės (Gailevičiūtės), gim. 1934 m., gyv.
Rašytojas sužinojo apie Bajėnų kaime
Babtuose, prisiminimai, užrašyti autorės, saugomi
varganai gyvenančią nos ir uozo GaiBabtų kraštotyros muziejuje.
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levičių šeimą, auginusią dešimt atžalų. Savo vaikų Puidos per kelerius metus nebuvo susilauk , tad 1940 m.
ryžosi prisiimti augintin . Išsirinko šešiamet Liudą.
ergaitė greitai prigijo Puidų namuose, gerai
sutarė su šeimininke. Ponia Stefanija ją mokė įvairių
moteriškų darbų, eilėraščių, kuriuos Liudutė padeklamuodavo ir svečiams.
Nacių okupacijos metai buvo tragiški šeimai.
Kaip minėta, 1941 m. rudenį buvo sušaudyti Puidos
sūnūs. Šią skaudžią netektį šiek tiek atsvėrė 1942 m.
lapkričio 29 d. gim s sūnus Gediminas, bus kam paveldėti ūkį. Tačiau netrukus susirgo motina – jai buvo
diagnozuotas vėžys. Puidienė užgeso 1944 m. liepos
16 d., kai Raudonoji armija jau mušė vokiečius Kauno
prieigose. Gedintis našlys Stefanijos karstą papuošė
pievoje surinkta ramunių, kurias ji labai mėgo, puokšte.
Paskutinėmis gyvenimo dienomis Puidienė ragino vyrą pasiimti sūnų ir trauktis į Vakarus. Vokie- Liuda Gailevičiūtė Arbuzienė
čių kariškiai taip pat patarė kur nors pasišalinti, nes
tose vietose prognozavo didelius mūšius. Rašytojas nusprendė pasiduoti likimo
valiai ir liko sodyboje. Pagal jo nurodymus vyrai iškasė slėptuv , kurioje kartu
su sūnumi, augintine, namiškiais ir iškentė fronto mūšius. Kai nutilo šūviai ir visi
išlindo į saulės šviesą, pamatė, kad sovietų kareiviai siaubia dviaukštį – tempia
laukan daiktus, o rankraščius ir knygas mėto į laužą. Pastate kūrėsi karo ligoninė.
Tai buvo rugpjūčio 3 ar 4 d. Kurį laiką, kol frontas nusirito į vakarus, rašytojas
gyveno medinio namo, skirto darbininkams, kambarėlyje.
monos mirtis, antroji sovietų okupacija, nusiaubta sodyba, ateities nežinomybė paveikė rašytojo sveikatą. Kai 1945 m. sausio 24 d. rytą šeimininkė išgirdo
dvimečio Gedimino verksmą ir užsuko į kambarį, kur paprastai
tėvas ir sūnus miegodavo vienoje lovoje, rašytojas jau buvo Stefanija Girdvainytėmir s. į ištiko širdies smūgis.
Liubinienė-Puidienė
Kaimynai sukalė ąžuolinių lentų karstą ir itin šaltą sausio 28-ąją Kazį Puidą palaidojo Panevėžiuko kapinėse, kur jau
ilsėjosi jo žmona. (Tą dieną Raudonosios armijos daliniai užėmė Klaipėdą.) 1946 m. vasarį čia dar buvo palaidota ir Stefanijos Puidienės motina Kazimiera Girdvainienė (Butkevičiūtė)4.
Likusiai be šeimininko Puidynei atėjo liūdnos dienos
buvo išvaryti gyvuliai, paimti ūkio padargai, vežimai, pakinktai. Iš Kauno atvyk rašytojai vertėjai Aleksys hurginas
ir Abraomas Kleinas išsivežė vertingiausias knygas. Vieną
rankraščių dalį sudegino sovietų kareiviai, kita kažkur dingo.
Taip pražuvo ir baigto (ar ne visai baigto) romano „ agnus
Du “ antrojo tomo mašinraštis. Rašytojo palikimą ėmė globoti Karolis Rač- 4 uozonis L. Panevėžiukas ir K. Puida, Komunizmo
vėliava (Kaunas), 1988, kovo 12.
kauskas-Vairas. 1945–1946 m. entrinė
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valstybinė (dabar Nacionalinė . ažvydo) biblioteka perėmė Puidos biblioteką
(ir A. hurgino bei A. Kleino paimtas knygas), paveikslus. Vieną Puidų spintą
priglaudė Respublikinis (dabar
aironio lietuvių) literatūros muziejus. Našlaitį
Gediminą nuo vaikų namų išgelbėjo Stefanijos Puidienės draugė Aleksandra Petkevičienė.
Ištekėjusi už profesoriaus Vytauto ošinskio, moteris Puidos sūnų įvaikino,
leido į mokslus. Deja, jis, tarsi sekdamas brolių pavyzdžiu, nesurado prasmingai
siektino tikslo. Išleido santaupas, kurias jo vardu buvo sukaup įtėviai, susipyko
su jais, metė mokslus Kauno politechnikos institute ir išvyko laimės ieškoti į Rusiją. Ten atitarnavo kariuomenėje, 1966 m. vedė, kurį laiką dirbo melioratoriumi.
1989 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno B btuose. Atgavo teises į tėvo ūkį, kur buvo
pastatytos „Nevėžio“ kolūkio fermos. Dviaukščiame name gyveno net keturios
kolūkiečių šeimos, jis buvo labai apleistas. Gediminas Puida nesiėmė tvarkyti
tėvų sodybos, ją pusvelčiui pardavė, ir, net neatgav s suderėtų pinigų, 1994 m.
rugsėjo 8 d. Puidynėje staiga mirė. Palaidotas šalia tėvų.

Prikeltas iš užmaršties ir pagerbtas
Paskutiniai Puidos gyvenimo metai sutapo su tragiška Lietuvos dalia dviem
sovietinėmis ir nacių okupacija, Antruoju pasauliniu karu. irė jis dar tebevykstant
mūšiams dėl Klaipėdos. Babtiečių laukė ilgas sovietų okupacijos laikotarpis, prasidėj s rezistencija, enkavėdistų ir stribų teroru, trėmimais į Sibirą, varymu į kolūkius.
Šių įvykių, rūpesčių ir baimės, sovietinio ideologinio apdorojimo aplinkoje blėso
garbingo žmogaus vardas. Akademiniuose leidiniuose Puida buvo priskirtas prie
„buržuazinių rašytojų“, netgi fašizmo rėmėjų, taigi nevertų pagarbos ar atminimo
Antai K. Puidos romane „Geležinis vilkas“, pasirodžiusiame netrukus po fašistinio
perversmo Lietuvoje, buvo nirtingai puolamos bet kokios socialinės reformos, apskritai
demokratija, teigiamai vaizduojama teroristinė fašistinio tipo organizacija ir jos vykdytas
valstybės perversmas5.
Bėgant metams nebeliko Puidos artimųjų, kurie tvarkytų ir prižiūrėtų jo
šeimos kapą. Keitėsi žmonių kartos, daug kas iš viso pamiršo, kad buvo toks
rašytojas, kad jis palaidotas Panevėžiuk .
Vienas iš pirmųjų Puidos sąsajas su B btais atgaivino žinomas kraštotyrininkas Kazys isius, kilimo žemaitis, gyvenantis Vilniuje. is Kauno kraštotyrininkui
dailininkui Leonui uozoniui pamėtėjo mintį, kad reikėtų pradėti rašytojo kapo
paieškas Panevėžiuko kapinėse. Šis maždaug nuo 1985 m. kartu su kitu kraštotyrininku – Vytautu uraška pradėjo lankytis Panevėžiuke, teirautis kapų sargės
Veronikos Barvainienės ir kitų gyventojų. Paieškose dalyvavo ir aironio lietuvių
literatūros muziejaus direktorės pavaduotoja poetė Raminta Antanaitienė, poetas
kun. Ričardas ikutavičius, paminklų apsaugos inspektorius alimas, Babtų apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas Algimantas Kerbelis. Kėdainiuose pavyko
surasti Vladą Prelgauskį, gim. 1916 m.,
dalyvavusį rašytojo laidotuvėse. Atsira- 5 Lietuvių literatūros istorija, Vilnius, 1961, t. 3, d. 1,
p. 163.
do ir daugiau laidotuvių dalyvių. Tuo
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metu jau buvo prasidėj s antrasis SSRS atlydys – ichailo Gorbačiovo paskelbta
viešumo ir pertvarkos politika, taigi veikti pasidarė lengviau.
1987 m. liepos mėn. nustatyta Puidos kapavietė.
1988 m. sausio 20 d. Kultūros ministerija kapą įtraukė į nuolatin istorijos
paminklų apskaitą ir pagal Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų apsaugos
įstatymą įpareigojo Babtų apylinkės vykdomąjį komitetą pasirūpinti jo apsauga.
Surasta kapavietė buvo apaugusi žole, net išnykusios kapo žymės. Garbė
supilti ir papuošti naują kauburėlį teko Babtų vidurinės mokyklos kraštotyrininkams – mokytojoms Salomėjai Panfilienei,
arijai
arkauskienei, mokyklos
direktoriui uozui Sauliui ir moksleiviams Gintarui Striupaičiui, Andriui Šachovui.
Darbų mokytojas Raimondas Plikšnys padarė laikiną lentel su užrašu „Rašytojas
K. Puida. 1883–1945“ ir pritvirtino ją prie kapavietės. Pirmoji keletą metų kapą
prižiūrėjo ir tvarkė Babtų vidurinės mokyklos mokinė kraštotyrininkė glė Liugailaitė, gyvenusi Panevėžiuke6.
Ryšium su Puidos kapo paieška Kauno rajono laikraštyje pasirodė ir daugiau
publikacijų apie rašytoją, Puidynės sodybą, jos būkl , amžininkų prisiminimų. Štai
kai kurių nuotrupos.
Rozalija Veiverytė, gim. 1920 m.
Man teko dirbti K. Puidos ūkyje. Pats jis nelabai tuos darbus puldavo, nes buvo rašytojas,
bet su visais darbininkais gerai sutardavo. ei reikėdavo ką nors skubaus padaryti
ne
sakinėdavo, o paprašydavo. Ne kyrus, švelnus žmogus buvo. Nematėm jo girto ar pikto.
Pabaigus svarbiausius darbus, visuomet surengdavo pabaigtuves. Už darbą užmokėdavo,
nepamažindavo... Turėjo lengvąj automobil ir sunkvežim . Mes po jo kabinetą nešmirinėdavome
ten jo kūryba.
Genovaitė Kavaliauskienė, gim. 1917 m.
Mandagus žmogus jis buvo, maloni, draugiška ir jo žmona... Knygų turėjo daug. Kur
buvo išvežtos po jo mirties
nežinau, nematėm, gal giminaičiai išsidalijo...
Kostas Buivydas, buv s Panevėžiuko apylinkės tarybos pirmininkas
Puida tą žem pirko iš yšniausko. kyje dirbo šeimininkė, dvi moterys ir du vyrai.
Tekdavo nunešti pranešimus apie mokesčius už žem . Puida visuomet maloniai sutikdavo,
nebūdavo piktas. Puidų šeima buvo mandagi, inteligentiška. Kai užeidavau jo darbo
kambar , atidėdavo šal savo rašymus, paprašydavo prisėsti... Kambaryje stovėjo pora
spintų su vairiausiais popieriais, keletas rašomųjų mašinėlių. Puida ir pašarvotas buvo
savo kabinete7.
6

Anelė Vaičiuškienė, gim. 1911 m.
Aš tarnavau pas ūkininką yšniauską,
vėliau jis mane rekomendavo Puidai. Nausėduose (dabar Naujasodžiai – ed. past.)

7

uozonis L. Panevėžiukas ir K. Puida, Komunizmo vėliava (Kaunas), 1988, kovo 12; Vaičius A.
Sutvarkė K. Puidos kapą, ten pat, 1988, liepos 7;
arkauskienė
. Surastas kapas, Tarybinis mokytojas, 1988, rugs. 14; Poderys R. Nei tvarkos,
nei pagarbos... Komunizmo vėliava, 1988, rugs. 13.
Poderys R. Nei tvarkos, nei pagarbos... Komunizmo
vėliava, 1988, rugs. 13.
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vairius darbus dirbau
ir prie gyvulių, ir šieną grėbiau, bulves
kasiau, teko valg gaminti. Ponia Puidienė, amžiną jai atils , sakydavo va, kur Anelė dirba, tai ten dirbs ir kiti darbininkai. Puida
mėgo blynus, tarkuotų bulvių plokštain . Šiaip ramus žmogus buvo ir nelabai poniškas. Kartą susižeidžiau koją, tai jis pasikinkė
arkl ir nuvežė mane pas gydytoją Babtus. Ar visi ponai taip
būtų padar Puidos nebuvo pamaldūs, bet šv sdavo ir Kalėdas,
ir elykas... Ką daugiau besakyti malonūs žmonės buvo Puidos.
Aš ir šventas Mišias už juos esu užpirkusi...8
1989 m. gegužės 21 d. Babtų parapijos klebono kun.
Ričardo ikutavičiaus lėšomis ir iniciatyva ant Puidos kapo
pastatytas ir pašventintas paminklas – koplytstulpis su užrašu
„Rašytojas / Kazys Puida / 1883–1945.“ Už jo vėl Panevėžiuko bažnyčioje buvo aukojamos šv. išios, kunigas pasakė
prasmingą pamokslą.
Pamaldose ir paminklo šventinimo apeigose gausiai
dalyvavo žmonių iš Babtų, Panevėžiuko, Kauno. Susirinko
daugybė moksleivių. Iškilmingoje rimtyje prie rašytojo kapo
kun. R. ikutavičius kalbėjo
Dabar turbūt lengviau mūsų sąžinei ir atminčiai, nors vargu ar
galėtume kategoriškai teigti, jog buvome visiškai pamirš Kaz Puidą.
inojome j , skaitėme jo kūrinius, tiktai tylėjome ar prabildavome
pusbalsiu. Nedr sčiau sakyti, kad toji takoskyra tarp Puidos ir
mūsų plėtėsi, kad ėjome priešingas puses lietuvis nuo lietuvio...
Ne, artėjome Ar pavėlavome tą kryžkel , kur jis mūsų seniai

Koplytstulpis ant
K. Puidos kapo

Iškilminga eisena
prie K. Puidos kapo.
1989 05 21.
Nuotraukos
iš BKM fondų

8

Poderys R. „Neverk,
tau čia bus gera...“, Tėviškės žinios (Kaunas),
1989, geg. 27.
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laukė Taip, tačiau dabar tariam pasisveikinimo ir pagarbos žod
rašytojui, jo kūrybai,
nesugniuždytam lietuviškumui. visa tai galime atsiremti, semtis stiprybės ir tvirtai eiti
pirmyn
sykiu su atgimusia ir laisvėjančia Lietuva9.
Kapinėse taip pat kalbėjo LKP rajono komiteto pirmasis sekretorius Petras
ikelionis, dailininkas Leonas uozonis, mokytoja arija arkauskienė, koplytstulpio autorius Viktoras ilinskas, rajono kultūros skyriaus vedėja anina Danielienė,
rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Vida Gelčienė.
Kalbėjusiųjų išsakytos mintys, prisiminimų nuotrupos, choro dainuojamos . Naujalio ir
Maironio „Lietuva brangi“, . auerveino ir S. Šimkaus „Lietuviais esame mes gim “,
kiti kūriniai, pagaliau pati geografinė vieta, savaip susijusi su romane „Magnus Dux“
aprašomaisiais vykiais, skatino mint , jog ne viskas prasideda nuo mūsų, jog visi mes
esame skolingi žemės lopinėliui, kuris yra mūsų Tėvynė, o jai visi esame brangūs, reikalingi, jei dirbame jos labui10.
Ant paminklo cokolio išskaptuotas sakinys iš romano „ agnus Du “ iskas
praeina, viskas gr žta, niekas išgyventa nepradingsta. Tai pasakytina ir apie Kazio
Puidos atliktus darbus Lietuvai.

Gyva atmintis
Nuo tų atmintinų tautos Atgimimo dienų rašytojo vardas visada gyvas babtiečių širdyse. Babtų vidurinės mokyklos (nuo 1994 m. Babtų) kraštotyros muziejus
pradėjo kaupti medžiagą apie jo gyvenimą ir kūrybą. Tai amžininkų prisiminimai,
periodikos straipsniai, Puidos knygos ir leidiniai, kuriuose jis minimas, jubiliejinių
minėjimų ataskaitos.
1993 m. įvyko muziejaus globėjos
.
arkauskienės organizuotas 110-ųjų
rašytojo gimimo metinių minėjimas.
1998 m. rašytojo 115-osios metinės paminėtos Panevėžiuko pagrindinėje mokykloje. rganizatorės – mokyklos direktorė Audronė elkienė ir bibliotekininkė
Danguolė Lukošienė.
2002 m. rašytojo atminimas vėl pagerbtas kraštotyros muziejuje. Renginyje
dalyvav s dailininkas Leonas uozonis muziejui padovanojo išdrožtą Puidos medin (iki juosmens) skulptūrą.
2003 m. muziejuje jo globėjos Rūtos Svečiulienės rūpesčiu plačiai paminėtos 120-osios Puidos gimimo metinės. Dalyvavo literatūrologas, humanitarinių
mokslų habil. dr. prof. Vytautas Kubilius. Buvo pristatyta jo knyga apie rašytojų
Kazio Puidos ir nos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės gyvenimą ir kūrybą („Dviese
literatūros sūpuoklėse Kazys Puida ir Vaidilutė“). Autorius šią knygą muziejui
padovanojo su autografu, pasirašė muziejaus svečių knygoje.

Poderys R. Prisimindami Puidą, Tėviškės žinios,
1989, geg. 27, ir autorės atmintyje išsaugota citata.
10
Vaitkūnaitė R. Kur susimąst s tamsus Nevėžis,
Kauno tiesa, 1989, geg. 27.
9
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ikutavičius

Marija Markauskienė

Skaudžią žinią, kad nužudytas kunigas Ričardas
ikutavičius, babtiškiai sutiko su didele širdgėla, nes
jį gerai pažinojo. Kunigas nemažai metų kunigavo
B btų krašte – 1960–1963 m. Panevėžiuk , o nuo
1983 m. liepos 27 iki 1989 m. liepos 27 d. B btuose.
Panevėži ką iš Ke mės 1960 m. atvyko dar jaunas
ir savojo kelio beieškantis, o perkeltas iš T tuvėnų į
Babt s – jau subrendusi, kūrybinga ir plačiašakė asmenybė. Būtent Tytuvėnų bažnyčioje jis įrengė stendą,
kuriame buvo skelbiama Bernardo Brazdžionio, kitų
išeivijos poetų kūryba, Antano
aceinos filosofinės
mintys, paties ikutavičiaus poetiniai bandymai. ia
išryškėjo ir meno kūrinių potraukis, jų kolekcionaKun. . Mikutavičius
vimo aistra.
Buvo sovietmetis, ir babtiškiai, suprantama, viso
to nežinojo, tik šiek tiek prisiminė jo veiklą Panevėžiuke. Kunigą ir jį atlydėjusių
tytuvėniškių būrelį pasitiko santūriai, bet buvo patenkinti, kad pagaliau turės
nuolatinį kleboną.
Prieš tai gana ilgai klebonav s ykolas Gobis 1982 m. išvyko į AV aplankyti
brolio ir ten staiga mirė. Tuo metu Babtuose jį laikinai pavadavo Vandži galos
altaristas kun. Petras artinkus.
Kun. ikutavičiui Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią ir parapiją
perdavė Kauno vicedekanas, Vilkij s parapijos klebonas kun. onas Fabijanskas.
1983 m. liepos 27 d. priėmimo-perdavimo protokole1 rašoma, kad bažnyčios vidus
ir išorė tik patenkinami, o naujoji klebonija baigiama statyti. Taigi naujojo klebono
laukė ne tik ganytojiškas, bet ir ūkiniai darbai.
ų ikutavičius ėmėsi energingai. 1984 m. lapkričio 19 d. vizitacijos protokole2
Fabijanskas nurodė, kad nudažyta bažnyčios išorė, suremontuotas jos bokštas, išlieti
betoniniai laiptai į šventov , pagamintos naujos durys. Bažnyčios viduje atkurtas
pirmapradis 1853 m. dekoras. Presbiterija išklota parketu. Prie visų trijų altorių
pastatyta po dvi liaudies angelų figūras, gautas iš senosios Bet galos bažnyčios,
ant sienų pritaisyti variniai šviestuvai po šešias žvakes – I a. pradžios lietuvių
kalvystės paminklas. Restauruotos ir perdažytos visos kryžiaus kelio stotelės (stacijos). Iš pagrindų suremontuoti I a. vargonai. Prie šlakstomojo vandens indelio
pastatytas meniškas kryžius. Restauruoti mūriniai šventoriaus vartai. Klebonijoje
virš betoninių uždėtos medinės grindys. Dar po metų – 1985 m. gegužės 18 d. –
vicedekanas Fabijanskas pažymėjo jokių
trūkumų nerad s bažnyčia ir šven1
Kauno arkivyskupijos Kauno dekanato archyvas.
torius gražiai sutvarkyti, o klebonija 2 Ten pat.
3
Ten pat.
paversta meno galerija3.
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ia dar reikėtų paminėti, kad ikutavičius kartu su parapijiečiais sutvarkė
senąsias kapines, esančias prie bažnyčios. Pašalino papuvusius ir pavojų kėlusius medžius, išnaikino per daugelį metų sužėlusius šabakštynus. Darbavosi per 30 žmonių.
1985 m. ikutavičiui buvo pavesta aptarnauti ir jam jau pažįstamą Panevėžiuko parapiją. Pirmąkart čia klebonaudamas sudėjo Nukryžiuotojo ėzaus bažnyčiai naujus langus, atnaujino interjerą, kryžiaus kelio stoteles, pagamino naujus
suolus4. Dabar suremontavo grindis, perdažė suolus.
Pirmųjų dviejų vizitacijų protokole daugiau akcentuoti ūkiniai dalykai, o
trečiosios dokumente jau matome klebono sielovados rezultatus.
1986 m. Babtų bažnyčią vizitavusio Kauno vicedekano kun. Antano Slavinsko
ataskaitoje rašoma
Pradėjus čia darbuotis kun. . Mikutavičiui, Babtų parapija pastebimai atgijo, padidėjo
bažnyčios lankomumas, šv. sakramentų praktikavimas. Daug kas čia iš Kauno miesto kreipiasi krikšto ar santuokos reikalu. Klebonas pats rengia vaikus pirmajai Švč. Komunijai.
Laidotuvėse sako pamokslus, jaunavedžius parengia santuokos sakramentui.
Sekmadieniais bažnyčią pamaldų metu aplanko 150 200 žmonių. Šiokiadieniais
15 20 žmonių. Per metus Švč. Komunija išdalijama apie 8 000 žmonių. Kaip didel
naujov kun. Mikutavičius bažnyčioje surengė du religinės giesmės ir vargonų koncertus.
ie vyko popietiniu metu, bažnyčia buvo pilna žmonių. Klebonas . Mikutavičius sugeba
palaikyti gerus nuoširdžius santykius tiek su tikinčiaisiais parapijiečiais, tiek ir su nuo
bažnyčios nutolusiais žmonėmis5.
Iš tikrųjų, ikutavičius gana greitai tapo populiariu, parapijiečių mylimu ir
gerbiamu kunigu. o aukojamos šv. išios dvelkė įkvėptu dvasingumu, pamokslai buvo ypatingi, sukaupdavo dėmesį, skatino taurius išgyvenimus. Per didžiąsias šventes –
Velykas, Kalėdas – dalyvauti išiose klebonas pakviesdavo Kani kų kaimo pučiamųjų orkestrą (vadovas onas Girnius). Šią tradiciją t sė ir kai kurie vėliau Babtuose
veik kunigai. okėjo bendrauti su vaikais. Su tėvų žinia surengdavo jiems išvykas
prie Nev žio, mokydavo plaukti. Pasiimdavo nemažą lauknešėlį, kurio kukliomis
gėrybėmis vaišindavo savo globotinius.
Kartą šeimininkė išvirusi net grybų sriu- 4
Veronikos Barvainienės, gim. 1928 m., gyv. Panebos, o vaikai atsineš po sumuštinį. Kai
vėžiuke, tuometinės bažnyčios valytojos ir skalbėjos
1989 m. vaikai priėmė pirmąją Komuniją, 5 (pročkos), liudijimas.
Ten pat.
kunigas nusivedė juos prie prekybinės 6 Genės Koženiauskienės, gim. 1945 m., gyv. Babtuose,
liudijimas. os dukrelė Aurelija dalyvavo aprašytuose
palapinės (balagano) šalia šventoriaus,
renginiuose. G. Koženiauskienė papasakojo ir tokį
kur buvo parduodami rožinėliai, maldaatvejį. Vladas Alaburda iš Kaniūkų kaimo pateko į
kalėjimą. Po kurio laiko jis rastas pasikor s. otina
knygės, šventųjų paveikslėliai, ir pasiūlė
advyga Alaburdaitė sūnų norėjo palaidoti katalikišjiems pasiimti po vieną reikalingą ar pakai Panevėžiuko kapinėse. ikutavičius tuo metu
tikusį daiktą. pardavėjos repliką, kad
buvo išvyk s į Romą. į pavadav s senukas kunigas
atsisakė aukoti šv. išias ir pašventinti savižudžio
tai nemažai kainuos, ikutavičius reakapą.
otina dėl to labai sielvartavusi. Grįž s iš
gavo šypsena. Paskui visi šventiškai nukelionės ir apie įvykį sužinoj s, klebonas moterišk
pasikviet s, paguod s. Dalyvaujant motinai ir dar
siteik susėdo į autobusą, nuvažiavo į Stadviem artimiesiems aukoj s šv. išias, o vėliau ir
baun čių prie paminklo S. Dariui ir S. Gikapą pašventin s. Po kelerių metų paaiškėjo, kad
Vladas nebuvo savižudis, jį pakorė kiti kaliniai.
rėnui, pabendravo, nusifotografavo6.
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. Mikutavičius

su parapijiečiais eina
pašventinti K. Puidos
kapo paminklo

Klebonas mielai pasikalbėdavo ir su mokslininku iš Sodininkystės ir daržininkystės instituto, ir su paprastu žmogumi, net miestelio girtuoklėliu. Labai
gerai prisimindavo parapijiečių veidus, susitik s juos vadindavo vardais. Šeimas
dažniausiai lankydavo kalėdodamas, paslapčia (juk buvo sovietmetis ) ateidavo
ir vaikų krikštyti. Ir mano vaikaitės Agnė ir Lina taip buvo pakrikštytos. Daug
besituokiančiųjų porų atvykdavo iš jo buvusių parapijų, ypač iš Tytuvėnų, o
vėliau sutuoktinių ėmė daugėti iš Kauno.
Su babtiškiais bendravo ir per renginius instituto salėje. Prasidėjus gorbačioviniam atlydžiui, joje dalijosi įspūdžiais iš kelionės į Italiją, Vatikaną, pasakojo
apie susitikimą su Šventuoju Tėvu.
Tada ir mokslininkai pradėjo dažniau užsukti į bažnyčią, kai kurie tapo jos
choristais dr. Stasys Švirinas, prof. habil. dr. dvardas Armolaitis, prof. habil. dr.
Albina Rašinskienė, dr. nutė Bartkaitė, dr. tonas Visockis ir kt.
Kai 1989 m. per Užgavėnes kleboniją užgriuvo persirengėliai – instituto
mokslininkai ir kultūros darbuotojai, –
ikutavičius juos nuoširdžiai priėmė.
Arčiau bendravo su mokslininko Stasio Švirino šeima, instituto direktoriumi Klemensu Palaima.
Kunigo sukaupta dailės kūrinių ir senovinių baldų kolekcija buvo eksponuota klebonijos kambariuose, laiptinėse, erdviame rūsyje. Babtuose ši ekspozicija
pastebimai padidėjo. Parapijiečiai su ja galėdavo susipažinti kunigą rad namuose. ( kskursijos iš toliau kreipdavosi į apylinkės vykdomojo komiteto pirminink
aniną Švilpien , o ši sutardavo priėmimo datą su ikutavičiumi.)
Lankydamasis kaimuose, ieškodavo senienų – kryžių, apyvokos daiktų.
Babtiečių bendravimas su kunigu nesibaigė ir jį perkėlus į Kauną. Kai
1989 m. vidurinė mokykla instituto salėje surengė Poezijos rudenėlį, pakvietė ir
buvusį kleboną. ikutavičius skaitė savo eiles, linkėjo sėkmės jauniesiems mokyklos
literatams, kalbėjosi su vakaro dalyviais. Renginys tapo tradicinis, tad Ričardas
ikutavičius laikomas jo krikštatėviu.
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. Mikutavičius viename iš Atgimimo renginių.

Nuotraukos

iš BKM fondų

1998 m. kunigas buvo pakviestas į susitikimą su Babtų vidurinės mokyklos
mokytojais ir mokinių tėvais. renginį atvyko pasiramsčiuodamas lazda – neseniai savo bute buvo užpultas piktadarių, sumuštas. Buvo pažadėj s kitą kartą į
pamiltus Babtus atvykti su bažnytiniu choru. Tragiška mirtis sutrukdė tai padaryti.
Kunigo patriotizmas, plačiašakis talentas ypač atsiskleidė Lietuvoje prasidėjus Atgimimo sąjūdžiui. is buvo vienas šio sąjūdžio generatorių ir Babtuose
užsakė ir savo lėšomis pastatė koplytstulpį ant Kazio Puidos kapo Panevėži ko
kapinėse, paaukojo metalinį kryžių ir medžio skulptūras atstatomam S. Dariaus
ir S. Girėno paminklui Stabaun čiuje, aktyviai dalyvavo ir kalbėjo šių paminklų
ir Tremtinių kryžiaus instituto parke atidengimo iškilmėse.
ikutavičiaus visuomeninė veikla jau nebeapsiribojo Babtų ir Panevėžiuko
parapijomis. is surengė savo sukauptų dailės kūrinių parodas Kauno . K. iurlionio dailės muziejuje, Vilniuje Lietuvos kultūros fondo salėje.
Babtuose toliau skambėjo ir brendo kunigo poeto lyra. 1986 m. pasirodė du jo
poezijos rinkiniai – „Kryžiaus kelio mąstymas“ ir „Pokalbis su medžiu“, 1989 m. –
„Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. Kaupėsi eilės 1990 m. rinkiniui „Poterių upė“.
1989 m. sausio 20 d. Kauno profsąjungų kultūros rūmų salėje įvyko
ikutavičiaus kūrybos vakaras „Pokalbis su medžiu“. o eilėraščius skaitė aktorius
uozas Budraitis, grojo Kauno styginis kvartetas. Tai buvo eilės Lietuvai, otinai,
Duonai, poezija, kviečianti puoselėti gerumą, nuoširdumą, linkinti švaria sąžine
priimti didžiąsias gyvenimo vertybes.
Pasak kunigo . Mikutavičiaus, sunki tokia kūryba, ilgai ir kantriai tenka ieškoti, laukti
erdvaus, prasmingo žodžio, vaizdžio. O kai ateina sav s išsakymo akimirka, glūdėjusi
Nevėžio vingyje, Babtų vakaro tyloje
svarbu, kad plunksnoje nesibaigtų rašalas7. 7 Poderys R. Sausio gėlės poetui, Tėviškės žinios,
Kaunas, 1989, sausio 24.
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1989 m. liepos 27 d. Babtų bažnyčią ir parapiją ikutavičius perdavė naujam
klebonui kun. imučiui
arcinkevičiui. Babtiečiai savo buvusio ganytojo veiklą
įdėmiai sekė per spaudą, radiją, televiziją. Su pasipiktinimu ir viltimi pasitiko
žinią apie kunigo dingimą ir su širdgėla – apie surastus palaikus Nemune. Tos
pačios dienos pavakar miestelio gyventojai gausiai susirinko Babtų bažnyčioje, kur
klebonas kun. vienuolis onas ubrus aukojo gedulingas mišias už kankinio vėl .
Kraštotyros muziejuje skubiai buvo paruošta parodėlė, skirta ikutavičiaus
atminimui. Lankytojus pasitiko kunigo portretas ir šalia deganti žvakutė, jo poezijos knygos, publikacijos periodikoje.
edžiagą apie kunigą muziejus pradėjo kaupti vos jam atvykus. Šiuo metu
jos jau pilni trys aplankai. Tai įvairios paties kunigo ir apie jį publikacijos periodikoje, nuotraukos. Išsiskiria originali autobiografija, kurią 1993 m. ikutavičius
ranka parašė moksleiviams kraštotyrininkams gidijui Barkauskui ir Tomui Stoniui, rengusiems spaudai „ ažąją Babtų enciklopediją“ (Kaunas, 1994). Saugomos
kompaktinės plokštelės, tarp jų „ mogaus kelio mąstymas. Poeto R. ikutavičiaus
atminimui su o nuotrauka, balsu ir autografo kopija“ (iš serijos „Kauno miesto
garbės piliečiai“, 2002, Nr. 2).
rengtas nuolatinis memorialinis stendas, kuriame eksponuojama fotografijos
( ikutavičiaus portretai, grupinės nuotraukos), kunigo poezijos knygos, babtiečių
sukurti jo garbei eilėraščiai ir kt.
uziejus organizavo ikutavičiaus 65-ųjų gimimo metinių minėjimą 2000 m.
vasario 25 d. Klausytasi kunigo kalbų įrašų, dalytasi prisiminimais, advyga ikalauskienė perskaitė velioniui skirtą savo eilėraštį.
Šešeri Ričardo ikutavičiaus kunigavimo Babtuose metai sutapo su Lietuvos
prabudimo ir išsilaisvinimo iš sovietų imperijos laikotarpiu, tad jie buvo ypač
svarbūs tiek kunigui, tiek parapijiečiams. Abipusis bendravimas, dialogas drąsino,
sąmonino, ugdė patriotizmą, didino babtiečių indėlį į tėvynės nepriklausomyb . Šio
vyro kunigavimo metai ryškiomis raidėmis įrašyti į miestelio ir parapijos istoriją.

Trumpai apie

ikutavičių

Ričar as
ikutavičius (1935 02 26 Kaunas–1998 07 01 ten
pat), kunigas, filosofas (teologijos licenciatas), poetas, meno kolekcionierius. Baig s Kauno kunigų seminariją, 1958 įšventintas į kunigus.
Vikaravo Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje (1958), ržvilk
(1958–1959), Ke mėje (1959–1960), klebonavo Panevėžiuk (1960–1963),
eim lyje, La ksodyje (1963–1967), Ser džiuje (1967–1969), T tuvėnuose
(1969–1983), B btuose (1983–1989). 1989–1992 Kauno Švč.
ergelės
arijos mimo į dangų (Vytauto Didžiojo), 1992–1996 Šv. arkangelo
ykolo ( gulos) bažnyčių rektorius. Paskutiniais gyvenimo metais
kunigavo Aleksote – Seserų Švč. ėzaus Širdies tarnaičių kongregacijos
namų koplyčioje, buvo A. Stulginskio universiteto kapelionas. Visur
rūpinosi bažnyčių priežiūra, atnaujinimu. pač daug pasidarbavo
grąžinant estetiškumą ir sakrališkumą sovietmečiu uždarytai gulos
bažnyčiai. Atgimimo metais plačiai reiškėsi visuomeninėje veikloje.
1982 „Aidų“ žurnale pradėjo skelbti savo poeziją. Išleido
poezijos rinkinius „Kryžiaus kelio mąstymas“ (1986), „Pokalbiai
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su medžiu“ (1986), „Kad Lietuva neišsivaikščiotų“ (1989), „Šviesos
spalvos“ (1992), „ aizdos metafizika“ (1995), „Spindintis virš mūsų“
(1998). Nuo 1992 Lietuvos rašytojų sąjungos narys.
Apdovanojimai. Izraelio vyriausybės premija už humanitarin
veiklą (1991), Prano Dovydaičio premija už publicistiką (1992). 1992,
1994–1996 populiariausias Kauno žmogus. DLK Gedimino trečiojo
laipsnio ordino kavalierius (1993). Kauno miesto garbės pilietis (2000,
po mirties).
Kolekcionavo antikvarinius kūrinius surinko įspūdingą VI–
VII a. italų, flamandų tapybos paveikslų kolekciją, baldų, keramikos
pavyzdžių. Ši aistra kunigą ir pražudė – siekdami pagrobti milijonų
litų vertės meno lobį, plėšikai kunigą nužudė ir įmetė į Nemuną.
Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
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atušakaitės talentas

Ina Dringelytė

Iškilios lietuvių dailės istorikės
arijos atušakaitės protėviai iš motinos pusės priklauso plačiai ir garsiai
bajorų Tvirbutų giminei. Šios gausios
giminės, dabar išsibarsčiusios po visą
pasaulį, genealoginis medis turi devynias pagrindines šakas. Atšakos,
kuriai priklauso
arija, pradininkas
buvo bajoras Andrius, gim s greičiausiai VII a. pirmoje pusėje Vilkij s
apskrities Krūvand kaime ir vald s
otaut (Pakrūvand s) ūkį. Andriaus
palikuonys kelis amžius gyveno daugiausia prie Nev žio ir Š švės santakos.
arijos prosenelis Antanas
Anupras Tvirbutas (1828–1892), gim s
Kamp – otiej nų kaime (dabar Kėd inių r.), vedė uzefą elniūt (1833–
1912). ie susituokė 1857 m., susilaukė
keturių sūnų ir keturių dukrų Ipolito
Tado (1859–1919), Bronislovo ataušo
(1861–1915), Kazimiero (1863– ),
a- Marija Matušakaitė. 2009 m.
rijos (1865–1936), Stanislavos (1867– ), I. Dringelytės nuotr.
Viktorijos (1870– ), Konstantino (1873–
1873) ir Leonijos Anelės (1875–1875). Paskutiniai du vaikai mirė visai maži.
arijos močiutė iš motinos pusės
arija Tvirbutaitė (1865–1936) ištekėjo
už veikiausiai iš svetur atsikėlusio uozapo akimavičiaus ir užaugino 2 vaikus
leonorą (1895–1985) –
arijos mamą ir Karolį (1896–1940) – vienintelį
arijos
dėd . Vaikai pamečiui gimė Baj nų dvare, tuomet priklausiusiame svainių valsčiui, ir pakrikštyti Panevėži ko filijinėje bažnyčioje.
arija Tvirbutaitė- akimavičienė neragavo mokslų, net nemokėjo skaityti,
bet buvo tvirta, energinga ir savarankiška moteris. Senelis uozapas akimavičius,
kurio gimimo data nežinoma, mirė 1915 m. Anksti tapusi našle, arijos močiutė
buvo priversta viskuo rūpintis pati ir sumaniai tvarkėsi. Turėdama 36 ha nuosavos žemės Lab navoje, ji iš pradžių dar nuomojo Bajėnų dvarą prie Nevėžio ir
Šušvės santakos, o vėliau – Babt no dvarą prie B btų, 1922 m. atitekusį generolui Vladui Nagevičiui (1881–1952) ir pavadinusiam jį ema tkiemiu. Baj nuose
ir Babtyne
. akimavičienė ūkininkavo, samdydama pagalbininkus. Iš Babtyno
moteris persikėlė į Raud ndvarį, kurį paliko prieš Pirmąjį pasaulinį karą į užsienį
išvyk s paskutinis Tiškevičių giminės dvarų savininkas Benediktas onas Tiškevičius
(1875–1948). Ten taip pat nuomojo žem , o gyveno buvusioje dvaro oficinoje. Vėliau
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Močiutė Marija
Tvirbutaitėakimavičienė
1865 1936 .

I

a.

10 deš. Iš Elenos
akimavičiūtėsMičiulienės asm.
archyvo
Senelis uozapas
akimavičius
I

1915 .

a. 10 deš.

Močiutė
M. Tvirbutaitėakimavičienė
su dukra Eleonora
M. Matušakaitės
mama ir sūnumi
Karoliu.
Sankt Peterburgas.
Apie 1903 m.
Iš M. Matušakaitės
asm. archyvo
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Raudondvario ūkyje šeimininkavimą iš Mama Eleonora akimavičiūtė-Matušakienė
jos perėmė sūnus Karolis,
arijos a- 1895 1985 . Kaunas. 1923 m.
tušakaitės dėdė. irė . akimavičienė Iš E. akimavičiūtės-Mičiulienės asm. archyvo
1936 m., palaidota Lab navos kapinėse.
arijos atušakaitės motina leo- Marija su tėvu onu Matušaku 1890 1962 .
nora akimavičiūtė, tarp savųjų vadinta Apie 1926 m. Iš M. Matušakaitės
Leose, Kaun buvo baigusi mergaičių asm. archyvo
gimnaziją. Pirmojo pasaulinio karo metais dvidešimtmetė mergina Vokiet jos–R sijos fronto buvo atskirta nuo šeimos ir
priversta, kaip ir daugelis Lietuvos gyventojų, trauktis į Rytus. Turėjo pažįstamų
Ukra nos h rkovo mieste, tad ten nuvažiavo ir iki karo pabaigos dirbo mašininke. Nuo šeimos buvo atskirtas ir jos brolis, arijos dėdė Karolis. inodamas,
kad sesuo gyvena h rkove, tačiau neturėdamas tikslaus jos adreso, atvyk s liepė
vežikui važinėti ten ir atgal pagrindine gatve, kol pagaliau surado seserį. Po
karo grįžusi į L etuvą, leonora apsigyveno pas mamą tuo metu jos nuomotame
Babtyno dvare. ia ji susipažino su būsimu vyru onu atušaku, kuris, valdžios
pavestas, neramiu pokario metu saugojo Babtyną nuo plėšikaujančių caro armijos
likučių ir kitokių perėjūnų.
onas atušakas (1890–1962) buvo kil s iš L nkijos Pozn nės krašto Šamot lų
(Szamotu y, apie 40 km nuo Poznanės) miesto, greičiausiai iš smulkių miestiečių
šeimos. Kaip pasakoja pati arija, jos tėvas buv s vienturtis, bet nenorėj s mokytis. Susivaidij s su tėvais, visam laikui nutraukė su jais ryšius, – arija savo
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senelių iš tėvo pusės nepažinojo. Pirmojo pasaulinio karo metais .
atušakas
pateko į vokiečių kariuomen ir atsidūrė Lietuvoj . Nors mokslų nebaig s, mokėjo
vokiečių, lenkų bei lietuvių kalbas, turėjo nemažai gyvenimo patirties, matyt, tuo
ir sužavėjo jaunąją bajorait .
Po 1923 m. sausio 20 d. įvykusios santuokos leonora ir onas atušakai
persikėlė gyventi į 80 ha žemės Vareik nių dvarą, įsikūrusį priešais Babt s kitame Nevėžio krante. Dvarą jie nuomojo iš ono Glemžos (1887–1988), žinomo
nepriklausomos Lietuvos ekonomisto ir politiko, ilgamečio kooperatinės bendrovės
„Pienocentras“ valdybos pirmininko ir direktoriaus. ia augino javus ir cukrinius
runkelius, o žem dirbo samdiniai – gretimo kaimo moterys ir vyrai, – „juodo“
darbo arijos tėvas niekada nesiėmė.
Gyvendami Vareik niuose, atušakai vasaromis priimdavo iš Ka no atvykstančius poilsiautojus. leonora, aukštos klasės konditerė ir kulinarė, jaunystėje baigusi
maisto gaminimo kursus L nkijoje, svečiams kelis kartus per dieną patiekdavo skaniai ir subtiliai pagamintus patiekalus. Rimtai ji ir bitininkavo – turėjo daug avilių,
kuriuos pati prižiūrėjo. Laisvalaikio dalį leonora skirdavo rankdarbiams – mėgo
nerti vąšeliu ir siuvinėti karpytinio siuvinėjimo (rišeljė) technika. Namo kambarius
puošė jos vąšeliu nerti užtiesalai lovoms, rišeljė siuvinėtos staltiesės, takeliai ir
užuolaidėlės. Dailiai nerti vąšeliu leonora išmokė ir dukrą ariją, tik ši vėliau
visai užmetė rankdarbius – nemėgo ir neturėjo laiko. leonora labai mėgo skaityti,
ypač detektyvus, rinko kulinarijos knygas, kurių turėjo daugyb . arija prisimena,
kad visuomet, norėdama pradžiuginti mamą, dovanų jai veždavo knygų. Vėliau
leonora visada perskaitydavo ir savo dukros mokslinius straipsnius.
Didžiausia leonoros laisvalaikio aistra buvo preferansas. Atvažiavus svečiams,
iš karto buvo sėdama prie kortų stalo ir lošiama iki vėlumos su trumpa pertrauka vakarienei. Lošti preferansą susirinkdavo giminaičiai, kaimynai, Panevėži ko
klebonas.
Pirmieji
arijos vaikystės prisiminimai siejasi
būtent su Vareik niais, kur jaukiame, žalumoje paskendusiame dvare, prižiūrimame iš Kauno atvykstančio
sodininko, 1924 m. kovo 9 d. gimė. (Prisiminimus apie
gimtin
. atušakaitė surašė straipsnyje „Vaikystė
Vareikonių dvare“, žr. šios knygos p. 266–273.)
Vienas
arijos prisiminimų iš ankstyvos vaikystės kelia šypseną mažut mergait mama išpuošė,
įdavė kraitel ir pirmą kartą išleido savarankiškai
pasivaikščioti už namų teritorijos – po žydinčią pievą
prie Nevėžio.
ažoji grįžo pakrantėje priuogavusi
pilną pintinėl avių spirų.
Ryški arijos prisiminimuose močiutės sesuo Stanislava Tvirbutaitė (1867– ). i buvo išsilavinusi moteris,
neturėjo šeimos ir gyveno Kaune, žeškienės gatvėje.
Pas ją arija su mama apsistodavo garlaiviu atvykusios Marija. Apie 1928 m.
į Kauną. Tuo metu iš Babtų į Kauną kasdieną plauk- Iš M. Matušakaitės
davo trys garlaiviai „Aušra“, „Lietuva“ ir „Pegasas“. asm. archyvo
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Iš Vareikonių į miestelio prieplauką
arija su mama atvykdavo lineika. Nev žį
įveikdavo keltu. as atvež s žmogus grįždavo į dvarą. Kaune arijos mama turėjo
draugių ir jas lankydavo. Viena iš jų – Liudvika Giršienė, vėliau persikėlusi į V lnių
ir priėmusi ariją gyventi, kai ji su architektės diplomu išvyko dirbti sostinėn.
okytis
arija pradėjo Vareikoniuose. Skaityti ir rašyti ją išmokė buvusi
mamos mokytoja uzefa Progulbickienė, įsikūrusi čia savo gyvenimo pabaigoje.
okytoja buvo našlė, o mama, kai mokėsi Kauno mergaičių gimnazijoje, gyveno
pas šią garbią moterį.
Pirmųjų gimnazijos klasių kursą arija išėjo namuose, kur apsigyvendavo
tėvų samdytos mokytojos panelė arytė ją mokė vienus, o panelė Bronė – dvejus
metus. Pamokos paprastai vykdavo iš ryto pagal nustatytą tvarkaraštį. Vėliau užduotys buvo kartojamos einant su mokytoja pasivaikščioti. Pamokas Vareikoniuose
lankydavo ir iš Panevėžiuko daugiau nei kelis kilometrus ateiną brolis ir sesuo
Sipavičiai. okslo metų pabaigoje mama ariją veždavo į Kauną, kur ji laikydavo
egzaminus Kauno Šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazijoje (seserų
globotoje nuo 1930 m.). Rengiantis stoti į ketvirtąją klas ir jau baigiantis mokslo
metams paaiškėjo, kad mokytoja panelė Uršulė visai nemokėjo, tad ir mokinės
nemokė lotynų kalbos. pagalbą skubiai buvo pakviesta arijos krikštamotės arijos iliušienės dukra Alina iš Gaili šių, anapus Nevėžio. i ką tik buvo baigusi
kazimieriečių gimnaziją, tad spėjo mergait išmokyti lotynų kalbos pradmenų.
Kai daili Alina iliušytė mokė ariją lotyniškų žodžių, dvare noriai lankydavosi jaunas Babtų vikaras Stasys (Stasius) Būdavas (1908–1966), tuo metu
jau išleid s poezijos rinkinį „Širdies stygoms virpant“ (1926), apysakų knygas
„Už motinos meil “ (1928), „Širdys ir gėlės“ (1932), romaną „ okytojas Banaitis“
(1935). Tuo metu jis ir parašė apie Vareik nius linksmas eiles, kurių veikėjomis
tapo arija su Alina, o arija išlaikė jas atmintyje
Dvasių bijo visas dvaras,
namus ksendžulką varo.
Na palaukit

kokią nakt

Dvasios pieną ims tuoj lakti.
Štai

dvarą iš kapinių

Skuba dvasios

nakvyn .

Alė verkia, Meri šaukia
„Mama, papa, dvasios kaukia “
Alė verkia, Meri miršta
Kambary jau dvasių tiršta
Teka saulė už šilelio,
Kelias jos jau iš miegelio.
Ak, baisus tai sapnas buvo,
Kaip gerai, kad dvasios žuvo.
uokias vyšnios, obelaitės,
Linksmos mokos jau mergaitės.
Kunigėlis juokus daro
Linksmas

areikonių dvaras.

Sulenkinta forma kunigėlis.
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Linksmuolė arijos lotynų kalbos mokytoja Alina iliušytė (1916–1998) –
sudėtingo likimo moteris, žymaus lietuvių literatūros ir meno tyrinėtojo, rašytojo
dr. ono Griniaus (1902–1980) žmona. VDU studijuodama lietuvių ir prancūzų
literatūrą, ištekėjo už daug vyresnio savo dėstytojo ir didelio autoriteto. 1944 m.,
artėjant frontui, abu pasitraukė į Vokiet ją, kur daugyb metų nenuilstamai ir
prasmingai dirbo ugdydami ir skatindami lietuvyb .
Iš ankstyvojo savo gyvenimo laikotarpio
arija ryškiausiai mena, kaip
smagu būdavo per Velykas – ji su tėvais ir kitais reikšmingesniais parapijiečiais
lankydavosi pas Panevėžiuko kleboną. Pamaldoms pasibaigus, svečių jau laukdavo gausios vaišės, paruoštos klebono šeimininkės panelės lzbietos, nemėgusios
dalytis patiekalų receptais su kaimynėmis.
1936 m. mokymasis namuose baigėsi – išlaikiusi egzaminus, dvylikametė
arija įstojo į kazimieriečių gimnaziją, įsikūrusią Kauno Savanorių prospekte,
„Saulės“ namuose. Dauguma mokytojų buvo vienuolės.
okyklos uniforma išsiskyrė tamsiai raudona spalva. Suknelė žemiau juosmens ir prijuostė buvo plisuotos. Galvą puošė fetrinė tamsiai raudona skrybėlaitė. Šiltu metų laiku dėvėtas
lygus sijonas su drobine palaidine trijų ketvirčių ilgio rankovėmis. Kaune arija
apsigyveno pas jauną tetą Veroniką Tvirbutait , kuri dirbo padavėja Donelaičio
gatvėje veikusiame „Pienocentro“ vasaros sodelyje.
Smagiausia būdavo vasaromis Vareikonių dvare, kur suvažiuodavo poilsiautojai iš Kauno – daugiausia nuolatiniai, įprat prie dvaro žalumos, ramybės, puikių
vaizdų ir skanaus šeimininkės leonoros atušakienės gaminamo maisto. arijai
netrūkdavo ir draugų. i bičiuliavosi su didžiąją metų dalį čia praleidžiančios ono
Glemžos žmonos inaidos sūneliu Ramučiu, su Kaune gyvenusia vokietaite Greta,
vasaromis atvykdavusia į Vareikonius mokyti ariją vokiečių kalbos, su dažnai
dvare apsilankydavusios mamos draugės Liudvikos Giršienės sūnumi bignevu.
Vasaromis tarp senųjų medžių būdavo įtaisomas hamakas, kuriame, esant šiltam
orui, arija miegodavo ir naktimis. Labai smagu būdavo anksti pabudus matyti
kylantį nuo pievų rūką.
Dvare buvo laikomi arkliai – ūkio darbams, kinkymui ir jodinėjimui. odinėti
pamėgusi buvo ir arija. Be dvikinkių darbinių vežimų, dvare buvo ištaigingas
šešiavietis juodas fajetonas su minkštomis sėdynėmis, kuriuo vykta į bažnyčią ir
svečius, taip pat labai atušako mėgiama ir dažnai naudojama lineika – lengvas
vežimaitis su lingynėmis, kuriuo jis važinėdavo pasikink s mylimą arklį Karuką.
Vežimėlyje sėdėdavo ant plonos, siauros odinės sėdynės.
arija mėgdavo važinėti su tėčiu, įsitaisiusi už jo ir apkabinusi jį iš nugaros. Pagrindinis vežimaičio
privalumas buvo jo lengvumas, nevarginantis arklio ir leidžiantis nesunkiai įveikti
didelius atstumus.
Svarbiausi svečiai Vareikonių dvare būdavo iš Raudondvario atvykstanti
arijos dėdės Karolio akimavičiaus šeima pats Karolis, jo žmona Veronika,
artimųjų vadinta Betse (1902–1953), ir trys jų dukrelės – vienintelės tikros
arijos pusseserės Vanda (1928–1970), namiškių vadinta Slava, lena (gim. 1931),
vadinta lyte ena, ir jauniausia – na arija (1933–2008), vadinta Anne arie.
ažybiniai, malonybiniai ar sugalvoti ir tik artimųjų bei draugų vartoti vardai
buvo labai įprasti arijos aplinkoje – ją namiškiai ir giminės vadino (ir iki šiol
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tebevadina) arilia, ariliuku. Su pusseserėmis, ypač su vyriausia iš jų, ariją
siejo artimas ryšys.
arijos dėdė Karolis, įsikūr s Raud ndvaryje, ūkininkavo. Beveik 100 ha
savos ir nuomojamos žemės ūkis buvo pažangus ir klestintis, jame vystyta gyvulininkystė ir augalininkystė, pienas kas rytą pristatomas valstybinėms vaikų
įstaigoms Kaune, o auginti žirgai nuomoti Kaune stovinčiam husarų pulkui.
Raudondvarį Karolis 1924 m. parsivežė ir jaunut žmoną – gražuol Veroniką
ickevičiūt , kilusią iš garbingos, bet nepasiturinčios kauniečių šeimos,
kas nelabai patiko senajai akimavičienei.
Romantiškai ir pakylėtai prasidėjusi šių žmonių meilės istorija, deja, turėjo
liūdną baigtį, o tragiškas dėdės šeimos likimas paliko skaudžius pėdsakus ir arijos
atmintyje bei jausmuose. 1940 m., po galvos auglio operacijos, staiga mirė Karolis.
Toliau – sovietų okupacija, pirmieji trėmimai, prasidėj s karas. Našlei ir trims mažametėms dukroms, iki tol viskuo aprūpintoms, atėjo nežinomybės, įtampos, nerimo,
vargo ir baimės metas. Tačiau Veronika laikėsi ir tvarkėsi, leido mergaites į mokslą,
kol 1944 m. sugrįžus sovietų valdžiai prasidėjo jos, kaip buožės, persekiojimas. Tolesnis Veronikos ir jos trijų dukterų likimas klostėsi pagal patį juodžiausią scenarijų...
Bet visa tai buvo vėliau.
iki tol, besit siant ramiai ir šviesiai
arijos
vaikystei ir paauglystei, Karolis su šeima buvo labiausiai laukiami svečiai Vareikoniuose. Tiesa, arija buvo vyresnė už pusseseres ir laiką labiausiai mėgo leisti
viena – vasaromis įsitaisydavo nakvoti sodo gale sur stoje medinėje pašiūrėje,
į kurią dažną naktį užklysdavo ir miško gyventojai.
arija nemėgo bendrauti,
dažnai būdavo paskendusi mintyse ir svajonėse. Buvo gera plaukikė, vasaromis
labai daug maudydavosi, ypač patikdavo ilgai gulėti ant vandens. Labai mėgo
jodinėti. Pusseserė lena prisimena, jog
arija buvo neeilinis vaikas uždara,
vienišė, drąsi ir labai daug skaitydavo.
arijai nepavyko užbaigti kazimieriečių globojamos gimnazijos, kuri, Lietuvą
užėmus Sovietų Sąjungai, buvo performuota į Kauno VIII gimnaziją. ą, jau kartu
su berniukais, mergina baigė 1941 m. Gavusi brandos atestatą, įstojo į Vytauto
Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Architektūros skyrių.
Nuo vaikystės arija mėgo piešti, ypač patikdavo fantazuoti, kurti drabužius. Studijų metais piešimo dėstytojas uozas kunis pastebėjo ir labai vertino
studentės piešimo gabumus. Pomėgis kurti, modeliuoti drabužius iš hobio vėliau
virto kūrybiniu modeliuotojos darbu, o jos, kaip dailės istorikės, domėjimasis
mada išsirutuliojo į monografiją „Apranga VI– VIII a. Lietuvoje“. Tačiau, kaip
prisimena pati arija, dokumentus į architektūrą ji greičiausiai padavė paveikta
jaunatviškų emocijų – dar paauglė buvo įsižiūrėjusi inžinierių ikalojų Remišauską (1907–1985), tuo metu vadovavusį ema čių plento tilto per Nevėžį statybai.
Inžinierius buvo kaunietis, statybos metu apsistoj s Vareikoniuose.
Architektūros studijoms arijai užteko paduoti pareiškimą – stojamųjų egzaminų laikyti nereikėjo. Tačiau prasidėj masinis Lietuvos gyventojų trėmimas ir
karas pakoregavo šviesius ateities planus. lugusi Vareikonių dvaro nuoma, sunkus
gyvenimas karo sąlygomis privertė laikinai nutraukti mokslą ir kartu su tėvais
persikelti į Lab navą, į senelių akimavičių žem . Vėliau mokslą teko nutraukti
dar kartą, – 1943 m. pavasarį nacių okupacinė valdžia uždarė VDU.
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Labūnavoje buvusią 36 ha žem močiutė arija akimavičienė jau anksčiau
buvo padalijusi vaikams. Sūnui Karoliui davė 10 (ar kiek daugiau) ha, o likusią
dalį leonorai, arijos motinai. Karolis gautą žem naudojo sumaniai apie 1937 m.
pastatė didžiulį medinį kluoną, erdvų tvartą, nupirko visas reikalingas statybines
medžiagas naujo gyvenamojo namo statybai. ( as vėliau išgrobstė vietiniai sovietų
valdžios kolaborantai.)
atušakams atsikėlus į Labūnavą, šalia jau anksčiau buvo įsikūrusi ir velionio Karolio akimavičiaus šeima – našlė Veronika su dukterimis Vanda, lena
ir na arija.
Abi šeimos gyveno identiškuose senuose, iš maumedžių sur stuose pastatuose toje pačioje kelio B btai–Kėd iniai pusėje, priešais vienas kitą. Namai buvo
didžiuliai, dviejų galų, vieno aukšto, su prieangiu ir įėjimu į abu galus. Tuos
namus, nupirk žem iš Labūnavos dvaro, kažkada pastatė du broliai akimavičiai, matyt, buv žvejai. Vienoje atušakų namo pusėje gyveno arija su tėvais,
o kitoje – samdinys
ačiuta su gausia šeima. Ši šeima Labūnavoje tvarkėsi ir
žem dirbo dar tada, kai atušakai nuomojo Vareikonių dvarą. akimavičių namo
viename gale gyveno našlė Veronika akimavičienė su dukromis ir Kaziūne Pocevičiene, dirbusia pas akimavičius dar Raudondvaryje, o kitoje pusėje glaudėsi
elgeta (ubagė) Volbergienė, pragyvenusi ten nemažai metų. Abu namai pokario
metais nugriauti.
Karo metais namų vieta prie kelio buvo nesaugi – kartą onui atušakui
begulint kambaryje, į namo sieną kažkas paleido šūvių seriją. Laimė, kulkos įstrigo
namo rąstuose, o viena – netgi pataluose.
Kitoje kelio pusėje stovėjusi medinė Labūnavos bažnyčia karo metais sudegė.
os funkcijas iki šiol atlieka mūrinė kupolinė 1859 m. abielų statyta kapinių koplyčia.
arija prisimena, jog karo metais, jau būdama studentė, daug jodinėjo –
arklys jai buvo pagrindinė susisiekimo priemonė, pavyzdžiui, raita vykdavo iš
Labūnavos į Vandži galą pas dantų gydytoją.
Gretimame name, vadinamojoje Ramuckynėje, buvo laisvas kambarys. Ten
.
atušakas laikė daug knygų. Pats skaitė ir visuomet ragino dukrą mokytis.
arija, rytą pasiėmusi knygą, eidavo prie Bar pės (Nevėžio intako, įtekančio į
jį ties Kruopia s, netoli Labūnavos), susirasdavo medin valtį ir, atsigulusi joje,
skaitydavo iki saulėlydžio.
arija turėjo mėgstamus kūrinius, prie kurių neretai sugrįždavo. pač mėgstamos buvo Stefano veigo „ arija Stiuart“ ir Akselio iuntės „Knyga apie San
ikel “, ją žavėjo Džeraldo Darelo gamtos ir gyvūnų aprašymai. ėgo lankytis
kine, ypač muzikinio teatro baleto spektakliuose. avėjosi Tamaros Sventickaitės
(1922–2010) – vienos ryškiausių
a. vidurio lietuvių balerinų – šokiu. Iš muzikos kūrinių ypač patiko Nikolajaus Rimskio-Korsakovo siuita „Šechrezada“, jos
galėdavo ilgai klausytis. Neatsitiktinai
arijos architektūros studijų diplominis
darbas buvo skirtas baleto mokyklai Kaune.
Studijų metais labai trūkstant pinigų, arija su bičiule Taida usteikyte (vėliau – Balčiūnienė, viena iš populiariausių
a. 7-ojo ir 8-ojo dešimtmečių Lietuvos
knygų vaikams dailininkių), studijavusia architektūrą ir menus, įsigudrino į Kauno
muzikinį teatrą patekti pro tarnybinį įėjimą jau prasidėjus spektakliui. avėjimasis
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teatru išliko visą gyvenimą. Darbo reikalais lankydamasi askvoje, taip pat stengdavosi pamatyti kuo daugiau spektaklių.
arijos studijos prasidėjo ir t sėsi su pertraukomis ne
tik labai sudėtingu istoriniu laikotarpiu – karo ir pokario,
okupacijų ir ideologijų keitimosi, trėmimo metais, bet ir visų
tų įvykių paveiktame komplikuotame akademinės bendruomenės gyvenime. Sunkios buvo ir studijų sąlygos – paskaitos
vyko nekūrenamose ar labai menkai apkūrenamose patalpose.
Inžinierius architektus (vietoj iki tol išleidžiamų statybos
inžinierių su tam tikra architektūros specializacija) VDU pradėjo
rengti tik 1939 m., įsteigus Statybos fakultetą ir jame Archi- Marija studijų
tektūros skyrių. Katedroje tuo metu dirbo prof. . Songaila, metais. Apie 1946 m.
docentai S. Kudokas, . Kovalskis. 1941 m. mirus . Songailai, Iš M. Matušakaitės
katedrai vadovavo doc. S. Kudokas (1942) ir doc. . Kovalskis asm. archyvo
(1943), iki 1948 m. – doc. S. Sčesnulevičius ir doc. F. Bielinskis.
Dėstyti būsimiems inžinieriams architektams 1944–1946 m. atėjo daug naujų, daugiausia baigusių VDU, dėstytojų A. Lukošaitis, K. Šešelgis, A. anulis, . Kleinas,
V. ubovas, A. Spelskis ir kt. 1946 m. architektūros studijos prat stos iki 6 metų.
Iš ano meto dėstytojų
arija mini šmaikštumu išsiskyrusį Architektūros
katedros vedėją oną Kovą-Kovalskį (1906–1977), vėliau pasitraukusį į Vakarus, ir
architektą uozą kunį, dėsčiusį piešimą. Grupės seniūnas buvo okūbas Kivilša
(gim. 1920), vėliau profesorius, technikos mokslų daktaras, Valstybinės premijos
laureatas. Iš negausaus kolegų būsimų architektų būrio išsiskyrė Alfonsas Keturka
(1919–1995, puikus akvarelistas), Vytautas Vaitkus ir uozas Vitkauskas (generolo
Vinco Vitkausko sūnus). Kartu mokėsi Vytautas Bujauskas (1922–1998), vėliau
profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, daug metų dėst s VDI Kauno skyriuje.
arijai labai patiko bendramokslis Korsakas (vėliau emigravo į Vakarus), nekreip s
į ją jokio dėmesio.
oteriškai kerštaudama už abejingumą,
arija laikraštyje „
laisv “ išspausdino skelbimą apie vaikino tariamai perkamą vežimėlį dvynukams.
Studijas būsimieji architektai užbaigė mažomis grupelėmis 1948 m., arija buvo
vienoje iš pirmųjų grupių.
Studijų metais arija ilgokai gyveno draugės Ievos Sakalauskaitės tėvų name
ali kalnyje, R kiškio gatvėje. Pokaryje, vengdami vietos kolaborantų persekiojimo,
čia iš Labūnavos atvyko ir arijos tėvai.
atušakams išvykus į Kauną, našlė Veronika akimavičienė grįžo į šalia
Raudondvario Didv rių kaime pastatydintą namą, leido dukras į mokslą, kiek
beįstengdama tvarkėsi ūkyje, tačiau prasidėj s vietos komunistų persekiojimas
nieko gero nežadėjo.
Pirmiausia 1949 m. kovo 25 d. iš Raudondvario be jokių daiktų į S birą
buvo ištremtos Veronika akimavičienė ir kartu gyvenusi jos 79 metų teta leonora
(abi mirė tremtyje), o po nepilno mėnesio, balandžio 21 d., – visos trys Kaune
besimokiusios akimavičiūtės – dvidešimtmetė Vanda, septyniolikmetė lena ir penkiolikmetė na arija. Vyriausioji Vanda – be teisės kada nors sugrįžti į Lietuvą.
Vieno slapto grįžimo į Lietuvą metu Kauno katedroje buvo pakrikštyta
Vandos akimavičiūtės duktė Verutė, o jos krikšto mama tapo arija. 1970 m. į
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Su Kauno universiteto architektų akademinės grupės draugais. Pirmoje eilėje iš kairės
B. anavičius,
A.

.

aitkus antroje

. Krištaponis, A. Keturka,

. Levytė,

. Kajackaitė Antanaitienė ,

asiljevas, A. Bielskus, M. Matušakaitė viršuje A. Šidlauskas ir T. Musteikytė Balčiūnienė .

Apie 1950 m. „Dailės“ fotostudijos nuotr. Iš M. Matušakaitės asm. archyvo

tėvyn grįžusią Vandą Kaune suvažinėjo troleibusas. Našlaitėmis liko vienuolikmetė
Verutė ir vos ketverių sulaukusi Violeta.
Verutė prisimena, kaip ją, dar mažut , krikšto mama arija vasarą veždavosi atostogauti į odkrant – tai buvo laimingiausios mergaitės vasaros. Reikėjo
laikytis tam tikrų režimo taisyklių, o visą kitą laiką ji praleisdavo su draugais.
arija tuo metu būdavo įnikusi į savo mokslinius darbus, daug rašė, todėl jai
reikėjo tylos ir ramybės.
Verutės vaikystės ir jaunystės laikų atmintyje
arija išliko santūri, namie
mažai bendraujanti, užsisklendusi mintyse, visada daug dirbanti, daug rašanti ir
piešianti. os kambaryje gulėdavo pluoštai rankraščių, nuotraukų, įdomiausių albumų, kuriuos Verutei kartais leisdavo pavartyti. Šiukštu negalima būdavo judinti
popierių, knygų arba keisti jų vietos.
Vidurinė sesuo lena, 1958 m. grįžusi iš tremties, ištekėjo ir apsigyveno
Šil tėje, kur gyvena iki šiol. i išaugino žuvusios sesers Vandos dukrą Violetą.
auniausioji sesuo na
arija, tremtyje ištekėjusi ir susilaukusi dukrelės
itos, į Kauną sugrįžo taip pat 1958 m. 1981 m. ita žuvo avarijoje ties Vi kija.
Kartu su ja važiavusi mama buvo sunkiai sužalota, nenukentėjo tik mažametis
dukros sūnus. na arija užaugino vienturtį anūką.
Kai akimavičių šeimos moteris užgriuvo vargai,
arija jau buvo baigusi
institutą. Gabi ir darbšti studentė, nors ir nebuvo komjaunuolė, niekam neužkliuvo.
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Baigusi studijas, arija paskirta dirbti V lniuje, Architektūrinėse projektavimo-planavimo dirbtuvėse prie miesto vykdomojo komiteto. Sostinės architektu tuo
metu buvo surusėj s lietuvis iš Leningr do Vladislovas
ikučianis (1913–2000),
vėliau VDI (VDA) katedros vedėjas, profesorius. staigoje dirbo sutuoktiniai Viktoras
(1918–1997) ir Lidija (1917–2007) Anikinai bei italų kilmės architektas Džovanis
Albertis Ripa Anioletis, nemažas būrelis vėliau emigravusių lenkų. aunai architektei pirmiausia buvo pavesta atlikti smulkius, nesudėtingus darbus karo metais
apgriauto gyvenamojo namo Basanavičiaus gatvėje ir atskirų namų Kosciuškos
gatvėje apmatavimus.
arija įsikūrė bute Krokuvos gatvėje pas artimą mamos
draug Liudviką Giršien . Sunkų pokario metų gyvenimą iliustruoja faktas, jog
nei arija, nei jai pietus ruošdavusi šeimininkė neturėjo laikrodžių. Vis dėlto, į
darbą arija niekada nesivėlindavo.
Po kiek laiko arija sužinojo, kad laisvų vietų atsirado Kaune, Laisvės alėjoje Nr. 16, prie pat gulos bažnyčios veikusiame Architektūros reikalų valdybos
Respublikiniame projektavimo-planavimo treste. i grįžo į Kauną ir buvo priimta
architekte. Trestui tuo metu vadovavo iš Rusijos atvyk s žydų kilmės architektas
Benjaminas Revzinas, 1952 m. sukūr s pirmąjį Palang s parko rekonstrukcijos
projektą.
Pokaryje sparčiai vystantis pramonei, miestams buvo reikalinga darbo jėga.
Tai diktavo skubų civilinių objektų, pirmiausia gyvenamųjų namų, projektavimą
ir statybą. Tam labai tiko tipinių projektų, kuriuos kūrė Vilniaus architektų dirbtuvės, panaudojimas, buvo peršami ir rusiški sovietiniai projektai, siunčiami iš
Leningr do ar askv s. Taigi Lietuvos, juoba Kauno architektams belikdavo tuos
projektus tik pritaikyti (pririšti) konkrečiose vietose. Po modernios architektūros
suklestėjimo tarp dviejų pasaulinių karų tai buvo juodas periodas kūrybos požiūriu.
Prie pirmųjų nestandartinių jaunos architektės darbų priklauso medinės
Graž škių mokyklos rekonstrukcija (1949 m. projektas, rekonstruota 1951 m.).
1949 m. suprojektuoti Lazd jų kultūros namai, panaudojant jiems seną mūrin
sinagogą, parduotuvė Ras iniuose (pastatyta 1950 m.), parengta Kla pėdos jūrininkų
mokyklos rekonstrukcija (įgyvendinta 1950 m.). 1951 m. suprojektuota ambulatorija Gr giškėse (pastatyta 1952 m.), 1952 m. – bendrabutis 100 žmonių Nauj joje
V lnioje (pastatytas 1953 m.), o 1953 m. atėjo eilė... pirtims. Suprojektuotos Si no
ir Kauno pirtys (pastatytos 1954 ir 1955 m.). Kauno pirties, skirtos net 200 žmonių, projektas parengtas kartu su architektu . Gudeliu. i pastatyta pačioje miesto
širdyje – prie Kauno pilies. Šis pastatas (neva skilinėjo sienos) 1976 m. nugriautas. Kiti projektai parduotuvė Šakiuos (1954 m. suprojektuota ir tais pat metais
pastatyta), kultūros namai Raseiniuose (bendraautoris K. ykus, 1955 ir 1957 m.),
gyvenamojo namo su maisto prekių parduotuve projektas Kauno
statytojų
gyvenvietėje (dabar – Petrašiūnai, 1957 ir 1958 m.), mokykla Vid klėje (1960 ir
1961 m.), Pr enų miesto generalinis planas (1957 m., neįgyvendintas).
Atliktos ir kitokios užduotys onav s baldų fabriko darbuotojų gyvenvietės
apželdinimo projektas (1954 m., liko neįgyvendintas), suplanuota bei apipavidalinta teritorija Kauno dainų šventei (1955 m., su A. Balinskaite), Kauno . anonio
aikštės užstatymo (su . Navaku) ir paminklo Kauno I forto aukoms projektai
(1960 m., neįgyvendinti).
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emdirbius suvarius į kolūkius, buvo projektuojamos jų gyvenvietės. Dėl
aukštų šio darbo įkainių įstaiga buvo suinteresuota prisiimti kuo daugiau projektų.
Darbuotojai siųsti į kaimą, kur numatydavo vietas ūkio gyvenvietei ar gamybos
centrams. Darbo pagrindu tapdavo smulkaus mastelio karinės planšetės, padedančios susiorientuoti vietoje. Darbą teko derinti su vietos gyventojais, skersai
žiūrinčiais į projektuotojų pasiūlymus, paprastai pristatomus kaip tolimos ateities
uždaviniai. Tokie jie faktiškai ir buvo, nes susiformavusių gyvenviečių niekas
nesiskubino kelti į naują vietą. Dažniausiai būdavo apsiribojama didžiulėmis
fermomis. Kolūkių projektavimas vyko ne tik per įstaigas, buvo sudaromos ir
individualios sutartys. Šio darbo arija ėmėsi kartu su bičiule architekte Veronika
Kajackaite-Antanaitiene. 1951–1954 m. arija laisvalaikiu parengė net 20 kolūkių
gyvenviečių planavimo projektų.
Darbovietė keitė pavadinimus, kilnota iš vienos vietos į kitą. Kurį laiką buvo
įsikūrusi K. Donelaičio, vėliau – L. Sapiegos ir K stučio gatvėse. 1953–1959 m.
arija dirbo Projektavimo institute prie LSSR
inistrų Tarybos vyr. architekte,
1959–1961 m. buvo
iestų ir kaimo statybos projektavimo instituto architektė,
grupės vadovė.
Be tiesioginio darbo,
arija aktyviai dalyvavo konkursuose, o pirmajame – dar būdama studentė. 1947 m. respublikiniame konkurse ji laimėjo trečią
vietą už vaikų kambario baldų projektą. Trečiosios premijos 1950 m. skirtos
už kaimo tarybos pastatą, 1954 m. – už kolūkiečio gyvenamąjį namą (kartu su
Veronika Antanaitiene). 1959 m. premijuoti jos sukurti baldai naujo tipo butui.
1960 m. kartu su Aldona Kačerauskaite uždaram konkursui suprojektavo P nevėžio teatrą ir laimėjo 1-ąją premiją. Deja, nei šis, nei daugelis kitų projektų
liko neįgyvendinti.
Kaunietė architektė A. Kačerauskaitė, po architektūros studijų paskirta dirbti
į Respublikinį projektavimo-planavimo trestą, 1945 m. įsikūrusį Laisvės alėjoje
prie pat gulos bažnyčios, ir kurį laiką dirbusi vienoje grupėje ir kambaryje su
arija, prisimena, kad naujieji kolegos buvo gana draugiški, o arija ją, naujok , paglobojo, supažindino su praktinio projektavimo ypatybėmis. Kartu kolegės
dirbo ir vėliau, kai trestas plėtėsi ir po įvairių transformacijų tapo iestų statybos projektavimo instituto Kauno filialu. Pasak A. Kačerauskaitės arija, nors ir
išsiskyrė iš visų kolegų dideliu intelektu ir erudicija, niekada to nedemonstravo,
buvo santūri, tačiau draugiška ir puikiai bendravo tiek su grupėje dirbančiomis
moterimis, tiek su kolegomis vyrais. Buvo darbšti ir pareiginga.
Dominavusios monotoniškos užduotys, netenkinusios daugelio architektų,
paskatino ariją ieškoti, kur galėtų kūrybiškai dirbti. Tai buvo jau minėti architektūros, baldų dizaino ir pagaliau – drabužių dizaino konkursai.
1956 m. įvyko pirmoji Kauno architektų užsienio kelionė – į S omiją. i
visus nustebino statinių kokybe ir apdaila, ryškiai besiskiriančiomis nuo įprastos
tarybinės. pač didelį įspūdį paliko vakare šviesa tviskančios gatvės – kontrastas
aptemdytiems, prigesusiems pokariniams sovietų miestams. Namų apdailoje visų
pirma stebino stiklas, itin plačiai taikytas interjeruose pertvaroms ir durims. Suomijoje lietuvių architektams pirmą kartą teko susipažinti ir su moderniomis, neįprasto
tipo bažnyčiomis. Tai suteikė daug peno arijos kūrybiniams apmąstymams.
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Marija sėdi centre architektų ir statybininkų ekskursijoje Suomijoje. os
kairėje

bičiulė architektė Aldona Kačerauskaitė, stovi antras dešinėje

akademikas Antanas Kudzys. 1956 m. Iš M. Matušakaitės asm. archyvo

Didelė
arijos gyvenimo dalis buvo susijusi su aprangos modeliavimu.
1958 m., dar tebedirbdama Projektavimo institute Kaune, žurnale „ urnal mod“
ji rado skelbimą, kad organizuojamas sąjunginis įvairios paskirties drabužių piešinių konkursas. Nusiųsti darbai laimėjo 3-iąją premiją, gautas Lengvosios pramonės ministerijos pasiūlymas tapti Vilniaus modelių namų meno vadove. Tai
buvo didelis iššūkis, keit s kūrybos pobūdį, bet arija jį priėmė ir 1961 m. vėl
persikėlė sostin . Tuo metu Vilniaus modelių namų dailininku-apipavidalintoju
(toks etatas – red. pastaba) dirbo keramikas uozas Adomonis (1910–1987), konsultantu – scenografas Liudas Truikys (1904–1987). Vėliau, išėjus . Adomoniui, į jo
vietą buvo pakviestas tapytojas Vincas Kisarauskas (1934–1988).
odelių namų
fotografu dirbo Povilas Karpavičius (1909–1986). Buvo įrengta scena su keičiamais
ekranais, nebloga fotolaboratorija.
Kaip tik 1961 m. spalio mėnesį modelių namai ruošėsi pakartotinai leisti
madų žurnalą, nes pirmasis bandymas buvo sukritikuotas ir nepasiekė skaitytojų.
arija tapo šio žurnalo redaktorių kolegijos nare. Redakcijoje susibūrė įdomūs ir
kūrybingi žmonės iš lagerių grįž s poetas Antanas iškinis (1905–1983), grafikai
Antanas Dakinevičius (1936–1989), Bronius Leonavičius (gim. 1933), skulptorius
uozas Kalinauskas (gim. 1935), kiek vėliau prisijungė grafikai Rimantas Dichavičius (gim. 1937) ir Arūnas Tarabilda (1934–1969). urnale taip pat buvo įdarbinti
iškilūs tarpukario Lietuvos kultūros veikėjai – uozas Keliuotis (1902–1983), Vincas
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Uždavinys (1902–1983). Netrukus išleistą žurnalo „Banga“ pirmąjį numerį modelių
namų meno taryba ir visuomenė įvertino palankiai.
arija nuolat bendradarbiavo su sąjunginiais ir lietuviškais madų žurnalais vien 1958–1965 m.
askvoje leistuose „ urnal mod“ ir „ odeli sezona“,
lietuviškuose „Banga“, „Tarybinė moteris“ ir „Švyturys“ atspausdinta per 100 jos
sukurtų moteriškų, vaikiškų ir vyriškų drabužių pavyzdžių.
Tačiau darbas pasirodė varginantis ir ne itin kūrybiškas. Kiekvieną mėnesį
pagal pateiktą Lengvosios pramonės ministerijos planą teko skirstyti dailininkams
darbus. Pagal juos pasiūtus pavyzdinius modelius priimdavo speciali komisija,
o tada pavyzdžiai kartu su lekalais siųsti respublikos fabrikams gaminti. Visų
sovietinių respublikų modelių namai turėjo palaikyti tiesioginius ryšius su centru
askvoj , kur būdavo organizuojami metodiniai suvažiavimai. ų metu būdavo
pristatoma ir aptariama visų modelių namų veikla ir bendra sovietinės mados
kryptis. Be to, 1959 m. LSSR dailės institute arija pradėjo neakivaizdžiai studijuoti dailės istoriją ir teoriją, tad būdavo labai nelengva suderinti sesijas ir dažnas
darbines keliones į
skvą.
arijos susidomėjimas dailės istorija palaipsniui stiprėjo, kol logiškai atvedė
į išsamias menotyros studijas. Tai buvo dar viena neišbandyta sritis, naujas iššūkis.
Dailės istorijos ir teorijos katedrai vadovaujant Tadui Adomoniui (1910–1987),
1959 m. į neakivaizdines studijas buvo priimta pirmoji pokario dailėtyrininkų karta.
Lietuvos dailės istorijos programą parengė visi tuometiniai dėstytojai T. Adomonis,
onas Umbrasas (1925–1988), Genovaitė K stutytė- asiulienė (gim. 1928). 1959 m. į
katedrą dėstyti atėjo ir Leonas asiulis (1932–2004). T. Adomonio vadovavimo laikotarpis (1951–1976) tapatinamas su Lietuvos pokarinės dailėtyros mokyklos formavimu.
Vienoje grupėje su arija studijavo Valerija Bumbulienė (vėliau – Taurag s
garbės pilietė),
arija Ludavičienė, susilaukusi dviejų sūnų dailininkų, Antanas
ibolis, įsikūr s prie Istorijos ir etnografijos muziejaus Vilniuje, Agatonas Radzevičius, gyven s Kėd iniuose, dirb s grafikos srityje, Vytautas Petronis, Uten s
miesto garbės pilietis, Utenos rajono kultūros ir meno premijos laureatas, knygų
iliustratorius.
Senąją Lietuvos dail ir architektūrą dėstė T. Adomonis, L. asiulis skaitė
a. rusų ir tarybinio meno istorijos kursus – jis pirmasis supažindino tuometinius studentus su rusų moderno ir konstruktyvistine architektūra bei daile, su
iškiliausiais
a. SSRS tautų kultūros reiškiniais bei menininkais. Vakarų dail
dėstė V. Uloza ir . Umbrasas, ypač puikus Vakarų dailės žinovas, kurio paskaitos
būdavo prisodrintos studentams įsimenančios ekspresijos.
enotyros studijas su
pagyrimu arija baigė 1965 m., įgydama dailės istoriko diplomą.
1963 m.
arija vėl sugrįžo į Kauną, dirbo
iestų statybos projektavimo
instituto grupės vadove, tačiau netrukus jai buvo pasiūlytos „ ados“ fabriko vyriausiosios dailininkės pareigos. 1966–1967 m. pagaminta apie 100 arijos pateiktų
modelių „ ados“ kolekcijoms. Tarp gaminių būta uniforminių drabužių Kauno
vaikų sporto mokyklai, kavinių „ rbita“ ir „Tulpė“ personalui, „ algirio“ vyrų
krepšinio komandai. Kaip tik tuo metu Kauno politechnikos instituto Lengvosios
pramonės fakultete buvo pradėta dėstyti odos ir tekstilės gaminių technologija,
ir arijai pasiūlyta vesti aprangos, o vėliau ir avalynės kompozicijos bei istorijos
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kursus. Klausyti jos paskaitų atvykdavo studentai net iš stijos. 1974 m. arijai
suteiktas docento mokslinis laipsnis, išspausdinti jos parengti drabužių ir avalynės istorijos paskaitų konspektai su autorės iliustracijomis „ eninio drabužių
apipavidalinimo kurso konspektas“ (1973) ir „Avalynės speckompozicija“ (1979).
Institute arija dėstė iki pensijos – 1983 m. Nuo mados ji niekada nenutolo – ir
vėliau siuntinėjo savo piešinius madų žurnalams. Tai teikė ne tik malonumą, bet
ir papildomų lėšų pragyventi.
Dėstydama KPI,
arija pradėjo nuolat dalyvauti Kultūros ministerijos organizuojamose ekspedicijose po Lietuvą, rinkti duomenis apie vertingus meno
kūrinius, skelbti apie juos straipsnius Lietuvos spaudoje ir dalyvauti mokslinėse
konferencijose. 1970 m. Lietuvos istorijos institute . atušakaitė apgynė disertaciją „ VI– VII a. skulptūriniai Lietuvos antkapiai“. Išėjusi į pensiją, atsidėjo vien
meno istorijai – LDK dailės tyrimams. Taigi aktyviausią ir produktyviausią savo
gyvenimo etapą arija pradėjo jau pensinio amžiaus, 1984 m. išleisdama pirmąją
monografiją „Portretas VI– VIII a. Lietuvoje“.
Architektė A. Kačerauskaitė pasidalijo prisiminimais ir apie jų neformalų
bendravimą, draugių būrelį, šv stas šventes. Tėvui 1962 m. mirus, arija gyveno
kartu su mama kukliame triaukščio namo pirmo aukšto dviejų kambarių bute. Šį
namą prie judrios K. Baršausko gatvės, netoli Dainų slėnio, suprojektavo jos kolega
architektas . Putna. arija mielai priimdavo bičiul , su ja aptardavo gyvenimo
aktualijas. Šeimininkė turėjo daug įdomios literatūros, kurią mielai skolindavo
paskaityti. Tačiau pas
ariją nederėdavo ilgai užsisėdėti, nes ji labai taupė ir
brangino savo laiką, nemėgo tuščių šnekų.
Visai kitaip būdavo per
arijos gimtadienius.
etusi į šalį visus darbus,
kartu su mama ji kūrybiškai paruošdavo gausias vaišes. Gimtadieniuose paprastai
dalyvaudavo arijos jaunystės draugės architektė ir dailininkė Taida Balčiūnienė,
architektė Veronika Antanaitienė, pusseserė na
arija akimavičiūtė, inžinierė
Prudencija Bonarskienė (Šarkaitė). Tarp draugių labai taktiškai įsiterpdavo ir arijos
mama. A. Kačerauskaitė prisimena, kad
arijos šventės būdavo labai smagios,
paįvairintos buvusių nutikimų prisiminimais. Šventes vainikuodavo vaišių pažiba,
kelias dienas ruoštas firminis arijos karštas patiekalas – bigosas.
Šiaip
arija bendravo su žmonėmis, artimais jos mentalitetui, mąstymui.
A. Kačerauskaitė pamena, kad jai teko dalyvauti kviestinėje
arijos vakarienėje, kur, be kitų svečių, dalyvavo žinomas intelektualas, grafų ubovų giminės
palikuonis, architektas Vladimiras ubovas (1909–2007). Vakaras buvo įdomus,
turiningas ir įsimintinas.
1985 m. iš gyvenimo išėjo mama leonora. Kartu gyvendama,
arija ja
nuolat rūpinosi, jiedvi buvo labai artimos, tačiau artimiausio žmogaus netektį
išgyveno stojiškai – nemėgo rodyti savo jausmų ir nuotaikų.
ano pažintis su
arija, prasidėjusi kaip nedrąsus studentės kreipimasis
pagalbos į pripažintą ir gerbiamą menotyros autoritetą, toliau t sėsi kaip kolegiškas
bendradarbiavimas, peraug s į nuoširdžią bičiulyst , besit siančią iki šios dienos.
Susipažinome 1982 metais, Kūčių išvakarėse. Tuo metu buvau Dailės instituto
menotyros katedros antrakursė. Šviesaus atminimo dėstytojas T. Adomonis paskyrė
paruošti pranešimus apie LDK antkapinius paminklus. Vienintelė medžiaga apie
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tai buvo 1970 m. apginta . atušakaitės disertacija, atskirais straipsniais skelbta
„ enotyroje“ bei „ uziejuose ir paminkluose“. Su akademinės grupės draugais
pasidalijome atskiras temas ir man kliuvo peržiūrėti spaudoje nepublikuotą medžiagą apie Andriejaus Valavičiaus antkapį T tuvėnų bažnyčioje. Nebuvo kitos
išeities, tik belstis pas . atušakait ir prašyti leidimo pasinaudoti jos moksliniu
darbu. Tarpininkavo tėtis, architektas Liucijus Dringelis, buv s arijos kolega. i
mane maloniai priėmė, pasodino prie rašomojo stalo, atnešė įrištą disertaciją ir
paliko „nusirašinėti“.
Vėliau patyriau, kad arijai būdinga dosniai dalytis žiniomis ir patirtimi
aptikusi kokios nors man ar kitiems kolegoms naudingos darbinės informacijos,
nedelsdama skubėdavo apie tai pranešti. Tarp dailės istorikų nemenka konkurencija, profesionalios žinios ir patirtis turi aukso vert , tad geranoriška pagalba ir
informacijos teikimas yra reta išimtis.
an ir mano bičiuliams bei kolegoms gyvenime labai pasisekė, kad galėjome pažinti iškilią
.
atušakaitės asmenyb , su ja bendrauti ir kartu dirbti.
Nors daktarė niekada nedėstė dailės istorikams, daugelis pagrįstai ją vadino ir
vadina savo okytoja, – tokią didel įtaką ji yra padariusi Lietuvos dailės istorijos mokyklai. arijos profesinė kompetencija, interesai, platus kultūrinis akiratis,
ypatingas darbštumas, atkaklumas, produktyvumas ir kūrybingumas visada stebino
aplinkinius. LDK dailės palikimui skirta ir 1970 m. apginta jos disertacija buvo
precedentas sovietmečio sąlygomis. . atušakaitė buvo viena iš nedaugelio dailės
istorikų, tuo metu kryptingai tyrinėjusi LDK dailės paveldą, pagal galimybes jį
skelbusi ir nepataikavusi sovietinei konjunktūrai. 1984 m. pasirodžiusi jos knyga
„Portretas VI– VIII a. Lietuvoje“ padarė didžiulį įspūdį kultūrinei visuomenei,
studentams, paakino domėtis nuošalyje paliktu LDK dailės palikimu. Tą metą
ryškiai prisimena žinoma dailėtyrininkė dr. Giedrė ankevičiūtė
Aš tada buvau tik ką baigusi Dailės institutą, domėjausi moderniuoju menu, bet tos knygos
su karščiu puoliau ieškoti ir skaičiau, skaičiau, skaičiau, atrasdama visiškai nepaž stamą
man pasaul . Man tai buvo kultūrinis sukrėtimas ir naujų profesinių horizontų atradimas.
Iš tikrųjų, kai šią knygą autorė pristatė Dailės institute, susidomėjimas buvo
didžiulis – iki tol nebuvau mačiusi, jog ne vien meno istorikai, o įvairių specialybių studentai būriais rinktųsi į kieno nors paskaitą. Auditorija buvo sausakimša,
klausytojai sėdėjo net ant palangių. Knyga tuo metu buvo novatoriška ne tik
dėl medžiagos, bet ir dėl dėstymo stiliaus, labai tikslios, išraiškingos aptariamų
kūrinių analizės. Be to, tuo metu . atušakaitė jau buvo didelis dailės istorikų
autoritetas, garsėjo profesine kompetencija, o jos paskaitos pasižymėjo apibūdinimų taiklumu, šmaikštumu, plačiu lektorės kultūriniu akiračiu. Rodomos skaidrės
intrigavo netikėtais palyginimais ir pastebėjimais, buvo justi, kad tyrėja, gebanti
pateikti įdomias detales, turi milžinišką žinių atsargą. Gerai atsimenu, kaip tuomet
atrodė arija santūri, apsirengusi melsvos spalvos megzta suknute ir pasidabinusi
mėgstamu medalionu – ant grandinėlės pakabinta senovine moneta.
Trečią kartą su arija susitikau, kai paprašiau recenzuoti mano diplominį
darbą. Kadangi darbe buvo ne tik teorinė menotyrinė, bet ir praktinė architektū-
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rinių pasiūlymų dalis, labai norėjau . atušakaitės ne tik kaip dailės istorikės,
bet ir kaip architektės vertinimo. Sutartu laiku daktarė man padavė recenzijos
juodraštį (parašytą ant šviesoraščio lapo pieštuku, kaip vėliau patyriau, ji taip
dažnai rašydavo tekstus) ir liepė atspausdinti. Kai nunešiau atspausdintus lapus,
juos pasirašė net nežvilgtelėjusi į tekstą, taip parodydama pasitikėjimą menkai
pažįstamu žmogumi.
Dailės istorikų gyvenime pasitaiko laimingų akimirkų, kai daugelio metų
darbą vainikuoja sėkmė. Kartais ji ateina netikėtai, nelauktai, atsitiktinai, ir nuo
tyrėjo patirties priklauso, ar jis praeis pro šalį, ar įgudusi akis atskirs tai, kas
nepatraukė kitų dėmesio. Būna ir ilgų svarstymų, abejonių. Tada prie įžvalgios
dailės istoriko akies ir patirties prisideda nuojauta, neapsakoma kantrybė, mokėjimas
laukti. su liudininkė kelių tokių atradimų, kurie ne tik gerokai papildė, bet ir
pakeitė senosios Lietuvos dailės istoriją. ie susij su . atušakaitės įžvalgomis.
Pirmoji jų – profesionalės pamoka pradedantiems kolegoms.
1989 m. mano bičiulė ir studijų draugė Algė Gylienė (Narkevičiūtė), gavusi „Spindulio“ spaustuvės užsakymą surinkti medžiagą leidiniui apie emait jos
bažnyčių paveldą, į pagalbą pakvietė ir mane. Sutiko bendradarbiauti kauniečiai
fotografai Romualdas Požerskis ir Rymantas Penkauskas. sigilinus į užduoties
esm paaiškėjo, jog mūsų pajėgos per silpnos, nes abi buvome neseniai baigusios
studijas, kur tuo metu Lietuvos dailės istorija nebuvo pamatinė disciplina, neturėjome patirties. Pradėjome kalbinti kartu dirbti . atušakait , ir ji, neilgai galvojusi, sutiko, nes užduotis ją sudomino. Prasidėjo ilgos klajonės po emait ją – su
linksmais ir nelabai nuotykiais. Vežiojo mus šeimos nariai ar draugai. Tuo metu
nepriklausomyb paskelbusiai Lietuvai
askv taikė blokadą, tad
aže kiuose
sunkiai medžiojome benziną. Nakvojome apleistuose rajonų viešbučiuose, maitinomės ateities nebeturinčių kolūkių valgyklose. ūsų dvasią kėlė šviesaus atminimo
Telši vyskupo Antano Vaičiaus (1926–2008) palaiminimas ir nuoširdi parama
mūsų tyrimams.
pirmąją ekspediciją išsiruošėme 1990 m. vasario pradžioje. Buvo dar šalta,
niūru, anksti temo. Pradėjome nuo tolimiausiojo krašto – L tvijos pasienio. Aplankėme S nąją piltį, Darb nus, užsukome ir į nedidel La kžemės gyvenviet .
Pagal sovietinį dailės paminklų sąvadą, čia neturėjo būti nieko ypatingo. Nenoriai
buvome įleistos į bažnyčią („Spindulio“ spaustuvės raštas, nurodantis mūsų darbo
tikslą, menkai padėdavo). arijos nuotaika greitai pasitaisė išvydus puikų VII a.
pabaigos drožtinį barokinį didįjį altorių, iki tol nepatekusį į jokius paminklų
sąrašus. Viską apžiūrėjusios ir pasižymėjusios, jau traukėme į menkai apšviestą
prieangį, kur tradiciškai prie šoninių laukujų durų kabėjo Nukryžiuotasis, o prie
jo kojų – šventintas vanduo akmeniniame inde. ia, rodės, nebuvo nieko, kas
patrauktų dėmesį – tik dar keletas suolų, nuo dulkių uždengtų bažnytinių vėliavų.
Kampe ant sienos, tuščioje laikrodžio dėžėje, už stiklo, apšviesta liuminescencinių
lempų, stovėjo maždaug metro aukščio Švč. ergelės arijos su Vaikeliu ėzumi
ant rankų skulptūra. emaitijos papročiu visa apkaišyta dirbtinėmis gėlėmis, su
uždėta ant galvos karoliukų karūna ir uždengta priekyje surištu užuolaidinės medžiagos apsiaustu. Apžiūrėjus iš arčiau matyti, kad ji begal kartų perdažyta, gal
net gipsinė. ariją ji kažkodėl sudomino. Apsidairiusi, kai šalia stovėj s klebonas
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trumpam pasišalino, ji pravėrė laikrodžio dėžės dureles, praskleidė visą adonos
figūrą dengusį medžiaginį apsiaustą ir mes išgirdome nustebimo šūksnį „Oi,
moterys...“ Pribėgome prie jos – tarp praskleisto apsiausto kraštų matėsi smailus
gotikinio batelio galiukas. Tuo metu priėjo labai nepatenkintas klebonas ir leido
suprasti, kad mūsų vizitas baigtas.
Toliau važinėjome po emaitiją, prabėgo daugiau nei metai.
arija apie
tai, kas jai rūpėjo, daug nešnekėjo, bet mintyse, matyt, kirbėjo nuolat, kol galų
gale 1991 m. pavasarį, kiek nuslūgus Sausio 13-osios įvykių įtampai, prikalbinome
bičiulį mus vėl nuvežti į La kžem . Šį kartą buvome apsiginklavusios vyskupo
A. Vaičiaus raštu, leidžiančiu netrukdomai dirbti emaitijos bažnyčiose. Nuvažiavus,
dideliam visų mūsų džiaugsmui, paaiškėjo, kad klebonas kažkur trumpam išvyk s,
o zakristijonas, nors ir labai nepatenkintas vėl mus išvyd s, vyskupo raštui pakluso.
Reikėjo išnaudoti kiekvieną akimirką puolėme į vidų, prie kabančios laikrodžio
dėžės pristūmėme kelių pakopų suoliuką, bičiulis įjungė atsivežtą prožektorių ir
pasiruošė fotoaparatą, o arija, pasistiebusi ant suolelio ir pradariusi laikrodžio
dėžės duris, pradėjo skubiai nurenginėti skulptūrą.
Nuo pečių nudengus apsiaustą, pasirodė sudėtingos, gausios, plastiškomis
kaskadomis žemyn krintančios gotikinio drabužio klostės. Nuo galvos nukėlė karolių
vainiką, ir atsidengė aštriai karpytu viršumi Dievo
otinos karūna. Pagaliau iš
šonų nurinko dirbtines gėles, ir aiškiai atsivėrė kompozicijos visuma – kontrapostu
grakščiai stovinti adonos figūra su įstrižai gulinčiu Kūdikiu ant rankų. is buvo
pridengtas tik klubus supančia audinio juosta, dešinėje rankutėje laikė nedidelį
vaisių. Abiem rankomis suėmus ir pasukus skulptūrą, pamatėme tai, ko
arija
tikriausiai ir tikėjosi, – išskobtą, plokščią medinės skulptūros nugarą – neabejotiną
įrodymą, jog tai V a. pradžios originalas. Prieš mus stovėjo gotikinė
adona
su Vaikeliu ant rankų, senesnė už mums žinomas enciklopedines Veliuon s adoną ir
adoną su kriauše (saugomą Nacionaliniame
. K. iurlionio dailės
muziejuje). Puikaus dailininko kūrinį į Lietuvą greičiausiai atvežė karališkieji
asmenys – Vytautas ar ogaila. Gėrėtis teturėjome kelias akimirkas, bičiulis spėjo
vos kelis kartus nuspausti fotoaparato mygtuką, ir tarpduryje pasirodė klebonas.
Vaizdas jo akims – prožektoriumi apšviesta, nurengta ir pusiau iš laikrodžio dėžės
ištraukta skulptūra, . atušakaitė, pasilypėjusi ant suolelio, ir dar trys piliečiai
su fotoaparatais rankose – buvo šventvagiškas. Netar s nė žodžio, jis centrine nava
patraukė į zakristiją. Rodydama vyskupo leidimą ir šaukdama „Klebone, klebone “,
jį vijosi arija. Tas vaizdas ir dabar mano akyse – atsukta klebono nugara, paskui bėganti arija ir išjungiamų elektros kirtiklių garsas zakristijoje. Aiškinimai,
kad turime vyskupo raštą, nepadėjo, bet tai jau nebebuvo svarbu.
arija buvo
rami – jos spėjimai pasitvirtino. Vėliau ji prasitarė, kad daugiau kaip metus vaikščiojo apimta euforijos, manė, kad jei nieko daugiau gyvenime nepadarytų, vien
to atradimo pakaktų. Išvažiavome palik tamsaus bažnyčios prieangio laikrodžio
dėžėje stovinčią seniausiąją iš tyrinėtojams žinomų Lietuvos gotikinių adonų.
Ilgai nedelsusi, arija savo radinį pristatė visuomenei. „Naujajame židinyje“
(1991, nr. 9) buvo publikuotas jos straipsnis „Unikalus radinys Laukžemės bažnyčioje“, o po pusmečio jo papildymas – „Dar apie Laukžemės adoną“ („Naujasis
židinys“, 1992, nr. 3). Prie šios temos ji grįžo ir 1995 m. – paskelbė straipsnį
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„Seniausioji Lietuvoje gotikinė skulptūra“ („Kultūros paminklai“, 1995, nr. 2).
Plačiai šis radinys Vakarų uropos gotikinės skulptūros kontekste pristatytas ir
. atušakaitės knygoje „Lietuvos skulptūra iki VII a. vidurio“. Atradimas, iš
esmės pakeit s Lietuvos vaizduojamosios dailės istoriją, deja, nesulaukė beveik
jokių atgarsių – skulptūra nebuvo apsaugota nuo galimos vagystės, ji pasiliko
stovėti kaip stovėjusi bažnyčios prieangyje, laikrodžio dėžėje. Niekas neskubėjo
nei gaminti skulptūros kopijos, nei originalo paimti į vyskupijos muziejų. arija
guodėsi tik mintimi, kad vagys neskaito specializuotos menotyros literatūros.
Pagaliau po beveik ketvirčio amžiaus – 2013 m. – Laukžemės
adona paimta
restauruoti, tik tada pagarsinta per visą žiniasklaidą kaip visai naujas atradimas.
Pro pastabų dailės istorikės žvilgsnį 1995 m. nepraslydo dar vienas gotikinės
dailės kūrinys – Pl telių bažnyčios Pieta. Ši skulptūra, įmontuota į didelį, daugiau
nei pustrečio metro aukščio procesijų altorėlį, 1903 m. sukurtą žinomo emaitijos
meistro . Virkelio, iš karto atkreipė tyrėjos dėmesį. Nors buvo ir oponentų,
. atušakaitė neabejojo, kad Platelių Pieta, didžiulės meninės ir istorinės vertės
skulptūra, sukurta pirmajame V a. ketvirtyje, yra vienintelė Lietuvoje žinoma
gotikinė Pieta. Pamenu ekspediciją, kurią arija suorganizavo 1995 m. pabaigoje
ar 1996 m. pradžioje, dar kartą norėdama apžiūrėti ją dominusį kūrinį. Kelias
buvo tolimas, dienos trumpos, visą laiką smarkokai snigo. Kol aplankėme visus
pakeliui apžiūrėti numatytus objektus, ėmė temti, o kai pasiekėme vietinius emaitijos keliukus, paaiškėjo, kad jie iš viso neišvažiuojami. arija pasakė, kad mes
trūks plyš turime pasiekti Pl telius, nes ji būtinai dar kartą privalanti ištyrinėti
Pietą. Kai šiaip ne taip, keiksnojami Kultūros paveldo centro vairuotojo, pasiekėme
Platelius, jau buvo visiškai tamsu. Bažnyčios apšvietimas buvo toks menkas, jog
vargiai ką galima įžiūrėti. Tačiau arija buvo patenkinta ir tuo. Su bendrakeleivių pagalba altorėlis buvo ištemptas į geriausiai apšviestą vietą ir istorikė nuo
jo ilgai nesitraukė. Savo naują atradimą ji pristatė „Kultūros paminkluose“ (1996,
nr. 3) – paskelbė straipsnį „Platelių bažnyčios Pieta“, o Vakarų uropos gotikinės
skulptūros analogų kontekste šią skulptūrą aptarė knygoje „Lietuvos skulptūra
iki VII a. vidurio“.
Gailiuosi, kad nefotografavau tų nepakartojamų pirmųjų ekspedicijų dalyvių
veiksmų, nefiksavau per kraštus besiliejančių emocijų. Tuo metu fotografuodavau
tik tyrimo objektus. sivaizduoju, kokią vert šiandien turėtų nuotraukos, kuriose
užfiksuota arijos reakcija pirmą kartą pamačius gotikin Laukžemės adoną ar
tiriant ją antrosios ekspedicijos metu Fotografuoti kolegas ekspedicijose pradėjau
1993 m., vėlesnių mūsų kelionių po emaitiją, Vilnij s krašto bažnyčias metu, ir
1996 m., dirbant Tr kuose ir Pab ržėje, kai pagal Kultūros paveldo centro programas inventorizavome bažnyčių sakralines vertybes. ia, po mėnesį ar daugiau
prabūnant vienoje vietoje, buvo galima rasti laiko stebėti ariją – kaip ji apžiūri
objektus, kaip juos aprašo, pasižymi pastabas, susikaupusi mąsto ar, mūsų pertraukta, įsijungia į bendrą pokalbį, pasako savo pastebėjimus, pataria, juokauja.
arija visada turėjo puikų humoro jausmą, jai nesvetima autoironija, kartais net
juodojo humoro blyksniai. Dirbdama Tr kų bažnyčios R merių koplyčioje, arija
pavargusi prisėdo atsipūsti ant ten stovėjusio katafalko. Pamačiusi mane su fotoaparatu, paklausė „Gal man prigulti “
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Su
arija teko praleisti daug laiko, daug keliauti, Marija tyrinėja ono
dirbti daugelyje objektų – bažnyčiose, muziejų fonduose, Karolio Chodkevičiaus
bendrauti neformalioje aplinkoje – pobūviuose po ekspedici- portretą Kretingos
jų, pasisėdėjimuose su bendrais draugais, lydėti ją į knygų bažnyčioje.
pristatymus, net į Nacionalinės premijos teikimo iškilmes ir 2009 06 05.
visada dalyvauti jos gimtadienio šventėse. Kartu iškilmingai I. Dringelytės nuotr.
atšventėme garbingą
arijos 90-metį, jaukiai paminėjome ir
91-ąjį gimtadienį. Kasmet susirinkdavo didesnė ar mažesnė draugija kauniečiai
dailės istorikas Gintautas alėnas, bendrų su arija ekspedicijų dalyvis, kolega,
kurio žiniomis ir nuomone arija visada pasikliaudavo; paveldosaugos specialistas
Remigijus Grėbliūnas, kurį
arija vadindavo „greitąja pagalba“ savo darbuose;
dailėtyrininkė Algė Gylienė; dailininkė muziejininkė
ilda
ildažytė-Kulikauskienė; visų paskutinių metų ekspedicijų bendražygis, daugelio
.
atušakaitės
leidinių nuotraukų autorius ir leidėjas vilnietis fotografas Klaudijus Driskius.
Pastaruoju metu dėl sveikatos jau nebedalyvauja artima
arijos draugė ir ekspedicijų palydovė dailininkė T. Balčiūnienė, rečiau aplanko redaktorius, vertėjas,
buv s muziejininkas Petras Kimbrys. Užtat nuolat lankosi vėliausiai prie arijos
bičiulių būrio prisijung s, bet ištikimiausiu jo dalyviu tap s vilnietis inžinierius
archyvaras Alfredas Samerdokas. is mokslinink lydėjo sudėtingose ekspedicijose
į Smole ską ir
skvą, kur padėjo rinkti medžiagą knygai „Portretas Lietuvos
Didžiojoje Kunigaikštystėje“, aktyviai talkino rengiant leidinį „Skaruliai“. Kol tik
pajėgdavo, arija svečius stengdavosi pavaišinti savo ruoštais patiekalais. oterys
atnešdavo tortą, vyrai visada parūpindavo mėgstamų arijos gėrimų – vermuto
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arba martinio – ir šventė prasidėdavo Paprastai pokalbiai liedavosi per kraštus,
bet sukdavosi aktualiomis temomis dailės paveldas, naujos ekspedicijos, nauji
atradimai, naujos parodos, nauji leidiniai, seni pažįstami, kūrybiniai planai.
Kažkada viena
arijos bičiulė architektė man s paklausė, kas traukia prie
arijos gerokai už ją jaunesnius žmones Atsakiau, kad mums tiesiog gera su ja
būti, lengva ir paprasta bendrauti, kad ji taktiška, kukli, dėmesinga, demokratiška ir
labai tolerantiška kitų žmonių silpnybėms. Kai mes su bičiule Alge, neseniai baigusios
institutą, pradėjome dirbti kartu su arija, kartais mūsų pokalbių temos nukrypdavo visai ne į dailės paveldo klausimus, bet arija nė nemirktelėjusi įsiliedavo į
mūsų moteriškas šnekas, aptardavo gyvenimiškus ir meilės klausimus. Tai vykdavo
taip natūraliai, jog užsimiršdavome esančios autoritetingos mokslininkės draugijoje.
Visada stebino išskirtinis arijos darbštumas ir disciplinuotumas. Neturėjo
poilsio, laisvadienių, labai brangino laiką. Būdama vyresnio amžiaus, jei blogai
jausdavosi ir kokį pusdienį tekdavo pagulėti, krimsdavosi, kad veltui praleido
brangų laiką. Amžius ją spaudė, ir mokslininkė labai skausmingai tai jautė, ypač
nerimavo dėl silpnėjančios atminties. Pasiteiravus, gal jai ko trūksta, ar reikia ko
nors atnešti, arija pusiau juokais, pusiau rimtai atsakydavo „Taip, proto.“
. atušakaitės mintys 2015 m. išleistoje knygoje „Asmenybės. 1990–2015 m.
Lietuvos pasiekimai“ tiksliai atskleidžia jos požiūrį į darbą ir gyvenimo vertybes.
klausimą, koks žmogus laikytinas Asmenybe, mokslininkė atsako, kad
tai toks žmogus, kuris nesiblaško gyvenime, o žingsnis po žingsnio siekia užsibrėžto tikslo,
sugeba tam tikslui visą save paaukoti. Kalbėdama apie laisvalaikį nurodo, kad jos
mėgstamas darbas ir buvo laisvalaikis ir kad jai likimas buvo palankus
leido dirbti
darbą, kuris buvo ir pomėgis.
arija nesukūrė šeimos, nes visą gyvenimą skyrė architekto ir dizainerio
darbui, LDK dailės tyrinėjimams. Tik tokiu tempu dirbant, buvo galima pasiekti
rezultatų, kokių ji pasiekė. Stulbina . atušakaitės kūrybinis fenomenas – jos 9
knygos (išskyrus pirmąją, išspausdintą 1984 m.) buvo parašytos, suredaguotos ir
išleistos per labai trumpą laiką – nuo 1997 iki 2010 metų. Tarp knygų pasirodymo
dar būdavo publikuojami straipsniai, vyko ekspedicijos, skirtos anksčiau surinktai
medžiagai papildyti ir patikslinti, paieškos archyvuose ir bibliotekose, darbas su
knygos dailininku, redaktoriumi. arija daug kartų kruopščiai peržiūrėdavo spaudai
rengiamą medžiagą, aktyviai dalyvaudavo kuriant leidinio maketą. pač rūpindavosi viršeliu – jame paprastai atsirasdavo išskirtinai išraiškingas jos nagrinėjamos
temos kūrinys. Būdama puiki piešėja, knygas ir straipsnius papildydavo savo
grafiniais piešiniais-schemomis, paaiškinančiomis tekstus. Kartais tekdavo pačiai
ieškoti leidinių rėmėjų – vaikščioti su ištiesta ranka, kaip sakydavo. Tai mokslinink trikdė ir žemino. Laimė, vėlesnių knygų leidybą paremdavo LR kultūros
ministerija, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Lietuvos kultūros fondas, kelių
knygų leidyba buvo iš dalies finansuota pagal Lietuvos tūkstantmečio programos
mokslinių tyrimų ir leidybos projektus. Nemažai buvo ir kitų rėmėjų.
.
atušakaitės kūrybinis produktyvumas ir gebėjimas susikoncentruoti į
tikslą iš tiesų glumina (1997-aisiais jai buvo 73 metai, o 2010 m. – 86 ). Kai buvo
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rengiamos knygos „Lietuvos skulptūra iki VII a. vidurio“ ir „Išėjusiems
atminti laidosena ir kapų ženklinimas
LDK“ 2005–2008 m., vykta į netrumpas
ir nelengvas ekspedicijas Baltar sijoje ir Vakar Ukra noje; 2009 m. rengiant knygą „Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, keliauta į
Rusiją (Smolenską, askvą), į L nkiją
(Li bliną, kt. vietas), dirbta išvykose
Lietuvoje. inoma, arija nekeliaudavo viena, pagrindinis ekspedicijų organizatorius buvo jos vėliausių knygų
fotografas ir leidėjas K. Driskius. o
paties vairuojamas asmeninis, specialiai įrengtas mikroautobusiukas tiko
arijai ne tik patogiai sėdėti, bet ir
pavargus prigulti, prie stalelio pavalgyti ir padirbėti. Prisidėdavo jaunesni
kolegos – dailės istorikai G. alėnas,
I. Dringelytė, dr. Regimanta Stankevičienė, fizikos krypties mokslų dr. udita
Puišo. 2005 m. ekspedicijose mokslinink lydėdavo jos jaunystės bičiulė
dailininkė T. Balčiūnienė. 2010 m., a- M. Matušakaitės 1984 2010 m. išleistos knygos
rijai pritrūkus sveikatos vykti į Sankt
Peterb rgą pas rmitaže su Vakarų uropos grafikos kolekcijomis dirbančią lietuv
dailės istorik Nijol
asiulionyt , ten važiavo jaunesni jos kolegos ir bičiuliai –
K. Driskius, A. Samerdokas ir I. Dringelytė.
arijos knygose, skirtose LDK pasaulietinei ir religinei dailei, buvo aprėpiamos ir gvildenamos skirtingos temos graviūra, skulptūra ir dekoratyvinė drožyba,
apranga, antkapiniai paminklai, tapyti portretai „Senieji Lietuvos kunigaikščių
portretai 1601 metų raritetas“, Kaunas, VDU leidybos grupė, 1997; „Procesijų
altorėliai Lietuvoje“, arij mpolė, „Ardor“, 1998; „Senoji medžio skulptūra ir dekoratyvinė drožyba Lietuvoje“, Vilnius, „Baltos lankos“, 1998; „Apranga VI– VIII a.
Lietuvoje , Vilnius, „Aidai“, 2003; „Karalienė Barbora ir jos atvaizdai“, Vilnius,
„Versus aureus“, 2006 (antrasis pataisytas leidimas – 2008); „Lietuvos skulptūra
iki VII a. vidurio“, Vilnius, „Aidai“, 2007; „Išėjusiems atminti laidosena ir kapų
ženklinimas LDK“, Vilnius, VDA leidykla, 2009; „Skaruliai“ (su K. Driskiumi ir
V. ankausku), Vilnius, Tautos paveldo tyrimai, 2010; „Portretas Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje“, Vilnius, Tautos paveldo tyrimai, 2010.
Po kiekvienos iš vėliausiai išleistų knygų
arija sakydavo „ iskas, šita
paskutinė.“ Ne todėl, kad nenorėjo rašyti ar neturėjo pakankamai medžiagos, o
todėl, kad manė, jog neužteks jėgų ir sveikatos. Kiekvienos knygos atsiradimas
turi savo istoriją. „Procesijų altorėliai Lietuvoje“ ir „Senoji medžio skulptūra ir

ŽYM

S ŽMONĖS

dekoratyvinė drožyba Lietuvoje“ apibendrino daugelio metų tyrinėjimus ir rinktą
medžiagą, „Apranga VI– VIII a. Lietuvoje privertė sutvarkyti begal sukauptos,
ariją visada labai dominusios ir neskelbtos medžiagos apie LDK kostiumo istoriją.
Gotikinės skulptūros atradimus ji svajojo apibendrinti knygoje, ją ypač skatino kolega ir bičiulis G. alėnas. is vis sakydavo „Marija, turite tai padaryti“,
o arija atsakydavo „Kažin kaip jau čia gausis...“ Pagaliau pasirodė monografija
„Lietuvos skulptūra iki VII a. vidurio“.
Tuomet atėjo eilė seniai (1970 m.) apgintos disertacijos medžiagai. Atnaujinta
ir gerokai papildyta ekspedicijų atradimais buvusiose LDK teritorijose Ukrainoje
ir Baltarusijoje, ji sugulė į solidžią knygą „Išėjusiems atminti laidosena ir kapų
ženklinimas LDK“.
Toliau – netikėtas pasiūlymas parengti albumo, skirto Skarulių bažnyčiai,
menotyros dalį. edžiaga dailės istorikei buvo žinoma, knygos leidybą rėmė verslininkas Bronislovas Lubys (1938–2011). Albumas pasirodė su puikiomis K. Driskiaus nuotraukomis, istorine V. ankausko ir menotyrine . atušakaitės dalimi.
Sunkiausiai rengta paskutinė knyga „Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ – didžiulės apimties, papildyta ir išplėsta naujais atradimais ir
tyrinėjimais, palyginti su 1984 m. leidiniu „Portretas VI– VIII a. Lietuvoje“,
ji atėmė iš
arijos daug jėgų ir sveikatos. Laikas spaudė, nes reikėjo laikytis
griežtų terminų, kad nedingtų projektinis knygos finansavimas. Vėliau, 2011 m.
pradžioje, prasidėjo monografijos pristatymo maratonas. Iškilmingiausias renginys
vyko kovo 9 d. Vilniaus paveikslų galerijoje, kur buvo ne tik pristatyta knyga,
bet ir paminėtas 87-asis autorės gimtadienis. Apsilankymu autor pagerbė LR
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
2011 m. pavasarį, greičiausiai persitempus po darbų maratono, rimtai sušlubavo mokslininkės sveikata, teko nutraukti knygos pristatymus ir intensyvų darbą,
pereiti prie ramesnės dienotvarkės ir poilsio. Visą gyvenimą įtemptai dirbusiai,
arijai tai buvo labai neįprasta ir nepriimtina, dėl to ji labai nusiminė.
inant . atušakaitės kūrybinį potencialą, natūraliai kyla mintys, ką galėjo
nuveikti, naudodamasi dabartinėmis informacijos pasiekiamumo ir prieinamumo
galimybėmis. Kita vertus, net baugu pagalvoti, kad galbūt neturėtume etapinių
dailės istorijos veikalų, jei Lietuva nebūtų atgavusi nepriklausomybės. okslininkės
tyrimų sritis – LDK dailė, Lietuvos nepriklausomybės metais tapusi ypač aktuali ir
reikšminga, leido mokslininkei visiškai atsidėti darbui, negalvoti apie kokias nors
direktyvas ar cenzūrą, ką jai teko patirti sovietmečiu. Išsakydama savo nuomon
apie Lietuvos pasiekimus 1990–2015 m., . atušakaitė pabrėžė,
jog didžiulis pasiekimas Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu
tai gyta žmogaus vidinė laisvė, galimybė sakyti tiesą, kūrėjo išlaisvinimas iš cenzūros, atsivėrusios didžiulės
galimybės kurti.
Lietuva įvertino mokslininkės darbus suteikdama jai garbingiausius apdovanojimus 1998 m. – Lietuvos Vyriausybės meno premiją už reikšmingus Lietuvos
menui ir kultūrai darbus, 2007 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Riterio kryžių ir 2009 m. patį svarbiausią įvertinimą – Nacionalin kul-
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Marija su kolegomis ir draugais pažymi gautą Nacionalin kultūros ir meno premiją.
Pirmoje eilėje iš kairės fotografas, leidėjas K. Driskius, dailės istorikės dr.

. Stankevičienė,

dr. M. Matušakaitė, dailėtyrininkė, muziejininkė I. Dringelytė antroje eilėje B. Kimbrienė,
. Driskiuvienė, LDS Kauno skyriaus referentė D. Draugelienė, menotyrininkė K. Džilavjan,
Kultūros paveldo departamento vyriausiasis valstybinis inspektorius

. Grėbliūnas,

K. Navardauskas, Kauno m. savivaldybės Kultūros skyriaus darbuotojas, istorikas, muziejininkas
. Navardauskas Palaima,
vertėja

.

alėnienė, menotyrininkės

galerininkė A. Gylienė ir muziejininkė,

. Samuolytė-Navardauskienė, tuometinė Lietuvos dailės istorikų draugijos pirmininkė,

dailės istorikė dr. D.

asiliūnienė, M. K.

iurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus

vedėja dr. A. Snitkuvienė, KTU doc. dr. . Puišo, redaktorius, vertėjas P. Kimbrys, giminaitė,
M. Matušakaitės globėja

. Mickėnienė, dailininkė, muziejininkė M. Mildažytė-Kulikauskienė,

Šakių dekanas kan. D. asulaitis. Kaunas. 2009 12 2 . Iš I. Dringelytės asm. archyvo

tūros ir meno premiją už autentiškas senosios Lietuvos dailės atodangas. Deja,
Nacionalinė premija (šį kartą turima omenyje jos piniginė išraiška) buvo įteikta
.
atušakaitei sulaukus 85 metų, kai mokslininkei jau buvo sunkoka leistis
į tolimesnes keliones.
arijos svajonė – nuskristi į R mą, pamatyti garsiausius
Amžinojo miesto ir Vatikano muziejus – liko neįgyvendinta. Užtat ji finansavo
jau minėtas ekspedicijas į askvą, Smolenską, Sankt Peterburgą.
Didžiausias netikėtumas ir išskirtinės pagarbos ženklas mokslininkei buvo
2009 m., jai švenčiant jubiliejinį gimtadienį, pasirod s Lietuvos dailės istorikų
draugijos parengtas leidinys „Kuriantis PR TAS brangesnis nei turtai...“, skirtas
pagerbti draugijos garbės nar
. atušakait . arijai buvo įteiktas vardinis įrištas
šios knygos egzempliorius. Kaip nurodo leidinio autorių kolektyvas,
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knygoje pateikta medžiaga visapusiškai nušviečia šios iškilios mokslininkės gyvenimą ir
profesin veiklą. Specialiai šiai knygai parašytos M. Matušakaitės knygų recenzijos ir
jos bibliografija padeda giliau suprasti ir vertinti mokslininkės indėl Lietuvos meninės
kultūros tyrimus ... .
Spartietiška gyvensena, disciplina, nesukurta šeima ir tik darbas, darbas
ir darbas – toks yra
.
atušakaitės gyvenimas. Gyvenimas, dav s ypatingų
vaisių – ne tik gausyb straipsnių, publikacijų, bet ir 10 išskirtinai reikšmingų
Lietuvos kultūrai veikalų, kurie, pasak dr. Gražinos . artinaitienės,
apibendrina ilgo mokslininkės darbo rezultatus, bet svarbiausia
vieną po kitos pildo
apmaudžias spragas, žiojėjančias mūsų krašto meninės kultūros istoriografijoje, ir kloja
pamatą, kuriuo remdamiesi toliau galės eiti kiti tyrinėtojai.
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Babtų krašto istorikė ir švietėja
arija arkauskienė
Antanas
Eini

aičius

ir lieka pėdos aiškios

ir jų nebeužsnigti.
Smagu po savo žem vaikščiot
ir pėdsakus palikti.

Šios ustino arcinkevičiaus eilės
labai tinka B btų krašto nusipelniusiai mokytojai, garbės kraštotyrininkei,
kraštotyros muziejaus įkūrėjai
arijai
arkauskienei. Visus savo darbinguosius metus ji paskyrė jaunosios kartos
ir istorinės atminties ugdymui.
arija
arkauskienė (Kereševičiūtė) gimė 1926 m. rugsėjo 10 d. Vincent vos kaimo (dabar Kėd inių r.) ūkininkų šeimoje.
Būdama jauniausias vaikas, ji patyrė tėvų, ypač mamos, didel meil
ir globą. Pirmąsias pamokas gavo iš
tėvelio, kuris ją mokė ne tik skaityti,
rašyti, bet ir šokti.
Daukši pradinėje mokykloje
arija sutiko nuostabią pirmąją mokytoją uz Valinčiūt -Nainien , kuri
įkvėpė meil pedagogo profesijai. Po
kiškės pradinės mokyklos šešių skyrių ji toliau mokėsi Vilkij s ir Krakių Marija Markauskienė
gimnazijose. 1945 m. baigusi pastarąją,
dirbo Ari galos pradinėje mokykloje. ia jaunajai pedagogei teko labai nedrausminga klasė. Palengva ji įsitikino, kad neklaužadas galima sutramdyti ne keliant
balsą, o juos sudominant.
Nuo 1946 m. rugsėjo 1 d. iki pedagoginio darbo pabaigos . arkauskienė dirbo Babtų vidurinėje mokykloje (dabar gimnazija) istorijos mokytoja, 1962–
1964 m. – direktoriaus pavaduotoja mokymo reikalams. Rašė mokyklos metraštį,
įsteigė istorijos kabinetą. 1955 m. Vilniaus pedagoginiame institute neakivaizdiniu
būdu įgijo istorijos mokytojos specialyb . 1948–1962 m. buvo Kauno rajono istorijos
mokytojų metodinio ratelio pirmininkė.
Gyvendama ir dirbdama B btuose, . arkauskienė pamilo šį kraštą ir jo
žmones. ia ji sukūrė šeimą, kartu su vyru uozu išaugino du sūnus – inžinierių
projektuotoją manuelį ir veterinarijos gydytoją Akvilijų, sulaukė anūkų.
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Per savo šviečiamosios kultūrinės veiklos metus
.
arkauskienė daug
prisidėjo išsaugant Babtų miestelio ir apylinkių kultūrinį palikimą, puoselėjant
lietuviškas tradicijas, formuojant humaniškus tarpusavio santykius. i išugdė ir
išleido į gyvenimą daugyb mokinių, kraštotyrininkų, apie kuriuos visada atsiliepia su meile ir švelnumu. os auklėtiniai savo ruožtu labai pagarbiai mini
savo mokytoją.
Mokytoja M. Markauskienė mane mokė nuo penktos klasės. Tų pamokų mes laukdavome,
nes tai buvo pasakojimai, kupini meilės Lietuvai, Babtų kraštui. eta pamoka praeidavo
be eksponatų demonstravimo, domios prisiminimų medžiagos. Muziejus Mokytojai buvo,
sakyčiau, tikrieji namai. Ir mes, kraštotyrininkai, bėgdavom pas ją, mokėmės rinkti,
aprašyti, kaupti, sisteminti brangiausią turtą
istoriją, – prisiminimuose rašo Vida
Širkaitė- ikalauskienė.
intimis apie koleg
mokytoja Gražina Stonienė

ariją šiltai ir jausmingai dalijasi Babtų gimnazijos

19 5 m. paskutin rugpjūčio dieną pirmąkart sėdėdama Babtų vidurinės mokyklos pedagogų tarybos posėdyje, nedrąsiu žvilgsniu tyrinėjau būsimų kolegų veidus, pažymėtus
gyvenimo ir profesine patirtimi, susigyvenimu, skleidžiančius pasitikėjimą, atvirumą. Iš
pirmų žodžių man patiko mokytoja, skaičiusi praėjusių metų mokyklos metrašt . Tai buvo
istorikė Marija Markauskienė.
Pirmasis spūdis buvo teisingas. Mokytoja tapo mano pedagoginio, net gyvenimo
kelio vedle. Man, tada dar jaunai mokytojai, iškilus vairioms problemoms, klausimams,
visada žinojau, kad galiu kreiptis Mariją. ei pritrūkdavo pertraukų laiko, pokalbiai
t sdavosi pakeliui namus. os sveika, optimistinė gyvenimo patirtis, išsakyta ramiu
balsu, atstojo pedagogikos ir psichologijos vadovėlius. Greitai pastebėjau, kad tokia rami,
susikaupusi mokytoja ir pamokose, kurioms visada buvo atsakingai pasiruošusi. Kalbėjo
negarsiai, bet visi ją girdėjo, visi jos klausė. Kaip neklausys, jei mokytoja kiekvieną
mokin žvelgė su pagarba, dėstė domiai, pamokos temą iliustruodama Babtų apylinkės
istorijos pavyzdžiais.
Mane ypač žavėjo mokytojos atsidavimas kraštotyros veiklai. i savo nuoširdžią meil Babtų kraštui tarsi grūdą sėjo kiekvieno jauno žmogaus širdyje. Todėl mokiniai aktyviai rinko eksponatus muziejui neleido pražūti senelių ir prosenelių buities
rakandams, tempė mokytojai arimuose rastus praeities reliktus, kalbindavo savo artimuosius dovanoti rankdarbius. Ir mano du sūnūs augo mokytojos prieglobstyje
iš
jos mokėsi kruopštumo, pareigingumo, kaip pažinti gimtin , per ją pamilo istoriją, dėl
jos rinko eksponatus. Mokytojos širdimi ir rankomis sukurtas muziejus buvo patraukli
priebėga Babtų gyventojams mename jaukius teminius vakarus, popietes, susitikimus ,
prasminga ekskursija jų svečiams, domi pamoka moksleiviams, gyva praktika jauniesiems kraštotyrininkams.
muziejų užsukdavo abiturientų laidos, eidamos pasiimti
brandos atestato.

.

Už nuopelnus liaudies švietimo srityje ir aktyvią visuomenin veiklą 1975 m.
arkauskienei suteiktas nusipelniusios mokytojos garbės vardas.
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Antroji mokytojos kūrybinės veiklos sritis, jos aistra – kraštotyra. Dėstydama
istoriją, ji vis dažniau susimąstydavo apie Babtų krašto praeitį, žmones, jų likimus
ir paliktus pėdsakus. Vadovaudama mokyklos istorikų, vėliau kraštotyros būreliui, kartu su savo jaunaisiais talkininkais pradėjo rinkti vertingus dokumentus,
senovinius daiktus, istorines nuotraukas, knygas, užrašinėti žmonių atsiminimus.
Bendradarbiaudama su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto, kultūros
ir švietimo, medicinos darbuotojais parengė penkių tomų rankraštį – „Babtų apylinkės istoriją“, kurioje aprašoma gamta ir geografija, istoriniai įvykiai, apylinkės
ekonominis gyvenimas, švietimas, kultūra, buitis. Trisdešimt rankraštinių kraštotyros medžiagos rinkinių, siekiančių tūkstančius puslapių, – toks mokytojos ir jos
talkininkų sukauptas kraitis. Surinkta daug vietos gyventojų kūrybos, aprašyti jų
verslai, papročiai, tradicijos, gyventojų būdas, dvasinis pasaulis.
Pradedant 1963 m. mokytoja dalyvavo visuose Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos suvažiavimuose, vadovavo šios draugijos Babtų skyriui. Už nuopelnus
kraštotyrai ir muziejininkystei draugijos suvažiavimas 1981 m. . arkauskien
išrinko garbės nare. Tai aukščiausias kraštotyros veiklos įvertinimas.
1994 m. Babtų 600 metų jubiliejaus proga . arkauskienė parengė knygą
„Babtai istorijos vingiuose“, kurioje labai kruopščiai ir koncentruotai pristatė krašto
praeitį nuo archeologinių laikų iki dabarties.
okytojai padedant šiam jubiliejui jaunieji mokyklos kraštotyrininkai Tomas
Stonys ir gidijus Barkauskas išleido „Babtų mažąją enciklopediją“.
Abu šie darbai, gerai įvertinti respublikinėje kraštotyros darbų parodoje,
sudaro tvirtą pagrindą toliau gilintis į Babtų krašto istoriją.
okytoja šalies periodikoje ir knygose yra paskelbusi per dešimtį straipsnių
paminklosaugos ir kraštotyros klausimais.
. arkauskienė kelis kartus buvo renkama į Babtų apylinkės tarybą, kur
vadovaudavo Kultūros ir švietimo komisijai rūpinosi klubo-skaityklos, kultūros
namų veiklos aktyvumu, vadinamųjų probleminių šeimų vaikais ir kt. okytoja
pati aktyviai dalyvavo Babtų kultūros namų veikloje, 1953–1990 m. dainavo chore,
šiuo laikotarpiu dalyvavo visose Lietuvos dainų šventėse.
. arkauskienė su džiaugsmu pasitiko Lietuvos Atgimimą, aktyviai veikė
atkuriant sovietmečiu draustą istorin ir patriotin tautos, Babtų krašto atmintį. Kartu
su vidurinės mokyklos direktoriumi uozu Sauliumi, kun. Ričardu ikutavičiumi
ir tuometiniu LSDI direktoriumi Klemensu Palaima, talkinant Babtų gyventojams,
organizavo S. Dariaus ir S. Girėno paminklo ant Stabaun čiaus kalvos atstatymą.
Šią idėją . arkauskienė kėlė dar 1987 m. gruodžio 9 d. Paminklų apsaugos ir
kraštotyros draugijos centro tarybos plenume. i kalbėjo
Neišsaugojome koplytstulpio, kuris taip gražiai puošė Stabaunyčiaus kalvą. is sunaikintas 1965 m. vasarą, slapčia, niekam iš vietinių gyventojų nežinant. Netiko paminklo
atributika, ... tai gal buvo galima keisti ar nuimti atributiką, o pat paminklą palikti1.
Atstatymo ir pašventinimo iškilmėse 1989 m. liepos 16 d. . arkauskienė, kuri muziejaus fonduose buvo

1

Babtų apylinkės kraštotyrininkai, bukletas, Babtai, 1988,
p. 8.
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išsaugojusi paminklo elementą – skydą, susirinkusiems žmonėms papasakojo šio
koplytstulpio istoriją.
. arkauskienė – Babtų kraštotyros muziejaus įkūrėja ir ilgametė jo vedėja.
Vidurinės mokyklos direktoriaus Kasparo Bartkaus paskatinta ir remiama, 1958 m.
pradėjo kurti mokyklos kraštotyros kampelį ir labai džiaugėsi pirmaisiais mokinių
atneštais eksponatais. Šis kampelis netrukus išaugo į mokyklos, o 1967 m. į Babtų
visuomeninį muziejų. 1986 m. jam buvo suteiktas savotiškas kokybės ženklas –
liaudies muziejaus vardas. Šiuo metu Babtų kraštotyros muziejus vienas didžiausių
visuomeninių muziejų Lietuvoje.
Poetas ustinas
arcinkevičius Babtų kraštotyros muziejaus atsiliepimų
knygoje paliko įrašą Babtai nuostabus Lietuvos kampelis, mūsų istorijos ir kultūros
lašas, kuriame spindi, žėri žmonių darbai, jų kančios ir likimai. Kaip gerai, kad visa tai
surinkta ir priglausta....
Kiekvienas mūsų muziejaus eksponatas turi savo istoriją. Ir tik vienas žmogus žino
jas visas. Mokytoja Marija Markauskienė surinko visą šią mozaiką, sudėjo po dalel iš
žmonių šilumos, meilės, geraširdiškumo. Ne mažiau nuostabu, kaip ji visu tuo mokėjo
dalytis. Dalytis su jaunąja karta, su mumis,
leisti prisiliesti prie praeities, susižavėti
sukilimų istorija, atskleisti seno kardo prisiminimus. Mokytoja istoriją ne rinko, ji ją
kūrė, kūrė iš mūsų, iš miestelio bendruomenės ir niekad neleido pamiršti baltosios herbo
burės, šimtmečių, kurie nuolat žvelgia mus tikrindami didžiąją žmonijos kelion , – apie
muziejų ir jos kūrėją mano kraštotyrininkai Tomas ir Arnas Stoniai.
okytoja muziejui vadovavo 45 metus. i ir toliau dalyvauja seniūnijos
kultūrinėje veikloje, aktyviai talkininkauja rengiant „Babtų“ monografiją.
1996 m. rugsėjo 10 d. mokytoja minėjo savo 70-metį. Tai buvo ne tik asmeninė, bet ir Babtų miestelio šventė. ubiliatė buvo gražiai pagerbta seniūnijoje,
susilaukė daug sveikinimų ir linkėjimų. Vieną iš jų atsiuntė Lietuvos Respublikos
Prezidentas
Gerbiamoji Marija Markauskiene,
Iš visos širdies sveikinu us šviesaus ir gražaus septyniasdešimties metų jubiliejaus proga.
Daugyb savo gyvenimo metų ir daug jėgų ūs paaukojote jaunajai kartai, kuriai
skiepijote meil savo Tėvynei, jos istorijai, pagarbą mūsų tautos, lietuviškosios kultūros
vertybėms, rūpinotės jų išsaugojimu. Džiaugiuosi, kad šiuos svarbius, taurius siekius
atkakliai gyvendinate ir šiandien
vadovaudama nedideliam, bet gražiam istorijos ir
kultūros židiniui
Babtų kraštotyros muziejui. Linkiu jums stiprios sveikatos, giedrios
nuotaikos, didžios sėkmės darbe ir gyvenime
Lietuvos espublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas
ilnius, 1996 metų rugsėjo 10 diena
1997 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu . arkauskienė už nuopelnus Lietuvai apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino
ordino pirmojo laipsnio medaliu.
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2009 m. vasario 15 d. Kauno rajono savivaldybė už krašto istorijos saugojimą
ir pristatymą . arkauskien apdovanojo antrojo lygio garbės ženklu.
Kai peržvelgi mokytojos sukauptus kraštotyros lobius ir muziejaus eksponatus,
nejučiomis prisimeni 1964 m. pirmame Lietuvos kraštotyros draugijos suvažiavime
nuskambėjusius žodžius, kad kraštotyrai širdies reikia daugiau, negu chemijos
žemės ūkiui. ei bus tos širdžių šilumos, bus ir derlius, gausus, neįkainojamos
vertės derlius. Šiuo priesaku mokytoja ir vadovavosi savo gyvenime, pedagoginėje
ir kraštotyros veikloje.

ŽYM

S ŽMONĖS

Babtų krašto biografinis žinynas
Parengė Damijonas Šniukas

ia pateikiamos trumpos biografijos 1) B btų krašte gimusių (kartais ir jų
vaikų) ir jam, Lietuvai ar plačiau nusipelniusių asmenų; 2) Babtų krašte gyvenusių
ir jam, Lietuvai ar plačiau nusipelniusių asmenų; 3) Nepriklausomos Lietuvos ir
okupacijų metų oficialių asmenų, savo konkrečia veikla turėjusių (geros ar blogos)
įtakos Babtų kraštui (buv. valsčiui, seniūnijai, apylinkei). LSDI mokslininkų biografijos pateiktos „Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo ir administracijos
darbuotojų žinyne“ (p. 783–817). Babtų ir Panevėži ko parapijų kunigų biografijos
paskelbtos . arkauskienės str. „Iš Babtų parapijos istorijos“ (p. 217–226). Biografinių žinių apie sovietmečio rezistentus (partizanus), politinius kalinius ir kitus
asmenis galima rasti įvairiuose straipsniuose, pasinaudojus „Asmenvardžių rodykle“.
Kai kurie į žinyną trauktini asmenys savo biografinių duomenų dėl kuklumo
ar kitų priežasčių nepateikė.
Kai kurių gerbtinų žmonių pėdsakų surasti nepavyko.
Asmenų nuotraukos, panaudotos kituose straipsniuose, čia nekartojamos.
okymosi įstaigos nurodomos istoriniais pavadinimais. ų santrumpos atskleidžiamos „Santrumpose ir sutrumpinimuose“. Kaimai, jeigu nenurodyta kitaip,
priklauso buv. Babtų valsčiui.
Rengiant žinyną naudotasi įvairiomis lietuviškomis ir užsienio enciklopedijomis, „Neolito“ leidžiamais žinynais „Kas yra kas“, „ ažąja Babtų enciklopedija“
( B ), Lietuvos archyvais. Retesnių leidinių ir archyvų nuorodos pateikiamos
prie konkrečios biografijos.
ABUKAUSKAS dvardas (1971 07 08 Ka nas), Pag nės kaimo
bendruomenės pirmininkas. Baig s vidurin mokyklą, įgijo staliaus
baldžiaus specialyb . 1988–2005 dirbo „Lietuvos Telekome“, nuo 2005
ūkininkauja. Nuo 2012 Pagynės bendruomenės centro pirmininkas.
ANTANAITIS Algirdas (1931 03 24
arij mpolė–2015 08 13
B btai), mokytojas metodininkas (1993).
okėsi P. Kriaučiūno pr.
m-kloje, 1944 kartu su šeima išvežtas darbams į Vokiet ją. 1945 grįžo
į arijampol , mokėsi Rygiškių ono g-joje. 1949 su tėvais ištremtas
į S biro Irk tsko sritį. 1957 pradėjo fizikos ir matematikos studijas
Irkutsko u-te. 1960 su šeima grįžo į Lietuvą, 1962 baigė VU. 1964–1991
dirbo matematikos mokytoju Babtų vid. m-kloje.
AUG NI N Irena (1956 08 14 Babtai), pedagogė, socialinė
darbuotoja. 1971–1974 mokėsi Kaps ko (dabar arijampolė) . Sukackienės pedagoginėje m-kloje, įgijo vaikų darželio auklėtojos diplomą.
1989 baigė ŠPI ikimokyklinio auklėjimo metodikos, pedagogikos ir
psichologijos studijas. 1997–1999 KTU magistrantė, įgijo edukologijos
magistro kvalifikaciją. 1975–1985 vaikų darželio auklėtoja Kapsuk ,
Kaun ir B btuose. 1985–1995
un škių vaikų darželio auklėtoja.
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Nuo 1995
uniškių senelių globos namų, socialinės globos namų
direktorė. Neuniversitetinių studijų kokybės vertinimo ekspertė (2001),
Neuniversitetinių ir profesinių studijų socialinio darbo ir socialinių
paslaugų organizavimo programų ekspertė (2000, 2003).
BA VI IUS Darius (1976 05 21 Gr škabūdis, Šaki r.), Lietuvos karininkas, majoras. 1981 su šeima persikėlė į Babt s, čia baigė
vidurin mokyklą. 1994–1996 studijavo Lietuvos karo akademijoje,
kur įgijo motorizuotų šaulių būrio vado kvalifikaciją, buvo suteiktas
leitenanto laipsnis. 2002 Generolo ono emaičio karo akademijoje
baigė bakalauro studijas, 2015 įgijo visuomenės saugumo magistro kvalifikacinį laipsnį. 2005 baigė LKKA, įgijo vadybos ir verslo
administravimo magistro kvalifikaciją. Per 13 metų tarnavo Vytauto
Didžiojo jėgerių batalione, kur buvo suteikti vyresniojo leitenanto,
kapitono ir majoro laipsniai, kurį laiką – Krašto apsaugos ministerijoje. Dalyvavo penkiose tarptautinėse misijose vienoje Irak ir
keturiose Afganistan .
BAGD NI N (Bružaitė) na (1928 rbarko r.–2005 Babtai),
mokytoja. Nuo 1964 Babtų vid. m-kloje dėstė istoriją, 7 metus buvo
užklasinio darbo organizatorė, vadovavo studentų pedagoginei praktikai, nuoširdžiai globojo į mokyklą paskirtus jaunus specialistus. Buvo
aktyvi visuomenininkė, Lietuvos ir SSRS (1978) mokytojų suvažiavimų
dalyvė. Palaidota Babtų kapinėse (G. Stonienė).
BA ARSKAS Alfonsas (1932 05 01 Bučiūnai, Kėdainių r.),
veterinaras zootechnikas, visuomenininkas. 1949 baigė Gruzdžių vet.
technikumą. Dirbo Gruzdžių kolūkyje, L A, Kauno „ entrolite“ (metalo užpylėju), ekiškės kolūkyje. 1995 atvyko gyventi į Raudondvarį.
algirio pergalės parko sumanytojas, kūrėjas, darbų organizatorius,
ilgametis algirio parko klubo vadovas.
BAN VI I T (Koženkova) Lima (1943 06 08 Sitk nai),
mokytoja, sportininkė. 1961 baigė Babtų vid. m-klą, 1965 – KKI.
1965–1974 dirbo Liškiav s ir Varėn s vid. m-klose, aras sporto
m-kloje. 1974 grįžo į Sitk nus ir 30 m. dirbo pagr. m-klos kūno
kult. mokytoja. Studijuodama pamėgo irklavimą, buvo Lietuvos
čempionė, rinktinės narė. Sportiniai pasiekimai 1962 (keturvietė su
vairininku, dvivietė porinė), 1963 (dvivietė porinė), 1965 (vienvietė,
keturvietė porinė) – Lietuvos čempionė; 1964 (keturvietė porinė),
1965 (dvivietė porinė, aštuonvietė) – 2 v. SSRS pirmenybėse 1964
(vienvietė) – 6 v., 1965 (dvivietė) – 5 v. 1965 Lietuvos aukšt. m-lų
spartakiados slidinėjimo čempionė.
BARKAUSKAS Antanas (1917 01 20 Papa čiai–2008 10 17
V lnius), LSSR veikėjas, socialinių m. dr. aunystėje samdinys, emaičių plento tiesimo darbininkas. 1940–1941 NKVD politvadovas
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Kaune. 1942–1944 RA 16-osios lietuviškosios divizijos gretose kovojo
su fašistine Vokietij . 1950 baigė askv s aukšt. partin m-klą, 1959
Visuom. mokslų akademiją prie SSKP K. 1950–1953 LKP Vilniaus,
Kauno sr. k-tų sekretorius. 1953–1955 KPI politinės ekonomijos katedros
vedėjas. 1959–1960 LKP K propagandos ir agitacijos sk. vedėjas.
1961–1975 LKP K ideol. sekretorius. 1975–1985 LSSR AT Prezidiumo
pirmininkas, 1976–1985 SSRS AT Prezidiumo pirmininko pavaduotojas.
1986–1989 „ inijos“ d-jos valdybos pirmininkas. 1952–1954 kandidatas
į LKP K narius, 1960–1989 LKP K narys, 1961–1986 K biuro
narys. 1981–1986 kandidatas į SSKP K narius. 1962–1990 LSSR AT
deputatas, 1974–1987 SSRS AT deputatas. 1963–1975 LSSR AT pirmininkas. 1989–1990 savarankiškos LKP narys. Palaidotas uod nių
kapinėse. Išleido knygas Kultūra ir visuomenė (1975), Kaimas, kultūra,
buitis (1967), Draugystės keliais (1976), Pažangos laidas (1978), Manoji
respublika (1980), Kelionių pėdsakais (1990), Laikmečio kaitai (1990); Das
litauische Dorf gestern, heute, morgen (1976), Le illage lituanien hier,
aujourd hui, demain (1976), The Lithuanian countryside past, present and
future (1976), Lithuania years and deeds (1982).
BARŠTI N
na (1922
arijampolė–2012 Babtai), mokytoja.
okėsi Kauno „Saulės“ gimnazijoje, 1941 baigė Sku do vid. m-klą.
APK metais mokytojavo onav s, Kauno apylinkių m-klose. 1954 neakivaizd. būdu baigė ŠPI. 1957–1985 dirbo Babtų vid. m-kloje lietuvių
k. mokytoja. Buvo kūrybinga ir reikli, sėkmingai taikė diferencijuoto
ir individualaus mokymo metodus, daug dėmesio skyrė papildomam
darbui, todėl pasiekdavo puikių mokymo rezultatų. Palaidota Babtų
kapinėse (G. Stonienė).
BARŠT T (Kavaliauskienė) Virginija (1949 01 01 Kačerg nė,
Kauno r.), žurnalistė, . Barštienės dukra. okėsi Kačerg nės pradinėje, 1966 baigė Babtų vid. m-klą, 1972 lietuvių kalbos ir literatūros
studijas VU. Kurį laiką dirbo L VA, VU kartografijos laboratorijoje.
1979–1989 žurnalo „Šeima“ skyr. redaktorė, 1989–1992 žurnalo „Ieva“
ats. sekretorė. 1992–1993 „Baltijos“ TV laidų moterims „Bitė“ organizatorė. 1993–1995 su dail. na Liugailiene leido ketvirtinį žurnalą
„Tau ir namams“. 1995–2008 dirbo žurnaliste, vėliau redaktore leidiniuose, skirtuose moterims (laikraštis „Šeimininkė“, žurnalai „Vyras ir
moteris“, „Atleisk“, „ eilės istorijos“, „Viltys ir likimai“). 2009–2011
„Valstiečių laikraščio“ priedo „Šeštadienis“ redaktorė. Išleido kn.
„Nesu kaltas, kad myliu vedusio kunigo gyvenimo istorija“ (2010).
2012–2015 žurnalų „ oters savaitgalis“, „ oters savaitė“, „Virtuvė“
žurnalistė. Lietuvos žurnalistų sąjungos narė.
BARTKI N Lelija (1922 Kaunas–1987 Ras iniai), pedagogė,
Kasparo Bartkaus žmona. Baigė Kauno „Saulės“ gimnaziją ir VPI rusų
k. studijas. Nuo 1948 vadovavo Laukuv s gimn., nuo 1949 – Riet vo
r. švietimo sk. vedėja. 1950–1957 Babtų vid. m-klos direktorė. Dėstė
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istoriją ir prancūzų kalbą, bendradarbiavo spaudoje. 1957–1961 Kauno
r. vykd. k-to darbuotoja, vėliau dėstė KPI. 1975–1977 Š luvos vid.
m-klos direktorė. Palaidota Kauno Rom inių kapinėse.
BARTK NAS (Bartkevičius) Bronius (1898 11 23 Panevėži ko dv.–1954 11 12 levelandas, AV), Lietuvos karininkas, majoras.
1915 T loje baigė Basijevo gimn. 4 klases. Nuo 1919 02 25 tarnavo
Lietuvos kariuomenės inžinerijos bataliono autobūrio raštininku. Išlaikius
egzaminus prie Karo mokyklos, 1921 07 23 suteiktas karo valdininko
laipsnis ir paskirtas autobataliono technikos dalies vedėju. 1924 paskirtas bataliono dirbtuvių autocecho meistru kuopos vado teisėmis.
1926 perkeltas į Technikos pulką. 1927 suteiktas adm. vyr. leitenanto
laipsnis. 1932 baigė VDU karininkų kursų Technikos skyrių. 1933
suteiktas kapitono laipsnis. 1935–1937 autorinktinės vado adjutantas.
1937–1939 mokomosios kuopos vyr. karininkas, lengvųjų automobilių
būrio vadas. 1939–1940 keleivinių automobilių kuopos vadas, nuo
1940 – technikos dirbtuvių viršininkas, suteiktas majoro laipsnis. 1940
09 paskirtas į Raudonosios armijos 29 terit. šaulių korpuso artilerijos
pulką. 1944 pasitraukė į Vakarus, gyveno AV. Apdovanotas Ldk
Gedimino 5 laipsnio ordinu (1928), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (1928), Savanorių medaliu (1929). (LC A, f. 930, ap. 2, b. 210.)
BARTKUS Kasparas (1912 03 08 P kapurnis, Raseinių r.–
1978 03 29 Kaunas), pedagogas, žurnalistas, vertėjas, Lelijos Bartkienės vyras. Baigė Raseinių g-ją ir VDU. Bendradarbiavo žurnaluose
„Kultūra“, „Talka“ ir kt. Nacmečiu dirbo „Litekso“ fabriko Kaune
buhalteriu. 1945–1948 Grožinės literatūros leidyklos redaktorius,
1948–1949 Laukuvos gimnazijos mokytojas. 1950 pradėjo dirbti Babtų
vid. m-kloje, 1957–1960 jos direktorius. Pablogėjus sveikatai, dirbo
Kauno viešojoje bibliotekoje. Palaidotas Kauno Romainių kapinėse.
BARTKUS Stepas (1908 P kapurnis, Raseinių r.–1988 Babtai),
tautodailininkas. 1929 baigė dviklas ž. ū. m-klą Ras iniuose. kininkavo, ištremtas į Sibirą. 1957 grįžo į Lietuvą, iki pensijos dirbo Pagynės
t. ū. staliumi.
edžio drožyba susidomėjo apie 1970, aktyviausiai
dirbo 1973–1981. Darbai eksponuoti parodose Vilniuje, Dr skininkuose,
Ru šiškėse, Raud ndvaryje, Babtuose. Dalis jų saugoma BK .
BARTKUS Šarūnas (gim. 1948 01 11 Pl kščiai, Šaki r.), agronomas. Baig s Bais galos vid. mokyklą, 1969 baigė L A Agronomijos
fakultetą. 1969–1973 dirbo emėtvarkos institute. 1973–1982 Vytėnų
SDBS eksperimentinio ūkio vyriaus. agronomas, direktoriaus pavaduotojas. 1982–1999 Kauno augalų veislių tyrimo stoties direktorius.
am vadovaujant labai išaugo uniškių gyvenvietė, buvo pastatyta
apie 50 butų stoties darbuotojams. 1999–2000 dirbo „Agrokoncerne“,
nuo 2000 ūkininkauja, augina sodą.
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BAR DA-BRADAUSKAS Antanas, žr. A. Barzdos str. „BarzdaiBradauskai ir jų dvaras uniškiuose“ šios kn. p. 291–292.
BAR DA-BRADAUSKAS uozas (1896 01 14
un škiai–1953
08 20 ar 28 d. Novoči nka, Irk tsko sr., R sija), Lietuvos karinis
veikėjas, inžinierius, brigados generolas (1938). okėsi Kauno gimnazijoje, trumpai Petrogr do u-to matematikos fak. 1916 mobilizuotas
į Rusijos kariuomen , baigė Peterhofo praporščikų mokyklą. 1917
kovojo fronte L tvijoje, 1918 buvo vokiečių nelaisvėje. 1919 Lietuvos
kariuomenės savanoris, Vilkav škio apskrities Kalvar jos, Virb lio ir
Kyb rtų karo komendantas. 1919–1926 kuopos vadas, bataliono vado
padėjėjas. 1922 baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1924 Fontenbl
(Prancūzij ) studijavo automobilių panaudojimą kariuomenėje. 1929
baigė LU Technikos fak. 1926–1927 technikos pulko bataliono vadas,
pulko teismo pirmininkas, 1928–1930 (su pertraukomis) Karo technikos
štabo viršininkas. 1930–1940 Karo butų skyriaus viršininkas. Vadovavo kareivinių statybai Gaiži nų poligone, Kla pėdoje, Pag giuose,
Pl ngėje, Tauragėj , Ukmergėj . SSRS okupavus Lietuvą, 1940 liepos–rugpjūčio mėn. Liaudies kariuomenės karo technikos viršininkas, vėliau demobilizuotas. Per nacių okupaciją dirbo ekonominėse
bendrovėse ir VDU. 1945–1947 Kauno valst. u-to Transporto mašinų
katedros vedėjas. 1947 10 22 suimtas, kalintas Vilniuje. 1948 02 14
nuteistas 10 m. lagerių ir išvežtas į ršos kalėjimą. 1948–1953 kalėjo
Nor lske, vėliau perkeltas į i nos lagerį, kur žuvo. 1993 prie namo
Kaune (Savanorių pr. 65) atidengta memorialinė lenta. Apdovanotas
Ldk Gedimino 3 laipsnio (1928), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1930)
ordinais, Savanorių medaliu (1928), Lietuvos Nepriklausomybės medaliu (1929), Lietuvos ir stijos ugniagesių garbės ženklais. (LC A,
f. 930, ap. 5, b. 213; f. R-222, ap. 1, b. 3, l. 83–84.)
B R KŠTIS Valdas (1959 08 04 Kaunas), tautodailininkas,
Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Baig s Kauno 27 vid. m-klą,
1982 KPI įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialyb . 1982–1985
dirbo P nevėžio „ krano“ gamykloje. Pl ngės „ inijos“ meno dirbinių
įmonei gamino medinių suvenyrų etalonus. 1985 atvyko į Babtus,
įsidarbino VSDBS-LSDI eksperiment. ūkyje, jam buvo patikėta ūkio ir
miestelio puošyba. Tuo metu išdrožta ąžuolinė kompozicija-iškaba prie
LSDI, „ ergaitės“ skulptūra prie kultūros namų, daug smulkesnių
taikomojo meno kūrinių. Po 1990 verčiasi kūrybine veikla. Sukūrė ar
atkūrė senovinius interjerus uozo asiulio knygynų tinkle, emaitkiemio dvare, Tr kų V kės dvaro koplyčioje (klausykla ir sakykla),
kituose istoriniuose objektuose Vilniuje ir Kaune. V. Berūkščio darbų
yra Nacionalinio muziejaus fonduose.
B K VI N (Pacauskaitė) Skaistė (1948 08 09 Kilbisa ), sportininkė, SSRS sporto meistrė, nac. kategorijos irklavimo teisėja (1989).
Baigė Panevėžiuko 8-met ir Babtų vid. mokyklas bei LVKKI (1972).
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1972–1977 Kauno restoranų ir kavinių tresto sporto metodininkė, 1977–
1987 LVKKI Irklavimo katedros dėst., 1987–1990 Kvalifikacijos kursų
vedėja, 1991–1996 Kvalifikacijos kėlimo f-to prodekanė, 1996–2000 dekanė,
2000–2013 LKKA T stinių studijų centro direktorė. Lietuvos kūno kult.
mokyt. asociacijos viceprezidentė (2000–2013), Lietuvos irklavimo fed-jos
Teisėjų kolegijos pirm. (2001–2004). Vienvietės (1969), porinės dvivietės
(1970), porinės keturvietės (1970, 1972) Lietuvos irklavimo čempionė.
Lietuvos komandinio čempionato porinės keturvietės valties irklavimo
varžybų (1970), tarpt. varžybų ir regatų (1969–1979) laimėtoja. SSRS
jaunimo vienvietės valties irklavimo čempionė (1969), SSRS porinės keturvietės irklavimo vicečempionė (1969). Trenerė – . Aleksandravičienė.
BUINAUSKAS Napoleonas Ksaveras (1940 02 27 Gaižuv lė),
dviratininkas, sporto treneris. Baigė Gaižuvėlės pr. ir Babtų vid. m-klas,
LVKKI (1966). 1966–2007 Alyta s vaikų ir jaunimo sporto mokyklos,
nuo 2007 Alytaus sporto rekreacijos centro dviračių sporto treneris.
SSRS sporto meistras (1964), nusip. mokytojas (1976), Lietuvos nusip.
treneris (2004). Apdovanotas Kūno kultūros ir sporto depart. sidabro
medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ (2000). ymiausias auklėtinis – A. Baranauskas, Lietuvos plento dviračių (2005) ir triskartinis
treko dviračių čempionas,
VIII
(2004, Atėnai) 11 v. laimėtojas.
BRA AITI N (Paplauskaitė) Anelė (1941 04 08 iele šupis,
Pr enų r.–1999 02 03 Garliav , Ka no r.), medicinos darbuotoja, žmonių
vadinta daktaryte Kazyte. 1958 baigė Prienų vid. m-klą, 1964 Kauno
medicinos mokykloje įgijo medicinos felčerės diplomą. 1964–1967
Vilkav škio r. Ket rvalakių felčerių ir akušerių punkto vedėja, Višt čio
ligoninės felčerė, 1967–1968 felčerė Kačerginės ambulatorijoje. 1968
balandį atvykusi į Panevėži ką felčerių ir akušerių punkto vedėja
dirbo per 30 metų – iki 1999 01 13 ir pelnė didel vietos žmonių
pagarbą. i labai stropiai, kvalifikuotai gydė ir prižiūrėjo ligonius,
organizavo donoryst , aktyviai dalyvavo apylinkės kultūrinėje veikloje.
Palaidota Garliav s sen. on čių kapinėse.
B DAVAS Stasys (1908 03 18 Papilė–1966 09 09 North Palm
Beach, Florida, AV), kunigas, prozininkas ir poetas. Iki 1922 mokėsi
Papilės pr. m-kloje, 1927 baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 1927–1929 m.
studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1929–1932 VDU. Kurį laiką
vikaravo Babtuose, aktyviai bendravo su apylinkių jaunimu. Vėliau
kunigavo, buvo įvairių mokyklų kapelionas. 1944 m. pasitraukė į
Austriją, Vokietiją. 1947 m. atvyko į AV, čia kunigavo, reiškėsi išeivijos visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Palaidotas ajamyje.
Išleido knygas Širdies stygoms virpant (1926), Broliuk, nevirkdink seselės
(1928), Už motinos meil (1928), Širdys ir gėlės (1932), Mokytojas Banaitis
(1935), Loreta (1936, 1952), Sala (1939), idurnakčio svečiai (1943), arpai
skamba (1952), Uždraustas stebuklas (1954), ūsti siena (1959), Malonės
kalnas (1967), ūkas ant vieškelio (1969), Europietė (1976).
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BUIV DAS Konstantinas (1907 08 09 Vik nai–1991 Panevėžiukas), kultūros darbuotojas, tautodailininkas. Baigė Vikūnų pradin
m-klą. Dirbo tėvo ūkyje, 1938 medžio drožybos mokėsi Kaune pas
uozą Laurinkų. 1940–1941, 1944 Panevėžiuko apylinkės pirmininkas.
1945–1948 Panevėžiuko klubo skaityklos, 1948–1960 bibliotekos vedėjas.
1964–1967 dirbo Panevėžiuko plytinėje kūriku. 1948, 1953, 1957 ir
1959 rinktas į Panevėžiuko apylinkės tarybą. Apdovanotas LSSR AT
Prezidiumo garbės raštu. Išmok s medžio drožybos paslapčių, nuo
1927 dalyvavo parodose. Nemažai darbų saugoma Babtų kraštotyros
muziejuje. Lietuvių literatūros ir meno dekados metu askvoj eksponuota „Istorinė Lietuvos lenta“, įvertinta SSRS kultūros ministerijos
ženklu „Už kūrybinius laimėjimus“.
BURN KIS Arvydas (1955 Sitk nai), gydytojas, biomedicinos
m. dr.
okėsi Sitkūnų 8-metėje mokykloje, 1970–1973 Babtų vid.
m-kloje, 1973–1979 studijavo K I
edicinos fakultete. Stažavosi
Leningr do rentgenoradiologijos institute (Rusija, 1981–1987). Dirbo
1979–1980 Resp. Vilniaus klinikinės Raudonojo Kryžiaus ligoninės
gydytoju, 1980–1990 Vilniaus onkologijos centro Distancinio spinduliavimo sk. gyd. radiologu, 1992–1996 – vyr. ordinatoriumi, nuo
1996 Konsultacinės poliklinikos ved., nuo 1997 – Lietuvos onkologijos
centro (dabar Nacionalinis vėžio institutas) Radioterapijos sk. vedėju.
Lietuvos onkologų draugijos narys. Lietuvos spindulinės terapijos
sąjungos narys. okslo veikla apie 30 straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje; geriausio pranešimo uropos terapinės radiologijos ir
onkologijos sąjungos metiniame suvažiavime Ispanijoje bendraautoris
(1994); knygos Pagrindinių piktybinių navikų lokalizacijų diagnostikos ir
gydymo pagrindai vienas iš rengėjų.
PLIAUSKAS Antanas (1925 Trak čiai, G rkalnio vls.–2006 04
17 Pag nė), ekonomistas. 1943 baigė Raseinių gimn., 1966 – L A.
33 metus dirbo Pagynės tarybinio ūkio vyriausiuoju buhalteriu.
DANAUSKAS Algimantas Petras (1944 01 07 Sugi tai, Raseinių r.), inžinierius. okėsi Taub čių ( rbarko r.) prad. m-kloje,
1963 baigė Nemakščių (Raseinių r.) vid. m-klą, 1968 KPI. 1969–1972
Lietuvos mašinų bandymo stoties Dome kavoje inžinierius bandytojas,
1972–1975 Kud rkų kolūkio (Pr enų r.) vyr. inžinierius, 1975–1990
Vyt nų SDBS eksperimentinio ūkio vyr. inžinierius. 1990–1995 Babtų
apylinkės viršaitis, nuo 2009 – seniūnaitis.
DANAUSKI N
anina (1947 02 20 Taub čiai, urbarko r.),
kultūros darbuotoja. okėsi Taubučių pradinėje ir Vid klės (Raseinių r.) vid. m-klose, 1967 baigė Kauno I vid. m-klą. Dirbo Kudirkų
(Prienų r.) kultūros namuose, bibliotekoje. 1975–1993 Vytėnų SDBS
bibliotekininkė. 1992–2008 Babtų KN/K direktorė.
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DAUGUVI TIS onas (1928 08 16 Barga liai, Radv liškio r.–
2014 06 20 Kaunas), kultūros darbuotojas, choro dirigentas. okydamasis Gri kiškio progimnazijoje priklausė Lietuvos laisvės armijai, už
ką 1945 pabaigoje sovietinio karo tribunolo nuteistas 10 m. lagerių
ir 5 m. tremties. Paleistas 1954. 1954–1958 Kauno uozo Gruodžio
muzikos m-kloje mokėsi chorinio dirigavimo, 1973–1978 m. studijas
neakivaizdiniu būdu t sė Leningrado kultūros institute. 1958–1965
Babtų KN meno vadovas. Suorganizavo mišrųjį chorą ir jam vadovavo. Nuo 1965 Kauno rajoninių KN meno vadovas. 1975–1977 Kauno
šilko kombinato dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir
dirigentas. 1978–1987 Kauno miesto kultūros skyriaus metodininkas,
iki 1990 Kauno „Inkaro“ gamyklos KN dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. Iš buvusio „Inkaro“ ansamblio
ir akcinės bendrovės „Silva“ dainininkų suorganizavo mišrųjį chorą,
kurį parengė 1994 ir 1998 Pasaulio lietuvių dainų šventėms. Kartu
su . Kupstu on čių vid. m-loje suorganizavo vaikų pučiamųjų instrumentų orkestrą. Kauno r. ir Kauno m. dainų švenčių dirigentas
ir vyr. dirigentas, uozo Naujalio chorų konkursų Raudondvaryje
organizatorius. 1988 m. apdovanotas Kultūros žymūno ženklu. Išleido
beletrizuotų prisiminimų knygas „Gyvenimo duobėje“ (1997, 2008),
„ ano kaimas“ (2014), eilėraščių rinkinius „Trykšta skaidrūs šaltiniai“
(2000), „ an dar vieno pavasario trūksta“ (2008). ( ubrickas B.
Pasaulio lietuvių chorvedžiai enciklopedinis žinynas, Vilnius, 1999; Fedaravičius K. Nuoširdus kūrėjas onas Dauguvietis, Lietuvos aidas,
2014, lapkr. 8.)
D D LI N Aleksandra (1926 02 14 Raudon nai, urbarko r.),
kultūros darbuotoja. Baigė urbarko vid. m-klą. 1963–1981 dirbo Babtų
KN direktore, buvo gera organizatorė. os darbo pradžia sutapo su
Vytėnų SDBS miestelyje įsikūrimu, kai čia atsirado daug kultūrą ir
meną puoselėjančios inteligentijos. Kartu su meno vadovu . Dauguviečiu subūrė gausų meno mėgėjų būrį, veikė per 20 įvairių trupių,
ratelių, klubų. pač brandūs buvo mišrus choras, dramos kolektyvas,
šokių rateliai; rengtos ekskursijos į profesionalų spektaklius, kitas
sovietines respublikas.
DI ŠI N Stefanija (1935 06 19 Kil va,
kiškės vls.), kultūros
darbuotoja. Baigė ekiškės vid. m-klą, 1958 – uozo Gruodžio muzikos
m-klą. 1958–1983 Kauno „Inkaro“ gamyklos KN direktorė. 1983–1990
Babtų KN direktorė, vėliau ekiškės KN direktorė. Kartu su meno
vadove Danguole
ikelskiene pagyvino Babtų kultūrinį gyvenimą,
išradingai rengė teminius vakarus, režisavo suaugusiųjų ir vaikų
spektaklius („Vedybų monologas“, P. Putvino „Panaktinis ir skalbėja“,
A. Lindgren „ ažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ ir kt.).
os iniciatyva pradėta rengti dramos kolektyvų šventė „Kaimiškoji
rampa“, į kurią atvykdavo mėgėjų trupės iš įvairių Lietuvos rajonų.
Apdovanota SSRS ir Lietuvos kultūros institucijų garbės raštais.
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D V DAITIS Pranas (1928 05 24 Runkia , arijampolės r.–
1977 05 28 Sarg nai, Kaunas), mokytojas. 1947 baigė A. ickevičiaus
gimn. Kaune, dvejus metus studijavo Kauno valst. u-te. 1960 baigė
ŠPI rusų k. ir literat. fak., 1963 – Valstybinius centrinius neakivaizdinio užsienio kalbų mokymo kursus
askvoje (vokiečių k.).
okytojavo Gruzdži (Šiauli r.), žvilko ( rbarko r.) vid. m-lose.
1954–1977 Babtų vid. m-kloje dėstė rusų k. ir literat., vokiečių k.
1960–1962 m-klos direktorius. Tragiškai žuvo Sarg nuose, palaidotas
Babtuose. (MBE)
DULSKI N Danutė arija (1958 04 08 Irk tsko sr. Bod ibo r.
(Sibiras), mokytoja metodininkė (1998). 1976 baigė Kaišiadori r.
Kr onio vid. m-klą, 1981 VU matematikos studijas. Nuo 1981 dirba
Babtų vid. m-kloje/gimn., išleido 5 auklėtinių laidas. 1998–2010 Kauno r. matematikos mokytojų metod. tarybos pirmininkė, Kauno apskr.
matematikos mokytojų metod. tarybos narė. Nuo 2004 valst. matematikos brandos egzamino darbų vertinimo komisijos narė. 2006–2009
Babtų gimn. tarybos pirmininkė. Už gerus darbo rezultatus ir aktyvią
visuomenin veiklą apdovanota Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto sk., Kauno r. mero, Kauno apskrities viršininko administracijos,
Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais.
DULSKIS indaugas (1958 10 01 Kaišiadorių r.), istorijos mokytojas metodininkas. 1976 baigė Kauno 31-ąją vid. m-klą, 1981 VPI
Istorijos ir pedagogikos fak. Nuo 1981 dirba Babtų vidurinėje mokykloje (dabar gimn.), išleido 6 auklėtinių laidas. Kartu su mokiniais
sėkmingai dalyvauja rajono ir respublikos konkursuose, olimpiadose,
yra tap nugalėtojais ar prizininkais. Keletą kadencijų buvo gimn.
tarybos, atestacinės komisijos, kitų gimnazijoje veikiančių darbo grupių
narys. Apdovanotas Kauno r. Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus,
Kauno r. mero, Švietimo ir mokslo, Krašto apsaugos ministerijų, kitų
institucijų padėkos raštais.

D. Dulskienė
M. Dulskis

I
NTAS onas (1948 04 11 V versos, Ukmerg s r.), miškininkas, tautodailininkas medžio drožėjas. Baigė S esikų vid. m-klą
ir Kauno A. Kvedaro miškų technikumą, dirbo Kar lgirio girininko
pav., Sitkūnų girininku. Rinko įdomias pintis, gumbus, kreivas šakas, kitas gamtos išdaigas. Drožinėti pradėjo pamat s tautodailininko
Kazio Balčiūno darbus. Išpjaustė kūrinius „Velnių teismas“, „Velnias
su gitara“, „Šokantis velnias“, „Velnias-žvakidė“, „Bitlas“, „ vakidėpelėda“. Sukūrė meniškas iškabas Kar lgirio ir Babtų girininkijoms.
FILIPAVI I N Virginija (1950 01 02 Kaunas), verslininkė. Baigė
Šiaulių F. emaičio vid. m-klą, o 1973 VPI rusų kalbos ir literatūros
specialyb . 1973–1985 dirbo Šaki r. ,, inijos“ draugijoje ir švietimo
skyriuje, 1985–1988 Babtų apyl. ,,Nevėžio“ kolūkyje. Nuo 1988 UAB
,, dvinta“, nuo 1994 UAB ,,Vijus“ direktorė. Veiklos sritis – prekyba
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medicinos prekėmis. Nuo 2005 vadovauja Panevėžiuko bendruomenės centrui. Už aktyvią veiklą apdovanota LR Seimo, emės ūkio
ministerijos, Respublikinės bendruomenių sąjungos ir Kauno rajono
savivaldybės padėkomis.
GAL INI N (Rašinskaitė) Genovaitė (1952 Alt jaus kr. esnak vka (Rusija), ūkininkė. Su šeima 1956 grįžusi iš tremties, baigė
KPI. Dirbo arijampolėje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , atsiėmė
senelio
ečio Rašinsko, Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo, dvarą
Kriv nus, kur su vyru Alfridu žingsnis po žingsnio, naudodamiesi
ir S parama, ėmė kurti verslą, atstatinėti sovietmečiu nustekentą
sodybą. Šiuo metu Galminai turi 150 ha žemės, laiko apie pusšimtį
holšteinų, žalųjų veislių karvių, plečia pieno ūkį.
G L INI N (Petrikaitė) Sonata (1996 05 02 Babtai), sportininkė (vienvietės irkluotoja).
okėsi Babtų gimn., baigė 7 klases.
2015 baigė Kauno Gedimino sporto ir sveikatingumo gimn., LS U
kineziterapijos spec. studentė. Sportuoja nuo 13 metų. Pasiekimai
2014 aunių vasaros olimpinėse žaidynėse (Nanjing, (K nija) IV v.,
2015 uropos čempionate VI v., 2015 Universiadoje (Kvangdžu, P. Kor ja) – sidabras, 2015 Pasaulio jaunimo (iki 23 m.) čempionate (Plovdivas, Bulgarija) – bronza.
GI DRAITIS Romualdas (1750 02 07 Babt nas–1842 10 15
V ršuva), 1794 sukilimo veikėjas, generolas leitenantas. Kil s iš
Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės. Tarnybą pradėjo 1765
Lietuvos 2 pėst. pulke. Baro konfederacijos metu tarnavo
ykolo
Kazimiero ginskio dalinyje. 1794 sukilimo LDK vienas organizatorių. Šiauliuose balandžio 16 d. su kitais paskelbė pirmąjį LDK
gyventojų sukilimo aktą. Nuo balandžio 24 d. Lietuvos tautinės
aukščiausiosios tarybos narys, generolas leitenantas. Birželio–rugpjūčio mėn. emaičių divizijos dešiniojo sparno vadas. Liepos 29 d.
laimėjo Sal čių kautynes. Sukilimui pralaimint 1794 m. rugpjūčio
pabaigoje su savo daliniais pasitraukė į L nkiją ir dalyvavo ginant
Varšuvą. Sukilimą numalšinus emigravo į Prancūz ją. Per prancūzmetį, 1812 – Lietuvos laikinosios vyriausybės komisijos Karinio
komiteto pirmininkas. Lietuvos bajorų pulkų, formuojamų Napoleono
I armijai, generalinis inspektorius. 1812 08 31 Napoleono generolo
Van ogendorpo pavedimu paskirtas besiformuojančių lietuviškų
dalinių vadu. 1813 01 30 jo vadovaujama Lietuvių raitelių divizija
rusų kazokų sumušta Ryt Pr sijoje, prie Sierakovo, generolas ir
daug jo karių pateko į nelaisv . Iki 1815 kalėjo Arch ngelske, kai
buvo įkurta Lenkijos Kongreso karalystė, jam leista grįžti į Varšuvą. 2004 04 30 Lietuvos kariuomenės artilerijos batalionui suteiktas
Generolo Romualdo Giedraičio vardas. ( ikipedija)
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GIRNIUS onas (1959 09 03 Kani kai), muzikantas.
okėsi
Babtų vid. m-kloje, 1982 baigė . Gruodžio muzikos m-klą. 1983–2001
tarnavo VR
Vidaus tarnybos 1-ajame pulke, nuo 1991 vadovauja
Babtų KN/K dūdų orkestrui „Algupys“ (jame groja nuo susikūrimo
1970) ir kaimo kapelai „Šventupis“.
GIRNIUVI N (Barštytė) Violeta (1947 06 20 Vandži gala,
Kauno r.), pedagogė. . Barštienės dukra. okėsi Kačerg nės pradinėje, 1964 baigė Babtų vid. m-klą, 1968 VVPI prancūzų k. studijas.
1968–1971 prancūzų k. mokytoja Babtų vid. m-kloje. 1971–1993 LVA
dėstytoja ir bibliotekininkė, 1993–2010 prancūzų k. dėstytoja VDU.
Išleido metodinių priemonių studentams (1997, 2003), stažavosi
Prancūzijos Bezans no ir Le
no, Šv dijos psalos u-tuose, yra
Lietuvos–Prancūzijos asociacijos Kauno skyriaus tarybos ilgametė narė.
GRIGAITI N (Počiuipaitė) alina (1945 12 06 Gaižuv lė),
dailinininkė dizainerė. Baigė Panevėžiuko aštuonmet ir Babtų vid.
m-klas, 1969 Lietuvos dailės i-te įgijo knygos iliustracijos specialyb . Kurį laiką dėstė Šiaulių pedagoginiame i-te. 1970–1995 dirbo
Sąjunginio techninės estetikos TI Vilniaus filiale, Lietuvos dizaino
institute, UAB Dizaino institute. 1995 su grupe bendraminčių įkūrė
UAB „Proginis dizainas“ ir dirbo jos vadove. Dalyvavo Lietuvos,
SSRS bei užsienio dizaino parodose. Kuria grafinio dizaino objektus,
apipavidalina knygas, žurnalus, reklamos leidinius, rašo dizaino
klausimais, lieja akvareles, kuria žaislus.
GRIG RAITIS Vidas (1960 05 24 Sitkūnai), istorikas, teisininkas.
Baigė 1978 Babtų vid. m-klą, 1984 Vilniaus valst. pedagoginį institutą,
2004 . Riomerio teisės universitetą. Dirbo mokytoju, Švietimo ir
mokslo ministerijos tarnautoju, leidykloje, LR vyriausybės kanceliarijos patarėju. 1998–2010 LR archyvų departamento gen. direktorius,
kultūros ministro patarėjas. Nuo 2013 Kino centro Filmų sklaidos,
informacijos ir paveldo skyriaus vyr. specialistas. Išleido kn. Lietuvos
kariuomenės technika 1918 1940 (2009).
GRIG RAVI IUS Vytautas (1940 08 09 Gaižuvėlė–2014 Vilnius), inžinierius, tautodailininkas, meno kūrėjas (2008). 1957 baigė
Babtų vid. m-klą, čia mokytojai Albertas Bendoraitis ir Anicetas
Nemčinskas įskiepijo tapybos ir piešimo įgūdžius. 1962 emės ūkio
akademijoje įgijo inžinieriaus mechaniko diplomą. Per 40 metų dirbo gamyboje ir pedagogu, kurį laiką dėstė Alž ro mokymo centre
Bordj el Bahri mieste. 1987–1993 Bukiškių ž. ū. m-klos direktorius.
1968 Vilniuje baigė urijaus Danilovo dailės studiją, mokėsi pas Algimantą Švėgždą. Nuo 2001 Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
Personalinės parodos Vilkijoje, Raudondvaryje, Kauno r. merijoje ir
jubiliejinė – Babtuose.
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GRINI N ( iliušytė) Alina (1916 04 28 Tv rė, Rusija–1998 01
i nchenas, Vokietij ), pedagogė, visuomenės veikėja, lietuvių literatūros ir meno tyrinėtojo . Griniaus žmona. Per PPK šeima iš
Gaili šių k. buvo pasitraukusi į Rusiją. VDU studijavo lietuvių ir
prancūzų literatūrą, pedagogiką, psichologiją. 1943 m. baigė VU.
1941–1944 dalyvavo antinaciniame ir antisovietiniame pasipriešinimo
judėjime, buvo Lietuvių fronto (LF) narė. 1944 pasitraukė į Vokietiją;
lietuvių tremtinių mokyklose dirbo pedagoginį darbą. 1948–1953 Pabaltijo moterų tarybos narė, vėliau šios organizacijos atstovė Vakarų
Vokietijoje, ateitininkų, LF bičiulių, Vokietijos lietuvių bendruomenės
veikėja (1967–1968 krašto valdybos narė). 1955–1958 „Amerikos balso“
radijo redakcijos
iunchene darbuotoja, bendradarbiavo su „Laisvės“, „Laisvosios uropos“ radiju; Bendrojo Amerikos lietuvių fondo
tarnautoja iunchene; Lietuvos moterų klubų federacijos Vokietijoje
pirmininkė. 1954–1998 Lietuviškųjų studijų savaičių uropoje meno
programų rengėja, lietuvių jaunimo šokių kolektyvo „Ratukas“ įkūrėja,
1968–1990 vadovė. Bendradarbiavo laikraščiuose „Ateitis“, „Darbininkas“, „Draugas“, „ uropos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, leido ir
redagavo įvairius biuletenius. Palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse.
GUD L VI IUS Adolfas (1937 Piep liai–1992 Kaunas), pedagogas, imtynių SSRS sporto meistras. okėsi Vareik nių prad., Babtų
vid. m-klose. 1959 m. baigė LKKI. Dirbo pedagogu Vandži galoje,
Kaune ir kt. (MBE)
GUD L VI IUS Vaclovas (1945 06 01 Vareik niai), inžinierius
mechanikas, verslininkas. 1956 baigė Vareikonių prad., 1960 Panevėžiuko aštuonm., 1963 Babtų vid. m-klas, 1969 Šiaulių K. Didžiulio
politechnikumą, 1983 – KPI. 1983–1992 įvairias pareigas ėjo Panevėžio autoservise. Nuo 1992 UAB „Darsna“ savininkas ir direktorius.
1972–1984 dalyvavo SSRS ir Lietuvos lengvųjų automobilių žiedinėse
lenktynėse. SSRS sporto meistras (1984).
IGNATAVI I N Aleksandra (1930 04 13 V siškiai), pedagogė. okėsi V driškių ir Papa čių prad., uniškių septynm. m-klose,
1956 baigė Kauno pedagogin m-klą, 1970 VPI. Dirbo Kauno vaikų
darželiuose, o nuo 1963 iki pensijos – Sitkūnų pagr. m-kloje, kuri
vėliau peraugo į dešimtmet . Buvo renkama į Babtų apyl. tarybą,
rūpinosi kultūros klausimais. Šios monografijos bendradarbė.
A VI I N (Klibavičiūtė) advyga (1937 09 27 Sed ), gydytoja. 1956 baigė Sed s vid. m-klą, 1965 – K I (gydomoji specialybė).
Trumpai vadovavo Sarg nų ambulatorijai. 1966 paskirta Babtų ambulatorijos vedėja ir dirbo 35 metus, pelnydama babtiečių pagarbą ir
dėkingumą. 2001–2016 Vš Babtų šeimos medicinos centro vidaus ligų
gydytoja. 2008 suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos
darbuotojo vardas.
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AKUBAUSKI N (Lincevičiūtė) advyga (1937 09 28 Šašiai),
mokytoja, sportininkė. 1966 baigė Babtų vid. m-klą, 1970 KKI. Dalyvavo irklavimo varžybose, SSRS sporto meistrė. Kauno 41 vid.
m-kloje dirbo kūno kultūros ir sporto mokytoja.
AKUBAVI IUS Kazimieras (1900 Babtai–1992 Babtai), vargonininkas, chorvedys. uzikos mokėsi pas uozą Naujalį. Sovietmečiu
dirbo kolūkio sąskaitininku, bet kartu vadovavo Babtų bažnyčios
ir miestelio (nuo 1949), vėliau kultūros namų chorams. Buvo retų
gabumų, – dainas paruošdavo be jokio muzikos instrumento. o
parengtas mišrus choras 1955 Respublikinės dainų šventės konkurse
laimėjo 3-iąją vietą.
ANUŠAUSKAS Robertas (1949 02 11 Net niai, Kauno r.), mokytojas metodininkas. 1964 baigė Sitkūnų aštuonmet , 1967 – Babtų
vid. m-klas, 1971 VPI. 1971–1972 dirbo Pl tiškių ( arijampolės r.)
m-klos direktoriaus pavad. Nuo 1972 Babtų vid. m-klos/gimn. chemijos
mokytojas, rinktas mokyklos tarybos pirmininku, vadovavo Kauno r.
chemijos mokytojų metodiniam rateliui. 1991 išrinktas Kauno r. tarybos deputatu, buvo kultūros ir švietimo komisijos pirmininkas. 2005
pateko į geriausių Lietuvoje mokytojų sąrašą.
G RSKAS onas (1948 05 10 Butrim nys, Alytaus r.), inžinierius statybininkas. Baigė Kauno 22 vid. m-klą, 1978 – KPI Statybos
fakultetą. 1972–1978 emės ūkio statybos tresto Kauno remonto ir
statybos valdybos darbų vykdytojas, 1978–1982 statė Kauno klinikas,
1983–1990 Lietuvos vaisių ir daržovių i-to direktoriaus pavad. statybai
ir energetikai. 1990–1998 statybos kooperatyvo „Lazdynė“ vadovas,
statė namus Lietuvoje, Kaliningr do srityje. 1998–2000 UAB „Salvida“
technikos direktorius, statė gamyklas Ši urės s tijoje. Nuo 2000
UAB „Statybinių konstrukcijų sistemos“ ir UAB „Statybos investicijos“ direktorius ir savininkas. Babtuose gyvena nuo 1984, turi kaimo
turizmo sodybą. Vadovavo S. Dariaus ir S. Girėno paminklo ant
Stabaunyčiaus kalno atstatymo darbams, remia vietos bendruomenės
projektus, šios monografijos rėmėjas.
U
RI N ( uodikaitytė) Rūta (1934 04 05 Deg čiai, Širvint r.–1993 01 26 Babtai), kultūros darbuotoja, dail. Kastyčio uodikaičio ir operos solistės Danguolės uodikaitytės sesuo. okėsi Vilniaus S. Nėries gimn., B ivydiškių ž. ū. technikume įgijo bitininkės
specialyb . 1953 ištekėjo už urgio uočerio ir išvyko į jo gimtin
aže kių r., kur dirbo agronome. 1958 su šeima persikėlė į Panevėžiuko apylink ir daug metų pavyzdingai dirbo ema tkiemio
bibliotekos vedėja. Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, iš užmaršties
kėlė krašto praeities įvykius, nusipelniusius žmones, rūpinosi paveldo
išsaugojimu. Perkelta į Panevėžiuko biblioteką, apleistą įstaigą greitai
pavertė visuomenės traukos centru. Dalyvavo apylinkės kultūriniame
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gyvenime – dainavo vokaliniame ansamblyje, vedė koncertus, skaitė
poeziją. Paskutinius 6 gyvenimo metus rengė dešiniojo Nev žio kranto
kaimų istoriją, paliko jos rankraštį. Ne kartą apdovanota Kauno r.
centrinės bibliotekos, kitų kultūros įstaigų garbės raštais.
U
R T Dalia (1957 08 09 Stumbra , ažeikių r.), televizijos žurnalistė, Rūtos uočerienės duktė. Nuo 1958 gyveno Vareikonių k. 1975 baigė Babtų vid. m-klą, stojo į VU. gijusi žurnalistės
profesiją, pradėjo dirbti Lietuvos televizijos ir radijo komitete. Dar
būdama studentė ir atlikdama praktiką ėmėsi gamtosaugos temų.
ų neapleido ir vėliau – žurnalistė rengė ir vedė laidas 1980–1988
„Gamta ir mes“, 1988–1990 – „ alioji banga“, 1990 – „ kokurjeris“,
1991 – „Vienas pasaulis“, 1993–1997 „Nėra to blogo, kas neišeitų
į gera“, 1998–2000 – „DNR“, 2001–2003 – „Sustok, gamta , 2002–
2003 – „Iguana“, nuo 2003 – „Pradėk nuo sav s“. Dalyvavo pasaulio forumuose klimato kaitos klausimais Rio de aneir (1992),
oh nesburge (2002), rengė reportažus iš pasaulinių „ po“ parodų aponijoje, Ispanijoje bei Kinijoje. Lietuvos žurnalistų sąjungos
ekspedicijos
ato Šalčiaus keliais Filip nuose dalyvė (2011). 1998
įkūrė viešąją įstaigą „ nergijos taupymo priemonės“ ekologinėms TV
laidoms kurti, įrengė Atsinaujinančių energijos išteklių ekspozicinį
centrą Verkių parke. 2012 subūrė Lietuvos atsinaujinančių išteklių
energetikos konfederaciją, tapo jos direktore. . Kudabos premija
(2003), P. Abukevičiaus premija (2016).
UR VI IAI ( urewiczi), bajorų giminė, valdžiusi Pag nės
dvarą, kurį už 13 000 rublių nusipirko iš Svolkienių (Sfolkienių).
Pirmieji savininkai už dalyvavimą 1863 m. sukilime ištremti į Sibirą, ten mirė nuo šiltinės. Palaidoti Kazanėje (Rusija). Konfiskuotą
ir nuniokotą dvarą po kurio laiko atgavo vienintelis lik s sūnus
inžinierius Kazimieras. Išnuomoj s Pagyn , išvyko į Pietų Rusiją,
kur tiesė geležinkelius. Užsidirb s pinigų, po keliolikos metų grįžo
į dvarą, jį praplėtė. Vedė enrietą Slivauskait (Sliwowska), su
kuria susilaukė ketverto vaikų. Anksti mirus Kazimierui ir pašlijus
enrietos sveikatai, dvaras nuskurdo, perėjo į bajorų globą, buvo
išnuomotas Ignacui
acierskiui. Gyvuliai ir inventorius parduoti
iš varžytynių. Vaikus augino enrietos motina anišauskienė ( aniszowska, mergautinė Bočarskaitė (Boczarska), juos išmokslino.
Vienas jų – dzislovas – Pagyn (apie 250 dešimtinių) 1909 06 05
atgavo. Lietuvos žemės reformos metu dvarui palikta 150 ha. Tarp
pasaulinių karų dvare atlikta melioracija, pasodinta liepų alėja, modernizuoti ūkiniai pastatai, o gyvenamajame name veikė centrinis
šildymas. Pagynė vietos ir užsienio ekskursijoms buvo pristatoma
kaip modernaus, gerai valdomo pelningo ūkio pavyzdys. dzislovas
vedė ariją Kunatait (Kunat) iš Surv liškio valsčiaus Šet nių dvaro,
užaugino du vaikus Andžejų ir aniną. Prasidėjus APK, šeima išvyko į Lenkiją, okupacinė sovietų valdžia dvarą 1940 nacionalizavo.
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arijos sesuo Veronika Kunataitė ištekėjo už Aleksandro
ilošo.
ų sūnui eslovui ilošui ( i osz) buvo suteikta Nobelio premija.
(Duomenis 2015 07 29 per anetą
aršand ( archand)- ickevičien pateikė anina urevič- aidaš ( urewicz- ajdasz), gyvenanti
lštyne, Lenkija.)
US VI IUS ykolas (1927 09 29 Kampa , Babtų vls.–1996 03
18 Babtai), mokytojas. 1948 baigė Kėd inių gimn., 1963 – KKI.
1950–1952 Sl kių ir iog ičių septyn. m-klų mokytojas. 1952 pradėjo
dirbti Babtų vidurinėje mokykloje ir kūno kultūros mokytoju čia dirbo
beveik iki mirties. Taip pat dirbo treneriu Pagynėje. Labai rūpinosi
m-klos sporto baze, inventoriumi, atsakingai ruošėsi pamokoms,
buvo mokinių mylimas. Daug jo auklėtinių stojo į KKI, kai kurie
tapo Lietuvos, SSRS čempionais, pasaulio ar tarptautinių varžybų
nugalėtojais, prizininkais. (G. Stonienė)
KALP KAS onas (1899 11 09 Suvain škis, R kiškio r.–2004 05
Babtai), tarnautojas, nepriklausomybės kovų savanoris. PPK metu su
šeima buvo pasitrauk s į Rusiją, baigė amatų ir vairuotojų mokyklas.
1918 grįžo į Lietuvą. 1920 stojo savanoriu į Lietuvos kariuomen .
Klaipėdos išvadavimo dalyvis. Nuo 1930 dirbo Susisiekimo ministerijoje.
1954–1984 gyveno Gailiušių k., nuo 1984 – Babtuose. Apdovanotas
Vytauto Didžiojo ir Ldk Gedimino ordinais, medaliu už Klaipėdos
išvadavimą. Turimais duomenimis, tai ilgiausiai gyven s babtietis –
mirė eidamas 105-uosius metus. Palaidotas Babtų kapinėse. (MBE)
KALVAITIS onas (1923 Papa čiai.–1979 08), sovietinis veikėjas.
1940 Gaili šių apyl. pirm-kas. Nuo 1943 sovietinių partizanų būrio
„Už Tarybų Lietuvą“ radistas. Po APK vėl Gailiušių apyl. pirm-kas,
LLK S Kauno apskr. k-to instruktorius, Vilkijos laikraščio „Komunizmo vėliava“ redaktorius, 1951–1954 Vilkijos r. kolūkio „Pirmyn“
pirmininkas. Vėliau perėjo dirbti į VR sistemą. (Komunizmo vėliava,
Kaunas, 1979, rugpj. 8.)
KALVAITIS urgis (1866 04 07 uniškiai– ), teisininkas. 1890
baigė askv s u-to teisės fak. pirmojo laipsnio diplomu. Dirbo teismuose ir prokuratūroje Rusijoje, Kaukaz (Bak , Tifl syje, erevan ).
1921 iš Tiflisio per Konstantin polį (dabar Stamb las) ir Rum niją
grįžo į Lietuvą ir buvo paskirtas Vyriausiojo tribunolo valstybės gynėju
(prokuroru). Reikšmingai prisidėjo kuriant Lietuvos teisin sistemą,
prokuratūrą. 1928 apdovanotas Ldk Gedimino 2 laipsnio ordinu ir
Nepriklausomybės medaliu.
KA ANDULI N Teofilė (1913 06 17 P džiai, Kėdainių r.– ),
sovietinė veikėja. Buvo baigusi prad. m-klą. Kolūkio „Artojas“ pirmininkė, o susijungus į stambesnį „Pašvaistės“ kolūkį – pirmininko
pavaduotoja, komunistų part. organizacijos sekretorė. Dirbo Antagynės
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klubo skaityklos vedėja, nuo 1965 Veislių tyrimo stotyje un škiuose,
nuo 1968 – Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties
eksperimentinio ūkio daržininkė.
KA INSKAS Stasys (1948 12 07 Butrim nys, Alytaus r.), inžinierius statybininkas. Baigė Butrimonių vid. m-klą, o 1970 – KPI
Statybos fak. 1970–1971 KPI dėstytojas. 1973–1974 Resp. žemės ūkio
gamybinio pastatų rekonstravimo ir projektavimo instituto grupės vadovas. 1974–1980 Kauno 2-ojo statybos tresto 5-osios statybos valdybos
meistras, vyr. darbų vykdytojas. 1978–1980 Lietuvos statybininkų grupės,
stačiusios olimpinius objektus
askvoje, vadovas. 1980–1987 Kauno
statybos tresto 9-osios statybos valdybos viršininkas, 1987–1989 Kauno
remonto tresto vyriaus. inžinierius. 1989–1994 Projektavimo ir statybos
susivienijimo „Kaunas“ (AB „Kausta“) 5-osios statybos valdybos viršininkas. 1994 įkūrė statybos organizaciją UAB ,,Kaminta“, o 2001 UAB
„Kamintos investicija“. Šioms bendrovėms vadovavo iki 2011, tada
verslą perdavė vaikams. Vadovavo Kauno apskrities viešosios bibliotekos, ykolo ilinsko galerijos, lėktuvų remonto angaro Karm lavoje
ir kitoms sudėtingoms statyboms. 1995 apsigyveno Stabaun čiuje.
Laisvalaikio užsiėmimas – meninė kalvystė. ( . Praškevičius)
KARPIUS (Karpavičius) Kazys (1895 07 20 Babt no dv.–1971
10 20 Kl vlendas ( leveland, hio), AV), rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. 1909 atvyko į AV, baigė aukštesniąją mokyklą,
Kl vlendo u-to ekonomijos, anglų literatūros ir komercinės spaudos
kursus. 1915 įsijungė į lietuvių visuomenin veiklą, įstojo į Susivienijimą lietuvių Amerikoje, Tėvynės mylėtojų draugiją. PPK metu
rūpinosi Lietuvos reikalais, nukentėjusių nuo karo tautiečių šelpimu,
Lietuvos gelbėjimo fondo gausinimu. 1917 Niuj rko apyl. tautininkams
įkūrus Tautin tarybą, pirmasis jos sekretorius. 1917–1926 „Sandaros“
narys, 1924–1926 Tėvynės mylėtojų draugijos centro valdybos pirmininkas. Lietuvoje lankėsi 1928 ir 1935 (Pasaulio lietuvių kongresų
metu). 1929–1935 pasidarbavo Klivlendo parke įkuriant lietuvišką
darželį, kuriame buvo pastatyti iš Lietuvos atvežti . Basanavičiaus ir
V. Kudirkos biustai, akmeniniai Gedimino stulpai. Nuo 1940 Lietuvos
ekonominio centro sekretorius. Kuriantis Amerikos lietuvių tarybai
1940 Pitsburge atstovavo tautininkams, 1940–1942 buvo tarybos narys,
sekretorius. Delegacijos 1940 10 15 vizito pas prezidentą F. Ruzveltą sovietų okupuotos Lietuvos nepriklausomybės gynimo klausimu
narys. rganizavo į AV atvykusio A. Smetonos lankymąsi lietuvių
bendruomenėse. Dalyvavo rengiant Amerikos lietuvių seimą 1944 ir
lietuvių diplomatinių atstovybių suvažiavimus 1944 Vašingtone bei
1945 San Franciske. (LE, Bostonas, t. 11, p. 90.)
KARPUS Algimantas (1931 12 25, Babtai–2011 11 22 Vilnius),
mokslo darbuotojas, dr. (fizikos ir matematikos m.). Baigė Babtų
progimn. ir niškio gimn., 1953 – VVPI, kuriame pasiliko dėstyti.
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1964–1974 Bendrosios fizikos katedros vedėjas, nuo 1981 – Fizikos
fakulteto dekanas, docentas (1964). Svarbiausi darbai apie anizotropinių kristalų energijos spektrus, kristalų elektrines ir optines savybes,
fizinių virsmų ir segnetoelektrines savybes. Kn. Molekulinės fizikos
paskaitos (1996), Mechanika paskaitos (2002), Carpio Lietuvoje (2010).
KASPARAVI I N
ofija (1937 11 11 Vareikoniai–2012 10 23),
ilgametė Babtų savivaldybės darbuotoja. Baigė Vareikonių pradin ,
1955 m. – Babtų vid. m-klą. Kelerius metus dirbo Babtų pieninėje, vaikų
darželyje, 1973–1992 Babtų apyl. VK sekretorė, viršaičio pavaduotoja.
KA NAS uozas (1920 04 22 Putr škis, P svalio r.–1991 11 10
Pagynė), agronomas, kraštotyrininkas. 1939 baigė Pasvalio gimnaziją ir
įstojo į L A. ą baigė 1946, kaip gabus, paliktas dirbti akademijoje.
1948 deportavus motiną, brolius ir seseris į Sibirą, iš akademijos atleistas, KGB sektas. Dirbo įvairiose Lietuvos vietose. auno agronomo
profesionalumas, sumanumas buvo pastebėtas ir N. hruščiovo politinio
„atlydžio“ metu paskirtas Pagynės paukštininkystės t. ū. vyr. agronomu.
Šias pareigas ėjo iki 1982. Spaudoje paskelbė per 70 straipsnių. Dalyvavo Sąjūdžio veikloje. Išėj s į pensiją, buvo aktyvus kraštotyrininkas.
Išleido kn. „Pagynė“ (1990), paliko rankraščius „Pagynės gamta“. „ kio
agronomo užrašai“, „Pagynės paukštininkystės ūkio metraštis“, kurie
saugomi BK ir Pagynės bibliotekoje. Palaidotas Babtų kapinėse.
K RU KAS urgis (1855 V siškiai–1950 chir tų–Bulag tų r.,
Krasnoj rsko kr., Rusija), valstietis, knygnešys. Knygas gabendavo iš
Ti žės, jomis aprūpindavo Babtų krašto daraktorių mokyklas. Knygas
slėpti padėdavo Babtų bažnyčios kamendorius Vincas apkus. 1949,
būdamas 92 m., ištremtas į Sibirą, kur netrukus mirė.
KLI AS eslovas (1959 11 18 uginta ), gydytojas, abdominalinis chirurgas. 1978 baigė Babtų vid. m-klą, 1985 K I. 1986–1987
Šiaulių respublik. ligoninės, 1988–2004 Kauno klinik. ligoninės, nuo
2004 Bendrosios medic. praktikos klinikos Kaune gydytojas. Dėstė
chirurgiją 1986–1987 Šiaulių medic. m-kloje, 1987–1998 Kauno medic.
m-kloje ir K I. Stažavosi Vokietijoje, Prancūzijoje, D nijoje.
K R VA Kletas, bajoras, 1863 sukilimo dalyvis, žr. . arkauskienės str. „1863 metų sukilimo kovos Babtų apylinkėse“ šios
kn. p. 235.
K R V S (Korewa), sena Lietuvos bajorų giminė, etninėje
Lietuvoje žinoma nuo Ldk Algirdo laikų. r. šios kn. straipsnius
D. Šniuko „Korevų giminė ir jos pėdsakai Babtų apylinkėse“ (p. 293–
303); B. Korevos „Babtų krašto dvarai, palivarkai ir bajorkaimiai mano
atmintyje“ (p. 304–308); B. Korevos „Prisiminimai apie Panevėžiuko
molio dirbinių fabriką“ (p. 1093–1098).
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K SINSKAIT
iglė (1965 08 14 Vilnius), dailininkė tapytoja, . Šventoraičio žmona. 1983 baigė Vilniaus 31-ąją vid. m-klą.
1983–1989 studijavo LVDI, įgijo tapytojo-pedagogo specialyb . Nuo
1989 surengė per 10 personalinių parodų, dalyvavo daugiau kaip
20 grupinių parodų. Nuo 2001 Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
P. Dumšienės knygos „Nemeskit rožių į jūrą“ (2007) iliustracijų
autorė. Gyvena ir kuria Babtyno emaitkiemio dvare, kuruoja čia
vykstančius dailės plenerus.
KRASAUSKAS Robertas, bajoras, 1863 m. sukilimo dalyvis,
kil s iš Babtų. okėsi Kėdainių gimn., dirbo taikos tarpininko Korevos raštininku Raseinių apskr. Prasidėjus sukilimui buvo B. Koliškos
būrio 1-ojo bataliono puskarininkis. Po 1863 05 07 pralaimėtų kautynių ties B ržais organizavo partizanų būrį Raseinių apskr. ir jam
vadovavo. 1863 06 11 kovojo su caro kariuomene prie Ke mės, 1863
09 03 prie Piep lių. Būrys Kauno apskrityje išsilaikė iki 1864 08.
Paskui R. Krasauskas išvyko į užsienį.
KUDR VI IUS Arvydas (1954 02 03 Sitkūnai), informacinių technologijų specialistas. okėsi Sitkūnų aštuonm. ir Babtų vid. m-klose. 1976
baigė VU. 1976–1978 Fizikinių energetikos problemų instituto inžinierius.
1978 išvyko į Slov niją, gyvena sostinėje Liubli noje, dirba Slov nijos
bankininkystės sistemoje, kuria programin įrangą ir kompiuterines
užduotis. Vadovauja Slovėnijos lietuvių bendruomenei. (BME ir kt.)
LIAUDANSKIS (LIAUDANSKAS) Kostas (1889 02 21 Šašia –1972
09 23 Los ndželas (Angeles, LA), AV), Lietuvos karininkas. 1909 baigė
V tebsko Aleksandro III gimnaziją, 1916 – Tiflisio (Tbilisis, Gruzija)
karo mokyklą. 1921 06 03 mobilizuotas į Lietuvos kariuomen . 1923
10 15 baigė Aukštuosius DLk Vytauto karininkų kursus. Nuo 1925
05 02 kulkosvaidžių 1-osios kuopos vadas. 1926 02 16 suteiktas kapitono
laipsnis. 1926 09 13 paskirtas į 5 pėst. pulką, tarnavo įvairių kuopų
vadu. 1937 10 07 pakeltas į majorus ir paties prašymu paleistas į
atsargą. Nuo 1939 01 12 Lietuvos šaulių sąjungos Babtų būrio vadas.
Nacių okupacijos metu tarnavo Vietinėje rinktinėje Kalvar joje. 1944
pasitraukė į Vokiet ją. 1949 emigravo į AV, gyveno Niū Dž rsio
(New ersey) valstijoje, čia įkūrė lietuvių karių „Ramovės“ skyrių.
1955 apsigyveno Los Andžele, buvo AV lietuvių bendruomenės LA
apyl. pirmininkas, nuo 1961 – Vakarų apygardos valdybos pirmininkas,
dalyvavo ALT o, BALF o veikloje. Palaidotas LA Šv. Kryžiaus kapinėse.
Apdovanotas Ldk Gedimino 4 laipsnio (1932) ir Vytauto Didžiojo 5
laipsnio (1936) ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
(Lietuvos kariuomenės karininkai, Vilnius, 2005, t. 5, p. 63.)
LISAUSKAS Isajus (1893 Vilk nai–1975 01 25), LKP ir sovietinis
veikėjas. obilizuotas į carin kariuomen , vėliau kariavo Raudonosios
armijos gretose. Nuo 1931 LKP narys. 1940 Babtų vls. žemės dalijimo
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komisijos pirmininkas. Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui, pasitraukė į
Rusiją, 1942–1944 Bobr isko r. (Baltar sija) Parchomenko partizanų
būrio ryšininkas. Pokaryje – Babtų valsčiaus VK žemės ūkio komisijos
pirmininkas, žemės ūkio skyriaus vedėjas, partorgas.
L Š S indaugas (1939 09 13 Babtai), teisininkas. 1947–1958
mokėsi Babtų vid. m-kloje, 1962–1971 studijavo teis VU. 1966–1971
Vilniaus 2 apyl. liaudies teismo teisėjas, 1971–1973 LSSR Aukšč.
teismo teisėjas, 1973–1974 LSSR Teisingumo ministerijos Teismų
valdybos vyr. konsultantas. Nuo 1974 – Lietuvos advokatų kolegijos
narys, 1990–1995 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas. Vėliau
dirbo advokatu.
LU KA Alfredas (1939 10 31 Kaunas–1981 08 Santiago de
uba, Kub ), tolimojo plaukiojimo kapitonas. Tėvams apsigyvenus
Stabaun čiuje, vėliau Babtuose, mokėsi vietos vid. mokykloje. 1959
baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklos laivavedybos skyrių, 1964
d sos aukštąją inžinerin jūreivystės mokyklą, paskirtas L tvijos
laivininkystės žinion. ia nuo 1967 plaukiojo tanklaivio „ elskas“
kapitono vyresniuoju padėjėju. 1969 paties prašymu perkeltas į Klaipėdą ir paskirtas garlaivio „Povolžje“ kapitono vyresniuoju padėjėju,
netrukus – kapitonu. Vėliau buvo vieno didžiausių Lietuvos jūrų
laivininkystės laivų „Kapitan hromcov“ kapitonas. 1981 baigė VU
konomikos fakultetą. Rašė eilėraščius, bendravo su poetais P. Širviu, . Kantautu, žurnalistais. Nuskendo nardydamas su akvalangu
prie Kubos krantų, palaidotas Klaipėdoje. o garbei buvo pavadintas
biriųjų krovinių motorlaivis („Kapitonas A. Lučka“). 2007 šis laivas
parduotas Pan mos kompanijai, Rij kos (Kro tija) uoste jame nuleista
Lietuvos vėliava. A. Lučkos portretas bei kitos su jo vardu susijusios
relikvijos ir laivo spaudas perduoti Lietuvos jūreivystės kolegijos,
kurioje kadaise mokėsi kapitonas, muziejui.
LU KA Ričardas (1938 08 30 Kaunas), tolimojo plaukiojimo
kapitonas, Alfredo brolis. 1956 baigė Babtų vid. m-klą, 1959 – Klaipėdos
jūreivystės m-klos laivavedybos skyrių. Dirbo žvejybiniuose laivuose
kapitono vyr. padėjėju, nuo 1965 kapitonu. 1969–1972 komandiruotas
mokyti kubiečių jūrinės žvejybos. Grįž s dirbo Klaipėdos jūrų uosto
locmanu, studijavo jūreivystės mokslus Kaliningrado žuvų ūkio ir
pramonės technikos institute. uvus broliui, vėl pradėjo plaukioti
kapitonu. 1991 m. sausio 13 d. laive „Lev Titov“ iškėlė Lietuvos
vėliavą. 1996–2000 Klaipėdos valstyb. jūrų uosto kapitono pavad.,
2000–2001 kapitonas. 2005–2008 Lietuvos aukštosios jūreivystės m-klos
Navigacijos katedros vedėjas, 2008–2015 valdymo dėstytojas. 1993–1994
kartu su grupe kapitonų ir dail. D. Kanaverskyte sukūrė ir įgyvendino Lietuvos civilinio jūrų laivyno uniformą. 1994–1996 elsinkio
komisijos ( elcom), skirtos Baltijos jūrai nuo taršos saugoti, narys.
1999 įkūrė Lietuvos jūrų kapitonų klubą, kuriam vadovavo 10 m.,
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iki šiol klubo tarybos narys. ūrinės kultūros koordinacinės tarybos
prie Klaipėdos savivaldybės narys. Apdovanotas Ldk Gedimino 1
laipsnio medaliu (1996).
A I NIS Romas (1961 04 15 Kriv nai), ūkininkas. Baigė Babtų
vid. m-klą, 1984 LVA ir įgijo zooinžinieriaus specialyb . 1984–1990
dirbo „Nevėžio“ kolūkyje. Nuo 1992 m. ūkininkauja, kartu su sūnumi
dvinu tvarko 320 ha ūkį.
A AUSKAS Romas (1959 10 11 Kaun škiai, Vilkav škio r.),
ūkininkas, politikos ir visuomenės veikėjas. 1978 baigė Kyb rtų K.
Donelaičio vid. m-klą, mokėsi Vilkij s profesinėje technikos m-kloje,
įgijo vairuotojo šaltkalvio specialyb . 1983 baigė L A, inžinierius
pedagogas. 1984 L A echanizacijos fak. traktorių ir automobilių
katedros asistentas. 1985 Pagynės paukštininkystės t. ū. garažo vedėjas. 1988–1991 Babtų vid. m-klos mokytojas. Nuo 1991 ūkininkauja
Antagynės kaime. 1998–2013 UAB „ avira“ direktorius, 2002–2005
UAB „Raifagra“ direktorius. 1990–1995 Babtų apyl. tarybos pirmininkas.
Nuo 2000 Kauno r. savivaldybės tarybos narys. Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų s-gos narys, Kauno r. skyriaus pirmininkas (1998–2008).
2009–2014 Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas. Nuo
2009 Antagynės kaimo seniūnaitis. Babtų B narys.
ALDUTIS Ričardas (1967 04 20 Pakr ojo r.), ūkininkas.
1986 baigė onišk lio ž. ū. technikumą, įgijo inžinieriaus specialyb .
1989–2000 R.
aldučio individualios firmos „Ferarijus“ vadovas,
nuo 2010 UAB ,,Vėjo alėja“ vadovas. Nuo 1994 ūkininkauja 420 ha
ūkyje Piep liuose.
AL KI N (Ramanauskienė) Stasė (1919 Kriv nai–2007
Babtai ), sovietinė politikos ir ūkio veikėja. Baigė pradžios m-klos
3 klases. Tarnavo pas ūkininkus ir Kaune. 1936 ištekėjo už plento
darbininko A. alecko, kuris 1945 žuvo kare. Nuo 1945 Kani kų k.
dešimtininkė, nuo 1946 Kaniūkų apyl. VK sekretorė, ištekėjo už šios
apyl. VK pirmininko A. Ramanausko. 1947–1950 Babtų vls. moterų
organizatorė, komunistų partijos organizatorė. Likvidavus valsčius
dirbo LKP Vilkijos r. komiteto instruktore, Raudondvario TS politinio skyriaus moterų organizatore. 1951–1957 „Nevėžio“ kolūkio
pirmininkė. 1961–1963 Babtų apyl. VK pirmininkė. Dalyvavo Babtų
KN chore, vaidino spektakliuose. 1947–1951 ir 1951–1954 LSSR AT
deputatė. Apdovanota SSRS „Garbės ženklo“ ordinu, 4 medaliais.
ARKAUSKAS manuelis (1956 02 14 Babtai), inžinierius. 1974
baigė Babtų vid. m-klą, 1979 – VISI iestų statybos fakultetą. Dirba
inžinieriumi projektuotoju „Kelprojekte“. Šios monografijos bendradarbis.
. Mačionis,

. Majauskas,
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ARKAUSKI N
arija (1926 09 10 Vincentav , Kėdainių r.),
istorikė, kraštotyrininkė, Babtų kraštotyros muziejaus įkūrėja. r.
A. Vaičiaus str. „Babtų krašto istorikė ir švietėja arija arkauskienė“ šios kn. p. 1426–1430.
ARK LIS Leonas (1912 07 01 iv niai, Duset vls.–1981 12 04
Kaunas), gydytojas, pedagogas. okėsi Ant lieptės prad. m-kloje, 1932
baigė Kauno jėzuitų gimn. Nuo 1932 studijavo VDU edicinos fak. 1934
baigė Karo mokyklą, pėstininkų leitenanto laipsniu paleistas į atsargą.
1939 dirbo A kštdvario (Tr kų apskr.) ambulatorijos vedėju, vėliau
vertėsi privačia praktika. 1944 08 13–1949 11 30 Babtų ambulatorijos
vedėjas, 1949 12 01–1981 07 01 – Kauno r.
kiškės apylinkės ligoninės
vyresnysis gydytojas. LSSR nusipeln s gydytojas (1965), socialistinio
darbo didvyris (1969). Sovietiniais metais pakeltas į sanitarijos atsargos
majorus. Palaidotas ekiškės kapinėse. Apdovanotas Lenino (1969) ir
Darbo raudonosios vėliavos (1967) ordinais. ekiškiečiai labai gerbia
savo gydytojo atminimą jo vardu pavadinta miestelio gatvė (1987),
prie buvusios apylinkės ligoninės atidengta paminklinė lenta (2002),
o miestelyje pastatytas koplytstulpis (2012), kurį išskaptavo šio krašto
tautodailininkas onas Klizas. Po gydytojo mirties ekiškės ligoninei
vadovavo jo dukra gydytoja Vida Grasilda arkelytė-Rutkauskienė.
AR KAS eslovas (1964 07 23 Kauno r.),
B ,,Pagynė“
vadovas. Baig s Babtų vid. m-klą, Vabalni ko ž. ū. technikume įgijo
techniko mechaniko specialyb . 1987–1988 dirbo Kėdainių r. „Varpos“
kol., 1989–1992 Pagynės paukštininkystės t. ū. Nuo 1992 vadovauja
Pagynės
B.
ASAITI N Daliūtė (1957 02 24 Bi biliškės, urbarko r.),
mokytoja metodininkė. 1975 baigė Raseinių II vid. m-klą, 1984 VVPI.
1976–1986 Gausant škių ( urbarko r.) aštuonm. m-klos mokytoja. Nuo
1986 dirba Babtų vid. m-klos/gimn. lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja, kurį laiką dirbo direktoriaus pavaduotoja.
ATUŠAKAIT
arija (1924–2016), architektė, dailėtyrininkė. r.
I. Dringelytės str. „ arijos atušakaitės talentas“ šios kn. p. 1401–1425.
A IKA uozas (1927 09 29 Kaunas–2013 08 18 Kaunas),
inžinierius architektas. Vaikystėje gyveno pas Babtų vaistininką
S. Saulevičių. 1939 baigė Babtų šešiamet m-klą, vėliau mokėsi Kauno 4-ojoje gimn. 1951 baigė KPI Architektūros fak. 1951–1962 dirbo
Lietuvos mokslų akademijoje, L A. 1962–2011 KPI dėstė braižomąją
geometriją, meninį konstravimą (dizainą), piešimą ir kompoziciją.
Laisvalaikį skyrė žvejybai ir buriavimui, buvo pirmasis Lietuvos
buriavimo federacijos prezidentas. Liejo akvareles, piešė, fotografavo
gamtą, žmones, architektūrą, kolekcionavo knygas ir publikacijas
buriavimo tema. Palaidotas Karm lavos kapinėse. (MBE ir kt.)
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RK VI IUS Algimantas (1969 01 03 Paveju nis, Kauno r.),
dziudo sportininkas. Baigė Babtų vid. m-klą, 1999–2003 studijavo
LKKA. 2000–2003 m. Kauno sporto m-klos „Gaja“ dziudo treneris.
Sporto pasiekimai 1990–1994, 1996, 1998–1999, 2003 Lietuvos čempionas. 1998 ir 2002 Lietuvos tautinės olimpiados nugalėtojas. SSRS
jaunių 1985 žaidynėse II v. SSRS jaunių pirmenybės 1985 – II, 1986 –
III v. SSRS jaunimo (iki 23 m.) 1987 čempionate – III v. uropos
čempionatuose 1993 – V v., 1997 – bronzos medalis, 1999 – sidabro
medalis. 1997 pasaulio čempionate – V v. 1996 Atl ntos olimpinėse
žaidynėse – I v. Daugelio tarptautinių turnyrų, iš jų pasaulio taurės
varžybų, nugalėtojas ir prizininkas. Sportin karjerą baigė 2003, nuo
2004 gyvena A rijoje.
RK VI IUS Antanas (1965 05 30 Pavejuonis, Kauno r.),
imtynininkas, Algimanto brolis. 1983 baigė Babtų vid. m-klą, 1990
LVA, 2010 ŠU įgijo mokytojo kvalifikaciją. empionas 1983 Lietuvos
jaunių, 1984 Lietuvos jaunimo, 1985 Užkaukazės karinės apygardos,
1988 ir 1989 Lietuvos. Daugkartinis Lietuvos čempionatų prizininkas.
Buvo iškovoj s laisvųjų imtynių, sambo, dziudo kandidato į sporto
meistrus kvalifikaciją. Dalyvavo tarptautiniuose turnyruose Airijoje,
stijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje. 2016 laisvųjų imtynių
veteranų pasaulio čempionato V lbžyche ( albrzych, Lenkija) sidabro
medalis. Nuo 2007 Pag gių meno ir sporto mokyklos imtynių treneris,
klubo „Skaluva“ globėjas. Nuo 2007 dirba Pagėgių savivaldybėje.
IKALAUSKAS Vidas (gim. 1955 03 24 aklakovo k., eniseisko r., Krasnojarsko kr., Rusija), mokytojas. Baigė G viškių prad.,
žuol Būd s aštuonm., Sasnav s vid. m-klas (tuomet. Kapsuko r.),
VVPI (1976), įgyta matematikos mokytojo kvalifikacija. dukologijos
magistras (KTU, 2003). 1975–1976 Vilniaus 15 vid. m-klos mokyt.,
1976–1985 Babtų vid. m-klos mokyt., užklasinio ir užmokykl. darbo organizatorius. 1985–2001 Vandžiogalos vid. m-klos direktorius.
Nuo 2001 09 01 Babtų vid. m-klos/gimn. direktorius. Kvalifikacinės
kategorijos mokytojas metodininkas (1994), II vadovų vadybinė
(2005). Apdovanotas 3 švietimo ir mokslo ministro ir Kauno r. mero
padėkos raštais.
IKALAUSKI N Rima (1970 04 17 Babtai), tekstilininkė. Baigė
Babtų vid., Kauno 56 profesin (sukirpėjos ir siuvėjos specialybė) ir
Antano artinaičio dailės mokyklas. Darbuose naudoja įvairias tekstilės
technikas (skiautiniai, šenilas, avalonas ir kt.) savo patirtimi dalijasi
seminaruose ir pamokose. Darbus eksponavo parodose Lietuvoje ir
užsienyje, juos pristato kasmetinėje Kaziuko mugėje.
IK LI NIS Petras (1939 04 04 Smarli nai, Lazd jų r.), moksl.
agronomas, politikos ir visuomenės veikėjas. 1950 baigė Smarliūnų
prad., 1957 Veisiej vid. m-klas. 1963 įgijo L A diplomą. 1963–
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1965 m. Panevėžiuko t. ū. vyriaus. agronomas. 1965–1973 Pagynės
paukštininkystės t. ū. direktorius. 1973–1985 Kauno r. tarybos VK
pirmininkas, 1985–1989 LKP Kauno r. komiteto pirmasis sekretorius.
1989–1991 savarankiškos LKP ir LDDP Kauno r. komiteto sekretorius/
pirmininkas. Nuo 2001 LSDP Kauno r. skyriaus narys. 1990–1993
m. r. tarybos deputatas, 1991 išrinktas r. s-bės tarybos pirmininku.
1995–1997 Kauno apskrities valdytojas. 2000–2003 Kauno r. s-bės
meras. 2007–2011 r. s-bės mero pirmasis pavad. 2000–2011 r. s-bės
tarybos narys. 1992–1995 AB „Statyba“ gen. direkt. pavaduotojas.
2003–2007 Valstybinės lošimų priežiūros komisijos narys. 2007–2010
UAB „Songailai“ direkt. pavaduotojas. 1997–2000 Lietuvos verslo
darbdavių konfederacijos viceprezidentas. 2003–2008 Lietuvos krepšinio
federac. viceprezidentas.
IK LSKI N Danguolė (1957 06 16 Kaunas), choro dirigentė.
Turi . Gruodžio aukštesn. muzikos m-klos (1976) ir Lietuvos valst.
konservatorijos Klaipėdos fak. (1984) choro dirigentės diplomus.
1975–1979 dirbo Veiveri (Kauno r.) KN meno vadove. 1980–1983
vadovavo „Kauno baldų“ susivienijimo „Fredos“ vokaliniam moterų
ansambliui. 1983–2002 Babtų KN meno vadovė, 1983–1990 mišraus
choro dirigentė, su juo dalyvavo visose to meto respublikinėse dainų šventėse, . Naujalio mišrių chorų konkursuose, daugelyje kitų
renginių. 1988 įkūrė folkloro ansamblį, kuriam vadovavo kartu su
. Duchovskiene. Vadovavo moterų vokal. ansambliams Babtų (dabar
„Vejuona“, 1986–2015), Pagynės (1996–2008), Panevėžiuko („Striūnos“,
2000–2007). Susijung į moterų chorą, šie ansambliai dalyvavo 2007 m.
respublikinėje dainų šventėje „Būties ratu“. Apdovanota Lietuvos
meno saviveiklos žymūno ženkleliu (1989), garbės ir padėkos raštais.
IKUTAVI IUS Ričardas, kunigas, poetas. r. . arkauskienės
str. „Kunigas Ričardas ikutavičius Babtuose“ šios kn. p. 1394–1400.
NAGIUS-NAG VI IUS (Nagevičius) Vladislovas Antanas
(1880 06 18 Kreting –1954 09 15 Kl vlendas ( leveland), AV), gydytojas, archeologas, Lietuvos kariuomenės generolas. okėsi Palang s,
Ryg s Aleksandro gimnazijose. 1904 Sankt Peterb rge baigė Archeologijos institutą, 1910 Karo medicinos akademiją, pradėjo tarnauti
Rusijos karo laivyne. aunystėje aktyviai dalyvavo lietuviškoje ir
socialdemokratinėje veikloje. 1905–1912 tyrinėjo Vakarų emait jos –
Ka tenos, Kiaule kių, Kreting s,
aci ičių, Norgėl , Poci , Senk ,
Skomant , Šate kių, Viekšni ir Pryšma čių kapinynus, nors svarbiausi
jo šios srities darbai – Apu lės ir Sen sios pilti s piliakalnių tyrinėjimai (1931–1934). 1918 grįžo į gimtin , aktyviai dalyvavo kuriant
Lietuvos kariuomen , steigė visuomenines organizacijas, puoselėjo
gamtos ir kultūros paveldą, tyrė Lietuvos priešistor , įkūrė Karo
muziejų. 1919–1940 Krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos
tarnybos vadovas. 1921–1940 ir 1941–1944 Karo muziejaus viršinin-
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kas. Latvijos mokslų akademijos narys korespondentas (1933). 1925
Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos narys. 1925–1928 vadovavo
Lietuvai pagražinti draugijai. 1934–1940 Lietuvos gyvūnų globos
draugijos pirmininkas. 1940 išrinktas Lietuvos jūrininkų sąjungos
garbės pirmininku. Už Lietuvos kariuomenės kūrimą 1920 iš valdžios gavo Babt no dvaro sodybą su 20 ha žemės. Dvarą pavadino
emaitkiemiu, pavyzdingai ūkininkavo. Babtų valsčiuje puoselėjo
lietuvyb ir tautines tradicijas, rengė onines, į kurias suvažiuodavo
Kauno inteligentija ir valstybės vadovai. Rėmė valsčiaus politines
ir kultūrines organizacijas. o lėšomis buvo atstatytas ir prižiūrimas
koplytstulpis ant Stabaunyčios kalno – pirmasis Lietuvoje paminklas,
skirtas įamžinti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą.
1940 sovietų valdžios atleistas iš visų užimamų pareigų. 1944 su
žmona pasitraukė į Vakarus, 1949 persikėlė į AV. Palaikai 1995
perlaidoti Kretingos senosiose kapinėse.
NAVI KAIT Audronė (1975 02 23 Vilkav škis), pedagogė,
Lietuvos ir Kauno rajono savivaldybės politikos bei visuomenės veikėja. 1997 baigė Vilniaus konservatoriją, muzikos mokytoja, vokalinio
kolektyvo vadovė. 2005 baigė ŠU, muzikos pedagogė. Panevėžiuko
pagr. m-klos direktoriaus pavad. LSDP Kauno rajono skyriaus narė.
Nuo 2011 Kauno rajono savivaldybės tarybos narė. Babtų K liaudiškos muzikos kapelos „Šventupys“ narė.
NAVI KI N ( ažeckaitė) advyga (1936 04 26 Nauj triobiai–2002 05 20 Babtai), finansininkė. 1953 baigė Babtų vid. m-klą,
1955 buhalterių kursus Lanči navos ž. ū. mokykloje, 1967 Kauno
ž. ū. technikume įgijo buhalterio specialyb . 1955–1971 Pagynės
paukštininkystės t. ū. buhalterė. 1971–1976 Pagynės vaikų darželio
vedėja. Po to iki mirties dirbo Babtų apylinkės tarybos VK ir seniūnijoje vyr buhaltere. Babtiečiai prisimena ją kaip stropią ir sąžiningą
darbuotoją. Palaidota Babtų kapinėse.
PALAVINSKAS Richardas, Vokietijos federacinis vartotojų
sveikatos apsaugos ir veterinarinės medicinos institutas.
PALAVINSKI N Veronika (1935 07 11 glyna ), tautodailininkė. Augo šešių vaikų valstiečių šeimoje. APK metu lankė V siškių
prad. m-klą. Nuo mažens mėgo megzti, siūti. 1967 Kaune lankė
liaudies meistrų kursus ir dirbo „Dailės“ kombinate. Tais pat metais
surengtos jos darbų parodos Kaune, Vilniuje, askvoje. 1969 megztos
pirštinės rodytos Taškente, Dušanbėje. Apdovanota diplomais, garbės
raštais. (MBE)
PANFILA onas orkus (1907 06 18 Varan vičiai, L tvija–1987
12 04 Kaunas), mokytojas. Po PPK apsigyveno Ari galoje.
okėsi
privačiai, Vilkijoj eksternu išlaikė gimnazijos baigimo egzaminus. 1938
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baigė Klaipėdos ped. institutą, įgijo prancūzų k. mokytojo kvalifikaciją.
Dirbo Kauno ir Ukmerg s apskričių prad. m-klų vedėju. 1944–1945
Raud ndvario progimn., 1945–1949 onav s gimn. mokytojas. 1954
VVPI baigė prancūzų k. studijas ir pradėjo dirbti Babtų vid. m-kloje.
1968 išėjo į pensiją. okėjo lenkų, lotynų, rusų, vokiečių kalbas.
PANFILI N Salomėja (1921 05 22 Šunsk vls.–2007 07 20
Kaunas), nusipelniusi mokytoja. okėsi Šunskų prad. m-kloje, Ram galos progimn.,
arijampolės mokyt. seminarijoje (baigė 1940).
Dirbo
kiškės vls. D kių prad. m-kloje, Raudondvario progimn.,
onavos gimn. 1958 baigė VVPI Gamtos ir geografijos fak. 1957
pradėjo dirbti Babtų vid. m-kloje ir dirbo iki pensijos. Kelerius
metus buvo direkt. pavaduotoja, keliolika metų vadovavo mokyklos profsąjungos komitetui. Buvo aktyvi kraštotyrininkė, talkino
. arkauskienei kuriant BK . (MBE)
PANG NIS Alvydas (1953 01 19 Seimen škiai, Lazdijų r.),
kariškis ir visuomenės veikėjas. okėsi R ndiškės prad. ir Stebuli
aštuonm. m-klose. Dėl įtariamo priešiškumo sovietų režimui negalėjo
siekti aukštojo mokslo, baigė Kauno IV profesin technikos m-klą.
Dirbo Kauno ūkio organizacijose; turėdamas fiktyvų drij s parapijos
tarnautojo pažymėjimą, vertėsi individualia veikla. 1987 atsikėlė į
Babtus. Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , prisidėjo prie jos gynėjų.
1991 01 17 įkūrus Savanoriškąją krašto apsaugos tarnybą (SKAT),
tapo vienu pirmųjų Babtų savanorių. 1992–1994 Babtų (vėliau 251)
savanorių kuopos vadas, 1994–1997 SKAT Kauno rajono bataliono
vadas. Aktyvus Kauno rinktinės savanorių nepaklusnumo akcijos
1993 m. rugpjūtį–rugsėjį Alt niškės miške dalyvis ten išvedė savąją
ir dar dvi kuopas, dėl akcijos veiksmų vyko konsultuotis su Seimo
opozicijos lyderiu V. Landsbergiu. 1997–2001 tarnavo Dr. ono Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje, 2001–2005 Karinėse oro pajėgose. Dėl amžiaus paleistas į atsargą kapitono laipsniu. Apdovanotas
Savanorio kūrėjo medaliu, Lietuvos kariuomenės ir Krašto apsaugos
savanorių pajėgų vadovybės padėkos ir garbės raštais, popiežiaus
ono Pauliaus II saugojimo ženkleliu.
PAUKŠTAITI N Danutė (1953 04 05 Šatinska ,
arijampolės r.), švietimo ir kultūros darbuotoja. Baigė
arijampolės (tada
Kapsukas) vidurin ir kultūros mokyklas, įgijo bibliotekininkystės
specialyb (1972). Trumpai dirbo Kaišiadorių rajono viešojoje bibliotekoje. Ištekėjusi atvyko į Pagynės tarybinį ūkį ir 1976–2015 vadovavo
vietos bibliotekai. Per 40 darbo metų išugdė ne vieną skaitytojų kartą,
aktyviai dalyvavo gyvenvietės visuomeniniame gyvenime.
PAULAITIS enrikas (1924 09 10 Vij kai, Kauno r.–2003 03 08),
sovietinis darbuotojas. 1941 baigė Kauno jėzuitų gimn., trejus metus
mokėsi kunigų seminarijoje. 1946–1952 Vandžiogalos malūno vedėjas.
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1952–1963 uniškių veislių tyrimo punkto brigadininkas. 1963–1965
Babtų apyl. VK pirmininkas. Vėliau dirbo „Nevėžio“ kol. p-ko pavad.,
Panevėžiuko apyl. VK p-ku.
PAVALKIS Viktoras eronimas (1943 02 28 Panevėžiukas),
gydytojas, biomedicinos m. dr. 1960 baigė Babtų vid. m-klą, 1966
K I. 1966–1969 – Dr skininkų „Vilniaus“ sanatorijos gydytojas,
1969–1976 Kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorijos Druskininkuose bendradarbis. 1975 apgynė m. kand. (dr.) disertaciją „Sergančių
kai kuriomis hepatobiliarinės sistemos ligomis kepenų funkcijos ir
neurovegetacinio reaktyvumo kitimai gydant Druskininkų kurorte“.
1976–1979 Birštono „Versmės“ sanatorijos skyriaus vedėjas. 1979–1987
Druskininkų „ glės“ sanatorijos vyr. gydytojas, reabilitacijos skyriaus
vedėjas. 1987–1992 „ ilvino“ sanatorijos vyr. gydytojas. 1992–1999
„ glės“ sanatorijos skyriaus vedėjas.
P TK VI IUS
erkelis (1550–1608), pirmosios reformatų
knygos Lietuvoje rengėjas ir leidėjas. Anksti neteko tėvo, buvo dar
nepilnametis, kai mirė motina. Našlaitį globojo dėdė atas, kuris prie
Panevėžiuko turėjo dvarelių. Ten ir bus praėjusi erkelio jaunystė.
Vėliau dirbo įvairius darbus buvo mokesčių rinkėjas, Vilniaus žemės
teismo raštininkas, Vyriausiojo tribunolo sekretorius, kai tribunolas
posėdžiaudavo Vilniuje. Vilniuje turėjo namus, keletą dvarų apie
išiagalą, Giedraiči s, S laką. Du kartus ved s. Buvo uolus reformatas. 1598 Vilniuje įsteigė spaustuv reformatų leidiniams spausdinti.
ia savo lėšomis išleido dvikalbį „Katekizmą“ (Lenkiškas ir Lietuviškas
Katekizmas Arba Trumpai vieną vietą surinktos Krikščioniškos tiesos ir
pareigos su Maldomis, Psalmėmis Giesmelėmis Išleista o M yli stos Pono
Merkelio Petkevičiaus ilniaus emės aštininko. ilniuje 1598 metais.).
P
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PRAŠK VI IUS onas (1955 09 04 arg liai, Kaišiadori r.),
miškininkas, administracijos darbuotojas. 1974 baigė iežm rių vid.
m-klą, 1979 L A
iškų ūkio fak. 1979–1992 ,,Nevėžio“ kolūkio
miškininkas apželdintojas, 1993–1995 Padauguv s girininkijos eigulys,
nuo 1995 Babtų seniūnas. 1998–2000 Kauno r. savivaldybės tarybos
narys, Finansų komiteto pirmininkas. Nuo 2008 Kauno r. seniūnų
atstovas Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje. Aktyvus šios
monografijos talkininkas.
PR LGAUSKAS Valdemaras (1943 05 13 Panevėžiukas–1990 10 26
Babtai), zooinžinierius. Baigė Panevėžiuko 8-met m-klą, Lančiūnavos
T, LVA (1973). 1963–1969 Raseinių r. „Dainavos“ kol., 1969–1973
„Tiesos“ kol. zootechnikas. 1973–1976 Pagynės paukštininkystės t. ū.
zootechnikas, 1976–1987 direktorius. 1987–1990 LSDI eksperimentinio ūkio direktoriaus pavad. komercijai. am vadovaujant Pagynėje
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pastatytas administracijos ir kultūros namų pastatas, felčerio ir akušerės punktas, Urnėžių gyvulininkystės kompleksas, rekonstruotas
paukštynas ir kt.
PR LGAUSKI N (Urbutytė) Regina (1945 Ke mės r.), mokytoja. 1962 baigė Skaudv lės vid. m-klą, 1963 įstojo į VVPI Rusų k.
fakultetą. Nuo 1965 studijavo nuotoliniu būdu, mokytojavo Kelmės r.
nupių ir Ras inių G rkalnio m-klose. 1974–1986 ir nuo 1995 Babtų
vid. m-klos direkt. pavaduotoja ir rusų k. mokytoja. okytoja metodininkė (1985), turi trečią vadybin kategoriją. 1985 vedė mokymo
kursus VDR rusų k. mokytojams. Apdovanota Švietimo ir mokslo
ministerijos, Kauno r. savivaldybės padėkos raštais. (G. Stonienė)
PR
RAS uozapas Antanas (1723 emaitija–1788), valstybės
veikėjas, Babtų dvaro valdytojas ir bažnyčios statytojas. Nuo 1737 m.
birželio 17 d. mokėsi Liunev lio (Lun ville, Prancūzija) akademijoje, ją
baigė 1741. 1747 jaunesn. majoras, 1751 – majoras. 1751 Bostuvo (Bost w), 1768 Kauno seniūnas. 1762 LDK kariuomenės generolas majoras.
1764, kaip Kauno seimelio atstovas, gavo mandatą dalyvauti Konvokaciniame seime. 1775–1776 Lietuvos iždo komisijos narys. Nuo 1775
V tebsko kaštelionas (tuo metu tapo Šv. Stanislovo ordino kavalerijos
nariu), nuo 1780 – vaivada. 1785 gavo Baltojo erelio riterio laipsnio
ordiną. o lėšomis buvo pastatyta cerkvė, ligoninė ir keletas mokyklų.
PR
RAS auricijus, Kajetono (1801 09 15 Rom iniai, Kauno apskr.–1886 Vilnius), visuomenės veikėjas, 1831 sukilimo dalyvis,
iš Babtų dvaro valdytojų giminės. Studijuodamas VU susidraugavo
su A. ickevičiumi, kuris ne kartą lankėsi Romainiuose. 1831 subūrė
ir vadovavo Kauno apskr. sukilėliams prieš carinės Rusijos valdžią,
buvo užėm s Kauną. Gavo majoro laipsnį, vadovavo ulonų pulko
eskadronui. Sukilimo Seimo apdovanotas irtuti militari ordino auksiniu kryžiumi. Nuslopinus sukilimą, išvyko į Prancūziją, kur aktyviai
dalyvavo lietuvių ir lenkų emigrantų veikloje. Parašė prisiminimus apie
sukilimą Kauno paviete (Pami tnik powstania w powiecie kowie skim).
Lenkų klasikas enrikas Senkevičius istoriniame romane „Tvanas“
. Prozorą pavaizdavo kaip Andrejų Kmitą. Vytauto Didžiojo karo
muziejus parengė iliustruotą leidinuką „Kauno pavieto 1831 m. sukilėlių vadas mjr. grafas auricijus Prozoras“ (Vilnius, 2007). 1994
nauja Vaišvyd vos gatvė pavadinta . Prozoro vardu. (Polski S ownik
Biograficzny, 1984–1985, t. 28, s. 540–541.)
PUIDA Kazys, žr. . arkauskienės str. „Kazys Puida gyvenimas
Naujasodžiuose ir amžinas atilsis Panevėžiuke“ šios kn. p. 1385–1393.
PUTRI N ( asimauskaitė) ita (1949 04 27 Kaunas), medicinos darbuotoja. Baigė Kauno 18-ąją vid. m-klą, 1972 Prano ažylio
medicinos m-klos akušerijos skyrių. 1989 suteikta medicinos felčerio
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kategorija. 1972–1982 dirbo Kul utuvos ambulatorijoje. 1982 04 01
atvyko vadovauti Pagynės felčerio ir akušerės punktui ir čia dirba
iki šiol. Dabar įstaiga vadinasi medicinos punktu, o . Putrienė
jo vedėja ir visuomenės slaugytoja. Ne kartą pripažinta geriausia
Kauno r. akušere ir medicinos felčere, apdovanota garbės raštu už
donorų komplektavimą, už nuoširdų, sąžiningą darbą yra pelniusi
pagyniečių pagarbą ir dėkingumą.
RA INSKAS Antanas (1909 02 20 P kiauliškis, arijampolės r.–
1972 08 31 Lia kiškiai, Širvintų r.), mokytojas. Baigė Prienų gimn.,
Kauno karo mokyklą,
arijampolės mokyt. seminariją. Pedagoginį
darbą dirbo Sud rge (Šaki r.), Kr onyje (Kaišiadori r.) ir kitur.
1945–1947 Babtų progimn. direktorius, dėstė lietuvių k. ir literatūrą.
RA AN IU KI N (Luotaitė) Dalija (1958 01 19 Kla pėda),
teisininkė. 1976 baigė Klaipėdos 14 vid. m-klą, 1981 VU Teisės fak.
1982 atvyko gyventi į Babtus. 1982–1991 LSDI eksperiment. ūkio
juristė, 1991–1992 Babtų apyl. agrarinės reformos tarnybos darbuotoja, 1992–1995 Babtų apyl. s-bės viršaičio pavad., nuo 1995 Babtų
seniūno pavaduotoja.
RAŠINSKAS ečys (1885–iki 1956 Alt jaus kr., esnak vka),
teisininkas, G. Galminienės senelis. 1916 baigė
askv s u-tą. 1921
grįžo į Lietuvą, paskirtas karo teismo kandidatu. Nuo 1926 Kauno
apygardos teismo kvotėjas, nuo 1929 teisėjas. 1933–1940 Apeliacinių
rūmų teisėjas. Vedė dvarininko dukterį našl Antaniną akimavičien
ir po jos mirties 1930 paveldėjo Kriv nų dvarą. 1941 06 14 su šeima
ištremtas į Sibiro Alt jaus kraštą, kur mirė. Trėmimo byloje įrašyta,
kad, be 150 ha žemės, turėjo kalv , kuliamąją, malūną, lokomatyvą, akselin ,
arklius, 15 karvių, bulių ir fortepijoną. L A, f. V5, ap. 1, b. 36766.)
RATK LIS Algirdas (gim. 1960 02 11 Kaunas), radiotechnikos
inžinierius. 1978 baigė Kauno 4 vid. m-klą, 1976 Kauno 1 vaikų
muzikos m-klos gitaros klas . 1978–1983 KPI studijavo radioelektroniką. Dirbo inžinieriumi Kauno radijo matavimų technikos institute
ir Respublikiniame agroskaičiavimo centre, 1991–1993 matematikos
mokytoju, nuo 1996 dizaineriu maketuotoju firmose „Kraštotvarka“,
„Vita Litera“, maketavo K U leidinius. 1997–1999 „Sone “ kursų
dėstytojas. Nuo 1993 Kauno klinikų programuotojas, interneto specialistas. Domisi muzika (grojo grupėse „Prologas“, „Sunki vasara“,
„Laikas“), menine fotografija, filmų kūrimu („Babtams–610 , 2004,
„Valetudo mulierum et natorium le suprema“, 2002, „ forum ophthalmologicum Balticum“, 2001, „20 metų Kardiologijos klinikai“, 1998
ir kt.), svetainių kūrimu (www.gitaristai.lt, www.bigbeat.lt, www.babtai.
eu, www.topiary.lt ir kt.). Kartu su žmona Laima Babtuose įrengė
pirmąjį Lietuvoje topiary skulptūrų parką. Nuo 2000 gyvena senelių,
Sibiro tremtinių, gimtinėje Babtuose. Šios monografijos bendradarbis.
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RINK VI IUS Alfredas (1959 08 24 Nauj sodžiai), ūkininkas.
Baig s Babtų vidurin mokyklą, 1984 LVA įgijo zooinžinieriaus
specialyb . 1984–1986 dirbo
ažeikių r., 1986–1991 „Nevėžio“ kol.
Kauno r. 1991 pirmasis Babtų apylinkėje pradėj s ūkininkauti pagal
Valstiečio ūkio įstatymą, ūkį praplėtė iki 500 ha. Aktyvus bendruomenės narys, kultūros renginių rėmėjas.
RUBINSKI N Regina (1952 02 28 Lug vskas, Taiš to r.,
Irk tsko sr., Rusija), pedagogė (auklėtoja metodininkė). 1958 su šeima
iš tremties grįžo į Šil lės r. aun davos k. okėsi aunodavos prad.,
Ka tinėnų vid. m-klose. 1974 ŠPI Pedagogikos ir psichologijos fak.
įgijo ikimokyklinio ugdymo auklėtojos specialyb , paskirta į Babtų
lopšelį-darželį auklėtoja. 1980–1983 Sitkūnų vaikų darželio auklėtoja.
1989 paskirta Babtų darželio vedėja, kur, keičiantis įstaigos pavadinimams (mokykla-darželis, lopšelis-darželis) dirbo vedėja/direktore
iki 2015. 1997 suteikta 3 vadybinė kategorija. Apdovanojimai Babtų
seniūnijos, Kauno r. s-bės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus,
švietimo ir mokslo ministro padėkos raštas.
RUDINSKAS Leonas (1957 07 01 Šiaulių r.), ūkininkas. Baig s
Šiaulių 9-vid. m-klą, L A mechanizacijos fak. ir ekonomikos fak. 4
m. kursą. 1980–1983 dirbo Batniav s daržininkystės t. ū., 1983–1988
Kėdainių r. „Varpos“ kol., 1988–1991 Pagynės paukštininkystės t. ū.
Nuo 1991 ūkininkauja, šiuo metu 1100 ha plote. Apdovanotas DLk
Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu (1999). Lietuvos ūkininkų
sąjungos konkurso „ etų ūkis“ 1998, 2008, 2016 konkurso nugalėtojas.
RUKŠ NI N
oja (1950 Al ksino r., T los sr., Rusija), darbininkė, LSSR polit. veikėja. Baigė Babtų vid. m-klą, Kauno ž. ū.
buhalterinės apskaitos technikumą. Nuo 1970 Pagynės paukštininkystės
t. ū. buhalterė, paukštyno darbininkė. 1980–1984 LSSR AT deputatė.
RUST IKA ulius (1904 Babtai –1954 Babtai), sovietinis veikėjas.
aunystėje tarnavo pas ūkininkus, 1934–1940 tiesė emaičių plentą.
1940–1941 administr. darbuotojas Kaune. Vokietijos–SSRS karo metu
kovojo 16-ojoje lietuviškojoje šaulių divizijoje, sužeistas, apdovanotas 2
Raudonosios žvaigždės ordinais ir 2 medaliais. Nuo 1946 dirbo Babtų
vls. VK instruktoriumi, 1948–1950 pirmininko pavaduotoju, 1950–1954
Babtų apyl. D DT VK pirmininku. Palaidotas Babtų kapinėse.
RUST IKA Vytautas (1904 10 14 Rost vas prie D no, Rusija– ),
sovietinis veikėjas. Kil s iš darbininkų, nuo 1920 Kaune dirbo vežiku,
nuo 1934 LKP narys. Nelegaliai veikė Babtuose, palaikė ryšius su
Vandžiogalos ir onavos komunistais. 1940–1941 Kači niškės t. ū.
ūkvedys, 1941 Babtų vls. partorgas. 1942–1945 kariavo prieš vokiečius
16 liet. divizijos gretose. Nuo 1946 stribas, Babtų kooperatyvo vedėjas,
ekiškės ANP vedėjas. ( A, f. 3289, ap. 3289, b. 56, l. 109–113.)
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SABALIAUSKAS Antanas (1905 02 04 Kliši dv., urbarkas–
1987 07 19 B stonas, AV), kunigas, salezietis, spaudos darbuotojas.
okėsi urbarko gimnazijoje, ste saleziečių kolegijoje šalia P duvos.
Tur no u-te baigė filosofijos studijas, Grigaliaus u-te studijavo teologiją.
1932–1934 dirbo misionieriumi Isp nijoje, ndijoje. 1935–1938 klebonavo
Šveic rijoje. 1940–1944 uniškių klebonas. 1944 pasitraukė į Vokiet ją,
1948 į Venesu lą, 1954 – į AV. 1927 Turin įkūrė ir pirmus dvejus
metus redagavo žurnalą „Saleziečių žinios“. Karakas 1949 įkūrė ir
iki 1954 redagavo laikraštį „Tėvų kelias“. ik goje įsteigė ir leido
laikraštį „Šiluvos balsas“, pasirodė 3 numeriai. Parašė knygas 1000
paslapčių šaly (1939), Nuo Imsrės iki Orinoko per fakirų žem (1951), Nuo
Imsrės iki Orinoko per fakirų žem lietuvio misijonieriaus atsiminimai,
spūdžiai, pergyvenimai Europoje, paslaptingojoj Indijoje ir Pietų Amerikoje
(1951, 1958), Taip jis kalbėjo Don Bosko mintys (1953).
SABALIAUSKI N ( ižinauskaitė) Vida
arytė (1948 11 12
Piep liai), žurnalistė. 1955–1959 mokėsi Vareikonių prad., 1959–1966 –
Babtų vid. m-klose. 1968–1973 studijavo VU, įgijo žurnalistės kvalifikaciją. 1979–2005 dirbo LSDI mokslo darbų redaktore, 1997–2008
UAB „ kininko patarėjas“ leidinio „Rasos“ redaktore.
SAKALAUSKAS Algimantas (1958 09 22 Vilkaviškis) – tautodailininkas, medžio skulptorius. 1987 baigė Kauno politechnikumo
technikos technologo specialyb . Tautodailės Asociacijos narys (nuo
1991), Asociacijos Norde Lietuva narys (nuo 1998), drožybos centro
„ eninė drožyba“ direktorius. Daugelio skulptūrų, paminklų, kryžių,
koplytstulpių, bažnyčių bei koplyčių interjerų autorius. Sukūrė per
400 lauko paminklų (nuo 1,5 m iki 13,5 m aukščio). Surengė asmenines parodas Prienuose (1986), Vilkaviškyje (1987), Austrijoje (1999)
ir kitur. edžio drožėjų tarptautinių simpoziumų Austrijoje, ekijoje,
Danijoje, aponijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Vokietijoje dalyvis. Vienas
aktyviausių algirio pergalės parko kūrėjų. Daug metų gyveno ir
kūrė Prienuose, 2011 įsikūrė Babtuose.
SASNAUSKI N Rasa (1964 04 08 Plungės r.), pedagogė. 1989
ŠPI įgijo ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybės, muzikos vadovo darželyje profesijos diplomą. 2004 VDU įgijo socialinių
mokslų edukologijos magistro diplomą, 2005 – muzikos mokytojo
metodininko kvalifikaciją. 1993–1996 Babtų lopšelio darželio meninio
ugdymo pedagogė, 1996–2016 direkt. pavaduotoja. Nuo 2016 – Kauno lopšelio darželio „Tukas“ direkt. pavaduotoja. 2011–2014 Babtų
bendruomenės centro vadovė. 2013–2016 vadovavo Kauno rajono
švietimo centro Babtų trečiojo amžiaus universitetui.
SAULIUS uozas (gim. 1933 05 21 D mantonys, Alyta s r.),
mokytojas. 1953 baigė Alytaus mokyt. seminariją, 1957 VVPI. 1957–1961
Vad klių (Panevėžio r.) vid. m-klos direktorius. Nuo 1961 Babtų
vid. m-klos lietuvių k. ir literatūros mokytojas, direkt. pavaduotojas,
1962–2001 direktorius. (MBE)
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S L
NAVI IUS Stasys (1918 05 13 Babtai–1993 08 18 Kaunas),
vargonininkas, chorvedys, pedagogas. Pirmąsias muzikos žinias gavo iš
tėvo Stasio Selemenavičiaus, Kėdainių Šv. urgio bažnyčios vargonininko.
Baig s Kėdainių gimn. 9 klases, 1938–1941 Kauno konservatorijoje pas
igmą Aleksandravičių studijavo vargonų, pas urgį Karnavičių – fortepijono, pas oną Būtėną – dainavimo disciplinas. 1942–1947 Kauno
muzikinės komedijos teatro solistas (tenoras). 1947–1969 dėstė muziką
ir vadovavo moksleivių chorams iežm riuose, Pr enuose ir Š toje.
1962–1967 choro dirigavimo nuotoliniu būdu mokėsi Kauno uozo
Gruodžio muzikos technikume, vadovavo Kailių fabriko mišriajam
chorui. 1969–1978 Kauno 4-osios vid. m-klos muzikos ir dainavimo
mokytojas. Nuo 1978 iki mirties – Vandži galos bažnyčios vargonininkas, lietuvių ir lenkų chorų vadovas. Sūnus Stasys Selemenavičius
taip pat muzikos mokytojas ir chorvedys. ( ubrickas B. Pasaulio
lietuvių chorvedžiai enciklopedinis žinynas, Vilnius, 1999.)
S NIULI N (Adomaitytė) Rima (1967 10 02 Kėdainių r.), 1986
baigė Babtų vid. m-klą. Lankė sporto mokyklą (dziudo). 1999 baigė
LKKA, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir kultūrizmo specializaciją.
2015 Kauno kolegijoje įgijo kosmetologės specialyb . Būdama 25 metų
pradėjo lankyti kultūrizmo klubo „ limpas“ treniruotes, dalyvauti
varžybose. Scenoje praleido 15 m. Priklausė Lietuvos IFBB kultūrizmo
ir lengvojo kultūrizmo rinktinei, kelis kartus dalyvavo uropos, kartą
pasaulio čempionatuose, atviruose ir komerciniuose turnyruose Rusijoje.
Dirba kultūrizmo ir lengvojo kultūrizmo trenere. Daugkartinė Lietuvos
moterų kultūrizmo čempionė. Kiti pasiekimai Vakarų taurė (Rusija),
2002 III v., 2004 II v.; uropos čempionate (2005, Lenkija) V v. Lietuvos jėgos trikovės 2006, 2009, 2010 čempionatuose – I v. (G. Stonienė).
SIAURUSAITIS Adomas (1888 Barzdai, Šakių r.–1971 01 24
Pagynė), administracijos ir ūkio darbuotojas. Dalyvavo 1905 m. revoliucijoje.
a. 4 dešimtmetyje – Kybartų burmistras, emės ūkio rūmų
tarnautojas, „Drobės“ vilnonių audinių fabriko buhalteris. Nacmečiu
su šeima atvyko gyventi į Pagyn . 1944–1947 Pagynės ir Bais galos,
1947–1953 Up tės, 1953–1960 vėl Pagynės tarybinių ūkių direktorius.
SIAURUSAIT T Nijolė (1932 09 15 Kybartai–2003 09 03 Pagynė),
Adomo Siaurusaičio duktė, agronomė. Panevėžyj baigė vid. m-klą,
L A įgijo agronomo diplomą. Per 30 metų dirbo Pagynės tarybiniame
ūkyje agronome, įvairiu metu buvo ūkio moterų draugijos, profsąjungos
komiteto, „ inijos“ draugijos pirmininkė, komunistų part. k-to sekretorė.
SI UTIS Algirdas (1956 04 07 Rusija), ūkininkas. okėsi Babtų
vid. m-kloje, 1975 baigė Kauno
ičiurino tarybinį ūkį-technikumą.
1975–1992 dirbo ,,Nevėžio“ kolūkyje, 1992–1994 vadovavo
B „Nevėžis“. 1994–1995 dirbo UAB „Agrokoncernas“, nuo 1995 ūkininkauja,
kartu su sūnumi onu dirba 340 ha.
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SIRTAUTAS Kazys (1895 Babtų apyl.–1941 12 Ant gynė), sovietinis veikėjas.
a. 4 dešimtmetyje palaikė ryšius su LKP. 1940
sov. okupantų paskirtas Raudondvario vls. VK pirmininku. Lietuvą
okupavus vokiečiams, slapstėsi, kol Babtų ir Vandžiogalos policininkų buvo apsuptas ir nušautas Antagynės k. Kuliešos pirtyje.
Palaidotas Babtų senosiose žydų kapinėse, vėliau palaikai perkelti
į Kauno kapines.
SIRUTIS Simonas (1698 emaitij –1774 04 20), žemaičių bajoras,
valstybės veikėjas, Panevėžiuko dvarininkas ir bažnyčios statytojas.
Karjeros pradžioje dirbo Kauno pilies teismo raštininku, 1742–1765
Kauno seniūnas. 1752–1774 V tebsko kaštelionas, 1752 Lietuvos tribunolo maršalas, 1732–1734 Lietuvos didysis ginklininkas. Kauno
pavieto delegatas 1733 m. elekciniame seime. 1750 Seimo delegatas.
Stanislovo Augusto elektorius 1764. 1761 apdovanotas Baltojo erelio
ordinu, 1757 Šv. Aleksandro Nevskio ordinu.
S LTANAS Panteleomas (Panteleimonas, 1890 07 27 Š lkalnio dv., V džgirio vls., Raseinių apskr.–1965 05 31 G iliakaimis, palaidotas Babtuose), karininkas, Nepriklausomybės kovų dalyvis. 1903
baigė Raseinių prad. m-klą, 1915 – Bak (Azerbaidž nas) Baikino
komercijos m-klos 6 klases, mobilizuotas į Rusijos kariuomen .
1916 poručiko laipsniu baigė K jevo 5 karo m-klą. Iki 1918 tarnavo
jaun. ir vyr. karininku 14 korpuso lenkų legiono aviacijos skyriuje,
dalyvavo PPK kovose su vokiečiais ir austrais-vengrais. 1919 01 31
mobilizuotas į Lietuvos kariuomen , kovo 21 perkeltas į Aviacijos
dalį specialistų kuopos vadu. 1919 06 11 paskirtas 1 orlaivių kovos
būrio žvalgu instruktoriumi, organizavo Aviacijos dalies fotolaboratoriją. 1919 07–08 kaip žvalgas fotografas ir rankinių granatų iš
lėktuvo mėtytojas dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais.
Bombarduojant Da gpilį (pilotas P. iksa) lėktuvas buvo pašautas,
tačiau pavyko laimingai nusileisti šalia aras . 1920 09 01–12 01
kovojo su lenkais. 1921 pakeltas į kapitonus, vadovavo kuopoms.
1924 baigė Aukštųjų karininkų DLk Vytauto kursų Bendrąjį skyrių,
1932 – Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kulkosvaidininkų skyrių.
1937 pakeltas į majorus, 1938 – į plk. leitenantus. Paties prašymu
paleistas į atsargą. Gav s žemės, ūkininkavo G iliakaimyje. 1947
dirbo „Galiūno“, vėliau „Nevėžio“ kolūkiuose. Apdovanotas Vyčio
kryžiaus 5 laipsnio (1923), Ldk Gedimino 4 laipsnio (1935) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės (1928), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais; Rusijos Šv. Anos 4 laipsnio, Šv. Stanislavo 3
laipsnio ordinais. (Lietuvos karžygiai, Vilnius, 2012, t. 5, p. 479–483.)
STALI NAS uozas (1958 03 10 Kani kai), ūkininkas, visuomenės veikėjas.
okėsi Babtų vid. m-kloje, 1981 baigė L A
mechanizacijos fak. 1981–1984 dirbo „Nevėžio“ kolūkyje, 1984–1990
Pagynės paukšt. t. ū. 1991 pradėjo ūkininkauti, šiuo metu 960 ha
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plote. Absoliutus 1998 m. Lietuvos arimo varžybų čempionas, LR
Prezidento V. Adamkaus taurės laimėtojas. 1995 ir 2005 Lietuvos
ūkininkų sąjungos „ etų ūkio“ konkurso nugalėtojas, 2007
konkurso „Kaimo spindulys“ laureatas. 2008 gražiausios Lietuvos
sodybos konkurso nugalėtojas. Nuo 2009 Kaniūkų kaimo seniūnaitis.
Vienas aktyviausių Babtų seniūnijos gyventojų. Apdovanotas LR
ministro pirmininko A. Brazausko, ž. ū. ministrės K. Prunskienės
diplomais ir padėkos raštais, Kauno r. garbės ženklu.
STALI NI N Genovaitė (gim. 1958 01 22 Rusija), ūkininkė,
visuomenės veikėja, . Staliūno žmona. Baigusi Babtų vid. mokyklą,
1982 KPI įgijo inž. technologo specialyb . 1984–1990 dirbo Pagynės
paukšt. t. ū., nuo 1990 ūkininkauja, 2002–2008 Lietuvos ūkininkų
sąjungos pirmininkė, 2008–2014 pirmininko pavaduotoja. 2006 apdovanota
medaliu, 2008
garbės ženklu ir LR Seimo medaliu,
2013 ir 2015 Kauno r. savivaldybės medaliu.
STANI NIS onas (1939 09 20 uniškiai–2015 11 20 Sitkūnai),
radiotechnikas. 1968 baigė Kauno politechnikumo radijo aparatūros
gamybos specialyb . 1962 pradėjo dirbti Sitkūnų radijo stotyje mokiniu,
vėliau dirbo ryšių monteriu, inžinieriumi, vyresniuoju inžinieriumi.
1992 12 23 d. paskirtas stoties viršininku ir šias pareigas sėkmingai
ėjo iki 2009 04 16. Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu
(2007), ryšių ministro (1991), susisiekimo ministro (2006) ir Kauno r.
mero (2005) padėkos raštais.
STARKUT Gražina (1968 06 14 L sčiai, Raseinių r.), sportininkė
(dziudo imtynininkė), prekybos vadybininkė. 1986 baigė Babtų vid.
m-klą, 1991 L A ekonomikos fak., taip pat įgijo fizinės kultūros
ir sporto instruktoriaus specialyb . Sportuoja nuo 1984. 1987 SSRS
čempionė, SSRS sporto meistrė. 1988 ir 1990 Lietuvos čempionė,
daugkartinė įvairių TSRS, tarptautinių ir Lietuvos varžybų prizininkė.
1991–1996 dirbo trenere Kauno r. dziudo ir jojimo sporto m-kloje.
Nuo 1997 gyvena D. Britanijoje, dirba prekybos vadybininke.
STAŠ LIS Vincas (1896 05 25 Dab žiai, ol tų vls.–1923 01 10
Klaipėda), mokytojas, savanoris. gij s mokytojo specialyb , dirbo Vosiškių k. prad. m-kloje, vėliau persikėlė į Net nių pradin . Dirbdamas
Vosiškiuose vedė vietos ūkininkait Tekl Antanavičiūt . Aktyviai
dalyvavo organizuojant Raudondvario vls. šaulių būrį, buvo valsčiaus
tarybos narys, aktyvus Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos veikloje.
stojo į Karo mokyklą. 1923 kaip būrio vadas dalyvavo Klaipėdos
krašto sukilime, čia ir žuvo. Raudondvario vls. valdyba statomam
Nevėžio tiltui 1923 suteikė V. Stašelio vardą. 1991 Raudondvario apyl.
taryba V. Stašelio vardu pavadino miestelio gatv , pilies muziejuje
įrengta jam skirta ekspozicija.

G. Staliūnienė
G. Starkutė
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ST P NAVI I T (Kalinauskienė) Roma (1941 12 20 K rmagala, onav s r.), zootechnikė selekcininkė, politikė. Baigusi septynmet mokyklą, „Auksinės varpos“ kolūkyje dirbo laukininkystėje,
vadovavo kiaulių fermai. 1966 nuotoliniu būdu baigė Kapsuko
žemės ūkio technikumą. 1964 1969 Pagynės paukštininkystės t. ū.
Lab navos skyriaus gyvulininkystės brigadininkė. 1967 Babtų 132
rinkimų apygardoje išrinkta į LSSR AT, dirbo transporto ir ryšių
komisijoje. Rūpinosi, kad Pagynėje būtų pastatyta mokykla. LLK S
III suvažiavime išrinkta K nare. Ištekėjusi išsikėlė į D tnuvą, dirbo
Lietuvos žemdirbystės instituto eksperimentinio ūkio zootechnike.
(LC A, f. R758, ap. 6, b. 78.)
ST RL
RLI KAS Boleslovas (1917 11 15 Lebedžia , Lyd s apskr.–po 2000 03 Kaunas), agronomas, iko ir Kipro Petrauskų
sesers Veronikos sūnus, LSSR nusipeln s ž. ū. darbuotojas (1965).
1930 baigė Dusmen prad. m-klą, 1937 – Alyta s ž. ū. m-klą,
studijavo Dotnuv s
A, 1962 baigė L A. 1947–1948 arijampolės apskr. ž. ū. skyriaus vyriaus. agronomas, vedėjas. Vėliau dirbo
paukštininkystės įmonėse, specializavosi inkubacijos technologijų
srityje. 1975 paskirtas Pagynės paukšt. t. ū. inkubatoriaus vedėju,
kur dirbo iki 1988.
ST NI N (Liškauskaitė) Gražina (1952 05 20 Radv liškis),
mokytoja metodininkė. 1970 baigė K piškio Vlado Rekašiaus vid.
m-klą, 1975 VVPI Lietuvių kalbos ir literatūros fak. Tais pačiais metais atvyko į Babtų vid. m-klą ir dirbo joje lietuvių kalbos mokytoja
iki 2012. Išleido tris auklėtinių laidas. 2001–2004 direkt. pavaduotoja
neformaliajam ugdymui, apgynė pirmąją įstaigų vadovų kvalifikacin kategoriją, inicijavo mokyklos, o vėliau ir gimnazijos vėliavos
sukūrimą. Vadovavo literatų būreliui, jos paruošti skaitovai yra tap
rajono, apskrities, respublikos laureatais. 1997–2012 vadovavo
aironiečių organizacijai. Apdovanota Kauno r. savivaldybės, LR Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros k-to, Švietimo ir mokslo ministerijos
padėkos raštais. 2013–2016 globojo BK .
ST N S Viktoras (1953 09 15 Telšia ), mokytojas metodininkas. Baig s Telšių III vid. m-klą, 1971–1975 VVPI studijavo
lietuvių k. ir literatūrą. 1975–1978 Babtų vid. m-klos direkt. pavaduotojas užklasinei veiklai. Vėliau dirbo lietuvių k. mokytoju. o
mokiniai respublikos literatų sąskrydžiuose, konferencijose ne kartą
pelnė prizines vietas. Vadovavo VVPI studentų lituanistų pedagoginei praktikai. Lietuvai atkūrus nepriklausomyb , subūrė kolegas
į mokytojų profesin sąjungą, jai vadovavo. Kelerius metus buvo
mokyklos tarybos narys. Per 40 pedag. darbo metų išleido kelias
auklėtinių laidas. Apdovanotas Kauno r. savivaldybės, Švietimo ir
mokslo ministerijos padėkos raštais.

B. Sterlo Orlickas
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STRA DAS Bronius (1931 09 01 Šark ičiai, Širvintų r.–2013 01 13
Sitk nai), mokytojas. okėsi Širvintų r. G lvonų vid. m-kloje, 1955
baigė VVPI Gamtos ir geografijos fak. ir pradėjo dirbti Kauno r.
Vandžiogalos vid. m-kloje. 1957–2001
uniškių/Sitkūnų septynmetės/aštuonmetės/devynmetės m-klos direktorius. Palaidotas uod nių
kapinėse.
SV IULIS K stutis (1958 06 06 Vyt nai, urbarko r.), inžinierius, ūkininkas. Raudondvario vid. m-klos auklėtinis. 1981 baigė
L A mechanizacijos fak. 1981–1987 dirbo Batniavos daržininkystės
t. ū., 1987–1991 Pagynės paukštininkystės t. ū. direktorius. Nuo
1991 ūkininkauja 450 ha plote augina cukrinius runkelius, garstyčias, kvietukus, linus sėklai. 1993–1996 Lietuvos ir Švedijos įmonės
„Agrolis“ direktorius, 1993–2011 landijos sėklų firmos „Van der
ave“ atstovas Baltijos šalyse, 1994–2010 cukrinių runkelių augintojų kooperatyvo „ ukra“ pirmininkas, 1996–1999 Lietuvos cukrinių
runkelių augintojų asociacijos tarybos pirmininkas. Nuo 2000 UAB
,,
L
R servisas“ direktorius.
ŠAKAS Steponas (1908 Treplav , e mių vls.), sovietinis veikėjas. 1920 m. su šeima atsikėlė į Kamp s-Tuc vičius, nuo 1926 dirbo
Kauno statybose, lentpjūvėje, Sarg nų plytinėje, bernavo Vilkaviškio
apskrityje. 1934 grįžo į Babtus, tarnavo Tul juose, nuomojo iš pusės
žem
uniškiuose. 1941 ir 1944–1948
uniškių apyl. p-kas. 1948
mokėsi sovietinių darbuotojų kursuose Vilniuje, po jų iki 1949 pabaigos buvo Babtų vls. VK p-kas. 1950–1952 „Nevėžio“ kolūkio p-kas,
1952–1954 Babtų vls. VK sekretorius. 1954–1958 Babtų apylinkės VK
p-kas. 1958–1968 „Nevėžio“ kolūkio, Vytėnų SDBS eksperimentinio
ūkio fermos brigadininkas.
Š IUKAUSKAS ugenijus (1957 04 02 Kauno r.), ūkininkas.
Baig s Babtų vid. mokyklą, 1978–1992 dirbo Augalų veislių tyrimo
stotyje uniškiuose, nuo 1992 ūkininkauja. Pradėj s nuo paveldėtų
5 ha, 2015 jau dirbo 360 ha, turi 3 ha sodo, vėjo jėgain .
Š IUKAUSKI N Angelė (1956 10 29 Babtai), valstybės tarnautoja. Baigė Babtų vid. m-klą, 1980 VVPI įgijo biologijos ir žemės
ūkio pagrindų mokytojos specialyb . 1980–2003 dirbo Sitkūnų pagr.
m-kloje, 2003–2007 ir nuo 2012 Kauno r. s-bės administracijos direkt.
pavaduotoja, 2007–2012 socialinės paramos skyr. vedėja.
K. Svečiulis
Š PUTIS Romualdas (1960 05 07 Šil tės r.–2012 04 17 Panevėžiukas), ūkininkas. Baig s Paj rio ž. ū. technikumą 1979–1983 dirbo
Šilutės r. B kavėnų t. ū., 1983–1992 „Nevėžio“ kol. agronomas. Nuo
1993 ūkininkavo 330 ha ūkyje, aktyviai dalyvavo visuomeniniame
gyvenime, meno saviveikloje.

S. Šakas
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ŠIDLAUSKAS Rimantas (1959 01 04 Kauno r.), ūkininkas.
Baigė Babtų vid. m-klą, Vilkijos ž. ū. m-klą. 1978–1980 dirbo L A
bandomajame ūkyje, 1982–1984 „Apvijos“ gamykloje, 1985–1992 Augalų veislių tyrimo stotyje. Nuo 1992 ūkininkauja Kumpių k., 2015
ūkį išplėtė beveik iki 400 ha.
ŠLIKAS Algirdas (1936 10 06 Kaunas–1996 05 22 Vilnius),
Lietuvos parazitologas, biomed. m. dr. Baigė Babtų vid. m-klą. ia,
stengdamasi nepakliūti sovietinei valdžiai į akis, mokytoja dirbo jo
motina Sofija. Algirdo tėvas karo metu pasitraukė į Vakarus, ir šeima
tai slėpė iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. 1960 LVA įgijo
veterinarijos gydytojo specialyb . Padirbėj s dvejus metus V evyje,
studijavo SSRS
A elmintologijos laboratorijos aspirantūroje. 1967
VU apgynė mokslų kand. disertaciją „Kai kurių Capillaria eder, 1800
genties nematodų rūšių, parazituojančių paukščius, biologijos tyrimai“.
1965–1978 Lietuvos A oologijos ir parazitologijos i-to jaunesnysis,
1978–1989 vyresnysis moksl. bendradarbis. 1990–1996 kologijos i-to
vyr. moksl. darbuotojas. Atliko bendrus tyrimus su SSRS edicinos
akademijos, Volgogrado pedag. u-to mokslininkais, buvo SSRS parazitologų, Baltijos parazitologų, Lietuvos helmintologų draugijų narys.
Paskelbė apie 90 moksl. straipsnių.
Š STAKAS Vladas (1923 05 01 ask ičiai, Kėdainių r.), mechanizatorius. 1940–1955 statybininkas, darbininkas onavoje, Kėdainių r.,
Pagynėje. 1955 baigė Šlapaberžės traktorininkų ir mašinistų m-klą,
grįžo dirbti į Pagynės paukšt. t. ū. plataus profilio mechanizatoriumi,
kombainininku. Apdovanotas SSRS valst. premija (1983), Liaudies ūkio
pasiekimų parodos sidabro medaliu, ordinais ir medaliais.
ŠPAKAUSKI N (Šlapikaitė) Laima (1944 Babtai), mokytoja
1962 baigė Babtų vid., 1964 Kapsuko pedag. m-klas. Trejus metus
dirbo Kėdainių r. m-klose. Nuo 1967 Babtų vid. m-klos lietuvių k.
mokytoja, bendrabučio auklėtoja, pailgintos darbo dienos mokytoja,
pionierių vadovė. 1979–2001 prad. klasių mokytoja. Pati kūrė ir
gamino vaizdines priemones, kurias sumaniai naudojo pamokose.
Buvo aktyvi m-klos ir Babtų bendruomenės gyvenime. Apdovanota
Kauno r. švietimo ir sporto skyriaus, Kauno r. s-bės padėkos raštais.
ŠV NT RAITIS
indaugas (1960 04 06 Š tijai, Šakių r.),
inžinierius, verslininkas. 1978 baigė Lek čių vid. m-klą, 1987 KPI
Radioelektronikos fak. 1995 įkūrė elektronikos prekių įmon UAB
„Tomita“. 1999 nupirko ema tkiemio (buv. Babt no) dvarą, atkūrė jo
sodybą. Dvarų savininkų asociacijos įkūrėjas. Dvare rengia Paž islio
muzikos festivalius, dailės plenerus ir kitokius kultūrinius renginius.
Turi didel antikvarinės technikos (motociklų, automobilių, ratų, ro. Šidlauskas, A. Šlikas,

. Šostakas, L. Špakauskienė, M. Šventoraitis
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gių, staklių, variklių, žemės ūkio padargų) kolekciją. Lietuvos pilių
ir dvarų asociacijos, Santaros-Šviesos klubo, korporacijos „Fraternitas
Lituanica“, judėjimo „Vieningas Kaunas“ narys.
ŠVILPA Vytautas Povilas (1933 04 05 Papilia , K piškio r.–
1996 02 03 Babtai), milicijos darbuotojas. Baig s Kauno milicijos m-klą
dirbo Kauno rajono vidaus reikalų skyriuje, o nuo 1972 – Babtų apylinkės milicijos įgaliotiniu. 1991 darbą baigė dėl invalidumo. Babtiečiai
jį prisimena kaip įžvalgų detektyvą – itin sėkmingai atskleisdavo
kriminalinius nusikaltimus.
ŠVILPI N (Šamanskaitė) anina (1936 03 25 Babtai), administracijos darbuotoja, politikė, ilgametė Babtų apylinkės D DT/LDT
vykdomojo komiteto pirmininkė, V. Švilpos žmona. Baigė Babtų vid.
m-klą, Vilniaus tarybinių darbuotojų kursus ir L A. 1955 pirmą
kartą išrinkta į apylinkės tarybą ir VK sekretore, 1957 išrinkta VK
pirmininke. 1965–1985 – VK pirmininkė. Vėliau dirbo draudimo
agente, LSDI eksper. ūkio administracijoje.
T L
NI N (Stošiūtė) Virginija (1956 09 20 T tuvėnai,
Ke mės r.), provizorė. 1975 baigė Tytuvėnų vid. m-klą, 1980 – K I
Farmacijos fak. Iki 1982 pabaigos dirbo Kupiškio centr. vaistinės
receptare. Nuo 1983 Babtų vaistinės vedėja ir dirba miestelyje iki
šiol. 1984 vaistinė iš pastato, kur dabartinis paštas (Kauno g. 10),
persikraustė į ką tik pastatytą sveikatos centrą (Kauno g. 6). 1993
V. Telyčėnienė ir V. Šarauskienė vaistin privatizavo, įsteigė UAB
Babtų vaistin . Nuo 2008 UAB prisijungė prie „ amelia“ vaistinių
tinklo, V. Telyčėnienė joje liko vedėja.
U KURAITI N
anina (1945 04 06 Rudakia , Kėdainių r.),
agronomė. Baigusi Lančiūnavos ž. ū. technikumą,
A agronomijos
fakultetą. 1971–1975 Vytėnų SDBS eksperimentinio ūkio buhalterė,
1975–1982 LSDI eksperimentinio ūkio dispečerė, 1982–2004 šiltnamių
agronomė. Nuo 2006 Kauno rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė,
šios draugijos Babtų padalinio vadovė.
VAITI KAIT T (Venskūnienė) Genovaitė (1934 04 29 Ant gynė–2010 10 11 Klaipėda), aktorė. 1949 baigė Babtų progimn.,
1953 – Kauno kooperacijos technikumą, trumpai dirbo arasuos .
1954 stojo į Lietuvos konservatoriją, studijavo aktoriaus meistriškumą. 1956–1961 dirbo aktore Kapsuko (dabar
arijampolė),
1961–1995 Klaipėdos dramos teatruose. Sukūrė per 120 vaidmenų,
tarp jų džinis (R. Blaumanio „Indranai“, 1957), lga (D. Ščeglovo
„Pūga“, 1958), Dama (B. Nušičiaus „ isteris Doleris“, 1958), arina (V. Rozovo „Džiaugsmo beieškant“, 1964), Klara (R. Šeridano
. Švilpa, . Švilpienė,

. Telyčėnienė, . Užkuraitienė, G.
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„Duenja“, 1965), Tamara ( . Radzinskio „ onologas apie vedybas“,
1973), Freken Bok (A. Lindgren „ ažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, 1978), lena Vizgirdienė (K. Sajos „Liepsnojanti
kriaušė“, 1978), Bobutė (pagal Šatrijos Raganos „Sename dvare“,
1983) ir kt. (MBE)
VASAITIS onas (1919 06 24 V siškiai–1989 11 28, AV), pedagogas, teisininkas. okėsi Kauno „Aušros“ gimn. ir S. Daukanto
mokyt. seminarijoje, kurią baigė 1930. okytojavo iezn , Gir itėje,
Lab navoje, Babtuose, Kaune ir Vilniuje. Vadovavo mokinių chorams
ir vaikų valandėlei Kauno radiofone. Nuo 1935 lankė VDU ekonomikos skyrių, 1939 perėjo į teisių skyrių, kurį baigė VU 1943 m.
jo apylinkės teisėjo pareigas. 1944 pasitraukė į ustriją, Gr co
universitete gilino teisės mokslus. 1946–1949
mingeno (Vokietija)
karo pabėgėlių stovykloje leido ir redagavo laikraštį „ intis“. 1949
išvyko į AV.
VAŠKAS Audronis (1962 12 16 Radv liškio r.), ūkininkas.
Baigė Bais galos vid. m-klą, 1985 L A Agronomijos fak. 1985–1989
Pagynės paukštininkystės t. ū. augalų apsaugos agronomas, nuo
1989 ūkininkauja savarankiškai. Pirmasis ūkininkas Babtų apylinkėje
atkūrus Lietuvos nepriklausomyb . 2015 kartu su sūnumi Domu
ūkininkavo 550 ha plote.
A
KAS enrikas (1942 07 21 Kauno r.), elektros technikas.
Baigė profesin technikos mokyklą, Kauno politechnikumą (1972).
Nuo 1957 dirbo Pagynės paukšt. t. ū. elektrotechniku, 1972–1992
vyr. energetiku. 1992–1996 Pagynės paukštyno inžinierius, nuo 1996
B ,,Vilkėnai valdybos p-kas. 1992–2014 medžiotojų klubo „Antagynė“ p-kas.
K NI N Uršulė (1921 10 26 Gumb nė, Rytų Prūsija (dabar
Gusevas, Kaliningrado sr., Rusija–2002 05 13 uniškiai), tautodailininkė,
velykaičių margintoja. 1929 su mama atvyko į Višt tį (Vilkav škio r.),
čia baigė pradin m-klą. okėsi Kauno „Aušros“ mergaičių gimn.,
bet nebaigė. 1945 persikėlė gyventi į uniškius. Nuo vaikystės dažė
margučius, naudodama augalinius dažus. os menu domėjosi Lietuvos
dailės muziejus. Palaidota uodonių kapinėse.
UID INAVI I N Genovaitė (1927 11 20 Kaunas–2010 07 28
Babtai), gydytoja stomatologė, V. muidzinavičiaus vyresniojo žmona.
1947 baigė Kauno 2 gimnaziją, 1951 – K I stomatologijos skyrių.
1951–1953 dirbo ažeikiuose, 1954–1963 ol tų r. Alant s ambulatorijoje.
1963 kovą su šeima atsikėlė į Babtus ir pradėjo dirbti ambulatorijoje
vyr. gydytoja, terapeute. 1966–2004 stomatologė. Labai daug dėmesio
skyrė suaugusiųjų ir vaikų sanitariniam švietimui. 1964 tapo pirmąja
Babtų donore, sulaukė daug sekėjų. Aktyvi visuomenininkė – daugelį

.
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metų rinkta į apylinkės tarybą, vadovavo nuolatinei sveikatos apsaugos
komisijai, šefavo Raudonojo Kryžiaus draugijos skyrių veiklą, parengė
„Babtų ambulatorijos istoriją“ (rankraštis, saugomas BK ).
UID INAVI I N (Špakauskaitė) Kazimiera Rima (1954
uniškiai), mokytoja. 1972 baigė Babtų vid. m-klą, 1976 VVPI rusų
kalbos fak. Dvejus metus dirbo Kaišiadorių rajone, 1978–2012 Babtų
vid. m-klos/gimn. rusų k. mokytoja. 2004 L U įgijo etikos mokytojos specialyb . Išleido 4 abiturientų laidas. Daug dėmesio skyrė
mokinio asmenybės formavimui, ugdė teatro bičiulius. Apdovanota
Kauno r. s-bės, Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais. Ne
kartą mokinių ir kolegų rinkta populiariausia mokytoja. (G. Stonienė)
UID INAVI IUS Vytautas (1926 01 27 Gink nai, Šiaulių r.–
2010 06 07 Babtai), vet. gydytojas. 1945 baigė Alytaus gimn., 1950
LVA. 1950–1954 vet. gydytojas
ažeikių r., 1954–1963 Alantoj ,
1963–1988 LSDI eksperimentinio ūkio vyr. veterinarijos gydytojas.
UID INAVI IUS Vytautas, Vytauto sūnus (1953 08 06
ažeikiai), Šašių k. ūkininkas, Lietuvos ir Kauno r. politikos ir
visuomenės veikėjas. 1976 baigė LVA, zooinžinierius. Lietuvos ž. ū.
konsultavimo tarnybos priežiūros tarybos pirmininkas. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų s-gos narys. 1989–1993 Kauno r. tarybos deputatas,
2004–2007, 2007–2011 ir nuo 2011 Kauno r. s-bės tarybos narys.
2002–2008 Kauno r. ūkininkų sąjungos pirmininkas. Kėdainių krašto
cukrinių runkelių kooperatyvo valdybos narys. 2008 m. šalies konkurse
„Lietuvos kaimo spindulys“ laimėjo ūkininko iš pašaukimo diplomą.

Papildymai
BARKAUSKAS gidijus (1976 03 14 Kaunas), vadybininkas.
1994 baigė Babtų vid. m-klą, 2000 KTU vadybos mokslo magistrantūrą. Tais pačiais metais emigravo į ungtin Karalyst . Nuo 2001
atstovauja kai kurių lietuviškų įmonių interesams, įmonės „Barkomm
Ltd“ įkūrėjas ir savininkas. Kn. „ ažoji Babtų enciklopedija“ (1994)
bendraautoris.
B N TIS Rimantas (1957 07 03 N riškiai, Plungės r.), gydytojas
kardiochirurgas, biomedicinos m. dr., širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos „ lite medicale“ vadovas. 1980 baigė K I,
1990–1995 tobulinosi Danijoje, Belgijoje ir Švedijoje. 1997–1998 stažavo
Londono karališkosios Bromptono ir arefildo ligoninės Širdies chirurgijos klinikoje. 1995 suteikta aukščiausia kardiochirurgo kategorija. Nuo
1995 K A/LS U Kardiochirurgijos klinikos, nuo 2001 Širdies centro
vadovas, nuo 2004 Kardiologijos instituto direktorius. Nuo 2001 m.
profesorius. LS U tarybos pirmininkas. Nuo 1998 Umeo (Švedija)
u-to ligoninės Širdies ir krūtinės chirurgijos klinikos chirurgas konsultantas. okslinių tyrimų kryptis – širdies ir plaučių persodinimas,

.

muidzinavičius

.

.

muidzinavičius

E. Barkauskas
. Benetis

B A B TA I

Lietuvos valsčiai

aortos ir jos šakų, aritmijų chirurgija, vožtuvų plastinės operacijos,
įgimtų širdies ydų chirurgija. Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgijos
draugijos valdybos narys, uropos kardiotorakalinės asociacijos narys.
Nuo 2006 Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas. Turi
ūkį ir sodybą V siškių kaime.
BUIVIDI N ( akaitė) Sigutė (1960 12 04 Stungaičiai, Šilutės r.),
mokytoja, kraštotyrininkė. 1969–1980 mokėsi Babtų vid. m-kloje. 1985
baigė rusų kalbos studijas Šiaulių pedagoginiame institute, 1994 ten
pat įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją, 2007 – istorikės
diplomą Vytauto Didžiojo u-te. 1985–1990 mokė rusų k. Kėdainių r.
Truskavos devynmetėje m-kloje. 1991–1994 Panevėžiuko pagr. m-klos
pradinių klasių, istorijos mokytoja. ia susidomėjo istorija, kraštotyra,
įsteigė kraštotyros būrelį, nedidelį muziejų, pradėjo dalyvauti rajono
ir respublikos kraštotyros renginiuose ir konkursuose. 2005 pradėjo
dirbti Babtų vid. m-kloje. Šiuo metu Babtų gimnazijos vyr. mokytoja,
dėsto istoriją ir rusų kalbą, vadovauja Lietuvos maironiečių draugijos
mokyklos skyriui ir kraštotyros būreliui. os vadovaujami mokiniai
Lietuvos jaunimo turizmo centro kraštotyrinėse ekspedicijose yra
laimėj pirmąsias, o Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
organizuotuose konkursuose „Tautos dvasios beieškant“ prizines
vietas. Aktyvi šios monografijos bendradarbė.
ST N S Tomas (1976 05 27 Babtai), programuotojas. 1994 baigė
Babtų vid. m-klą, 2000 KTU įgijo informatikos mokslo magistro laipsnį,
t sė studijas doktorantūroje. Iki 2013 dėstė KTU Informatikos fak. Nuo
2001 UAB „ uino urope“ programuotojas. Aktyviai dalyvauja Babtų
visuomeninėje veikloje rinktas seniūnaičiu, bendruomenės tarybos
nariu, yra portalo www.babtai.lt. savininkas. Knygų „ ažoji Babtų
enciklopedija“ (1994) ir „Programavimo įvadas“ (2013) bendraautoris.

S. Buividienė
T. Stonys

ŠIDLAUSKAS K stutis (1955 02 21 Ražia , Kauno r.), inžinierius,
technologijos (technikos) mokslų dr. (1986). 1973 baigė Babtų vid.
m-klą, 1978 KPI. Iki 1981 dirbo tame pačiame institute. 1981–1990
A nergetikos problemų instituto mokslo darbuotojas. Atkūrus
VDU, pradėjo dirbti jame pradžioje vyresn. dėstytoju, vėliau docentu,
Informatikos fak. prodekanu, mokslo centro „Informatika“ vyresn.
mokslo darbuotoju. Ketverius metus ėjo Informatikos fak. dekano
pareigas, dvi kadencijas buvo VDU tarybos narys, šiuo metu – Senato
narys. Nuo 2010 VDU studijų prorektorius. Dvylika metų dirbo UAB
„ mnitel“ skyriaus ir regiono vadovu, atstovybės Kaune vadovu ir kt.
Kelerius metus buvo AB „Tarptautinis SAF koncernas“ Informacijos
centro direkt. pavaduotojas. Paskelbė per 40 mokslinių publikacijų,
kurios prieinamos tarptautinėse duomenų bazėse.

K. Šidlauskas
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Iš Babtų seniūnijos vizitinės kortelės
Parengė onas Praškevičius

emės ūkis
Privataus žemės ūkio užuomazgos Lietuvoje atsirado griūvant SSRS imperijai. 1989 m. liepos 4 d. įstatymu „Dėl LTSR valstiečio ūkio“ pirmasis Babtų
apylinkėje pasinaudojo jaunas Pagynės paukštininkystės tarybinio ūkio agronomas
Audronis Vaškas. is gavo 28,5 ha žemės Dasiūnų kaime. Kitais metais Babtų
krašte susikūrė dar 6 valstiečio ūkiai.
Iškovojus Lietuvos nepriklausomyb , 1991 m. buvo atkurtos teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą. Paveldėtose ar naujose vietose vėl kūrėsi individualūs
ūkiai. Dar vienas privataus ūkininkavimo impulsas buvo kolūkių panaikinimas
1992 m. Transformacija iš sovietinės žemės ūkio sistemos buvo sunki, naujiesiems
ūkininkams teko ieškoti investavimo resursų, produkcijos realizavimo būdų, o
svarbiausia – išugdyti konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Babtų seniūnijos
ūkininkams iš esmės tai pavyko. ia susiformavo daug stambių ūkių, įsigijusių šiuolaikinės technikos, taikančių modernias technologijas, diegiančių mokslo
naujienas, apylinkių peizažą papildančių įspūdingais gamybiniais centrais. emės
ūkis – patikimas Babtų seniūnijos ekonominis pagrindas.
Pagrindinė ūkininkų specializacija – augalininkystė (rugiai, kviečiai, miežiai,
rapsai, cukriniai runkeliai). i, nors ir priklauso nuo klimatinių sąlygų, duoda
didžiausią pelną. Kadangi šalia – Kėdainiuose – yra cukraus fabrikas, beveik visi
ūkiai augina daug cukrinių runkelių. K stutis Svečiulis 1998 m. įkūrė agroserviso
kooperatyvą, kuris teikia paslaugas šios kultūros augintojams. Keli ūkiai verčiasi
mėsos ir pieno gamyba, daržininkyste, sodininkyste. pač sunku laisvoje tarptautinėje rinkoje konkuruoti gyvulių augintojams.
kininkai prižiūri per jų teritorijas einančius kelius, jų remontui kai kuriais
metais skiria daugiau lėšų negu valstybė.
Daugelio ūkių savininkai, vadovai turi aukštąjį agronominį, zootechninį ar
inžinerinį išsilavinimą. Tas pat pasakytina ir apie jų atžalas, kurie į Lietuvą vėl
grąžina šeimynin ūkininkavimo tradiciją. aunimas gerai išmano naująją techniką ir naująsias technologijas, seka rinkos konjunktūrą. kiai naudojasi uropos
Sąjungos teikiama parama.
Stambieji žemdirbiai, visų pirma Romas ajauskas, uozas Staliūnas, Vytautas muidzinavičius, Leonas Rudinskas, Ričardas aldutis, Alfredas Rinkevičius,
lėšomis remia seniūnijos švietimo ir kultūros įstaigas, visuomenines organizacijas,
jų organizuojamus viešus renginius ir šventes, esant reikalui padeda galinga technika. kininkai labai ženkliai parėmė ir šios monografijos leidybą.
Babtų seniūnijos žemdirbiai aktyviai dalyvauja Kauno rajono politiniame ir
visuomeniniame gyvenime, renkami į savivaldyb , ypač aktyvūs Kauno rajono
ūkininkų sąjungoje.
Toliau pateikiamas stambiausių ūkių sąrašas.
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ek aru t

Gamybos specializacija

Šeimos narių
deklaruoti ha

Iš viso
deklaruota
pasėlių (ha)

1.

e nas Ru inskas
Virgilijus Rudinskas
Andrius Rudinskas
Kik niai

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, pupos

1 130,61
15,06
15,19

6 86

2.

u as ta iūnas
Andrius Staliūnas
Povilas Staliūnas
Kani kai

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, žirniai

587,85
204,31
201,83

3.

R

as
a auskas
indaugas ajauskas
Ant gynė

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, žirniai

678,88
64,42

4

4.

u r nis a kas
Domas Vaškas
Dasi nai

Grūdinės kultūros, pupos,
žirniai

500,97
59,20

6

5.

Ričar as
a utis
Artūras aldutis
Piep liai, glyna

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, žirniai

406,97
60,49

46 46

6.

re as Rinkevičius
Aurimas Rinkevičius
Nauj sodžiai

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, pupos, žirniai

394,95
70,02

464

7.

ag nė ,
vad. eslovas aročkas
Pag nė

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, pupos

464

8.

i kėnai ,
vad. enrikas ažeckas
Vilk nai, Pag nė

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, pupos, žirniai

4

9.

stutis večiu is
Kazimieras Svečiulis
Paulius Svečiulis
Berla niai, Kikoniai

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, linai, žirniai

143,58
149,56
150

44

4

10.

Ri antas i auskas
Tomas Šidlauskas
un škiai

Grūdinės kultūros, rapsai,
pupos, žirniai

341,43
61,83

4

6

11.

tautas
ui inavičius
Šašia , Gaili šiai

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, žirniai

4

8

12.

rūnas i s
dvardas Butkus
enrikas ažeckas
Vilkėnai, Pagynė

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, pupos,
žirniai

343,73
38,61
9,99

13.

nas i utis
Algirdas Simutis
Piepaliai, V siškiai,
Gaižuv lė

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, pupos

262,03
112,17

14.

ugeni us čiukauskas
Sitk nai, uniškiai

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, žirniai

15.

aiva e utienė
Almantas Šeputis
Panevėži kas, Gaižuvėlė,
Vikūnai

Grūdinės kultūros, rapsai,
žirniai

6

4

6
188,39
147,64

6
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t sinys
il.
Nr.

kininko vardas ir pavardė

Gamybos specializacija

Šeimos narių
deklaruoti ha

Iš viso
deklaruota
pasėlių (ha)

16.

R as
ači nis
dvinas ačionis
Panevėžiukas, Gaižuvėlė

Grūdinės kultūros, žirniai,
pupos

258,67
68,94

6

17.

ikt ras
čkinas
Aušra Vitkauskienė
Pagynė, Berlainiai

Grūdinės kultūros, rapsai,
žirniai

212,13
65,93

8 6

18.

ra v as
Antagynė

Grūdinės kultūros, cukriniai
runkeliai, rapsai, pupos,
žirniai

19.

triūna ,
vad. ustinas Stočkus
Gaižuvėlė

Grūdinės kultūros, rapsai,
žirniai

20.

stutis ačėnas
ustas Bačėnas
Paulius Bačėnas
Pakapia , Vilkėnai

Grūdinės kultūros, žirniai,
pupos, daržovės

21.

gi antas ėstininkas
Pagynė, Kikoniai

Grūdinės kultūros, rapsai,
daržovės

22.

vad. R.
Šašiai

eniauskas

a t g vu inink stė ,
asedunskas

23.

en vaitė
Krivėnai

24.

a

inienė

8

4 64

7,05
10
90,06
6

300 galvijų

98 galvijai

69,79

etras a auskas
Selverav , Kar lgiris

74 galvijai

11,41

25.

v as
Kriv nai

48 galvijai

22,26

26.

a as
anauskas
Panevėžiukas

ak auskas

Augina ir parduoda viščiukus,
žąsiukus, ančiukus, prekiauja
paukštiena, kiaušiniais

Privatūs medelynai
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto veikla stimuliavo naują
babtiečių verslą – vaismedžių sodinukų auginimą. Instituto medelyno darbuotojai
ir darbininkai, perprat sodmenų auginimo, akiavimo, priežiūros reikalavimus,
ėmėsi šio verslo savo sklypuose. Vienas pirmųjų buvo LSDI medelyno agronomas
Antanas Pažėra. Kaimynai, pamat , kad iš šio verslo galima gauti neblogų pajamų, vienas po kito pradėjo auginti sodinukus, jais prekiauti turguose ar iš namų.
A. Pažėros teigimu, vienu metu Babtuose šia veikla vertėsi 26 žmonės. Privatūs
seniūnijos medelynai yra tap rimtais instituto konkurentais.
Privačių medelynų steigėjai akiuoti pradžioje samdydavo patyrusius instituto
darbuotojus, vėliau dauguma šio darbo išmoko patys, išmokė savo vaikus. 2016 m.
medelynus deklaravo 9 vaismedžių sodinukų augintojai. Dauguma jų yra sukūr
savo internetines svetaines, kuriose teikia išsamią informaciją apie asortimentą,
naujienas, dalijasi patarimais. A. Pažėrai išvykus gyventi kitur, jo medelyne darbuojasi sūnūs Raimundas ir Darius su žmona Neringa.
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Pažėrų šeimai priklausantis „Babtų medelynas“ dabar yra didžiausias Kauno
apskrityje (1,37 ha). is turi daug specializuotos technikos – pneumosekatorių,
kasimo plūgų, sodinimo aparatų ir pan. Laukuose įrengta laistymo sistema, sodinukų saugojimui pastatytas 1 000 m2 angaras. Produkcija realizuojama prekybos
aikštelėje šalia automagistralės, didžiųjų miestų mugėse.
inos ir Vidimanto Vaitiekūnų medelyne šalia tradicinių vaismedžių auginama apie 100 vynmedžių veislių, apie 30 jau galima nusipirkti. V. Vaitiekūnas
yra Lietuvos vynuogininkų asociacijos narys.
Kaimynystėje įsikūr Danutė ir Vytautas anarkos medelius pradėjo auginti
1988 m., dabar jų turi didžiul kolekciją.
Didelius medelynus turi lena eplinskienė (0,4 ha), ugenija ir dvardas
Penkinai (0,31 ha), nors tai ne pagrindinė šių žmonių veikla. Kaip ir kiti medelynai, dalį produkcijos realizuoja iš namų, o į muges išvažiuoja keliais ekipažais –
mobilizuojami vaikai.
Loreta Buskienė ir ita Barkauskienė – mokslininkės, medelynai nėra jų
pagrindinė veikla, tačiau geras būdas mokslą susieti su verslu.
Vida ir K stutis Gaižauskai savo 0,18 ha medelyne augina iki 10 000 sodinukų, visus darbus atlieka patys.
Kazys ir Irena Straukai šį verslą pradėjo irgi dviese, vėliau sodinukų auginimo išmoko visi keturi vaikai. Pastaruoju metu medelyną perėmė duktė na
Rubinskienė su vyru ariumi. Kai reikia prekiauti – padeda visi.
Babtų medelynų savininkai dalyvauja A. Stulginskio universitete organizuojamose tarptautinėse parodose „Ką pasėsi“, „Sprendimų ratas“.

Babtų seniūnijoje veikiančios įmonės
Gera Babtų padėtis (šalia Kauno ir automagistralės), išvystyta infrastruktūra
traukia čia kurtis verslo, socialinės, poilsio paskirties, mokslo įmones ir įstaigas.
ia pristatomos seniūnijoje veikiančios gamybos ir verslo įmonės.
AD
AITIS AUDRIUS, automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas. Babtai, Aguonų g. 5.
AGR K N RN T
NIKA, UAB, kurios būstinė Kėdainiuose, 2015 m. pavasarį šalia automagistralės prie Babtų įkūrė
techninio aptarnavimo aikštel . Numatoma statyti modernų techninio
aptarnavimo centrą.
ALAN IDA, UAB. Kasdienės paklausos prekių parduotuvė
Babtuose, Kauno g. 2B. Vadovas Almantas Bušeika.
ARDI, UAB. monė nuo 1995 m. įsikūrusi šalia Panevėžiuko,
Lazdynės kaime. Buvo pakeitusi pavadinimą į „Architektūra ir dizainas“. Gamina prekybos įrangą garsiems uropos prekybos tinklams.
monėje nuolat dirba 25–30 darbuotojų, iš jų apie trečdalis – vietos
gyventojai.
BABT
D L NAS, UAB. monė įsikūrusi Šašiuose. Veiklos
sritys – daržininkystė, sodininkystė, dekoratyvūs augalai. Vadovas
Darius Požėra.
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BALTASIS KA PAS, UAB. aitinimo paslaugų įmon (kavin )
Babtuose, Prieplaukos g. 3, 2002 m. atidarė Vygintas Pranas Atkočaitis.
Šiuo metu paslaugas teikia tik pagal užsakymus.
D US AGR , UAB. uodonių kaime, šalia automagistralės
Vilnius–Klaipėda, nuo 2004 m. veikia šios bendrovės prekybos ir
techninio aptarnavimo centras, vienas didžiausių ir moderniausių
tokios paskirties Rytų uropoje. Bendrovė atstovauja Manitou, Briri,
Kemper, Pezzolato, ervaet, Western Fabrication, Michelin kompanijoms.
Iš šios centrinės būstinės įmonė vadovauja savo veiklai Latvijoje,
Baltarusijoje, Rusijos Kaliningrado srityje. 2016 m. pradžioje Lietuvoje
dirbo 175 darbuotojai.
DU BRA D UNDAS, automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas. Panevėžiukas, Arimų g. 4.
B NITAS, UAB. Bendrovė nuo 1993 m. veikia Panevėžiuke,
gamina vidaus apdailai skirtas ekologiškas medžio plaušo dailylentes
„ cote “. Bendrovė nedidelė, joje dirba iki 10 darbuotojų, tačiau šis
prekinis ženklas žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Danijoje,
Norvegijoje, Švedijoje. Vadovas ilvinas Neliubšys.
GIDI AUS GASI N įmonė Babtuose, okyklos g. 12. Nuo
1997 m. teikia viešojo maitinimo paslaugas. ia ruošiami banketai,
furšetai, gedulingi pietūs, laisvalaikiu galima pažaisti biliardą bei
pulą. Svečiai gali apsigyventi nedideliame viešbutuke.
PIN RA, UAB. K. aleskienės g. 24,
uniškiai.
inkštų
baldų gamyba ir prekyba, 30 darbuotojų.
G DI IN NAU IAUS UAB.
aisto parduotuvė Babtuose,
Kauno g. 2, penki darbuotojai.
GITAN S G RSKI N S S D BA Babtuose, Beržų g. 11A,
priima poilsiautojus, pakeleivinguosius.
KAR LI GABINAI I TURI
S D BA Gaižuvėlės
kaime. ra 30 ir 50 vietų pokylių salės su pirtimis, atskiri nameliai
su kubilais.
IKALAUSKI N S RI
S įmonė, Tulpių g. 14, Babtai. Tautodailininkė siuva žaislus, interjero detales, drabužius.
PAGALBA, Kazio Bočkaus I , Taikos g. 16, Panevėžiukas.
Veterinarijos paslaugos.
PASLAUG S
DIRBIA S, UAB. kurta 1993 m., įregistruota
uodoniuose, uodonių g. 58. Bendrovei vadovauja velina Kašetienė.
monė gamina inovatyvius, be sintetinių priedų ir konservantų, su
išsaugotomis biologiškai aktyviomis medžiagomis vaisių ir daržovių produktus. Klasterio, jungiančio 5 maisto perdirbimo įmones ir
LA
Sodininkystės ir daržininkystės institutą, įkūrimo iniciatorė.
Vykdo projektą „ aisto (vaisių ir daržovių) klasterio TTP infrastruktūros plėtra“.
R R
įmonė,
uniškiai, Babtų sen. Transporto
paslaugos.
PA RA DARIUS, patalpų nuoma pokyliams Babtuose. vairioms
progoms nuomojamos 3 salės, kuriose telpa nuo 20 iki 70 žmonių.
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SALPR N , UAB (direktorius Vladislovas esnauskas). Babtų k., Vėrupės g. 8, veikia nuo 2002 m. Iš pradžių teikė pusgaminius
barams ir kavinėms, o šiuo metu yra didžiausia įmonė Baltijos šalyse,
kuri gamina salotų mišinius, šviežių daržovių pusfabrikačius ir jais
prekiauja. Susiradusi patikimų salotų tiekėjų Ispanijoje ir Italijoje,
bendrovė dabar kas savait perdirba maždaug 10–15 tonų žaliavos.
Šiltuoju metų laikotarpiu daržoves perka iš Lietuvos augintojų. Perdirbta
produkcija (pjaustytos salotos ir jų mišiniai, daržovių pusgaminiai,
prieskoniniai augalai, vaisiai) tiekiama Baltijos šalyse veikiantiems
„ cDonald s“ restoranams, Lietuvos prekybos ir maitinimo tinklams.
2016 m. įmonėje dirbo apie 100 darbuotojų, dauguma jų – Babtų
seniūnijos gyventojai. Bendrovė – nuolatinė seniūnijos kultūrinių
renginių rėmėja.
SAURIDA, UAB, degalinių tinklas. registruota
ažeikiuose,
ontuotojų g. 8. Viena bendrovės degalinė veikia prie autostrados
ties Babtais.
SI STA, restoranas ir konferencijų centras Vareikoniuose,
Pakrantės g. 4. Priklauso UAB „Saulės pilys“. Veikia nuo 2014 m.
SITK N V RSLAS, UAB. Nijolės Kazakevičienės vadovaujama parduotuvė uniškiuose, K. aleskienės g. 2. steigta 1994 m.
STANK VI IAUS UG NI AUS individuali įmonė-parduotuvė „Ancė-3“, Babtai, Nevėžio g. 5. Sovietmečiu miestelio centre buvo pastatytas dviejų aukštų prekybos centras, kuriame veikė restoranas „Papartis“, maisto ir ūkinių prekių parduotuvės. Šį kompleksą privatizavo . Stankevičius. Pradžioje vertėsi vien prekyba
Babtuose. Išplėt s veiklą Kaune, dalį patalpų nuomoja parduotuvei,
kirpyklai, vaistinei.
STAT BINI K NSTRUK I SIST
S, UAB. kurta 1997 m.,
įregistruota Babtuose, Beržų g. 11a. vairių pastatų statyba ir remontas.
Apie 30 darbuotojų. Vadovas onas egerskas.
STAT B S INV STI I S, UAB. 2006 m. įkurta statybos
bendrovė, įregistruota Babtuose, Beržų 11a. Turi per 20 darbuotojų.
Vadovas onas egerskas.
STRANKAUSKAS ARIUS, automobilių remontas ir techninis
aptarnavimas. Babtai, Taikos g. 20.
SUNK L LI TUVA, UAB. sikūrė 2012 m. Panevėžiuke, Nevėžio g. 55. Tai vienas iš 11 tarptautinės įmonės, prekiaujančios baldų
gamybos komponentais, filialų. 2015 m. apyvarta siekė 1,6 mln. eurų.
Direktorius gidijus Vaičiulis.
TAURIGA, UAB (vadovas Povilas Grigaitis). 1996 m. Pakapių k.
įsikūrė viena pirmųjų Lietuvoje automobilių priekabų gamintoja.
Naudoja Vokietijos firmos „Knott“ ir Belgijos formos „Bosal“ detales,
šioms firmoms atstovauja Lietuvoje. Per metus pagaminama 1 000
su viršum įvairiausių priekabų. Daug jų eksportuojama į Islandiją,
Latviją, Rusiją, Vokietiją. Partija išsiųsta net į keanijos salyną.
2015 m. įmonė įdiegė kokybės vadybos valdymo standartą IS 9001,
produkcijai išduotas B tipo atitikties patvirtinimo liudijimas.
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TRANSK NTA, UAB, Babtų padalinys, Vėrupės g. 10, Babtų k.
Vietiniai ir tarptautiniai krovinių pervežimai. Dirba 15 darbuotojų.
UKN , UAB. aisto prekių parduotuvė Panevėžiuke, Nevėžio g. 31. kurta 1996 m. Vadovė ūratė Uknevičienė.
VAID S ST NKI N S G LININK ST S KIS. kis 2005 m.
įsikūrė Klaipėdos r. Bruzdėlyno k., 2008 m. įsigijo šiltnamius Babtuose.
Augina 30 veislių vienmečių ir svyrančių gėlių ir jomis prekiauja.
Kauno ir Klaipėdos apskrityse puošia viešas erdves. Sezono metu
įdarbina apie 40 Babtų ir aplinkinių kaimų gyventojų. kis savo
gėlėmis kasmet papuošia Babtų miestelio centrą.
VALD GRI ŠIAUS įmonė, Gojaus g. 8, Pagynė. Teikia veterinarijos paslaugas.
VI US, UAB. 1994 m. įkurta individuali uozo Filipavičiaus
firma 2010 m. reorganizuota į UAB, bet savo veiklos pobūdžio nepakeitė – prekiauja medicinos įranga. a aprūpina kai kurias valstybines gydymo įstaigas, privačias medicinos ir veterinarijos klinikas.
Bendrovės adresas – Panevėžiukas, Nevėžio g. 29.
V LAUG , UAB. Parduotuvė ir kavinė-baras Pagynėje. Vadovauja Violeta Dumskienė. 6 darbuotojai. Veikia nuo 1994 m.

Babtiškiai Kauno rajono ūkininkų
sąjungoje
Kauno rajono ūkininkų sąjunga įregistruota 2005 m. birželio 15 d., nors
veikė nuo 1990 m. os veiklos tikslas – skatinti ir tobulinti ūkininkavimą rajone,
koordinuoti sąjungos narių veiklą, atstovauti jiems, ginti jų viešuosius interesus.
Sąjungoje labai aktyvūs Babtų seniūnijos ūkininkai jie buvo organizacijos steigimo iniciatoriai, yra nuolatiniai vadovybės nariai, dažni konkurso „ etų ūkis“
nugalėtojai ar prizininkai.
Babtiečiai – sąjungos tarybos pirmininkai
1990–1998 Stasys ulonas,
2001–2002 G. Staliūnienė,
2002–2005 Vytautas muidzinavičius,
2005 06–2008 02 Vytautas muidzinavičius,
2008 02–2010 12 Romas ajauskas,
Nuo 2012 11 – Genutė Staliūnienė.

Babtiečiai – Lietuvos ūkininkų sąjungos konkurso „ etų ūkis“ nugalėtojai
ir prizininkai Kauno rajone
1994 m.
1995 m.
1996 m.
1997 m.

II v. uozas Staliūnas.
I v. . Staliūnas,
II v. Audronis Vaškas.
II v. A. Vaškas.
I v. A. Vaškas,
II v. Leonas Rudinskas.
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1998 m.
1999 m.
2000 m.
2001 m.
2002 m.
2003 m.
2004
2005
2008
2009
2010
2013
2014
2015
2016

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
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I v. L. Rudinskas,
II v. Romas ajauskas.
I v. R. ajauskas,
II v. Alfredas Rinkevičius.
I v. Valentinas Gabinaitis,
II v. Vytautas muidzinavičius.
I v. V. muidzinavičius,
II v. Ričardas aldutis.
II v. ugenijus Ščiukauskas.
II v. A. Rinkevičius,
III v. Šarūnas Bartkus.
I v. Arūnas Dilys.
I v. R. ajauskas.
I v. L. Rudinskas.
I v. R. aldutis.
III v. Genovaitė Galminienė.
I v. R. ajauskas.
III v. Rimantas Šidlauskas.
I v. A. Rinkevičius.
I v. L. Rudinskas,
III v. Algirdas Simutis.

Tradicijos
etrinės Pagrindinė Babtų vasaros šventė – Petrinės. Taip pavadinta dėl
to, kad dažniausiai vyksta Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidų Babtų bažnyčioje
išvakarėse. os metu pagerbiami seniūniją daugiausia garsin žmonės moksleivių olimpiadų dalyviai, sportininkai, kultūros, mokslo, visuomeninės veiklos
ir gamybos žmonės. Svarbiausias čia – 1995 m. LSDI įsteigtas „ etų žmo gaus“ prizas.
ariaus ir irėn
iena 1933 m. atidengiant paminklą tragiškai žuvusiems
Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui buvo atskrid karo lakūnai
ir susirinkusiesiems barstė gėles. Nuo 1998-ųjų kas penkeri metai prie šio paminklo vėl vyksta šventės pasirodo oro akrobatai, savadarbių lėktuvų konstruktoriai,
motorizuotų skraidyklių entuziastai, aviamodeliuotojai, tarp jų ir babtiškis aviamodeliuotojas Stasys Kalvaitis. Nepamirštamos ir gėlės. 2013 m., minint skrydžio per
Atlantą 80-metį, prie šventės rengimo daug prisidėjo asociacija „ANB eskadrilė“
ir jos vadovas Arvydas Šabrinskas.
ran s atestat
teiki as Anksčiau Babtų vidurinė mokykla neturėjo
iškilmėms tinkamų patalpų, todėl brandos atestatai abiturientams buvo įteikiami
kitame miestelio gale esančioje LSDI salėje. Nuo 2007 m. rudens mokykla jau
turi gražią savąją aktų sal , tačiau abiturientų eisenos per miestelį nebuvo atsisakyta. oksleivių tėvai, artimieji, būriai žmonių susirenka pažiūrėti, kaip, lydimi
pučiamųjų orkestro ir gimnazijos vadovų, šventiškai pasipuoš , į savarankišką
gyvenimą iškeliauja Babtų jaunimas. Gimnazija kuria ir naują tradiciją – jau keleri
metai rugsėjo 1-oji prasideda švente miestelio centrinėje aikštėje ir tik po to visi,
pučiamųjų maršų lydimi, pasuka į gimnaziją.
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Gyventojų skaičius Babtų valsčiaus seniūnijos gyvenvietėse 1923 ir 2015 metais.
Sudarė UAB „ emėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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Babtų miestelio žemėlapis. 201

Lietuvos valsčiai

m. Sudarė UAB „ emėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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Babtų seniūnijos žemėlapis. 201 m. Sudarė UAB „ emėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė
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ink s tvark as Babtai turi senas ir gražias aplinkos tvarkymo tradicijas. ų pradžia siejama su VSDBS–LSDI įsikūrimu Babtuose. Tuometinio direktoriaus K. Palaimos iniciatyva prie instituto pradėtas kurti parkas, gėlių kolekcija,
įrengtos vejos. Grožio idėjos paplito ir po miestelį. Didelis stimulas tvarkytis
buvo Babtų 600 metų jubiliejaus minėjimas 1994 m. – buvo sutvarkyta miestelio
centrinė aikštė, skverai. Tais metais Kauno rajono gražiausių sodybų konkurso
nugalėtoja tapo Audronės ir Antano Venckų sodyba, antroji vieta pripažinta Ulei
ir Stasiui Knystautams. 2000 m. Babtų miesteliui už aplinkos tvarkymą pripažinta
antroji vieta rajone. 2003 m. konkurso daugiabučių namų kategorijos pirmoji vieta
atiteko miestelio Kauno g. 26 namui. Genutės ir uozo Staliūnų sodyba 2008 m.
yra laimėjusi Kauno rajono, apskrities ir Lietuvos gražiausių sodybų apžiūras,
dar kartą rajone nugalėjo 2013 m. Džiuljetos ir Leono Rudinskų ūkis gražiausiai
tvarkomu paskelbtas 2011, o dar kartą 2016 m. Prizininkėmis yra tapusios Daivos
ir Romualdo Šepučių, Aidos ir Audronio Vaškų sodybos.
Babtų seniūnijoje sodybų apžiūros vyksta nuo 1996 m. Pagrindinis prizas
„Už gražiausią sodybą“ po kelerių metų pakeistas prizu „Už didžiausią pažangą“.
Tai suteikė galimyb dalyvauti konkurse ir pradedantiesiems. Gražiai puoselėjantys aplinką kviečiami į pažintines ekskursijas. Aplankytos gražiausios Kauno,
arijampolės, Kėdainių, Raseinių, Pakruojo rajonų sodybos. Iš kelionių parsivežama naujų sumanymų, kai kurie įdiegiami. Ilgainiui atsirado poreikis pamatyti
ir natūralios gamtos grožį – aplankyti Kauno marių ir Aukštadvario regioniniai
bei Dzūkijos nacionaliniai parkai, epkelių rezervatas, keliauta po Biržų kraštą,
gražiausiomis Panemunės vietomis. Ieškoma ir kitokių skatinimo priemonių. Už
gražiai prižiūrimą aplinką pirmiausiai išasfaltuotos Alytaus gatvė Babtuose ir
echanizatorių – Pagynėje.
u inės 2009 m. rudenį Babtuose organizuota pirmoji derliaus šventė
„ ūs gražių darbų vainikas“. 2012 m. nutarta ją susieti su obuolių, kurių gausiai
augina LSDI, derliumi ir pavadinti „ buolinėmis“. 2014 m. šv sta kartu su Babtų
partneriais – Latvijos Tukumo savivaldybės Pūrės pagasto (valsčiaus) atstovais.
et
a
s Paskutinėmis gruodžio dienomis Babtų kultūros centre jau
daugelį metų vyksta Senųjų metų palydos, kurias pradeda pučiamųjų orkestras
„Algupys“. Pasirodymo pabaigoje visuomet skamba ohano Štrauso muzika ir visi
susirinkusieji sukasi valso ritmu. Šokti Babtų žmonės moka, nes beveik du dešimtmečius veikė Audriaus Sasnausko šokių studija, mokiusi vaikus ir suaugusius.
2 lentelė
a t seniūni s
etai
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

et

gus

Vardas ir pavardė

Už kokius nuopelnus

uozas Staliūnas
Petras Pletas
Povilas Grigaitis
Arvydas Gansinauskas
gidijus akarevičius
Algirdas Ratkelis
onas Girnius
Vytautas muidzinavičius
Vidmantas Stanys

Už
Už
Už
Už
Už
Už
Už
Už
Už

pažangų ūkininkavimą
racionalizacinį išradingumą
verslo idėjų įgyvendinimą
sėkm artojų varžybose
žirginio sporto atgaivinimą seniūnijoje
dokumentinį filmą „Babtams 610 m.“
35 m. veiklą pučiamųjų orkestre
aktyvią visuomenin veiklą
mokslo laimėjimus
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t sinys
etai
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Vardas ir pavardė

Už kokius nuopelnus

Nijolė Kviklienė
Irenos Straukienės šeima
indaugas Šventoraitis
Romas ajauskas
dita Simonaitienė
anina Užkuraitienė
Kaimo kapela „Šventupis“
Pavelas Duchovskis
dvardas Abukauskas

Už
Už
Už
Už
Už
Už
Už
Už
Už

labdaros veiklą
visuomenin veiklą
emaitkiemio dvaro ir jo tradicijų atgaivinimą
aktyvią visuomenin veiklą
aktyvią projektin veiklą
aktyvią veiklą Lietuvos neįgaliųjų draugijoje
pergal LRT konkurse „Duokim garo“
mokslo laimėjimus
aktyvią visuomenin veiklą
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Babtų seniūnijos kultūros paveldo
vertybės
ūta

erniauskienė

Lietuvos Respublikos registro vertybės
Archeologinės vietos
ie i
a t n
i iaka nis su g venviete (kompleksas, UK 40158,
40159, 5060), Piepalių k., archeologinis, kraštovaizdžio, mitologinis objektas, saugomas valstybės. Datuojama I tūkst. po Kristaus–II tūkst. pr. Teritorijos plotas yra
29 264 00 kv. m. Reljefas – Nev žio dešiniojo kranto aukštutinės terasos iškyšulys,
kurį iš R ir ŠR juosia Nevėžio slėnis, iš PR, P ir PV – Asi klio upelio dauba.
ŠV pusėje toliau t siasi aukštuma, taip pat į R nuo šio iškyšulio esanti gana lygi
Nevėžio slėnio dalis. Iškyšulio PV kraštas nuslink s į upelį, jo pašlaitė eroduoja,
viršuje seniau prikasta apkasų, iškasta duobė. Dabar jis dirvonuoja, viršuje auga
trejetas paskirų medžių, tiktai ŠV krašto dalis apaugusi krūmais. Piliakalnio šlaitai statūs, apie 10 m aukščio. Viršuje yra trikampė 20 m ilgio ŠV–PR kryptimi
ir 15 m pločio ŠV gale aikštelė, žemėjanti PR kryptimi. os ŠV gale suplūktas
3 m aukščio nuo aikštelės ir 5 m aukščio išorėje pylimas, saugantis piliakalnį
nuo gretimų aukštumų. Tautosakos šaltiniuose išlik pasakojimų, kad piliakalnyje
vaidenasi, kad piliakalnį švedai kepurėmis supyl , kad jis kepurėmis supiltas
Napoleono laikais ar kad jame du broliai rad skrynią pinigų, tačiau susiginčijus,
kuriam reikia arklius atvaryti skryniai parsivežti, ir vienam nusikeikus kad jie
skradžiai žemėn nueitų, skrynia nugarmėjusi į Nevėžį.
ik n
i iaka nis va ina as a čiu i (UK 5061), Vilkūnų k., archeologinis objektas, saugomas valstybės. Teritorijos plotas yra 4 655 00 kv. m.
Datuojamas IV a. Piliakalniu (Kapčiumi) laikoma Nevėžio slėnyje esanti nedidelė
kalvelė, kurią iš ŠR juosia Aluon s senvagė, iš kitų pusių – žemesni laukai. Šlaitai
gana statūs, apie 4 m aukščio. Kalvelė apie 20 m skersmens prie pagrindo, viršuje
yra apie 10 m skersmens aikštelė. Tautosakos šaltiniai teigia, kad piliakalnyje lokalizuojamas Vygando arburgiečio minimas bajoro Ivano namas, kurį kryžiuočiai
sudegino 1365 m., kad senovėje karo metu kalniuką kepurėmis (kepeliušais) supyl
kareiviai, kad giliuose kalno požemiuose esą paslėpti didžiausi turtai, kurių niekas
negali rasti, nors daug kam jie yra prisisapnav .
u
ni ka in nas (UK 16249) uodonių k., archeologinis registrinis
objektas. Teritorijos plotas 18 583 00 kv. m. Reljefas – Nevėžio upės kairiojo kranto
pirmos viršsalpinės terasos, nežymi, maždaug 150 × 100 m dydžio, kiek pailga
R–V kryptimi kalvelė gana lygiu paviršiumi, iš R pusės ribojama Nevėžio upės
slėnio, iš P ir Š pusių – kiek žemesnių laukų. Teritorija apardyta ilgalaikių arimų,
iškasinėta duobėmis, dalyje teritorijos įrengti gyventojų daržai, P kraštas apardytas
kasant smėlį. 2004 m. teritorijoje ištirtas bendras 42 kv. m plotas. Šiuo metu didžioji
teritorijos dalis dirvonuoja; rasti kapai (atsitiktiniai archeologiniai radiniai iš degintinių žmonių ir griautinių žirgų kapų). Kapai suardyti įvairių žemės darbų metu.
Apie 1974 m. ekskavatoriui kasant smėlį pastebėtos degėsingos dėmės, surinkta
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archeologinių radinių. Kultūrinis sluoksnis – smarkiai apardyto kultūrinio sluoksnio
fragmentai su gyvulių kaulais, degusiais akmenimis ir archeologiniais radiniais.
4 aka i ka in nas va ina as ran ū ka iais (UK 5046) Pakapių kaime,
archeologinis, registrinis. Teritorijos plotas 2 229 kv. m. datuojama I– VI a. po
Kr. Reljefas – gana lygus, nežymiai nuolaidėjantis į P siauras žemesnis aukštumos
kraštas, iš P ir PV ribojamas buvusios žvyrduobės; didžioji kapinyno dalis nukasta
semiant žvyrą, 450 kv. m ištirta 1939 m., 194 kv. m – 1987 m. ir 30 kv. m –
2004 m., dabar likusi nedidelė ir siaura dalis – gana lygi, dirvonuoja, jos R kraštu
eina keliukas į sodybą. Kapai nedegintų ir sudegintų mirusiųjų su įkapėmis; didžioji
kapų dalis sunaikinta kasant žvyrą, dalis suardyta dirbant įvairius žemės darbus,
1 degintinis ir 27 griautiniai žmonių kapai bei 32 žirgų kapai ištirti 1939 m., dar
vienas degintinis žmogaus kapas ištirtas 1987 m.

Laidojimo vietos
Ra t
vertė
ui s eget s ka as (UK 16986) Panevėži ko k.
kapinėse, teritorija 9 kv. m. bjektas istorinis, memorialinis, saugomas valstybės.
Šiame kape palaidotas rašytojas, vertėjas Kazys Puida.
6 uki ė i ka as (UK 10914) Kar lgirio kaime, 1863 m. sukilimo dalyvių
broliškas kapas. Istorinis, memorialinis objektas, saugomas valstybės, teritorija
900 00 kv. m. 1863 m. lapkričio 26 d. netoli Vilkij s, prie Karalgirio, Lebedži
kaime, įvyko paskutinis Antano
ackevičiaus (1828–1863) sukilėlių būrio mūšis
su Rusijos kariuomenės daliniais. Kautynėse žuvo apie 40 sukilėlių.
t
sen
ka ini vieta (UK 20641) B btų miestelyje. emorialinis objektas, teritorija 1 751 00 kv. m. ia yra Babtų miestelio gyventojų palaikai.
Reljefas – kalvelė su stačiu šlaitu V pusėje, apaugusi vaismedžiais, krūmais. Kapinės sunaikintos, jų paviršius nubrauktas 2 m tiesiant vandentiekį ir kanalizaciją
1991 m., išlik keli tašyto granito paminklai su iškaltais memorialiniais įrašais
hebrajų rašmenimis, kurie pastatyti kapinių vietoje Š dalyje.
8 a t ir an i ga s
u ni vieta ir ka as (UK 12568) urgint
miške (Babtų šile). Istorinis, memorialinis objektas. Teritorija 1 127 kv. m. 1941 m. tarp
rugpjūčio 28 ir rugsėjo 2 d. nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos egzekucijos
metu nužudyti ir užkasti 83 Babtų ir 252 Vandžiogalos žydai (iš viso 335 žmonės).

Statiniai
a t n
e a tkie i
var s
a (UK 181), apie 2 km į PV nuo
Babtų, dešiniajame Nevėžio upės krante. Tai valstybės saugoma paveldo vertybė.
Iš dvaro laikų liko eklektinės architektūros rūmai; tinkuoto romantizmo stiliaus
dviaukštis svirnas ( I a. vid.); dvaro lobynas – griežtų linijų, nedidukas tinkuotas pastatas, sumūrytas iš akmenų ir plytų, turįs klasicizmo bruožų. inoma,
kad jis stovėj s jau VIII a. 1922 m. lobyne buvo įrengta pieninė, vėliau buvo
gyvenamasis namas. Tebestovi dvaro koplytstulpis, tvartas ( I a. antroji pusė),
kluonas, kurį I a. antrajame ketvirtyje statė Benediktas Tiškevičius. Tai tradicinių liaudiškų bruožų statinys, pokariu netek s autentiškumo, kai dalis sienos
buvo pakeista silikatinių plytų mūru, įrengtos betoninės grindys. Sodyboje yra
išlikusių takų su senoviniu lauko akmenų grindiniu.
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Babtyno dvarą VI a. įkūrė Šiukštos. Pirmasis jo valdytojas – Kauno teisėjas, vėliau Kauno vaitas onas Stanislovas Šiukšta.
ūriniai rūmai ir lobynas
minimi 1791 m. pirkimo ir pardavimo akte (šių pastatų rūsiai, manoma, išlik
iš VI a.). VI– VII a. dvaro savininkai dažnai keitėsi. VII a. pr. dvaras priklausė Andriui Vilimavičiui ir okūbui Sauginavičiui. Nuo 1697 m. Babtyną 100
metų valdė Prozorų šeima. Tai buvo dvaro klestėjimo laikotarpis. 1797 m. dvarą
su Sitk nų kaimu Prozorai pardavė majorui Burhardui fon Kortui (tuo metu jau
stovėjo mūriniai dvaro rūmai). Netrukus dvarą įsigijo kunigaikščiai Giedraičiai ir
valdė jį iki 1830 m. Vėliau šias valdas nusipirko grafas Benediktas Tiškevičius.
Tuo metu sudarytame inventoriuje minima 16 dvaro pastatų. Tiškevičiai valdė
Babtyną iki Pirmojo pasaulinio karo.
Po 1922 m. žemės reformos dvaro valdos išdalytos bežemiams bei mažažemiams ūkininkams, o jo centras su 20 ha žemės atiteko Lietuvos kariuomenės
savanoriui, generolui leitenantui Vladui Nagevičiui, kuris čia gyveno 1922–1944 m.
Po Antrojo pasaulinio karo dvaro rūmuose veikė kolūkio kontora, kultūros namai, apylinkės centras, vėliau juose apgyvendinti žmonės. 1999 m. dvarą įsigijo
verslininkas indaugas Šventoraitis, jį atstatė. Rūmai po rekonstrukcijos pritaikyti
gyvenimui, lobynas įrengtas kaip gyvenamasis namas, kluone vasarą vyksta koncertai. ia yra senovinės žemės ūkio technikos ekspozicija. Svirne laikoma gausi
1920–2000 m. gamybos motociklų kolekcija.
nas (UK 26277). Planinės struktūros tipas – nekoridorinis jungtinis,
1 aukšto, su rūsiu. Tūris – kompaktinis. atmenys / plotas 5,65 m × 13,2 m.
Rū ai (UK 16023). Dominuojanti planinė struktūra – anfiladinė. Pastatas su rūsiu, centrinė dalis, I a. su pastoge, rūmų galuose ir rizalituose įrengti
kambariai. Tūris pusiau atviras. atmenys / plotas 14,26 m × 32 m su dviem
šoniniais rizalitais 4,75 m × 30,66 m.
virnas (UK 26276). Koridorinės plano struktūros, be rūsio, II a. su
aukšta pastoge. Tūris – kompaktinis. atmenys / plotas 10,75 m × 36,17 m.
vart iekan s (UK 26279). Autentiško pastato planas – stačiakampis,
po pokario rekonstrukcijos – L formos. Senojo pastato tūrinės struktūros tipas –
kompaktinis. atmenys / plotas 42,1 m × 29 m ir 15,1 × 10 m. Vakarinė dalis
(42,1 m × 14 m) statyta pokario metais.
4
u nas (UK 26278). Vieno aukšto, salės plano, be rūsio. I a. II ketv.,
stilius – liaudiškas. Tūris – kompaktinis. atmenys / plotas 14,7 m × 49,9 m.
riv n
uv var s
s rag entai (UK 171) prie greitkelio Ka nas–
Kla pėda ir užtvenkto Striūn s upelio. Vienaaukščiai mūriniai rūmai, senas ąžuolas
šalia jų, medinė klėtis, raudonų plytų arklidės.
Dvaras kūrėsi I a. antrojoje pusėje–
a. pradžioje, jis priklausė achimavičiui. Prieš Antrąjį pasaulinį karą dvarą įsigijo teisininkas ečislovas Rašinskas.
1941 m. jis su šeima buvo ištremtas į Sibirą, kur ir mirė.
Iš buvusių dvaro pastatų yra išlik s tik vienas gyvenamasis namas balto mūro,
keturkampio formos su priestatu fasade. Šiferio stogas, paprasti keturkampiai langai,
parketas kai kur pakeistas grindimis. Sovietmečiu gyveno kelios kolūkiečių šeimos.
150 ha dvare nuo 1997 m. pradėjo ūkininkauti viena iš paveldėtojų – G. Gelminienė. 2015 02 02 dvarui panaikinta teisinė apsauga.
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6 anevė i k uv var s
s rag entai (UK 175). Dešiniajame Nevėžio
krante yra dvaro rūmai, oficinos likučiai, apgriuv s šulinys ir parko fragmentai.
Rašytiniuose šaltiniuose dvaras minimas nuo VI a. 1544 m. urgis uodka dvarą pardavė onui Kuncevičiui. 1563 m. birželio 24 d. Vilkij s valsčiaus
inventoriaus sąraše dvaro savininku jau minimas taurininkas atas Petkevičius.
1596 m. jis dvarą pardavė Kauno pavieto maršalkai Petrui Vizgirdavičiui. VIII a.
valda priklausė Siručiams. VIII a. pabaigoje jie čia pasistatė naujus medinius
dvaro rūmus.
I a.–
a. pr. Panevėžiuką valdė Korevos, kurie prie medinių Siručių
rūmų iš abiejų galų pristatė po mūrinį dviaukštį sparną. Pastatai buvo didesni už
senuosius rūmus, dengti mansardiniais raudonų čerpių stogais. Ant vieno, geriau
išlikusio, rūmų sparno matyti data – 1910. Paskutinis iš Korevų – igmantas
(1898–1945) čia gyveno iki pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos. Pokariu kolūkis
menkai teprižiūrėjo dvaro rūmus. Dabar jie stovi sunyk , apleisti.
ė aus N kr iu t
a n čia (UK 22369) Panevėžiuk . Priklauso Kauno
vyskupijos Kauno II dekanatui. Pastatyta 1733–1747 m., tinkuoto mūro, stogas
daugiašlaitis, dengtas skarda. Bažnyčia vėlyvojo baroko stiliaus, turi ir klasicizmo
bruožų. Tai viena iš dviejų trikampio plano bažnyčių Lietuvoje (kita – Deg čių
Šv. Vincento Ferero bažnyčia). Langai dviejų tipų – siauri, aukšti ir žemesni,
platesni, sudalyti į smulkias plokštumėles. Pastatą juosia karnizas, be puošmenų,
vyrauja pasteliniai tonai. Pagrindinis fasado kompozicinis centras – durys. Karpytinė
durų arka užkalta rombo motyvą sudarančiomis lentelėmis, vienvėrės durys iš
vertikalių lentelių. Viduje pietiniame ir rytiniame atitvertos patalpėlės su laiptais,
virš kurių vargonų chorai. Trys mediniai baroko formų altoriai. Aukšto meninio
lygio pumpuro formos medinė sakykla. Pietiniame kampe yra nedidelis rūsys.
akristija prijungta prie šiaurrytinio kampo, padalyta į tris patalpas.
8 anevė iuk N kr iu t
ė aus a n či s vent riaus tv ra (UK
22370). ūrinė, tinkuota, dengta čerpėmis.
a iaus uv var s
a (UK 180). Išlik jos fragmentai yra apie
2,5 km nuo Kauno–Klaipėdos greitkelio, prie Striūnos upelio tvenkinio. Iš viso dvaro
liko tik rūmai, statyti I –
a. sandūroje. Tai vienaaukštis pastatas, sumūrytas
iš raudonų, vadinamųjų trupinių, plytų, stogas dengtas čerpėmis. Restauruotas.
Valdos priklausė Korevų giminei. Iš onušo Karevos dvarą nusipirko Antanas Dičmonas – paskutinis šių žemių savininkas. Pokariu acišiaus dvare įsikūrė
Panevėžiuko tarybinis ūkis. 1988 m. rūmus nupirko „Kauno audinių“ fabrikas,
ketin s čia įrengti poilsiaviet . Pagal Kauno paminklų restauravimo projektavimo
instituto projektą (architektas Rimgaudas iliūkštis) 1989–1990 m. atnaujino rūmų
pastatą, šalia pastatė kelis dviaukščius kotedžus, teritoriją aptvėrė senov imituojančia raudonų plytų tvora su prašmatniais vartais. Visko, ką buvo numat , „Kauno
audiniai“ įrengti nespėjo – bankrutavo. Šiuo metu pastatai – privati nuosavybė.
Ra t
a i
ui s na as (UK 16982) Nauj sodžių kaime. Dvarelio
sodybos fragmentas yra prie Ka no–Kla pėdos greitkelio, už i kiškių, prie pat
Kėd inių rajono ribos. Išlik gyvenamasis namas, rašytojo gyvento laikotarpio medžiai.
Dvarelis pavadintas pagal jo savininką – rašytoją ir žurnalistą Kazį Puidą
(1883–1945), čia gyvenusį nuo 1937 m. ir palaidotą Panevėžiuko kapinėse.
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emorialinis paveldas
tstu is (UK 1372), priklausąs Babtyno ( emaitkiemio) dvaro
sodybos kompleksui. Statytas I a. nežinomų liaudies meistrų. Vertingas kaip
mažosios architektūros kūrinys, kuriame sumaniai panaudotos klasikinės formos.
tstu is (UK 20628) S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui paminėti
prie Babtų miestelio ir Stabaun čios kaimo ribos. Statytas 1935 m., 1956 m. nugriautas, 1989 m. atstatytas.

Kilnojamasis paveldas
rna entu tas kr ius (UK 9199) – liaudies kalvystės meistro VIII a. pab.–
I a. pr. kryžius. Lietuvių liaudies menas. Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia.
4
ar as (UK 7824) – vertingas kaip senovinis aukšto lygio taikomosios
dekoratyvinės liejininkystės kūrinys. Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia.
arg nai (UK 16832) – mediniai, autorius nežinomas. Panevėžiuko ėzaus
Nukryžiuotojo bažnyčia.
6 aveiks as r s kara iai (UK 9166). Autorius nežinomas, manoma, VII–
VIII a. vokiečių mokyklos tapytojas. Aukšto meninio lygio profesionaliosios dailės
kūrinys. Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia.
aveiks as
ari a su kū ikiu (UK 9167) – spėjama, kad tai italų
mokyklos ankstesnio paveikslo kopija, autorius – nežinomas I a. tapytojas
profesionalas. Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia.
8 ku tūra
ri itu antis ange as (UK 9198). Autorius – nežinomas
liaudies meistras. Išraiškingas ir monumentalus liaudies medžio skulptūros kūrinys.
Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia.
aveiks as vent i ei a (UK 7823). Autorius nežinomas, VI– VII a.
data nustatyta pagal šventųjų rūbus. Aukšto meninio lygio dailės kūrinys. Panevėžiuko ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia.

Vietinės reikšmės objektai
tstu is tre tini at ini ui a tu se 1989 m., aut. G. Dudaitis.
t gastu is a t 6
u i ie ui 1994 m., aut. A. Sakalauskas.
a ink as kn gne ia s a tu se 1998 m., aut. R. Laurutis.
4
t gastu is ir at ini
enta itkūn ra i
st ties g n ai nu
s vietinės kariu enės
sausi
si s v ki
etu at inti 2001 m.,
autorius Raimundas Puškorius.
a giri
erga ės arkas i ki ki k su 4 st gastu i Pradėtas sodinti
1990 m. Projekto iniciatorius Alfonsas Bajarskas, jam talkininkauja Algimantas
Sudaris, Vytautas Kamblevičius, Albertas Petrauskas, Raimondas aciulevičius.
6 a ink inis su iukas kn ga savan ria s a t va sčiaus
či
r iaus
kava ieria s a t
v a a ta
etr ir
vi
a n či s vent riu e 2015 m.
Iniciatorius – Kauno rajono savivaldybė. Archit. V. Beigienė, skulpt. D. Sodeika.
a tiniai Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kilnojamųjų kultūros vertybių registrai;
paveldo vertybių dosjė.

VYKIŲ KRONIKA

Babtų istorinio valsčiaus
įvykių kronika
Parengė Damijonas Šniukas

ia pateikiami svarbesni, charakteringesni ar įdomesni Babtų krašto įvykiai
nuo pirmojo Babtų paminėjimo kryžiuočių žvalgų pranešimuose iki šių dienų.
Pagrindiniai šaltiniai – Lietuvos valstybės istorijos, Lietuvos centrinio valstybės,
Kauno apskrities archyvų fondai, Babtų kraštotyros muziejaus surinkti duomenys,
.
arkauskienės kn. „Babtai istorijos vingiuose“ (Vilnius, 1994, MM), . Barkausko ir T. Stonio kn. „ ažoji Babtų enciklopedija“ (Kaunas, 1994, MBE), kita
literatūra ir periodika. vykių, minimų monografijos straipsniuose, šaltiniai gali
būti nenurodomi.
1394 metai
Birželio 24 d. kryžiuočių žvalgai mini B btų kiemą, esantį už pusės mylios
nuo brastos per Nev žį. (Kraštas ir žmonės, parengė . urginis ir A. Šidlauskas,
Vilnius, 1983, p. 20.)
1395 metai
Spalio 28 d. kryžiuočių žvalgai mini Babtų kiemą, kuris turi didelius vartus.
(Ten pat, p. 24.)
1513 metai
Birželio 13 d. pirmąkart minimas Panevėži ko kuopos (vyrų sueigos) teismas, kuriame dalyvavo Vilkij s vietininkas onas
ikalojevičius. Tai seniausias
dokumentas apie kuopos teismą etninėje Lietuvoje. ( ablonskis K. Istorija ir jos
šaltiniai, Vilnius, 1979, p. 256.)
1558 metai
emaičių seniūnas eronimas Katkevičius su tijūnais sprendė bajorų Steckevičių
bylą su Lukošiumi Šimkevičiumi, kam turi priklausyti Babt no dvaras. į 1553 m.
Šimkevičiui testamentu neva užrašiusi žmona, Steckevičių motina. Testamentas
nepripažintas. ( ablonskis K. Istorija ir jos šaltiniai, Vilnius, 1979, p. 266–267.)
1566 metai
Nuo šių metų Babtų kaimas užstato teise priklausė Ka no pakamariui
Vaitiekui Dzevaltauskiui.
1596 metai
onas Petkevičius Panevėžiuko dvarelį pardavė Kauno pavieto maršalkai
Petrui Vizgirdavičiui. (MM, 17)
1640 metai
Birželio 3 d. Vladislovas IV leido Kristupui
lečkai Babtų kaimą (31 apgyventas valakas, 36 valakai miško) perleisti Viktorui lečkai.
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1643 metai
Remiantis Simono Daukanto išrašu, B btai buvo pakelti į miesto (miestelio) lygį.
Birželio 13 d. didžiojo kunigaikščio revizorių dekretu Babtų gyventojai atleisti
nuo lažo, sargybos ėjimo ir pastočių prievolės. (MM, 13)
1672 metai
Dvarininkas

lečka B btuose pastatė pirmąją Romos katalikų bažnyčią.

1732 metai
Spalio 17 d. karalius Augustas II Babtams suteikė savaitinio turgaus ir 3
prekymečių privilegiją. (MM, 13)
1744 metai
steigta Babtų parapija. (MM, 13)
1747 metai
Simonas Sirutis pastatė Panevėžiuko bažnyčią.
1769 metai
inima Babtų arklių pašto stotis. (Kalendarz polityczny dla Krolestwa Polskiego
i Wielkiego i stwa Litewskiego na rok 1770,
arszawa, s. 129.)
1771 metai
Prozorų šeimos lėšomis atnaujinta Babtų bažnyčia. (MM, 16)
1777 metai
inima parapinė Babtų mokykla. (MM, 14)
1792 metai
Sausio 11 d. Babtams suteiktos savivaldos teisės ir herbas.
Kauno dekanas surašė Babtų parapinės bažnyčios inventorių. Tai svarbus
šaltinis Babtų kraštui pažinti.
1804 metai
Bajoras Povilas Koreva nusipirko Panevėžiuko dvarą.
1830 metai
Gegužės 7 d. sudegė didžioji dalis Babtų miestelio ir bažnyčia.
1831 metai
Babtų ir Panevėžiuko apylinkėse veikė sukilėliai prieš R sijos valdžią.
Gegužės mėn. pro Panevėžiuką pražygiavo auricijaus Prozoro būrys. Babtuose
buvo dislokuotas Antrojo mažarusių kazokų pulko dalinys.
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1846 metai
Tiesiant Sankt Peterb rgo–V ršuvos geležinkelį, labai trūko darbo jėgos. Darbams buvo leidžiama mobilizuoti įsiskolinusius valstybinius valstiečius, kurių dalis
uždarbio eitų skolai grąžinti, o dalis – pragyventi. Korumpuotas Kauno apygardos
viršininkas Radzevičius, gav s rangovo evino kyšį, į sandėrį įtraukė Babtų kaimo
bendruomenės viršaitį uozą ebrauską ( osif ebrovskij). Šis pavasarį savavališkai
surinko 150 apylinkės valstiečių, kurių dauguma buvo niekuo dėti, ir supančiotus
grandinėmis išsiuntė prie geležinkelio statybos. ia jų laukė begėdiškas evino
išnaudojimas sunkiai dirbo, prižiūrėtojų buvo mušami, badavo, neturėjo žmoniško
būsto ir drabužio, buvo apvagiami uždarbiu. Nukentėjusiesiems pasiskundus, apie 4
metus vyko tyrimas, kol korumpuoti valdininkai buvo nubausti. (Конюхова Т. А.
Государственная деревня Литвы и реформа П. Д. Киселева, Москва, 1975, с. 89.)
1848 metai
Bajorai aleskiai savo

un škių dvare pastatė ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčią.

1851 metai
Babtuose sudegė 5 gyvenamieji namai, 5 svirnai, 6 daržinės, 3 arklidės ir
4 tvartai. (MM, 18)
1853 metai
Parapijiečių, caro Nikolajaus I ir jo žmonos Aleksandros (paaukojo per
1 000 rublių), Telši vyskupijos lėšomis ir klebono ykolo Petraševičiaus rūpesčiu pastatyta medinė Babtų Apaštalų Povilo ir Petro bažnyčia, išsilaikiusi iki šiol.
Projekto autorius – inžinierius aleševskis.
Liepos 15 d. Babtų parapiją vizitavo Telšių vyskupas otiejus Valančius.
1860 metai
Babtuose buvo 61 valstiečių kiemas su 147 gyventojais, 2 persikėlėlių ir 5
atsargos kareivių sodybos. ydų skaičius nenurodomas.
1863 metai
Tais metais Babtų valsčiaus vyrai aktyviai dalyvavo sukilime prieš Rusijos
caro valdžią.
Kovo 21 d. Kaune sušaudytas sukilėlių būrio vadas, Panevėžiuko bajoras
Kletas Koreva.
1865 metai
kurta Babtų valdinė mokykla.
1875 metai
Liepos 8 d. Babtuose sudegė 30 kiemų, padaryta 31 194 rb nuostolių (1875 m.
Kauno gubernijos įvykių suvestinė, L IA, f. 378, BS, 1875, b. 120, l. 243.)
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1895 metai
Anupras Koreva Panevėžiuk įsteigė degtų molio gaminių fabriką „ . K. Panevėžiukas“.
1902 metai
Balandžio 3(16) d. Babtuose kil s gaisras pasiglemžė 13 gyvenamųjų namų
ir 27 ūkinius pastatus. (ПККГ, отд. 3, стр 87.)
1905 metai
Balandžio 12(25) d. Babtuose sudegė du kiemai.
Gegužės 15(28) d. Babtuose pelenais pavirto 15 ūkininkų sodybų, 24 daržininkų gyvenamieji nameliai ir 30 žydų kiemų su ūkiniais pastatais, nuostolių
padaryta maždaug už 40 tūkst. rublių. (Kun. Armalis onas, Babtai, ilniaus
žinios, 1905, birž. 2, nr. 135, p. 2.)
1912 metai
Spalio 2(15) d. „Lietuvos žinios“ rašė
Babtai Kauno gub. . ugsėjo 26 d. buvo arklių ir raguočių paroda. Tam tikslui Kauno
kio paroda paskyrė 100 r. dovanų, o vietiniai dvarponiai sumetė dar porą šimtų. Parodoj
galėjo dalyvauti tik turintieji ne daugiau 100 dešimt. žemės. Paroda buvo neturtinga,
nes maža buvo garsinta, be to keliai blogi, pagalios išsiplatino kalbos dvarininkai nor
parodyti valdžiai, kaip turtingai ir gerai gyvena ūkininkai, todėliai turbūt bijojo pasirodyti.
monių mažai buvo trukdė lietūs, blogi orai. A. Gerd vilis .
Provizorius Adolfas Gerdvilis Babtų Kauno gatvėje įsteigė vaistin .
1918 metai
Spalio mėnesį Vareik nių kaime pradėjo veikti pirmoji Babtų valsčiuje lietuviška pradinė mokykla.
1919 metai
Kovo 31 d. pradėjo veikti Kauno apskrities II (Babtų) nuovada, įsikūrusi
Kazimier vo dvare šalia Ib nų. Pirmasis jos viršininkas – lifijus Šarupičius.
Balandžio mėnesį kai kurie prolenkiški valsčiaus gyventojai buvo paskelb
vadinamąją Babtų respubliką.
Balandį įkurta Lietuvai lojali Babtų valsčiaus savivaldybė.
Geguž Panevėžiuke įsteigta Lenkų karinės organizacijos (Polska Organizacja
Wojskowa, POW) apylinkė, kuriai vadovavo vietos dvarininkė na Korevienė.
Spalio 20 d. įsikūrė Babtų vartotojų bendrovė „Biruta“.
1920 metai
Babtuose pradėjo veikti lietuviška pradinė mokykla.
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1921 metai
Gegužės 8 d. įregistruotas Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Babtų (13) būrys.
1922 metai
Sausio 8 d. Piep lių kaimo gyventojai Dominas Kundrotas, uozas Kundrotas,
ten viešėj s Benadas Liutvinas iš Vilk nų pasikvietė į svečius kaimyną Viktorą
Ramanauską ir smarkiai sumušė. Kai šis gindamasis pasisakė esąs šaulys, sukėlė
dar didesnį mušeikų įniršį. ie šaukė „Užmušt rupūž šaulį “ (LC A, f. 561,
ap. 2, b. 2146, l. 19.)
Sausio 15 d. Babtų šaulių būrys mokykloje organizavo viešą vakarą. Buvo
parodyti spektakliai „Gudrus kvailys“ ir „Auštant“. Pelno turėta 786 auks. Iš
ko susidarė išlaidos Sumokėta Baranauskienei už gėrimus 600 auks., sargui 50,
už prekes iš kooperatyvo 843, popierių skelbimams 35, kumpį 90, veršieną 63,
avieną 50, kiaušinius 42, dažus skelbimams 10, obuolius 50, apelsinus 25, duoną
35, juodą duoną 20, 20 sv. miltų 110, 1,5 sv. sviesto 72, 1,5 sv. sūrio 23, 2 sv.
žvakių 34, smulkmenas (Bagdonavičienei) 50, sekretkas 10, konfetukus 20, špilkutes
7, 2 lango šypus 50 auks. Laiške „Trimito“ redakcijai būrio vadovybė rašė, kad
būtų naudinga panašius vakarėlius rengti dažniau, bet nėra tinkamos salės. (LC A,
f. 561, ap. 2, b. 2146, l. 8, 9.)
Per onines Babtų (18, vėliau 13) būrio šauliai surengė pirmąją gegužin .
(LC A, f. 561, ap. 2, b. 2151, l. 38.)
1925 metai
Vasario 24 d. per Babtuose kilusį gaisrą sudegė Antano Bulevičiaus, ono
hodkevičiaus ir Kazio Klimonio trobesiai.
Gegužės 22–24 d. Babt s ir Panevėži ką aplankė vyskupas Pranciškus Karevičius. o sutikimui buvo pastatyti ir išpuošti keleri garbės vartai, tarp jų vieneri žydų. Garbingą svečią sveikino ne tik parapijų kunigai, komitetų nariai, bet
ir įvairių organizacijų atstovai. Babtų ir Panevėžiuko bažnyčiose vyskupas laikė
pamaldas, pasakė pamokslus, suteikė sutvirtinimo sakramentus. (Liukamas A.
Babtai, Trimitas, 1925, nr. 22, p. 731.)
emiau Kani kų kaimo, už kelio, kair einančio nuo Buk lainių palivarko Babc nos
dvarą bei aud ndvar , Nevėžio dešinio kranto pusėje yra Kaniūkų kaimo kapinaitės, nuo
kurių už kelio, einančio Nevėž , rasti palaikai ir prie jų kardas. ( akarevičius A.
Vilkijos apylinkės archeologijos paminklai, Lietuva, 1925, liepos 13.)
1926 metai
Balandžio 13 d. Naujatriobiuose, kur pravažiuodama priverstinai apsinakvojo
ūkininkų Veiverių šeima, gimė Sofija Veiverytė, būsimoji žymi monumentaliosios
ir dekoratyvinės tapybos dailininkė, Vilniaus dailės akademijos profesorė.
Geguž pradėjo veikti Babtų pieno perdirbimo b-vė „Nevėžys“.
Liepos 11 d. įkurta LSDP Babtyno kuopa.
Rugpjūčio 29 d. Babtų šaulių būrio susirinkimas įvyko jo valdybos pirmininko gen. V. Nagiaus-Nagevičiaus dvare Babtyne (vėliau ema tkiemis). Publikos
susirinko iki 300 žmonių. Aptariant būrio reikalus, dalyvavo VII (Kauno) rink-
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tinės vadas. Pareikštas ryžtas gausinti biblioteką (knygyną), kuriame yra per 300
leidinių, steigti dūdų orkestrą.
Po dalykinės dalies apie 40 dalyvių choras, suburtas vargonininko Stasio
Salemono (iš tikrųjų Selemenavičius – aut. pastaba) ir Napoleono Batoro, padainavo keletą liaudies dainų. Parodyti dokumentiniai kino filmai apie Kla pėdos
išvadavimą ir gegužės 15 d. kariuomenės paradą Kaune. Pasilinksminimas truko
iki vėlyvos nakties. (Dalyvis. Babtai, Trimitas, 1926, nr. 35, p. 1139–1140.)
Lapkričio 7 d. įsteigtas Lietuvos centralinės galvijų kontrolės s-gos Babtų ratelis.
1927 metai
Spalio 13 d. Babtų šauliai generolą Vladą Nagių-Nagevičių išrinko savo būrio garbės nariu. is kartais dalyvaudavo būrio susirinkimuose, padovanojo 50 Lt
šaulių raikštėms įsigyti. (LC A, f. 561, ap. 2, b. 2130, l. 2, 21.)
Lapkričio 30 d. Konstantin vos vienkiemyje sudegė gyvenamasis namas,
priklaus s aroslavui Korevai. Patirta apie 4 000 litų nuostolio. (KAA, f. 210, ap. 4,
b. 103, l. 36.)
1928 metai
Gegužės 15 d. Babtų valsčiaus visuomenė plačiai minėjo Lietuvos nepriklausomybės 10-metį. Iškilmėms parengti buvo sudarytas komitetas valsčiaus viršaitis
Kazys Liukomas (pirmininkas), Babtų mokytojos Veronika Papartienė (vicepirmininkė) ir Kastė Drazdauskienė (sekretorė), pašto viršininkas Kostas Gatavynas (iždininkas), Ant gynės mokytojas Kazys uzikevičius (narys). Posėdžiavo tris kartus.
Buvo nutarta Rinkos aikštėje pastatyti Nepriklausomybės paminklą (kryžių) pagal
iliūno projektą, vėliavos stiebą, surengti knygų aukojimo vajų Babtų bibliotekai
steigti, pakviesti į švent žinomą asmenį pranešėją iš Kauno. iestelio gyventojai
paraginti savo sodybas papuošti žalumynais, gėlėmis, valstybės vėliavomis. Dalį
reikiamų lėšų skyrė savivaldybė, dalį suaukojo babtiečiai.
Generolas Vladas Nagius-Nagevičius pasiūlė švent užbaigti ant Piepalių
piliakalnio ir jo dvare ema tkiemyje.
Valsčiaus gyventojai buvo paraginti sugalvoti šventės šūkius. Štai jie
Mūsų širdys su Dievu ir ilniumi Kai Dievas padės, ilnius mums gr š Teisybės
Dieve, grąžink mums ilnių Tikime, Dieve, kad gr š mums ilnius Mes tavimi, Dieve,
pasitikėjom, nesugėdink mūsų, grąžink mums ilnių.
Šventės ankstų rytą (7 val.) keturi raiti šauliai, persijuos tautinėmis juostomis,
jodinėjo gatvėmis ir trimitais kvietė į vėliavos pakėlimo ceremoniją. 9 val. visos
miestelio organizacijos, valsčiaus gyventojai susirinko prie valsčiaus savivaldybės
būstinės, išsirikiavo ir pajudėjo bažnyčios link. Priekyje, nešinos Vyčiu, ėjo dvi
mažos mergaitės, joms iš abiejų šonų – du garbės sargybiniai šauliai. Už jų –
Nepriklausomybei nusipeln žmonės, jos kovų dalyviai, šventės komitetas, dūdų
orkestras, šauliai, gaisrininkai, bažnytinės organizacijos, mokiniai, kiti dalyviai.
Dauguma pasipuoš gėlėmis, tautiniais ženklais. Išklaus pamaldų, iškilmių dalyviai
išsirikiavo aplink Nepriklausomybės garbei atidengiamą paminklą – kryžių su užrašu
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Gyviesiems
ilnių, mirusiems dangų ir vėliavos stiebą. Grojant orkestrui pakelta
valstybinė vėliava. Kunigas onas Gudelis pašventino paminklą ir trumpai kreipėsi
į susirinkusiuosius. Šventės komiteto vardu kalbėjo K. Liukomas, vėliau jis, jau
kaip viršaitis, paskelbė manifestą... (Kviestasis aukštas svečias iš Kauno neatvyko.)
Kita šventės dalis prasidėjo vakare. 19 val. dalyviai su orkestru rinkosi
prieplaukoje, iš kur vyko į gegužin prie Piepalių piliakalnio bei vakaron
emaitkiemio dvare. Nuo 21 iki 23 val. babtiečiai iliuminavo savo namų langus.
Nuo tol Babtų miestelio iškilmės paprastai prasidėdavo prie naujojo paminklinio akcento, kurį sudarė ant akmeninio postamento pastatytas kryžius, už
jo – aukštas vėliavos stiebas. Abu šiuos objektus onas Liaudanskas už 50 Lt
aptvėrė tvora. Pasodinti 4 berželiai, suformuotas darželis-gėlynas. Šį darželį už
5 Lt mokestį per metus prižiūrėjo lena Antanavičienė.
Per knygų vajų surinkta 702 tomų bibliotekėlė (keletą knygų paaukojo ir
Lietuvos universiteto biblioteka). ą, kol miestelyje buvo atidaryta viešoji biblioteka,
globojo Babtų šaulių būrys. (LC A, f. 561, ap. 2, b. 2130, l. 154–157; b. 2139, l. 1.)
Gruodžio 17 d., valstybės perversmo antrųjų metinių proga, susirink s Babtų
šaulių būrys pasiuntė tokio turinio telegramą
o Ekscelencijai valstybės Prezidentui. Nuorašas Ministeriui Pirmininkui Prof. oldemarui
ir yriausiojo štabo viršininkui pulkininkui Plechavičiui Kaune. Mes Babtiečiai stovintieji
Lietuvos nepriklausomybės sargyboje sveikiname Tamstą Tautos vade išvadavimo dienoje
linkėdami sveikatos ir ištvermės vesti mūsų tautą centralizuotai kaskart šviesesnėn ateitin.
Lai gyvuoja Tautos vadas, valdžia ir kariuomenė. Mes su umis. galioti parašai Liukomas,
Miliušis, Beniulis, Gatavynas. (LC A, f. 561, ap. 2, b. 2130, l. 104.)
Rugsėjo 8 d. – Tautos dieną – Babtuose įvyko Kauno ( VII) rinktinės 5
kuopos sporto šventė. Geriausiai pasirodė ap škio būrio šauliai, visi vilkėj
sportinius kostiumus. ( apyškiečiai Babtuose, Trimitas, 1928, nr. 38, p. 1154.)
1929 metai
Gegužės 12 d. susirinkusios Babtų organizacijos kartu su valsčiaus savivaldybe
pasmerkė teroristų niekšingą žyg prieš o Ekscelenciją Prof. oldemarą ir džiaugėsi, kad
o kscelencija liko sveikas. Reikalavo greičiausiai bausti pasikėsinimo dalyvius.
Gegužės 12 d. Babtuose laikytos mišios už kapitono Prano Gudyno, žuvusio
per pasikėsinimą prieš premjerą Augustiną Voldemarą, vėl . (LC A, f. 561, ap. 2,
b. 2129, l. 37.)
Rugpjūčio 18 d. įsteigtas Lietuvių tautininkų s-gos Babtų skyrius.
Rugpjūčio 21 d. Babtų parapijoje esančios lietuviškos organizacijos (šaulių
būrys, pavasarininkų kuopa, Katalikų veikimo centro skyrius, Šv. ecilijos draugija) kreipėsi į Kauno vyskupą metropolitą, prašydamos pakeisti pamaldų tvarką
Babtų bažnyčioje. Dėl keliolikos sulenkintų lietuvių mes priversti esame savo gimtąja
lietuvių kalba pamaldų laukti tik antrą sekmadien . Prašė nurodymo visas pamaldas
laikyti lietuvių kalba. Tada mes su džiaugsminga širdimi galėsime iešpat garbinti
tėvų, protėvių kalba ir tautos istorijoje padarytą dėm tuojau nuimti. (LC A, f. 561,
ap. 2, b. 2129, l. 76.)
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Rugsėjo 8 d. – Tautos dieną – šaulių iniciatyva įvyko didelė sporto šventė.
Lenktyniauta lengvosios atletikos, dviračių ir šaudymo varžybose. Bažnyčioje ir
gegužinėje koncertavo Šaulių sąjungos centrinis choras, vadovaujamas Nikodemo
artinonio, Karo muziejaus orkestras, vadovaujamas meriko Gailevičiaus. Dalyvavo
Šaulių sąjungos tautinio auklėjimo skyriaus vedėjas Vincas Daudzvardas, Slabad s,
Raud ndvario šaulių būriai. . Šalkausko kluone vyko gegužinė. Pelno beveik negauta,
nes brangiai kainavo choristų maitinimas (iš V siškių Prano Antanavičiaus pirkta
25 kg avienos, iš Kauno skolintasi lėkštės). Nors muzikantai už grojimą paėmė tik
16 Lt (Adolfo Palavinsko ir Prano ižinausko orkestras prašydavo 60–100 Lt), tačiau
juos taip pat reikėjo miestietiškai maitinti ir už 17,70 Lt nupirkti 3 litrus degtinės.
Tą dieną bažnyčioje kilo incidentas. Pagal įsigalėjusią tradiciją vieną sekmadienį pamaldos buvo laikomos lietuviškai, kitą – lenkiškai. Rugsėjo 8 d., lyg
tyčia, turėjo būti laikomos lenkiškai, kas labai nepatiko lietuvių organizacijoms,
jau kurį laiką prašančioms apskritai panaikinti pamaldas lenkų kalba. Pasklidus
kalboms, kad pamaldos lenkų kalba gali būti panaikintos, vietos lenkai iš ankstyvo
ryto susirinko bažnyčioje ir pradėjo giedoti. Vėliau pasirod lietuviai užgiedojo
lietuviškai. Nors jokių pasistumdymų nebuvo, giesmininkai netrukus nurimo, Babtuose viešėj s Vilkijos dekanas Stanislovas Bačkis į incidentą sureagavo griežtai,
per pamokslą išvadino jį orgija ir paskelbė, kad bažnyčioje nutraukiamos visos
viešos pamaldos iki atskiro bažnyčios vyresnybės nurodymo. (LC A, f. 561, ap. 2,
b. 2129, l. 79, 95; Babtietis. Laikinai uždarė Babtų bažnyčią, Lietuvos aidas, 1929,
rugs. 10; V-as. Vieną dieną Babtuose, Trimitas, 1929, nr. 37, p. 629.)
1930 metai
Gegužės mėnesį Babtų miestelyje pasodintas ilniaus medelis. (LC A, f. 561,
ap. 2, b. 2139, l. 54.)
Birželio 29 d. įsteigtas Vilniui vaduoti sąjungos Babtų skyrius.
Spalio 26 d. įkurtas Lietuvos moterų katalikių s-gos (L KS) Babtų skyrius.
1931 metai
Gegužės 24 d. įvyko Babtų šaulių būrio vėliavos įteikimo iškilmės. Už suaukotas lėšas įsigyta vėliava pašventinta bažnyčioje. Prie Nepriklausomybės paminklo
įvyko jos įteikimo ceremonija. Iškilmingame posėdyje prisiminta būrio 11 metų
istorija. Tarp svečių buvo ir būrio garbės vadas generolas V. Nagius-Nagevičius
su žmona. (LC A, f. 561, ap. 2, b. 2140, l. 58.)
Birželio mėn. Babtuose įvyko apylinkės pavasarininkų kongresėlis, kuriame
dalyvavo Babtų, svainių, Lab navos, un škių, Raud ndvario kuopos. Iš Kauno
atvyko 40 studentų ateitininkų delegacija, vadovaujama KV vicepirmininko ir
ateitininkų vado prof. Prano Dovydaičio, „Pavasario“ centro valdybos vicepirmininkas kun. Kostas Berulis, KV dvasios vadas Kaune kun. Steponas Telksnys.
isenoje į bažnyčią ir prie Nepriklausomybės paminklo labai gausiai dalyvavo
valsčiaus žmonės. Kalbėjo prof. P. Dovydaitis, kun. S. Telksnys, gen. V. NagiusNagevičius, paskaitą skaitė kun. K. Berulis. Parodytas spektaklis – ono Griniaus
„Pavasariui švintant“, grojo Ru šiškių pavasarininkų orkestras. (Pavasarininkų
kongresėlis Babtuose, Mūsų laikraštis, 1931, birž. 27.)
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Babtų kaimo žemės rėžiai buvo pertvarkyti sklypais. Kadangi savininkų
sodybos buvo miestelyje, didelių perstatymų neįvyko.
1932 metai
Vasario 14 d. įkurtas Lietuvos moterų katalikių sąjungos uniškių skyrius.
Birželio 5 d. įsteigtas LŠS uniškių (43) būrys.
Gruodžio 17 d. įsteigtas LŠS Baj nų (49) būrys.
Babtų miestelio draudžiamųjų grūdų sandėlyje (magazine) įrengtas pieno
nugriebimo punktas.
1933 metai
Gegužės 28 d. Babtų valsčiaus mokytojai surengė pirmąją vaikų sporto ir
dainų švent . Dalyvavo apie 140 visų pradinių mokyklų mokinių. Programoje
buvo figūrinis ėjimas, dainos, plastika, žaidimai. Atskirai pasirodė Babtų mokyklos
mergaitės su gimnastikos pratimais (vadovė mokyt. milija Vainauskaitė) ir uniškių mokyklos trijų balsų choras (mokyt.
arija aleskaitė). Šventė susilaukė
didžiulio visuomenės, mokinių tėvų susidomėjimo. Tarp svečių buvo Kauno rajono
pradinių mokyklų inspektorius Vytautas Augustauskas su ponia, Raudondvario
ir Vandži galos valsčių mokytojai. Pasibaigus programai, svečiai buvo pakviesti
prie vaišių stalo, vyko mokytojų ir svečių pasilinksminimas. (Vasaitis . okinių
sporto ir dainų šventė Babtuose, Tautos mokykla, 1933, nr. 15–16, p. 295.)
Spalio 1 d. ant Stabaun čiaus kalvos iškilmingai atidengtas paminklas tragiškai žuvusiems Atl nto nugalėtojams lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui. Iki tol
čia ne vieną šimtmetį stovėj s bokštas-kryžius buvo beveik sugriuv s.
Šiaurinėje Babtų dalyje, prie K prės upelio, pašventintos naujos 1,7 ha
parapijos kapinės.
1934 metai
Rugsėjo 30 d. vieškelyje Kaunas–Kėd iniai ties Vilkėnų kaimu baronas aris
elsenas iš Ryg s automobiliu sužalojo Antano Kulikausko arklį. (LC A, f. 402,
ap. 1bendr., b. 270, l. 107.)
1935 metai
Rugsėjo 2 d., reikalaudami geresnio uždarbio ir įrašymo į ligonių kasą,
Babtų valsčiuje sustreikavo emaičių plento tiesimo darbininkai. vyko gana aštrus
darbininkų ir policijos susidūrimas.
Pastatyta dviejų aukštų medinė šešiametė Babtų mokykla.
1936 metai
Sausio 4 d. uniškių bažnytkaimyje prie ono Dziko namų karboliu (vandenilio fenolio tirpalu) nusinuodijo 20 m. alvina akusaitė. Kvotos metu paaiškėjo,
kad velionė buvo Dziko mylimoji. Kai šis nutraukė meilės ryšius, mergina ryžosi
lemtingam žingsniui. (LC A, f. 402, ap. 1bend., b. 361, l. 98.)
Sausio 25 d. įvyko skaudus konfliktas tarp brolių Stasio ir Kazio Knofų,
gyvenusių vieno namo skirtinguose galuose. Girtas Stasys, kuris charakterizuotas
kaip triukšmadarys ir mušeika, kirviu puolė brolį, iškirto jo buto duris, grasino
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užmušti. Atėm s kirvį Kazys sunkiai sužalojo brolį, kuris buvo išgabentas į Kauno
ligonin . (Ten pat, l. 276.)
Vasario 1 d. Vilkėnų gyventojas Antanas Barkauskas savo bute keliais
„ auzerio“ pistoleto šūviais nušovė silpnaprotį brolį Vladą, kuris kirviu puolė jį
užkapoti. otina versiją patvirtino. (Ten pat, l. 288.)
Rugsėjo 2 d. naktį tarp emaičių plento tiesėjų veik komunistai uniškių
kaimo medyje iškėlė raudoną vėliavą. Vietos šauliai greitai reagavo – pranešė
Babtų policijai, o onas Kondratavičius ir Bernardas Radzevičius vėliavą nukabino. Už tai jie sulaukė vadovybės padėkos. (Ten pat, f. 561, ap. 2, b. 331, l. 52.)
Tiesiant emaičių plentą prie Babtų pastatytas tiltas per Nevėžį.
1937 metai
Birželio 13 d. įsteigtas Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos „ aunoji Lietuva“
Bajėnų skyrius.
Lapkričio 12 d. įkurtas Lietuvos lenkų ūkininkų susivienijimo draugijų
Babtų skyrius.
1938 metai
Balandžio 29 d. įsteigtas otinos ir vaiko draugijos Babtų skyrius.
Birželio 16 d. Panevėžiuke įvyko visuomenės ir kariuomenės bendravimo
šventė. Iškilmingai pakelta valstybės vėliava, dalyvauta pamaldose. Dalyvavo
kariuomenės atstovai. Po iškilmingo posėdžio stebėti gimnastų pasirodymas ir
žaidimai. okiniai demonstravo tylius judesius ir su vėliavėlėmis, šoko „Suktinį“
ir „ i tu, ieva ievuže“, dainavo. aunimo ir šaulių choras atliko dainas „Už
jūrelių, už marelių“, „Šaltyšius“, „Pasėjau kanapėl “, „Per girią girel “, „Tekėjo saulelė“, „ očiute mano“, surengė komiškas žaidynes – puodų daužymą
užrištomis akimis, bėgimą laikant burnoje šaukštą su kiaušiniu ir kt. Bajėnų
šaulių būriui įteikti 5 šautuvai, demonstruota padegamoji bomba, dujokaukės.
Šventė baigėsi gegužine, kurioje grojo osvainių šaulių dūdų orkestras. (Ten
pat, b. 3469, l. 14.)
kurta Vyt nų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotis, veikusi iki 1987 m.
kurtas Babtų sveikatos punktas.
Pradėjo veikti Babtų vaikų darželis.
kurta nelegali LKP Babtų valsčiaus organizacija.
1939 metai
Sausio 27 d. įregistruotas LŠS Babtų moterų šaulių būrys.
Vasarą Kauno kultūros muziejaus archeologai tyrinėjo Pakapi
kapinyną. Rasta 26 žmonių kapai, 32 žirgų griaučiai su įkapėmis.

– VI a.

1940 metai
Lietuvai ir L nkijai užmezgus diplomatinius santykius, sausio 1 d. Panevėžiuko bažnyčioje po kelerių metų pertraukos laikytos pamaldos lenkų kalba. Tai
sukėlė vietos šaulių, kitų tautinių ir religinių organizacijų protestą. (LC A, f. 561,
ap. 2, b. 3471, l. 35.)
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Liepos 10 d. marionetinės liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministro pavaduotojas A. Guzevičius iš pareigų atleido Babtų valsčiaus viršaitį ustiną anušauską.
Liepos 17 d. jis valsčiaus kasą, archyvą ir inventorių perdavė Steponui Grinevičiui.
1941 metai
Birželio 14 d. sovietiniai okupantai, talkinant vietos kolaborantams, Lietuvoje
organizavo pirmąją masinės tremties į S birą akciją. Iš Babtų valsčiaus ištremtos 9
šeimos, 31 žmogus, tarp jų mokytojų Prano Kazlos ir ono Verbicko, pašto viršininko
ono ockevičiaus, teisininko ečio Račinsko, verslininko Vlado Ratkelio ir kt. šeimos.
Birželio 22 d. kilus Vokiet jos–SSRS karui, birželio 24 d. į Babtus įžengė
vokiečių kariuomenė. Tą pačią dieną į pareigas grįžo valsčiaus viršaitis ustinas
anušauskas ir nuovados viršininkas Kazys Tribinevičius. Prasidėjo sovietų kolaborantų ir žydų persekiojimas.
Rugpjūčio 31 d. vokiečių okupantai, talkinami vietos baltaraiščių, Babtų šile
sušaudė Babtų ir Vandži galos žydus.
Gruodžio 25 d. Babtų ir Vandžiogalos policininkai Ant gynėje, Kuliešos pirtyje, apsupo besislapstantį sovietinį aktyvistą Sirtautą. Nuo šūvių pirtis užsidegė,
Sirtautas nusišovė. Policininkai jo lavoną atvežė į Babtus dainuodami „Katiušą“.
Sirtautas buvo gim s 1895 m., priklausė komunistų partijai, 1940 m. paskirtas
Raudondvario valsčiaus viršaičiu.
1942 metai
Balandžio pradžioje Babtų valsčiaus savivaldybė gavo Kauno apskrities viršininko Vaitiekaus Bartkevičiaus aplinkraštį viršaičiams, kaip šv sti itlerio gimimo
dieną. Pagal jį balandžio 20 d. Babtai turėjo būti papuošti vėliavomis, o vitrinos ir
įstaigų langai tinkamai dekoruoti pagal pridedamą pavyzdį (piešinio centre itlerio
portretas, virš jo – Vokietijos herbas erelis, apačioje svastika, o iš šonų nuo apačios
centro pasvirusios trys vokiškos ir trys lietuviškos vėliavos). Kartu buvo atsiųstas
reikalingas paveikslas „ itleris išvaduotojas“. Nurodyta, kad dekoravimui gali būti
panaudotos ir vien tautiškos vėliavos, bet užrašas turi būti vokiškas Wir danken
unserem Befreier (Mes dėkojame savo išvaduotojui). (LC A, f. R1534, ap. 1, b. 215.)
1943 metai
Babtų valsčiuje pradėta plati vokiečių kolonizacija. Babtiškių Ksavero Dobkevičiaus, Antano Dembicko, uozo arkausko šeimos, taip pat šeimos iš Antagynės,
Antagyn lių, Gaižuv lės, anuš nių, Kače gių, Kar lgirio, Vilk nų ir kt. kaimų gavo
pranešimus per 4 dienas apleisti savo sodybas, visą turtą perduoti kolonistams.
Leista pasiimti tik asmens reikmenis ir 15 kg maisto. Anksčiau okupacinė valdžia
perėmė Pag nės ir Panevėžiuko dvarus. (MM, 56)
1944 metai
Rugpjūčio 1 d. Iš Sovinformbiuro pranešimo
Trečiojo Baltarusijos fronto kariuomenė, palaužusi nirtingą priešo pasipriešinimą, šturmu užėmė svarbų komunikacijų mazgą ir galingą gynybos tvirtinimą
miestą tvirtov
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Kauną, o taip pat mūšiais užėmė per 300 gyvenamųjų vietovių, tarp kurių andžiogala,
Antagynė, Babtai, Didvyžia Šaki r. , Giža , Alksn nų ir Maž čių geležinkelio stotys
ilkav škio r. , Bag toji, rė, S sninkai Marij mpolės r. , idzgaila Lazd jų r. .
Vis dėlto manoma, kad Babtai buvo užimti rugpjūčio 2 d.
Rudenį pradėjo veikti Babtų progimnazija.
1945 metai
Sausio mėnesį Baj nuose ir Gaižuv lėje buvo įkurdinti čekistinės kariuomenės batalionai. ų tikslas buvo represinėmis priemonėmis įtvirtinti okupacin
valdžią valsčiuje.
1946 metai
etų pradžioje sukomplektuotas Babtų stribų būrys.
LSSR vidaus reikalų ministro kovo 26 d. įsakymu valsčių centruose, taigi
ir Babtuose, buvo įkurdintos vidaus kariuomenės įgulos. Savo globon jos perėmė
stribų būrius ir atliko baudžiamąsias akcijas prieš partizanus ir jų rėmėjus.
Balandžio 20 d. iš įvairių valsčiaus vietų buvo baigti vežti žuvusių sovietinių
karių palaikai ir palaidoti bendrame kape Babtuose.
Gruodžio 25 d. enkavėdistai ir stribai apsupo Labūnavos dvaro mūro bokšte
buvusius partizanus.
ūšio metų žuvo ar savanoriškai susisprogdino K stučio
apygardos P. Lukšio rinktinės 4-ojo rajono būrio vadas onas ilinskas-Tėvas,
grupės vadas Vladas uškevičius-Kukutis, šios grupės partizanai onas GulbinasLašiukas, enonas Alaburda-Patėvis iš Kaniūkų, pastarojo seserys ryšininkės lena,
arijona ir na Alaburdaitės, rėmėjai Boleslovas Derbutas, onas Šimkūnas, taip
pat Verutė Krivickaitė ir Kazys Sokas.
1948 metai
Sausio mėn. įvyko pirmieji sovietinio pavyzdžio rinkimai į valsčiaus tarybą.
Vasario 6 d. įvyko pirmoji išrinktos valsčiaus tarybos sesija.
Rudenį un škių ir uod nių kaimo ūkininkai buvo suvaryti į kolūkį „Raudonoji pašvaistė“. (MM, 58)
1949 metai
Vasario mėn. Babtų miestelio ūkininkai buvo priversti stoti į steigiamą „Nevėžio“ kolūkį. Iš viso valsčiuje buvo įkurti 22 kolūkiai ir du tarybiniai (Pagynės
ir Panevėžiuko) ūkiai. (MM, 58)
1950 metai
Birželio 20 d. LSSR AT Prezidiumo įsaku panaikinti valsčiai, seniūnijos
pavadintos apylinkėmis. Babtų valsčius padalytas pagal Nevėžį vakarinė pusė
atiteko Vilkijos ir Kėdainių rajonams, o rytinė – Vilij mpolės.
1951 metai
Birželio mėn. Babtų vidurinė mokykla išleido pirmąją 13 abiturientų laidą.
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1955 metai
Babtuose pradėjo veikti kultūros namai.
1960 metai
Gruodžio 22 d. „Nevėžio“ kolūkis perduotas Sodininkystės ir daržininkystės
bandymų stočiai, tapo jos eksperimentiniu ūkiu.
1962 metai
Spalio 23 d. įvyko iškilmingas naujų Babtų vidurinės mokyklos rūmų atidarymas.
1975 metai
Prie Babtų rekonstruotas ir išplatintas pokariu atstatytas gelžbetoninis tiltas
per Nevėžį.
1976 metai
Dešiniajame Nevėžio krante prie „Nevėžio“ kolūkio prijungtas Panevėžiuko
tarybinis ūkis. Kolūkio būstinė iš Piepalių kaimo perkelta į Panevėžiuką.
1979 metai
Kovo pabaigoje prasidėjo labai didelis Nevėžio potvynis. Panevėžiuke vienas namas buvo užsemtas iki palangių, nemažai sodybų, tarp jų ir emaitkiemio
dvaro, atsidūrė salose.
1982 metai
Babtų parapijos klebonu paskirtas kunigas, poetas ir meno kolekcionierius
Ričardas ikutavičius. Nužudytas Kaune 1998 m. liepos 1 d.
1986 metai
Prie Babtų apylinkės prijungta Panevėžiuko apylinkė. os teritorija dabar
beveik sutapo su buvusia valsčiaus teritorija.
1983 metai
Pastatyta Babtų ambulatorija-vaistinė.
1987 metai
Vasario 26 d. Sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotis reorganizuota
į Lietuvos vaisių ir daržovių mokslinio tyrimo institutą. Tai buvo naujas postūmis
Babtų miestelio raidai.
Rugsėjo 4 d. ties Babtais įvyko greitkelio Kaunas–Kla pėda atidarymo iškilmės.
Prie Babtų šilo atidengtas paminklinis akmuo su įrašu „Kaunas–Klaipėda, 1987 m.“
1988 metai
Liepos mėnesį Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institute įsikūrė Persitvarkymo sąjūdžio rėmimo grupė, kurią organizavo mokslo darbuotojai Virgilijus
Keparutis, Algimantas Kviklys ir informacijos skyriaus vedėjas onas lkštinas.
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1989 metai
Pirmąkart sovietmečiu viešai paminėta Vasario 16-oji. Babtiečiai iškilminga
eisena pražygiavo miestelio gatvėmis, prie kraštotyros muziejaus pasodino atminimo ąžuoliuką.
Birželio 14 d. Babtuose atidengtas tautodailininko Ginučio Dudaičio sukurtas
ąžuolinis paminklas (stogastulpis) Lietuvos tremtiniams atminti. Kalbėjo Lietuvos
vaisių ir daržovių ūkio mokslinio tyrimo instituto direktorius Klemensas Palaima,
buv tremtiniai Pranas Svetulevičius, Algirdas Antanaitis, Virgilijus Keparutis, Sofija Pikčilingienė. Kalbėjo ir paminklą pašventino kunigas Ričardas ikutavičius.
Lituanistė kraštotyrininkė Gražina Stonienė parengė poetinį montažą. iles skaitė
pati mokytoja, Diana Sakalauskaitė, Virginijus Baltabarzdis, Aušra Leonavičiūtė.
Kostas Keparutis skaitė savo motinos tremtinės eilėraščius. Kultūros namų choras
(vadovė Danguolė ikelskienė) pagiedojo aironio ir . Sasnausko „ arija, arija“, . Naujalio „Lietuva brangi“, V. Kudirkos „Tautišką giesm “.
Liepos 16 d. ant Stabaunyčiaus kalno iškilmingai atidengtas atstatytas mūrinis
koplytstulpis S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą atminti.
Rugpjūčio 23 d. Babtų apylinkės pasiuntiniai dalyvavo „Baltijos kelio“ akcijoje.
1990 metai
Kovo 11-ąją babtiečiai sveikino atkurtą Lietuvos nepriklausomyb .
Birželio 4–5 dienomis Babtų apylinkės keliais į Kryžių kalną prie ešku čių
neštas kryžius. Piligrimų žygį organizavo Vyskupo . Valančiaus blaivybės sąjūdžio
vadovybė. Nuo Raudondvario atžygiavusius keliauninkus babtiškiai su klebonu
imučiu
arcinkevičiumi pasitiko prie Stabaunyčiaus kalno. Grojo pučiamųjų
orkestras, dainavo kultūros namų choras. Pernakvoj , pagerb Babtų bažnyčią,
piligrimai iškeliavo į
kišk . Ten juos nulydėjo šeši Babtų vyrai – Virgilijus Keparutis, Antanas Pužaitis, Antanas Radimonas, Vladas Rakevičius, Stepas Vaičius
ir eslovas Vilkevičius.
Prie i kiškių sankryžos pradėtas kurti algirio pergalės parkas.
1991 metai
Sausio 13-osios naktį Vilniuje Seimo ir Vyriausybės rūmus nuo sovietų karinės agresijos gynė 14 Babtų sąjūdininkų. Daug babtiečių susirinko ginti Sitk nų
radijo stoties. Kai Vilniuje sovietų kariškiai užgrobė televizijos bokštą ir Radijo
ir televizijos komiteto studijas, Sitk nai liko vienintelė radijo stotis, transliavusi
žinias iš Lietuvos.
Vasarą Babtų kraštotyros muziejuje paminėtos generolo Vlado NagiausNagevičiaus gimimo 110-sios metinės. Vidurinės mokyklos direktoriaus uozo
Sauliaus, viršaičio Algimanto Danausko ir inžinieriaus ono egersko iniciatyva ir
pastangomis emaitkiemyje restauruotas mūrinis koplytstulpis.
Rudenį suformuota apylinkės agrarinės reformos tarnyba, kurios pradinis
uždavinys buvo ūkių turto inventorizavimas ir perkainojimas. Vadovu paskirtas
Norbertas Dūkšta.
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1992 metai
Pagal inžinieriaus uozo Berūkščio projektą sutvarkyti holokausto aukų
kapai Babtų šile.
1994 metai
Babtai paminėjo 600 metų jubiliejų.
iestelio centre pastatytas miestelio
globėjo Šv. Petro stogastulpis, kurį sukūrė tautodailininkas A. Sakalauskas. am
talkino kraštietis D. urevičius, kėdainiškiai . Urbonavičius su sūnumi Adomu ir
kaišiadoriškis kalvis . Sakalauskas. Bažnyčios šventoriuje iškilo tų pačių kūrėjų
darbo skulptūra „Laiminantis Kristus“, skirta Babtų parapijos 250 metų sukakčiai. Kultūros namuose vyko didelė kaimo teatrų šventė „Pastogė–94“. Pristatytos
jubiliejinės kraštotyros knygos
.
arkauskienės „Babtai istorijos vingiuose“,
T. Stonio ir . Barkausko „ ažoji Babtų enciklopedija“.
1995 metai
Buvusiose Pagynės vaikų darželio patalpose įsteigti Pagynės vaikų glo bos namai.
Spalio 25 d. buvusio Kauno augalų veislių tyrimo stoties vaikų darželio
patalpose įsteigti uniškių senelių namai (dabar – globos namai)
1996 metai
Spalio 13 d. vėl pašventinta uniškių ėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia, kuri
1962 m. buvo paversta grūdų sandėliu.
Gegužės mėn. Babtų bažnyčios pastoracinė taryba pradėjo leisti biuletenį
„Šventupis“. Redakciją sudarė kun. onas Stankevičius, Vida Sabaliauskienė (vyr.
redaktorė) ir Skaidra Svetulevičienė. Iki 2009 m. išėjo 10 numerių.
1999 metai
steigtas LSDI prizas „ etų žmogus“. uo apdovanojamas asmuo, garsin s
Babtų kraštą savo veikla ar laimėjimais.
2003 metai
Babtų kraštotyros muziejus perkeltas į seniūnijos pastato patalpas.
2005 metai
Babtų vidurinė mokykla perorganizuota į Babtų gimnaziją.
2006 metai
Stalo tenisininkai tapo rajono pirmenybių nugalėtojais, o sporto klubo „Babtai“ krepšinio komanda nugalėjo „Tėviškės žinių“ taurės turnyre.
etų viduryje į Babtų ir Panevėžiuko parapijas buvo paskirtas kunigas
Gintas Rumševičius.
Babtuose ir kitose seniūnijos gyvenvietėse koncertavo 80 latvių saviveiklininkų – baigtas įgyvendinti S finansuotas Babtų ir P rės savivaldybės (Latvija)
tarprajoninis projektas.
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2007 metai
Rugsėjo 1 d. iškilmingai pristatytas Babtų gimnazijos priestatas, kuriame yra
erdvi sporto salė, šviesūs kabinetai, valgykla. Tai kainavo 10 mln. Lt. iškilmes
buvo atvyk LR Prezidentas Valdas Adamkus, LR Seimo pirmininkas Viktoras
untianas, daug kitų garbingų svečių. Dabar naujoje salėje vyksta daug įvairių
varžybų, treniruojasi seniūnijos sportininkai.
Pučiamųjų orkestras „Algupys“ koncertavo tarptautiniame festivalyje It lijoje.
Lapkričio 8 d. įvyko apie 400 babtiečių mitingas, pasisak s prieš planuojamą
Babtų seniūnijos priskyrimą Vilkij s savivaldybei.
Lapkričio 11 d. apklausoje dalyvav 1 730 Babtų seniūnijos gyventojų (44,3
nuo turinčių rinkimo teis ) vieningai patvirtino tą patį. Seniūnijos ūkininkų lyderiai
G. Staliūnienė, R.
ajauskas, V. muidzinavičius šią seniūnijos bendruomenės
poziciją gynė Seime, Vidaus reikalų ministerijoje.
etų žmogaus titulas ir LSDI įsteigtas prizas įteiktas šio instituto profesoriui
habil. dr. Vidmantui Staniui. is apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Riterio kryžiumi.
Babtus garsino imtynininkai
artynas Straukas tapo Lietuvos moksleivių
čempionas ir LR tautinės olimpiados prizininku, ustina Viendrynaitytė – Lietuvos jaunių čempione, jaunimo pirmenybių prizininke, rnesta Šumskaitė – šalies
jaunių pirmenybių prizininke.
lvyra Veinšreiderienė padovanojo Kauno rajono savivaldybei 0,85 ha sklypą
šalia Pagynės vaikų globos namų. Sklype įrengtos krepšinio, paplūdimio tinklinio
aikštelės, vyksta Pagynės bendruomenės šventės.
2008 metai
Sumažėjus vaikų skaičiui, Sitkūnų pagrindinė mokykla reorganizuota į Sitkūnų pradin mokyklą-darželį.
LRT parodė N. Baužytės parengtą laidą „Babtai“ iš ciklo „ ūsų miesteliai“.
Panevėžiuko klebonijos pastate iškilmingai atidarytas Panevėžiuko bendruomenės centras.
Babtus pasiekė kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis
interneto tinklas RAIN.
2009 metai
Rugsėjo mėnesį seniūnijoje įkurtos 22 seniūnaitijos, išrinkti seniūnaičiai.
Penki K kolektyvai – pučiamųjų orkestras „Algupys“ (vad. . Girnius),
folkloro ansambliai „Vėrupė“ ir „Lakštingalėlis“ (vad. . Totilienė), moterų choras
(vad. D.
ikelskienė), vaikų šokių kolektyvas „Sodelis“ (vad. .
akauskienė)
dalyvavo jubiliejinėje Lietuvos 1000-mečio dainų šventėje.
Babtų K pučiamųjų orkestras „Algupys“ Lietuvos orkestrų čempionate
užėmė 2-ąją vietą.
Babtų seniūnijos gyvenvietėse įrengti 108 nauji šviestuvai.

VYKIŲ KRONIKA

2010 metai
Sausio 8 d. LSDI tapo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialu –
Sodininkystės ir daržininkystės institutu.
S lėšomis baigti rekonstruoti Panevėžiuko ir anušonių užtvankų hidrotechniniai statiniai. anušonių užtvankoje ant Gyni s upės pastatyta hidroelektrinė.
algirio mūšio 600 metų jubiliejus iškilmingai paminėtas inkiškių kaime
esančiame algirio mūšio pergalės atminimo parke. Pastatytos Vytauto Didžiojo,
karaliaus ogailos ąžuolinės skulptūros, Rūpintojėlio stogastulpis. Šventėje pasirodė kariuomenės orkestras, senoviniai automobiliai, karinis naikintuvas atliko
parodomąją programą. Buvo Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir Sporto muziejaus
ekspozicijos. Klaipėdos universiteto dramos teatras parodė
aironio pjes „Vytautas pas kryžiuočius“.
Liepos 25 d. audra Pakapi kaime sugriovė apleistą pastatą, kuriame nuo
lietaus slėpėsi čekų turistai. Daugelis buvo sunkiai sužeisti, o 19-metis . Golub
ligoninėje mirė. Tragedijos vietoje pastatytas kryžius.
2011 metai
Spalio 18 d. atidaryta Babtų pradinės mokyklos-darželio sporto aikštelė.
Gruodžio 1 d. baigta Panevėžiuko bažnyčios stogo renovacija. Darbai atlikti
S L AD R programos lėšomis.
2012 metai
Gaili šių kaimo ūkininkas Antanas Tamulis šv. Kazimiero dienos išvakarėse
savo žemėje pastatė paminklą šiam Lietuvos globėjui.
Babtų K pučiamųjų orkestras „Algupys“ (vad. . Girnius) geguž tapo
12-ojo Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionato (A kategorija) nugalėtoju. Apdovanotas čempiono taure, „Grand pri “ diplomu, diplomu už „Geriausią privalomojo
kūrinio interpretaciją“ ir nauju instrumentu.
Dėl kapitalinio remonto tris mėnesius buvo uždarytas Babtų viadukas.
Sitk nuose pradėjo veikti saulės energijos parkas (fotovoltinė elektrinė).
2013 metai
Renovuotas Babtų darželis.
Dariaus ir Girėno skrydžio 80 m. jubiliejaus švent ant Stabaunyčiaus kalno
vainikavo savadarbių lėktuvų pasirodymas ir barstomi saldainiai.
2014 metai
Gegužės 31 d. Babtų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Šventupis“,
dalyvavusi kapelijų TV konkurse „Duokim garo“, finale įveikė Kreting s rajono
atstovus ir tapo nugalėtoja. uzikantus, kuriems vadovavo onas Girnius, gimtieji
Babtai pasitiko laužais ir fejerverkais.
2015 metai
LSDI darbuotojams – akademikui profesoriui Pavelui Duchovskiui, mokslų daktarėms Aušrai Brazaitytei, Giedrei Samuolienei ir Akvilei Viršilei už 169
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mokslinius darbus apibendrinantį ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai raidos, streso,
produktyvumo ir kokybės valdymas (1999–2013) paskirta Lietuvos mokslo premija.
Rugsėjo 25 d. Babtuose, Sodų g. 5, atidaryta integruoto mokslo, studijų ir
verslo centro „Nemunas“ atviros prieigos Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorija. i įrengta už uropos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos lėšas.
Spalio 7 dieną Babtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje
atidengtas paminklinis suolelis aštuoniems šio krašto 1919–1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyviams – Vyčio kryžiaus kavalieriams.
2016 metai
Piep liuose ir Kani kuose pradėjo veikti vandens kokybės gerinimo stotys.
Seniūnija aplinkos tvarkymo darbams įsigijo traktorių
N D R 2025.

STRAI

SNIŲ SANTRA

KOS

Summaries of the papers approved
by the Lietuvos valsčiai
onograph
Series Lithuanian Local Researches
ommission for Scientific orks
Land subsurface setup in the area
of Babtai
Aleksandras Šliaupa

The area of the former rural district Babtai lies in the southern part of
the entral Lithuanian plain, or in the zone of the entral Lithuanian juncture
with respect to the crystalline basement. Formation of sedimentary cover occurred
under complicated geological conditions. Sedimentation periods were fre uently
alternating with the denudation ones. The second half of the arboniferous and
the first half of the Permian, the end of the Permian, and the time span from
Upper Triassic to Lower urassic should be distinguished during the denudation
periods, when movements of crustal blocks along the tectonic faults took place.
Some locally denudated sedimentary beds had been fractured in the area of
Babtai at a certain time period in such a way. Therefore, rocks of different ages
had contacts within the zone of the tectonic faults.
During the uaternary, there were si glaciations of the area of Babtai.
Thus, because of multiple glaciations, a new type of deposit layer of a hundred
or even more metres thick had been formed. Due to contrasting movements of
crust in the uaternary, a neotectonic setup being formed determined dynamics of
continental ice sheets and type of recent topography and hydrographic network.

From the oldest past of Babtai
Ilona

aškevičiūtė

Lithuanian University of Educational Sciences

For the first time, the area has been inhabited already during the Late Palaeolithic. nly one Stone Age settlement is known in the area of Babtai, i. e. in
Pakapiai Village. It is dated as the esolithic. There are some more Stone Age
finds such as two flint a es, a horn-shaped hatchet and eight stone a es with
a hole for a handle (boat-shaped, double-edged, with s uare or round head).
There are no settlements dated as the arly etal period, but some casual finds
of this period are obtained. Some of the above-mentioned stone a es (found in
Vosiškės, Šašiai and Dirviniai villages) had been still used during the Bronze
Age. Two bronze a es have been found in the environs of Babtai a flanged
a e of ast Baltic type and a socketed a e of ygaičiai type, a sort of
larentype a es manufactured locally. Two mounds–Piepaliai and Vikūnai–as well as
Kaniūkai, Pakapiai, Panevėžiukas and Vareikonys barrows are attributed to the
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Iron Age monuments. owever, only Pakapiai barrow is investigated. oreover,
there are randomly found Iron Age-dated things from being destroyed or finally
destroyed culture monuments of that period in the environs of Babtai Gailišiai,
Panevėžiukas, Kaniūkai, Karalgiris, ugintai, Vareikonys and at the Striūna brook.
Piepaliai mound is on the upper terrace promontory of the right bank of
the Nevėžis River and the left bank of an unnamed rivulet falling into Nevėžis.
A settlement covering a 2 ha area was at the foot of the mound that is dated as
the 1st millennium and beginning of the 2nd millennium. The mound of Vikūnai
lies on a hill bulked in even place on the right bank of Aluona River. It has
not been investigated yet.
The investigations done in 1939 and 1988 within the area of 636 m2 at the
Pakapiai barrow disclosed graves of 25 non-burnt and one burnt person and 30
horse graves with 32 horse burials. No plot schemes remained, therefore it is
impossible to say which sites of the barrow were with buried horses and which
with human burials. The chronologies of horse and human graves are different,
i. e. the remains of horses and humans belong to different historical periods.
The horse graves are dated as 11–14th c., while human burials are related to
the period from the beginning of the 14/15th c. to the 17th c. It is thought that
the investigations covered only the edge of the barrow detected, while that part
where the owners of these horses were buried is not detected; moreover, the
numbers of horses are significantly lower than those usually being found in the
neighbouring barrows (Graužiai, arvelė, Rimaisiai).
The detected burials of humans are remains of people, who lived for several centuries later in the Pakapiai village and buried in the cemeteries formed
earlier. The graves of horses, burial manner and cerements (stirrups, snaffles,
bridles, mane spirals etc.) show that the Pakapiai village community in its material and spiritual culture conformed to other tribal communities of that time in
the Aukštaičiai area between the Nevėžis upper streams to its confluence with
the Nemunas and in a narrow strip on both banks of the Nemunas as far as
the present-day urbarkas.
Lithuanian University of ducational Sciences, T. Ševčenkos St. 31,
03111 Vilnius, Phone +3705 2331044, ilona.vaskeviciute@leu.lt

The architecture of sacral and parish
buildings in the area of Babtai
Marija

upeikienė, Antanas

upeika

The compounds of sacral structures with parish buildings stand in Babtai,
uniškiai and Panevėžiukas; there are also small sacral and memorial structures.
a tai is in the central part of the former rural area called valsčius. The
main objects of the cultural heritage in Babtai are church structures and parish
buildings. The compound of sacral structures surrounded by a churchyard and
parish buildings is in the area between the Nevėžis River and two streets of Beržų
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and Šilo. The parsonage stands at the intersection of streets Nevėžio and Beržų,
while two parish houses stand at the Nevėžio Street. The church is towerless, with
three naves, hall-volume and built of logs. This is an e ample of folk Romanticism
with some Neo-Renaissance traits, i.e., vivid so-called arcade stylistics typical of
Romanticism, both inside and outside. The belfry is of ethnic architecture and of
primitive shape. In the churchyard, there are two wooden chapel-pillar shrines, a
roofed pole and a monument. During the period of the present study, the former
parsonage homestead contained a parson house and an outbuilding, as well as
a pond in the middle of the area. Two wooden houses at the churchyard in
Nevėžio Street also belong to the he church. The first house is of simple volume,
one-storied, with a roof e tension, and of prolonged rectangular plan. The second
house is of compound volume with a two-pitched mezzanine; its architecture is
typical of traditional house in the townships. There is a wooden outbuilding in
the yard. Before mid-20th century, there was a synagogue in Babtai; it stood in
the southern part of the town, northwards of the Teškupis Brook, with old ewish cemetery on its opposite bank. The architecture of the synagogue was simple,
similar to that of wooden living houses. In the southern par of Babtai, on the
Stabaunyčius ill, there is the Babtų chapel-pillar shrine as a monument to the flight
of Lithuanian pilots Steponas Darius and Stasys Girėnas across the Atlantic. It
was erected in 1933 after the design of the engineer Algirdas Šalkauskis.
uni kiai is a village in the southern part of the former Babtai alsčius,
10 km south of Babtai. The church surrounded by a yard is between the streets
of K. aleskienės and Šaltinių at the former manor homestead. The church is
towerless, three-nave, hall-volume, built of logs and fronted by red bricks from
outside. Its plan is of irregular cross shape, ending with a three-wall apse. The
wooden church was notable for simple eclectic architecture under the influence
of Romanticism style spread in the 19th century (its feature is tapering arched
windows). Later, during the reconstruction of the church, its windows ended
with semi-circle lintels.
anevė iukas is a village in Kaunas District in the northern par of the
former Babtai alsčius, 6 km north of Babtai. The church compound and parish
buildings stand between the streets of Nevėžio and Striūnos; at the southern
part of the yard, there is a parsonage homestead, while spital houses are north
of the church yard. The church is notable for a uni ue plan shape and interaction of Baro ue e terior architecture with details of ethnic architecture, as well
as modest interior, where decore elements typical of folk Baro ue and lassicism and specific space vitalising details prevail. The belfry is of simple forms
and laconic functional architecture. There are burial sites at the margins of the
churchyard with a wooden cross erected at the left side of the main gate. The
yard is surrounded by a brick fence formed of mi ed masonry (red bricks and
stones) plastered walls and red brick columns. The Main Gate is symmetric with
three openings framed by redbrick columns. The parsonage homestead is beyond the
line of the southern fence off the Nevėžio Street. Now it consists of a parsonage,
a barn, an outbuilding, a cellar and a well. The architecture of the parsonage is
traditional, typical of village parish buildings. The barn had lost its authenticity
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and main elements of its architecture. The volume of the shed is authentic typical of outhouses n the homesteads of small parsonages. A shabby spital had lost
many authentic elements of architectures; especially it is defaced by a brick porch
and other additions discordant with wooden architecture.
bulakaite@gmail.com

The architecture of manor buildings
in the area of Babtai
Marija

upeikienė, Antanas

upeika

anor homesteads in 18 sites of former Babtai rural district called valsčius
have been investigated. There are manor homestead buildings, which stood
there, or some stand still now. The manors of Babtynas,
uniškiai, Pagynė
and Panevėžiukas were the oldest and the largest ones. The manor homesteads
were being erected mainly in the 18th–19th centuries. In 1940, beside the abovementioned, the manors of Antagynė, Bukolainiai, Gailiušiai I and Gailiušiai II,
anogrodas, uodoniai, Krivėnai, Lazdynė, Naujatriobiai, Pastrebė, Rebzdžiai, Šašiai,
Vareikoniai ir acišius were registered.
The manor homesteads stand on both sides of the motorway Kaunas–
Klaipėda. Some of them disappeared, others lost some buildings or are changed
significantly, or they lost their authenticity. The west side homesteads, such as
emaitkiemis (Babtynas) and acišius have the most interesting old buildings;
the same is with the Panevėžiukas manor on the eastern side.
emaitkiemis Babtynė Manor on the right bank of the Nevėžis River (now
on the western side of the motorway) is one of the largest manors in the area
of Babtai. Now a manor-house, barn, storehouse, stackyard, remains of a cowhouse and a well are standing in emaitkiemis. The homestead is established
in a pictures ue landscape, where the buildings are visible from faraway points
from the slopes of the Nevėžis or the western side of the highway. The manorhouse with old 16th–17th century cellars are eclectic the facades are notable for
interwar stylistics of geometric lines, with details of historical styles, such as
Baro ue-type rounded corners, the order, Romanticism-like elements, as well as
manifestation of modern architecture (wide glass planes). The barn is an original
building of the Romanticism period characteristic of large farms. The storehouse
is of simple architecture with classicism traits and original window rims. The
volume of a shed is authentic, typical of buildings in large estate homesteads.
lose to the estate there is a wooden chapel-pillar shrine erected in the 19th century, that is an original structure of small architecture with stylised decorations
typical of Late lassicism.
The homestead of Krivėnai Manor contains two houses, a well and two ponds.
The areikoniai Manor homestead has remains of a manor-house, a barn and a site
of former outbuilding. The acišius manor homestead has a manor-house, a tree
alley and a pond. The manor-house is of comple composition, original volume
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with simple and authentic architecture reflecting the stylistics of the end-19th and
beginning-20th centuries.
There were 20 buildings in the Panevėžiukas Manor homestead their appro imate place is restored from the fi ed reminiscences by B. Koreva. Now there is
a manor-house, a building for manor workers, an ice-house, a well and a pond.
The manor-house is dilapidated, it has lost its volume and many authentic details.
Its original architecture had reflected the style typical of the provincial estates
at the beginning of the 20th century. The building for manor workers, called
kumetynas, is of typical plan and architecture used for such purpose constructions;
the view is downplayed by various wooden makeshift structures.
The Lazdynės Manor homestead consists of two buildings (a house and a
cattle-shed) and a pond. The Puidinė Manor homestead is formed of a manor-house
(the house of Kazys Puida), two other houses and an outhouse. The architecture of Puida s house is uneven, chaotic, with later anne es. The outbuilding is of
traditional architecture characteristic of blocked farm-hand buildings of different
purpose. The Pagynė Manor homestead has now only a derelict cow-house, e posing rare fragments of clay and wood walls with white silicate bricks inserted.
owever a tree alley of the manor homestead has survived.
bulakaite@gmail.com

A feast and Palm Sunday in the parish of
Babtai at the first half of the 20th century
a reflection of folk piety
onas Mardosa
Lithuanian University of Educational Sciences

From a perspective of folk piety, the feast and traditions of Palm Sunday
in the area of Babtai during the first half of the 20th century are discussed in
the paper. There is an objective to investigate the course of the feast, manners,
and their variation in time, as well as their role in the life of local people. The
material collected during field studies in 2002 in the area of Babtai and various
works by ethnologists have been used. Discussion of religious and folk traditions
and their reflection forms during the feast in the Babtai hurch were the key tasks
of the study. The specificity of participation of different community groups in
the feast is analysed. The consecration during the Palm Sunday of three branches
(twigs) used a raw material to produce the verba (the Palm Sunday flowers) and
their variety is analysed in relation to the verba traditions.
Summing up the investigation results, it can be said that although the
feast and verba traditions and ceremonies are not authorised by the hurch, they
e isted in a conte t of feast liturgy as the main part of the feast with important
significance in social and cultural life of the people.
ithin a conte t of folk
piety, the feast during the first half of the 20th century used to be the main gala
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of the parish, and local people used to be involved in its preparations. Its social
functions included preparations and travel to the church, active personal participation of people at the feast and donations to beggars. The goals of participation,
however, differed with social groups of people. Signs of social e clusion in rural
area had appeared during the 1920s–1930s; they are seen in different moments of
the feast the means of travel to the feast, style of communication among pilgrims
and participation at the post-feast attractive events. The communication functions
during the feast differ with the age of people. The older people prefer the talks
with their family members and relatives during the feast and at home, while the
younger like meetings with their peers in the town or at the post-feast parties.
The features of twigs consecrated during the Palm Sunday and their use
in everyday life of people on the first half of the 20th century analysed showed
that juniper twigs prevailed in the area of Babtai belong to the area typical of
the est Lithuanian symbol content. The juniper twigs, rarer willow, consecrated
during the Palm Sunday are sometimes decorated with certain additives. This
attribute appears approaching the mid-20th century, when dried field or room
flowers are added. Therefore, some consecrated verbas attain a meaning of sacramentals, while others become a decorative symbol of the aster. ombination of
hristian sacramental meaning in post-feast time with magic objectives have been
detected during the period studied. The use of sacralised verba to protect houses
e isted in such a conte t, a well as tradition of whipping with the verba, which
gradually lost their meaning in the society during the start of the Soviet period
together with other traditional use types. Thus, the traditions, as studied here,
related to the feast, Palm Sunday and the verba show the custom of religious
and social objectives changing with time but remaining in daily life of people in
the area of Babtai during the first half of the 20th century.
Lithuanian University of ducational Sciences, T. Ševčenkos St. 31,
03111 Vilnius, Phone +3705 2331044, jonas.mardosa@leu.lt

hildren and their nurture in the environs
of Babtai
Auksuolė

epaitienė

Infancy and childhood according to anthropologists is one of the life stages
of a human being, which is marked by distinct physical, social, and mental
features, and particular relationship to adults, family and community. To have
children, and to reproduce themselves–it is a physical certainty and a social aim
of all societies to continue their e istence. Societies and communities nurture
and educate children in the way they would be ready to take their future roles.
The chapter is an ethnographic account of parents and adults behavior with
children–care, feeding, clothing, educating and social treatment. Its background
is the ethnographic material collected in 1979–1980 by the 9–11 class students
of Babtai Secondary School–those who attended the local lore study group. The
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material includes the stories and memoires of local people about nurturing of
children in the surroundings of Babtai at the beginning and the first half of the
20th century. The methodological guidelines for collecting this material were the
uestionnaire compiled by Angelė Vyšniauskaitė, an ethnologist who was one of
the first to study folk behavior and ideas about childhood in Lithuania.
The chapter includes the description of childbirth and postnatal care; naming baptism; daily infant care and measures; mother s working activity and infant
care; folk beliefs, superstitions and protection; the growth of a child; clothing;
child socialization and the adults world; education, norms and methods; school,
childhood activities and games. The ethnographic material is classified taking into
account the aspects of physical and emotional care, age and gender, relationship
with parents, family members and adults, local ideas about nurture of a child
and its customs. A considerable part of ethnography covers the material aspects
of childhood culture–the means of infant and child care, cradles and beds, baby
carriages, clothes and playthings.
The ethnographic material of the chapter allows stating that a child was
waited in a village family and the role of both a mother and a father in child s
caring and educating was most important despite the differences. The account
provides a variety of local ethnographic details that are related to how individual
families understand the nurture of a child as well. But in general the local ideas
and behavior goes in accord with general understanding of a child and childhood
in traditional agricultural society.
The Lithuanian Institute of istory, Kražių St. 5, 01108 Vilnius,
Phone +3705 2629410, auksuole.cepaitiene@istorija.lt

The mills in the area of Babtai before
the end of the 1940s
Eligijus uvencijus Morkūnas, Gražina Teodora Morkūnienė

The water, wind, steam and motor mills in the area of Babtai have been
discussed, with e amination of mill projects, their implementation, construction
methods, polution, sanitary, work safety and development of mills.
The key attention was paid to technological solutions instead of economic
indices. The oldest information about the 18th century water mills are related to
the manors. The dams for water mills, which reached the 20th century, on the
Nevėžis River were simple, the capacity of mills was low, but it satisfied the
demands of economy in the Babtai area of that time. Technical progress was making its way in milling sphere as well; already before the
I the water wheels
began to be replaced by turbines, later some other innovations were introduced,
such as steam machines and internal combustion engines. Some mills were use
in combination with other businesses saw-mills or fulling-mills. f more than 20
mills reviewed by us, the remains of three ones can still be seen in Vandžiogala,
aleikoniai and Stabaunyčius, but only the traces of their e uipment remained.
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The stock of this e uipment is rather small. The components in new mill projects
are drawn schematically, materials are not indicated in detail.
The internal combustion engines pushed out the steam engines in the flour
mills, but the later remained in the saw-mills. Since locomobiles are fire-risk
e uipment, this factor was used in rival battles, which had not been severe, but
there was an economic fight. The government was interested in cost-effective
operation of production means.
ith war threat increasing, there were efforts
made to avoid dependence on fuel import.
In 1918, when Lithuania restored its independence from Russia, business
licenses for mills used to be given easily. Later the re uirements were becoming
more strict, as a rule, so that it were useful for clients and mill workers. The
mill business period ended with the sovietisation of the agriculture in Lithuania
and formation of kolkhozes and sovkhozes.
. Aisčio St. 2, 56335 Rumšiškės, Phone +370 34647233,
ejmorkunas@yahoo.com

Geolinguistic investigation of subdialects
in Babtai area
Laura Geržotaitė
Institute of the Lithuanian Language

The recent geolinguistic and sociolinguistic situation in the area of Babtai
is discussed in the paper. The material studied embraces mainly dialect voice
records done during the e peditions in 2012 from the villages on both banks of
the Nevėžis River in the former Babtai alsčius.
According to the classification of Lithuanian dialects by igmas inkevičius
and Aleksas Girdenis, the Babtai subdialects studied are situated at the margins
of the areas of two
estern Aukštaitian subdialects Kaunas and Šiauliai. The
border speeches belonging to the margins of the estern Aukštaitians of Veliuona
and the iddle Aukštaitians were also in the older classification by Kazimieras
aunius and Antanas Salys.
The latest voice records showed comple linguistic situation in the area of
former estates. The records witness the maintained in general but very changed
dialectal belonging of the area studied. The speech at the margins of the both
Kaunas and Šiauliai
est Aukštaitian subdialects is closer to the Kaunas one,
but it often turns to the non-dialect Lithuanian language.
Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St. 5, 10308 Vilnius,
Phone +3705 2637772, laura.gerzotaite@lki.lt
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riginal forms of refle ive verbs
in sub-dialects of Babtai area
Gintarė udžentytė
ilnius University

Kazys orkūnas was the first who noticed the peculiar usage of refle ive
verbs in the speech of Babtai area dwellers in 1963. Describing the main features
of the dialect in his manuscript, the linguist stressed the fact that “interesting
forms of refle ive verbs, such as ju kasis, dža gasis, skirtėsis are used.
During the e pedition on uly of 2012 in Babtai town and its environs,
peculiar forms of refle ive verbs have been fi ed as being still alive ad widely
used, e.g. tam vaikui reikėjo pasą išsiimtis; koks guzas darosis; o čia tai perkasis
tą kavą etc.
The verbs presented in the Lietuvių kalbos atlasas (The Atlas of Lithuanian
Language, Vol. 3) are referred to as those having double refle ive particle (LKA
1991, 98); and it is said that they are used in parallel with other refle ive forms
(ibid.). igmas inkevičius terms these forms as having twice repeated particle
( inkevičius 1966, 322). The above words are also noted in the Lietuvių kalbos
tarmių chrestomatija (The Reader of Lithuanian Language Dialects). The book says
the South Šiauliai subdialect users like double forms of refle ive verb, e.g. nešasis
nešasi , kabinasis kabinasis , matosis matosi , darosis darosi (LKT
2004, 64).
The present paper discusses the linguistic circumstances, which could cause
the appearance of specific forms of refle ive verbs in the speech of Babtai area
dwellers. It is analysed whether these forms could be referred to as given in the
mentioned literary sources, i.e. could they be referred to as forms with twice
repeated particle, that is to say, the double forms of refle ive verbs.
Vilnius University, Universiteto St. 5, 01513 Vilnius,
Phone +3705 2687212, gintare.judzentyte@gmail.com
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Lietuvos valsčiai

Apie autorius
a ur a

iu as – S biro tremtinys.

a evičius
nas – miškininkas, LR Aplinkos ministerijos Vilniaus
regiono aplinkos apsaugos departamento vyriausiasis specialistas.
a evičienė Renata – botanikė, retųjų augalų pažinimo ir aplinkosaugos klubo „ edumėlė“ valdybos narė.
a evičienė Rita – bibliotekininkė, Sitkūnų bibliotekos vedėja.
ag

nienė u ė – Sibiro tremtinė.

a iu is gir as ntanas – istorikas, humanit. m. daktaras, Lietuvos
mokslo premijos laureatas (1998).
arg anas

ai as – istorikas, turizmo gidas.

arkauskas ntanas – LSSR politikos veikėjas, LSSR Aukščiausiosios
Tarybos Prezidiumo pirmininkas (1975–1985).
arkauskienė
ar

a

ntanas – inžinierius, UAB „Gostena“ vadovas.

an ienė
inas
daktaras.

angu ė – bibliotekininkė, Babtų bibliotekos vedėja.

tasė – Sibiro tremtinė.
es vas – agronomas daržininkas, biomedicinos mokslų

u nikienė a v ga – Sibiro tremtinė.
uivi ienė igutė – Babtų vid. m-klos istorijos vyr. mokytoja, kraštotyrininkė.
e kienė
direktorė.

u r nė – biologė, Panevėžiuko pagrindinės mokyklos

e aitienė uksu ė – etnologė, humanit. m. daktarė, Lietuvos istorijos instituto vyresn. mokslo darbuotoja.
erniauskienė Rūta – Kauno rajono savivaldybės administracijos
Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja paminklosaugai.
irūnaitė ūratė – kalbininkė, humanit. m. daktarė, Vytauto Didžiojo
universiteto docentė.
ringe tė na – dailėtyrininkė, Lietuvos liaudies muziejaus darbuotoja.
riskius
dalyvis.

au i us – žurnalistas, fotografas, kraštotyros ekspedicijų

u ika tienė

ira – kartografė, UAB „ emėlapių artelė“ vadovė.

unauskienė anina – kultūros darbuotoja.
i i avičienė
ninkė.

irgini a – Panevėžiuko kaimo bendruomenės pirmi-

Straipsnius „Babtų“
monografijai parašė
89 autoriai.

A

er taitė aura – Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja.
ugienė

ena – medicinos darbuotoja, Pasaulio teisuolė.

gnatavičienė
nu as

eksan ra – mokytoja, kraštotyrininkė.

etras – Vš „Versmės“ leidykla vadovas.

u entis rtūras – kalbininkas, humanit. m. daktaras, Lietuvių kalbos
institutos vyresn. mokslo darbuotojas.
u ent tė intarė – kalbininkė, humanit. m. daktarė, Vilniaus universiteto lektorė.
ava iauskas
eru kaitė

i ius – žurnalistas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas.
rus s

i ikauskienė
metodininkė.

saveri a – rezistentė, sovietmečio politinė kalinė.

urgita – etnologė, Kauno tautinės kultūros centro

ir inaitė u r nė – Šiaulių valstybinės kolegijos lektorė, Šiaulių
rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. metodininkė.
reva
r

g anas – inžinierius, Panevėži ko dvarininkas.

naitė

ita – tautosakininkė, humanit. m. daktarė.

s
in augas – teisininkas, advokatas, Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo pirmininkas (1990–1995).
ukenskienė aura – humanit. m. daktarė, Povilo Stulgos lietuvių
tautinės muzikos instrumentų muziejaus darbuotoja.
uk ienė

angu ė – Panevėžiuko bibliotekos vedėja.

ar inkevičienė Ni
skyrio vadovė.

ė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro po-

ar sa nas – humanit. m. daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto Baltų proistorės katedros profesorius.
arkauskas
arkauskienė

anue is – inžinierius, kraštotyrininkas.
ari a – istorikė, Babtų kraštotyros muziejaus kūrėja.

atu akaitė
ari a – architektė, dailėtyrininkė, drabužių dizainerė,
humanit. m. dr.
i

nevičius

ika auskienė
ike skienė

ig antas – inžinierius kelininkas.
i a – Babtų gimnazijos bibliotekininkė.
angu ė – chorvedė, kultūros darbuotoja.

isius a s – inžinierius, istorikas, kraštotyrininkas, Vilniaus dailės
akademijos Dailėtyros instituto bendradarbis.
rkūnas
igi us uven i us – istorikas, humanit. m. daktaras,
Lietuvos liaudies buities muziejaus direktoriaus pavaduotojas.
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rkūnienė e
ra – inžinierė, Lietuvos liaudies buities muziejaus
ekskursijų vadovė.
Nutautienė irgini a
namų direktorė.
k tinas

nas – administracijos darbuotojas.

k tinienė
a ai a

i eta – mokytoja, Pagynės vaikų globos

nė

irutė – bibliotekininkė.

e ensas – biomedicinos m. daktaras, nusipeln s agronomas.

ang nis

nas – kariškis, visuomenės veikėjas.

auk taitienė

anutė – bibliotekininkė.

ėte is
stutis – miškininkas, agrarinių m. dr., Aleksandro Stulginskio universiteto iško biologijos ir miškininkystės instituto docentas.
ir čkinas rn
as – kalbininkas, vertėjas, habil. m. daktaras, Vilniaus universiteto profesorius.
ra kevičius
Ratke is
Ra

nas – miškininkas, Babtų seniūnas.

gir as – radiotechnikos inžinierius, muzikantas, fotografas.

ukaitė

ari a – kalbininkė, humanit. m. daktarė.

Ru inskienė Regina – pedagogė, ilgametė Babtų vaikų darželio/
lopšelio/mokyklos vadovė.
Ru inskas iu vikas – provizorius, Lietuvos farmacijos sąjungos
garbės narys, kraštotyrininkas.
Ru inskienė
u aitė
sąjungos garbės narė.
Ru eika

ntanas – architektas.

Ru eikienė
aka as

ntanina – provizorė, Lietuvos farmacijos

ari a – architektė, humanit. m. daktarė, kraštotyrininkė.

– „Sekmadienio“ savaitraščio korespondentas.

asnauskas

u rius – biomedicinos m. daktaras, LSDI direktorius.

asnauskienė Rasa – pedagogė, visuomenininkė.
ker s
stutis – technologijos m. daktaras, VGTU Kelių katedros
docentas.
rainait tė igita – biologijos magistrė, Kamanų valstybinio gamtinio rezervato vyr. biologė. Retų augalų pažinimo ir aplinkosaugos
klubo „ edumėlė“ narė.
ta iūnienė

agi i na – ūkininkė.

tani nis nas – ryšių inžinierius, Sitkūnų radijo stoties viršininkas
(1992–2009).
tankūnas es vas – darbininkas, Lietuvos Atgimimo sąjūdžio dalyvis.
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A

t nienė ra ina – ilgametė Babtų vidurinės mokyklos/gimnazijos
lietuvių k. mokytoja metodininkė.
e e tė Rita – žurnalistė.
iau a
eksas – geologas, fizinių m. dr., SSRS valst. mokslo premijos laureatas (1984).
niukas a i nas – žurnalistas, šios monografijos vyriaus. redaktorius sudarytojas.
virinas

tas s – biomedicinos m. daktaras.

a u aitis
av ras

intautas –

algirio pergalės parko klubo pirmininkas.

arius – mokytojas, istorikas, Sitkūnų bendruomenės vadovas.

re kutė eva – mokytoja, istorikė.
r

nienė

kai rė – humanit. m. daktarė.

aičius ntanas – istorikas, Kraštotyros draugijos Kauno rajono
skyriaus vadovas.
a kevičiūtė
na – archeologė, humanit. m. daktarė, prof., Lietuvos
edukologijos universiteto Baltų proistorės katedros vedėja.
e ička

– „Sekmadienio“ savaitraščio korespondentas.

ir i kaitė Rau ienė Rūta – kultūros darbuotoja, Sibiro tremtinė.
itkus eksan ras – biomedicinos m. dr., Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto profesorius.
ei antas
ukauskienė

tautas – žurnalistas.
en vaitė – inžinierė, muziejininkė.

IE A

TORI

S

B A B TA I

Santrumpos ir sutrumpinimai
AB
akcinė bendrovė
APK
Antrasis pasaulinis karas
ASU
Aleksandro Stulginskio universitetas
AT
Aukščiausioji Taryba
AT AS
Aukščiausioji Taryba
Atkuriamasis Seimas
BKM
Babtų kraštotyros muziejus
CK
Centro komitetas
D DT
Darbo žmonių deputatų taryba
E
DU Etnologijos ir folkloristikos katedros rankraštynas
ES
Europos Sąjunga
aunųjų ūkininkų rateliai
A
ungtinės Amerikos alstijos
KAA
Kauno regioninis apskrities archyvas
KC
Kultūros centras
KGB
SS S saugumo komitetas
KMA
Kauno medicinos akademija
KMI
Kauno medicinos institutas
KN
Kultūros namai
KPCA
Kultūros paveldo centro archyvas
KPI
Kauno politechnikos institutas
KTU
Kauno technologijos universitetas
KU
Klaipėdos universitetas
LAA
Lietuvos archeologijos atlasas
LAMMC SDI
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir
daržininkystės institutas
LC A
Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDDP
Lietuvos demokratinė darbo partija
LDI
Lietuvos dailės institutas
LDK
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
Ldk
Lietuvos didysis kunigaikštis
LDM
Lietuvos dailės muziejus
LDT
Liaudies deputatų taryba
LE
Lietuvių enciklopedija
LF
Lietuvių frontas
LGG TC
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
L A
Lietuvos ypatingasis archyvas
LKI
Lietuvių kalbos institutas
LKKA
Lietuvos kūno kultūros akademija
LKKI
Lietuvos kūno kultūros institutas
LKP
Lietuvos komunistų partija
LKT
Lietuvos kultūros taryba
LLK S
Lietuvos Lenino komunistinio jaunimo sąjunga
LLMA
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LLTI
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LMTA
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LM
Lietuvos metrika
L
Lietuvos espublika
LSDI
Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas
LSDP
Lietuvos socialdemokratų partija
LSMU
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
LSS
Lietuvos Sovietų Socialistinė espublika
LSU
Lietuvos sporto universitetas
LŠS
Lietuvos šaulių sąjunga
LTOK
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
LT
LLTI Lietuvių tautosakos rankraštynas
LTS
Lietuvių tautininkų sąjunga
L A
Lietuvos veterinarijos akademija
L IA
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
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L A
Lietuvos žemės ūkio akademija
L U
Lietuvos žemės ūkio universitetas
MA
Mokslų akademija
MBE
Mažoji Babtų enciklopedija
MGB
SS S valstybės saugumo ministerija
M U
Mykolo omerio universitetas
N T
Nacionalinė žemės tarnyba
PPK
Pirmasis pasaulinis karas
O
Olimpinės žaidynės
SSKP
Sovietų Sąjungos komunistų partija
SS S
Sovietų Socialistinių espublikų Sąjunga
ŠMI
Šiaulių mokytojų institutas
ŠMM
Švietimo ir mokslo ministerija
ŠU
Šiaulių universitetas
TS LKD
Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai
UAB
Uždaroji akcinė bendrovė
DA
ilniaus dailės akademija
DU
ytauto Didžiojo universitetas
GTU
ilniaus Gedimino technikos universitetas
ISI
ilniaus inžinerinis statybos institutas
K
ykdomasis komitetas
LE
isuotinė lietuvių enciklopedija
M
idaus reikalų ministerija
U
ilniaus universitetas
PI
ilniaus valstybinis pedagoginis institutas
B
emės ūkio bendrovė
M
emės ūkio ministerija

a.
amžius, aikštė
adm.
administracija, administracinis
akad.
akademija
al.
alėja
ap.
apyrašas, apr.
aprašas
apyl.
apylinkė
apskr.
apskritis
ats.
atsakingasis
aukšt.
aukštuma aukštaičių
b.
byla
bal.
balandžio mėnuo
b-ka
biblioteka
brėž.
brėžinys
brus.
baltarusių
buv.
buv s
b-vė
bendrovė
bžn.
bažnyčios, bažnytinis
bžnk.
bažnytkaimis
CD
kompaktinė plokštelė
cnt
centneris
d.
diena
dail.
dailininkas
dbr.
duburys
dėst.
dėstytojas
dial.
dialektizmas tarmybė
dienr.
dienraštis
d-ja
draugija
dr.
daktaras
drp.
durpynas
dš.
dešinysis intakas
dv.
dvaras
eil.
eilėraštis eilutė

eil. Nr.
eilės numeris
eksp.
ekspedicija
etn. sr.
etninė sritis
ež.
ežeras
f.
fondas
fak., f-tas
fakultetas
filol.
filologas, filologijos
filos.
filosofas, filosofijos
g.
gatvė giminė gram.
geg.
gegužės mėnuo
gim.
gim s
gimn., g-ja
gimnazija
gyv.
gyvenantis gyvenvietė
glž. st.
geležinkelio stotis
ha
hektaras
habil. dr.
habilituotas daktaras
ide.
indoeuropiečių
l.
lanka
iliustr.
iliustruotas
inst., i-tas
institutas
int.
intakas
inž.
inžinierius, inžinerinis
išn.
išnyk s
išsp.
išspausdinta
k.
kaimas kalba kursas
k. a.
kaip antai
kan.
kanauninkas
kand.
kandidatas
kl.
klasė
kln.
kalnas
klv.
kalva
kn.
knyga
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kol.
kolūkis
kp
kapeika
kp.
kapinės
kr.
kraštas
k-tas
komitetas
kun.
kunigas
l, L
litras
l.
lapas popieriaus laipsnis
laikr.
laikraštis
lenk.
lenkų
lent.
lentelė
liet.
lietuvių, lietuviškai
lit.
literatūra
l-kla
leidykla
Lt
litas
ltn.
leitenantas
m.
metai mir s mokslų prie mokslo laipsnio
mg.
magnetofono juosta
m-ja
ministerija
m-kla
mokykla
mln.
milijonas
m. m.
mokslo metai
mok.
mokinys
mokyt.
mokytojas
moksl.
mokslinis, -ė, mokslo
mst.
miestas
mst. d.
miesto dalis
mstl.
miestelis
mšk.
miškas
mškl.
miškelis
Nr., nr.
numeris
nuotr.
nuotrauka
org.
organizacija, organizacinis
p.
puslapis pietūs pasaulio šalis
pab.
pabaiga
pagr.
pagrindinis
pan.
panašiai
par.
parapija
pav.
paveikslas iliustracija pavietas
pavad.
pavaduotojas
pėst.
pėstininkų
pieš.
piešinys
pil.
pilietis
piliav.
piliavietė
pirm.
pirmininkas
pkp.
pilkapynas
pl.
plokštelė
plg.
palygink
plk.
pulkininkas pelkė
plkl.
piliakalnis
plv.
palivarkas
po. Kr.
po Kristaus
pr. m. e.
prieš mūsų erą
prad.
pradinis, pradžios
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prel.
prelatas
prof.
profesorius profesinis
progimn.
progimnazija
prvd.
pravardė
pv.
pieva
pvd.
pavardė
pvz.
pavyzdžiui
r.
rajonas
rb
rublis
red.
redakcija, redakcinis, redaktorius
reprod.
reprodukcija
rež.
režisierius
rink.
rinkinys
s.
sūnus sala
sav.
savaitė
savaitr.
savaitraštis
sen.
seniūnas seniūnija senasis, senovinis
s-ga
sąjunga
sl.
slavų
soc.
socialinis socialistinis
sov.
sovietų, sovietinis
sp.
spauda spaustuvė
splv.
spalvotas, -a
sr.
sritis
str.
straipsnis
š.
šiaurė pasaulio šalis šalis
š. m.
šių metų
šnek.
šnekamosios kalbos
šv.
šventas
Švč.
Švenčiausiasis, -ioji
t
tona
t.
tomas
t. y.
tai yra
t. p.
taip pat ten pat
tūkst.
tūkstantis
tv.
tvenkinys
up.
upė
upl.
upelis
u-tas
universitetas
vad.
vadovas vadinamasis
val.
valanda
v-ba
valdyba
vyr.
vyriausias, vyriausiasis
vyresn.
vyresnysis
vls.
valsčius
vnk.
vienkiemis
vns.
viensėdis
vnt.
vienetas, vienetų
vok.
vokiečių
vtv.
vietovardis
žr.
žiūrėk
ž. ū.
žemės ūkis
žurn.
žurnalas, žurnalistas
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onografijos finansavimas
Petras onušas, Damijonas Šniukas

„Babtų“ monografija išleista sutelktomis Lietuvos kultūros tarybos, Babtų
seniūnijos ir „Versmės“ leidyklos bei jų rėmėjų lėšomis.
Babtų seniūnija lėšas monografijos leidybai kaupė iš trijų šaltinių.
Pirmasis paramos šaltinis tai seniūnijos Vietos bendruomenės tarybos parama. Didžiumą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendruomenės veiklai
2012–2014 m. skirtų pinigų – 17 693,49 Lt (perskaičiavus į eurus – 5 128,55 ur)
ši taryba pervedė „Versmės“ leidyklai.
Antrąjį, pagrindinį, šaltinį sudarė privačių rėmėjų – seniūnijos stambių
ūkininkų ir verslininkų aukos. Galima tik pasidžiaugti, kad Babtų seniūnijoje
atsirado tiek daug visuomeniškų, pasiaukojančių, savo kraštą mylinčių ir kultūrą
remiančių asmenų. ų indėlis – apie 18 000 ur.
Trečiasis šaltinis – aukos, surinktos iš žmonių renginių, akcijų metu (per
1 500 eurų). 2012 m. Kauno rajono derliaus šventės „Rudens sambariai“ metu
babtiečiai monografijos rėmėjus vaišino bulviniais blynais. Pirmieji aukotojai buvo
žinomo krepšininko ono
ačiulio tėvai
arytė ir onas, gyveną Karmėlavoje,
tuometinis Aleksandro Stulginskio universiteto docentas, o šiuo metu LR Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis, net šventės svečiai Lenkijos piliečiai. Aukos
rinktos per Petrines, buolines, kitas babtiečių pamėgtas šventes.
Daug babtiečių monografijai skyrė 2 procentus savo metinių pajamų. Labai
gaila, kad dėl galiojančios teisinio reguliavimo tvarkos nėra galimybės konkrečiai
įvardyti šiuos asmenis, tad visiems jiems tariame bendrą nuoširdų ačiū.
monografijos rengimo istoriją gražiai įsirašė babtiečiai advyga ir onas
Bacevičiai, 2012 m. vasario 21 d. pradėj lėšų rinkimo monografijai vajų ir paaukoj pirmuosius 200 litų.
domią savanorišką iniciatyvą 2012–2013 mokslo metais parodė Babtų mokyklos-darželio 4a klasės mokiniai su mokytoja Irena Valuntiene, – jie monografijai
sunešė 80 litų.
Sutarus rengti monografiją, leidykla monografijos leidybos iniciatyvinės grupės
nariams įteikė baltąją „Babtų“ monografijos knygą – natūralaus dydžio monografijos
maketą tuščiais lapais. Visi rėmėjai pasirašė šioje knygoje, kuri saugoma Babtų
kraštotyros muziejuje. Lėšų rinkimas monografijai liudija, kad seniūnijos gyventojai gerbia savo praeitį, suvokia paveldo ir jo užrašymo reikšm , yra solidarūs
remiant kultūrą.
Daugiausia – 10 000 ur – „Babtų“ monografijai skyrė vilniškė UAB „Konversita“ (direktorius – kaunietis Vaidas uška), po 3 000 ur Lietuvos kultūros
taryba, UAB „ agnolija“, ūkininkas Ričardas aldutis.
Pateikiame detalų rėmėjų sąrašą paaukotų sumų mažėjimo tvarka. ei parama buvo suteikta iki euro įvedimo 2015 m. sausio 1 d., skliaustuose nurodoma
faktiškai paaukota litų suma.
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Babtų seniūnijos darbuotoja Loreta Gulbinienė priima auką
monografijai iš Stabaunyčiaus kaimo gyventojo Antano Pužaičio.
2016 m. . Praškevičiaus nuotr.

Aukotojų sąrašo puslapiai baltojoje „Babtų“ monografijos knygoje

Lietuvos valsčiai
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Rėmėjai

Aukojimo data

Paaukota suma,

UAB „Konversita“ (Vaidas uška)

2017 02 22

10 000,00

Kauno rajono savivaldybės administracijos Babtų
seniūnija (įvairiu laiku ir būdu surinktos rėmėjų
aukos)

vis
2013 02
2013 07
2013 10
2013 10
2014 05
2015 12
2016 01
2016 06
2017 01
2017 03

Ričardas

aldutis

12
11
14
23
21
17
06
23
31
15

4 4 8
280,93
199,84
1 534,99
1 042,63
347,54
192,20
210,00
480,00
50,00
100,00

ur

(970,00 Lt)
(690,00 Lt)
(5 300,00 Lt)
(3 600,00 Lt)
(1 200,00 Lt)

2016 02 25

3 000,00

Lietuvos kultūros taryba

2017 03 30

3 000,00

UAB „ agnolija“

2017 07 03

3 000,00

Babtų vietos bendruomenės taryba

2014 10 31

5 128,55 (17 693,49 Lt)

Romas

2016 04 14

2 000,00

vis
2013 03 14
2016 05 03

8 6
289,62 (1 000,00 Lt)
1 000,00

uozas ir Genovaitė Staliūnai

vis
2013 03 12
2016 04 27

8 6
289,62 (1 000,00 Lt)
1 000,00

Džiuljeta ir Leonas Rudinskai

2015 04 20

1 086,96

Stasys

2015 12 23

1 000,00

ajauskas

UAB „Tauriga“ (Povilas Grigaitis)

ickevičius

UAB „Dojus agro“ (Audrius Kavaliauskas)

2016 01 20

1 000,00

K stutis, Rūta, Kazimieras, Paulius, Rūta ir
Saulė Svečiuliai

2016 03 30

1 000,00

Vytautas

2016 10 10

1 000,00

UAB „Kaminta“ (Ramūnas Kaminskas)

2016 11 21

1 000,00

Darius ir Raimundas Pažėros

2017 01 27

1 000,00

Antanas Barzda

2016 06 13

500,00

muidzinavičius

UAB „Sunkel Baltic“ ( gidijus Vaičiulis)
onas Praškevičius
Arvydas Šabrinskas
ugenijus Ščiukauskas
UAB „Baltasis kampas“ (Vygintas Pranas Atkočaitis)
uozas, Rimutė ir Valdas Berūkščiai

2016 06 20

500,00

2015 12 28

300,00

2016 02 22

300,00

2016 02 29

300,00

2016 06 20

300,00

2017 02 02

250,00

Alfredas ir Reda Rinkevičiai
Rimantas Šidlauskas

200,00
2017 03 20

Romaldas Dumskis
eslovas ir

200,00
150,00

arytė Bobinai

Lijana ir Laurynas Straukai

144,93 (500,00 Lt)
2015 10 26

110,00

2016 01 22

100,00

Dalia ir Almantas Bušeikos
Pavelas Duchovskis

100,00

Vilkėnų

B ( .

ažeckas)

2016 04 06

100,00

Sonata ir

gidijus Gasiūnai

2016 04 18

100,00

UAB „ bonitas“ ( ilvinas Neliubšys)
indaugas Šventoraitis

2016 04 25

100,00

2016 04 28

100,00
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t sinys
Rėmėjai

Aukojimo data

Lina Lekavičienė
Vida ir Vidas
Loreta Buskienė
advyga ir onas Bacevičiai
Rita Baltrukienė

100,00
2017 04 21

100,00

2013 11 28

100,00

2012 02 21

58,00 (200,00 Lt)

2017 01 26

50,00

dvardas Penkinai

50,00

ykolas Kolupaila
Domantas, Nora ir

30,00
artynas Straukai

2017 01 24

anina ir Algimantas Petras Danauskai

30,00
29,00 (100,00 Lt)

Ksaverija Drusys

29,00 (100,00 Lt)

Neringa ir Algimantas Leonavičiai

29,00 (100,00 Lt)

rnesta ir onas Lužaičiai
arija

arkauskienė

Dalia ir Benas

ur

100,00
ikalauskai

Rasa ir Audrius Sasnauskai

ugenija ir

Paaukota suma,

asaičiai

Viktoras Pranckietis

29,00 (100,00 Lt)
29,00 (100,00 Lt)
29,00 (100,00 Lt)
29,00 (100,00 Lt)

glė ir Valdas Rakauskai

29,00 (100,00 Lt)

Danielius ir Rima Stankai

29,00 (100,00 Lt)

Alfonsas ir anina Užkuraičiai

29,00 (100,00 Lt)

arė Simonaitienė

5,00

Aukojo įvairių renginių metu.

Dar litų laikais (iki 2015 m. sausio 1 d.) per įvairius renginius buvo paaukota daugiau kaip 1 050 Lt (atitinka 295,40 ur)
Po 50 Lt aukojo Vida Adomaitienė, dita Dambrauskienė,
Loreta Gulbinienė, Genė
arijona Koženiauskienė, Teklė ir Liudas
Kulikauskai, Teresė inkevičienė, Dalija Ramančiuckienė.
40 Lt – Rūta ir Romas Trepkai.
30 Lt – Irena Ragažinskienė.
Po 20 Lt dvardas Abukauskas, Bronė ebatarauskienė, uozas Filipavičius, Audra ir Donatas ankauskai, Vaclovas Kryževičius,
Raimondas Liutkus,
arytė ir onas
ačiuliai, Vida ir Vytautas
Radzevičiai, lena Survilienė-Radzevičienė ir Valentinas Radzevičius,
olita igmantienė, Regina ukauskienė.
15 Lt – Antanas Pužaitis.
Po 10 Lt Vanda Girdzijauskienė, K stutis Gumbrys, Antanas
Isoda, dvi kačerginietės, Diana ir Rinaldas Klimai, žuolas Krasauskas,
Sonata Krasauskienė, Nijolė Kviklienė, Laimutė alinauskaitė, Alvydas
Naruševičius, Algimantas Pėstininkas, Audronė Puskepalienė, Dainora
Raudonienė, na Anastasija Rimdeikaitė, odestas Sarapinas, Irena
Savickienė, Sigutis Staliūnas, uozas Staškevičius,Vanda Šliumpienė, Ilona
Šumskienė, Virginija Telyčėnienė, Saulius Vaidelis, Irena Vizgirdienė.
7 Lt – Bronius ir Gražina Kontrimai.

I N A N S AV I M A S

Po 6 Lt Viktor Aleksejevič, dvinas Nakutis, Lina Raškevičienė,
arina Rubinskienė, Rasa ukauskienė.
Po 5 Lt Feliksas Aldauskas, Birutė Atkočiūnienė, Valius
Bajorinas, Arvydas Beiga, Vaida Gelčienė, milijus Gelčys, Danuta
Gotsbionska, Krzysztof Iwonkiewicz, Stanislawa Iwonkiewicz, eslova Karalienė, Aušrinė arcinkevičiūtė, Asta Petrauskienė, Vita ir
gidijus Ramašauskai, Austėja Raudonytė, Ramutė Sankalienė, Aneta
ir anusz Sieraoczy- hoszczno, Sigutė Stančikienė, glė Targanskienė,
Vitalė Valašinienė.
Po 3 Lt Stanislava Abromaitienė, Vytautas Abromaitis, Goda
aria Bliucukis, Antanas Laurinavičius, Liudas Liškauskas, Goda
ockutė, Andrej Trumin.
2 Lt – Lina akauskienė.
Po 1 Lt – Renata Kuprotytė, Andriejus Stančikas.
80 Lt paaukojo 2012–2013 m. m. Babtų mokyklos-darželio 4a
klasės mokiniai Danielė Andruškaitė, Salvija Beigaitė, Vakarė eliniauskaitė, Nomeda Kavaliauskaitė, Austėja Kundrotaitė, Saulė Lideikaitė,
Rimas Lincevičius, Vytautė ilerytė, atas Naginevičius, Kasparas
Petkevičius, vidijus Petravičius, Deimantė Stasionytė, milija Svetulevičiūtė, Lukas Šimkaitis, Fausta Važgauskaitė, Ignas iugžda ir
klasės auklėtoja Irena Valuntienė.
Asta ir onas drai, milija ir Kornelija aukotų sumų nenurodė.

emai lenkiamės ir nuoširdžiai dėkojame visiems visiems rėmėjams ir talkininkams – be ūsų pasiaukojimo šis rašto paminklas Babtų kraštui ir jo žmonėms
nebūtų išvyd s dienos šviesos.
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Lietuvos valsčiai

Buvusių Lietuvos
valsčių žemėlapis.
Tamsiai išskirtas
Babtų valsčius.
Sudarė UAB
„ emėlapių artelė“
kartografė
Aira Dubikaltienė
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Lietuvos valsèiai

Buvusiø Lietuvos valsèiø abëcëlinis sàraðas
Adùtikis
Akmìnë
Alantâ
Aleksandravºlë
Alytùs
Ålovë
Als¸dþiai
Alvítas
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Antålieptë
Antanåvas
Antåzavë
Ariógala
Amintâ
Aukðtådvaris
Auktóji Panemùnë
Aukðtup¸nai
Båbtai
Baisógala
Balbiìrikis
Bãlninkai
Barstôèiai
Ba»tninkai
Barzda¤
Batakia¤
Baziliónai
Berèi¿nai
Betôgala
Bírtonas
Bírþai
Bûblìliai
B¾dvietis
Butrimónys
Ceikinia¤
Èedasa¤
Èìkikë
Èyp¸nai
Darb¸nai
Da÷gai
Da÷gailiai
Dauj¸nai
Debe¤kiai
Degùèiai
Déltuva
Dievìnikës
Dotnuvâ
Dovila¤
Drùskininkai
D¿ktas
Dùsetos
E¤ðiðkës
Endriejåvas
E»þvilkas
Gadûnåvas
Gaidìliai
Gargþda¤
Garliavâ
Gasèi¿nai
Ga÷rë
Geguþínë

Gelìþiai
Geµgaudiðkis
Gélvonai
Giedra¤èiai
Gi»kalnis
Giþa¤
Graþíkiai
Gri¹kiðkis
Gríkabûdis
Gr¾ðlaukë
Gruzdþia¤
Gudìliai
Gudþi¿nai
Gulbina¤
Iglikºliai
Ignalinâ
Ylakia¤
Ilgiþia¤
Ilguvâ
I§bradas
I¹turkë
Janåpolë
Janåvas
Janka¤
Jai¿nai
Jiìznas
Jonavâ
Jonikºlis
Jõniðkis
Jõniðkis (Molëtø r.)
Jósvainiai
Juknãièiai
Juodãièiai
Júodupë
Jùrbarkas
Jûþinta¤
Kabìliai
Kaiðiadórys
Kalesni¹kai
Kaµtanënai
Kaµtinënai
Kalvarijâ
Kamaja¤
Kåpèiamiestis
Karkl¸nai
Karm¸lava
Ka»tena
Katôèiai
Ka÷nas
Ka÷piðkiai
Kavãrskas
Kazlÿ Rûdâ
Këdãiniai
Keµmë
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Kidulia¤
Kietåviðkës
Kinta¤
Klebíkis
Klôkoliai

Klóvainiai
Kråkës
Kråþiai
Krekenavâ
Kretingâ
Kretingålë
Kria÷nos
Krinèínas
Kriuka¤
Kri¾kai
Krókialaukis
Krosnâ
Krúonis
Kruopia¤
Kuèi¿nai
Kùktikës
Kudírkos Na÷miestis
Kulia¤
Kùpikis
Kuprìlikis
Kurklia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Kv¸darna
Kvetka¤
Kvietíkis
La¤þuva
Lankìlikiai
Låpës
La÷ksargiai
La÷kuva
Lazdíjai
Leckavâ
Léipalingis
Lek¸èiai
Leli¿nai
Lenkímai
Le¹tvaris
Lyduõkiai
Lôgumai
Li¹kmenys
Linkuvâ
Liolia¤
Likiavâ
Liubåvas
Liudvinåvas
Lukðia¤
Luõkë
Mãiiagala
Marcinkónys
Marijãmpolë
Maþe¤kiai
Mìdininkai
Merkínë
Mekùièiai
Metelia¤
Mick¿nai
Mielag¸nai
Mîeþiðkiai
Mikalíkiai
Miroslåvas

Mol¸tai
Mósëdis
Mùsninkai
Nåtkiðkiai
Naujåmiestis
Naujóji Vílnia
Nedzîngë
Nemaj¿nai
Nemåkðèiai
Nemenèínë
Nemunãitis
Nemunºlio Radvílikis
Nevar¸nai
Obìliai
Õnuðkis
Pabãiskas
Pabérþë
Påbirþë
Pabradº
Padovinôs
Padubysýs
Paeþerºliai
Paeþeria¤
Pag¸giai
Pagiria¤
Pågramantis
Pajevonýs
Paj¿ris
Pakaµniai
Pakapº
Pakrúojis
Pakúonis
Palangâ
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Panevëþýs
Panoteria¤
Papílë
Papilýs
Paróvëja
Pasvalýs
Paiãuë
Pauvýs
Pavitinýs
Paupínë
Paþãislis
Perlojâ
Pérnarava
Petrai¿nai
Piktup¸nai
Pílvikiai
Piniavâ
Pivai¿nai
Plåteliai
Plókðèiai
Plùngë
Prîekulë
Prîenai
Pùmpënai
Puniâ
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Pùalotas
Radvílikis
Ragìliai
Raguvâ
Raitini¹kai
Ramôgala
Raséiniai
Raud¸nai
Raudìnis
Raudóndvaris
Raudõnë
Rieº
Rietåvas
Rimº
Rõkiðkis
Rozalímas
Rudaminâ (Lazdijø r.)
Rudaminâ (Vilniaus r.)
R¾diðkës
Rùdnia
Ru§ðiðkës
Sålakas
Salanta¤
Saldùtikis
Salõèiai
Sangrûdâ
Sasnavâ
Sa÷gos
Sedâ
Seiríjai
Semelíkës
Séndvaris
Serìdþius
Sidabråvas
Sîesikai
Símnas
Sintauta¤
Skaistgirýs
Skåpiðkis
Skaudvílë
Skiemónys
Skírsnemunë
Skudùtikis
Skuõdas
Slavíkai

Smalini¹kai
Smãlvos
Smiµgiai
Staèi¿nai
Ståkliðkës
Stõniðkiai
Str¿naitis
Stu§briðkis
Subåèius
Súostas
Surdìgis
Survílikis
Svëdasa¤
Ðakia¤
akôna
Ðaµèininkai
ãukënai
Ðeduvâ
Ðeðuõliai
Ð¸ta
Ðiaul¸nai
Ðiaulia¤
Ðilålë
Ðilavótas
ilùtë
íluva
imkãièiai
Ðimónys
írvintos
ùmskas
Ðunska¤
Ðv¸kðna
Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Ðve¹teþeris
Tauj¸nai
Tauragº
Taurågnai
Telðia¤
Tirkðlia¤
Tôtuvënai
Tråkai
Tra÷pis
Trôkiai
Trok¿nai

Truskavâ
Truìliai
Turgìliai
Turþ¸nai
Tvìrai
Tverìèius
Ùbikë
Ûdríja
Ukmergº
Upôna
Utenâ
Uþpåliai
Ùþventis
Vabalni¹kas
Vadõkliai
Vãiguva
Vainùtas
Valkini¹kai
Vandþiógala
Varënâ
Va»niai
Vaðka¤
Vegìriai
Veisieja¤
Veiveria¤
Veivírþënai
Veliuonâ
Velþýs
Vìpriai
Vidìnikiai
Vidùklë
Viekðnia¤
Vîeintos
Vievilº
Vîevis
Vilkavíkis
Vilkijâ
Viµkyðkiai
Virbålis
Víakio Rûdâ
Vitôtis
Vôþuonos
Zapôkis
Zini¿nai
Þagårë

Þaiginýs
Þalióji
Þar¸nai
Þåsliai
Þeimìlis
Þe¤miai
Þélva
Þema¤èiø Kalvarijâ
Þema¤èiø Na÷miestis
Þema¤tkiemis
Þidíkai
Þieþmåriai
Þygãièiai
Þvirgþdãièiai

PASTABA. Ðiame
sàraðe neáraðyti uþ
dabartiniø Lietuvos
sienø atsidûræ
valsèiai (11):
Aknystâ (Latvija)
Berþini¹kai (Lenkija)
Bùdbergis (Latvija)
Gerv¸èiai (Baltarusija)
Krasnåvas (Lenkija)
Pùnskas (Lenkija)
Rodûniâ (Baltarusija)
Seina¤ (Lenkija)
Subåtë (Latvija)
Varanåvas (Baltarusija)
Víþainis (Lenkija)
Taip pat ðie valsèiai,
neturëjæ centrø (4):
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.
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Buvusiø Lietuvos valsèiø teritorinis sàraðas
ALYTAUS apskr.
Alytaus r.
Alytùs
Ålovë
Butrimónys
Da÷gai
Miroslåvas
Nemunãitis
Pivai¿nai
Puniâ
Raitini¹kai
Símnas
Ûdríja
Lazdijø r.
B¾dvietis
Janåvas
Kåpèiamiestis
Krosnâ
Kuèi¿nai
Lazdíjai
Léipalingis
Metelia¤
Rudaminâ
Seiríjai
Ðve¹teþeris
Veisieja¤
Varënos r.
Drùskininkai
Kabìliai
Likiavâ
Marcinkónys
Merkínë
Nedzîngë
Perlojâ
Rùdnia
Valkini¹kai
Varënâ
KAUNO apskr.
Jonavos r.
Jonavâ
Panoteria¤
Turþ¸nai
Þe¤miai
Kaiðiadoriø r.
Geguþínë
Kaiðiadórys
Kietåviðkës
Krúonis
Ru§ðiðkës
Þåsliai
Þieþmåriai
Kauno r.
Auktóji Panemùnë
Båbtai
Èìkikë
Garliavâ
Karm¸lava
Ka÷nas

Låpës
Paþãislis
Petrai¿nai (Kauno m.)
Raudóndvaris
Vandþiógala
Vilkijâ
Zapôkis
Këdainiø r.
Dotnuvâ
Gudþi¿nai
Jósvainiai
Këdãiniai
Kråkës
Pagiria¤
Pérnarava
Survílikis
Ð¸ta
Truskavâ
Prienø r.
Amintâ
Balbiìrikis
Bírtonas
Jiìznas
Klebíkis
Nemaj¿nai
Pakúonis
Prîenai
Ståkliðkës
Ðilavótas
Veiveria¤
Raseiniø r.
Ariógala
Betôgala
Gi»kalnis
Ilgiþia¤
Nemåkðèiai
Raséiniai
íluva
Vidùklë
Þaiginýs
KLAIPËDOS apskr.
Klaipëdos r.
Dovila¤
Endriejåvas
Gargþda¤
Kretingålë
Prîekulë
Séndvaris
Truìliai
Veivírþënai
Kretingos r.
Darb¸nai
Gr¾ðlaukë
Ka»tena
Kretingâ
Palangâ
Salanta¤

Skuodo r.
Barstôèiai
Ylakia¤
Lenkímai
Mósëdis
Skuõdas
Ðilutës r.
Gaidìliai
Juknãièiai
Katôèiai
Kinta¤
Nåtkiðkiai
Pag¸giai
Piktup¸nai
Sa÷gos
Stõniðkiai
ilùtë
Ðv¸kðna
Vainùtas
Viµkyðkiai
Þema¤èiø Na÷miestis
MARIJAMPOLËS
apskr.
Marijampolës r.
Antanåvas
Gudìliai
Iglikºliai
Kalvarijâ
Kazlÿ Rûdâ
Kvietíkis
Liubåvas
Liudvinåvas
Marijãmpolë
Mikalíkiai
Padovinôs
Raudìnis
Sangrûdâ
Sasnavâ
Ðunska¤
Víakio Rûdâ
Ðakiø r.
Barzda¤
Bûblìliai
Geµgaudiðkis
Gríkabûdis
Ilguvâ
Janka¤
Kidulia¤
Lek¸èiai
Lukðia¤
Paeþerºliai
Plókðèiai
Sintauta¤
Slavíkai
Ðakia¤
Þvirgþdãièiai
Vilkaviðkio r.
Alvítas
Ba»tninkai
Giþa¤

Graþíkiai
Ka÷piðkiai
Ketùrvalakiai
Kybãrtai
Lankìlikiai
Paeþeria¤
Pajevonýs
Pílvikiai
Vilkavíkis
Virbålis
Vitôtis
Þalióji
PANEVËÞIO apskr.
Birþø r.
Bírþai
Èyp¸nai
Gulbina¤
Kvetka¤
Nemunºlio Radvílikis
Påbirþë
Papilýs
Paróvëja
Súostas
Vabalni¹kas
Kupiðkio r.
Aukðtup¸nai
Kùpikis
Kuprìlikis
Skåpiðkis
Subåèius
Ðimónys
Panevëþio r.
Berèi¿nai
Gelìþiai
Krekenavâ
Mîeþiðkiai
Naujåmiestis
Panevëþýs
Piniavâ
Raguvâ
Ramôgala
Smiµgiai
Stu§briðkis
Vadõkliai
Velþýs
Pasvalio r.
Dauj¸nai
Jonikºlis
Krinèínas
Pasvalýs
Pùmpënai
Pùalotas
Salõèiai
Vaðka¤
Rokiðkio r.
Aleksandravºlë
Èedasa¤
Júodupë
Jûþinta¤
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Kamaja¤
Kria÷nos
Obìliai
Pandëlýs
Panemunºlis
Panemùnis
Ragìliai
Rõkiðkis
ÐIAULIØ apskr.
Akmenës r.
Akmìnë
Klôkoliai
Kruopia¤
Papílë
Vegìriai
Viekðnia¤
Joniðkio r.
Gasèi¿nai
Jõniðkis
Kriuka¤
Skaistgirýs
Zini¿nai
Þagårë
Kelmës r.
Karkl¸nai
Keµmë
Kråþiai
Liolia¤
Paiãuë
ãukënai
Tôtuvënai
Ùþventis
Vãiguva
Pakruojo r.
Klóvainiai
Linkuvâ
Lôgumai
Pakrúojis
Pavitinýs
Rozalímas
Staèi¿nai
Þeimìlis
Radviliðkio r.
Baisógala
Gri¹kiðkis
Pauvýs
Radvílikis
Sidabråvas
eduvâ
Ðiaul¸nai
Ðiauliø r.
Baziliónai
Gruzdþia¤
Kurð¸nai
Kúrtuvënai
Mekùièiai
Padubysýs
Pakapº
Raud¸nai
akôna
Ðiaulia¤

TAURAGËS apskr.
Jurbarko r.
E»þvilkas
Juodãièiai
Jùrbarkas
Raudõnë
Serìdþius
Skírsnemunë
Smalini¹kai
imkãièiai
Veliuonâ
Vievilº
Ðilalës r.
Kaµtinënai
Kv¸darna
La÷kuva
Paj¿ris
Ðilålë
Upôna
Tauragës r.
Batakia¤
Ga÷rë
La÷ksargiai
Pågramantis
Skaudvílë
Tauragº
Þygãièiai
TELÐIØ apskr.
Maþeikiø r.
La¤þuva
Leckavâ
Maþe¤kiai
Sedâ
Tirkðlia¤
Þidíkai
Plungës r.
Als¸dþiai
Kulia¤
Plåteliai
Plùngë
Rietåvas
Tvìrai
Þema¤èiø Kalvarijâ
Telðiø r.
Gadûnåvas
Janåpolë
Luõkë
Nevar¸nai
Telðia¤
Trôkiai
Ùbikë
Va»niai
Þar¸nai
UTENOS apskr.
Anykðèiø r.
Andrióniðkis
Anykðèia¤
Debe¤kiai
Kavãrskas
Kurklia¤

Skiemónys
Surdìgis
Svëdasa¤
Tra÷pis
Trok¿nai
Vîeintos
Ignalinos r.
Ceikinia¤
D¿ktas
Ignalinâ
Li¹kmenys
Mielag¸nai
Rimº
Tverìèius
Molëtø r.
Alantâ
Bãlninkai
Giedra¤èiai
I¹turkë
Jõniðkis
Mol¸tai
Skudùtikis
Vidìnikiai
Utenos r.
Da÷gailiai
Kùktikës
Leli¿nai
Pakaµniai
Saldùtikis
Taurågnai
Utenâ
Uþpåliai
Vôþuonos
Zarasø r.
Antålieptë
Antåzavë
Degùèiai
Dùsetos
I§bradas
Paupínë
Sålakas
Smãlvos
VILNIAUS apskr.
Ðalèininkø r.
Dievìnikës
E¤ðiðkës
Jaði¿nai
Kalesni¹kai
Ðaµèininkai
Turgìliai
Ðirvintø r.
Gélvonai
Mùsninkai
írvintos
Ðvenèioniø r.
Adùtikis
Kaµtanënai
Pabradº
Str¿naitis

Ðvenèionºliai
Ðvenèiónys
Trakø r.
Aukðtådvaris
Le¹tvaris
Õnuðkis
R¾diðkës
Semelíkës
Tråkai
Vîevis
Ukmergës r.
Déltuva
Lyduõkiai
Pabãiskas
Sîesikai
Ðeðuõliai
Tauj¸nai
Ukmergº
Vìpriai
Þélva
Þema¤tkiemis
Vilniaus r.
Mãiiagala
Mìdininkai
Mick¿nai
Naujóji Vílnia
Nemenèínë
Pabérþë
Rieº
Rudaminâ
ùmskas
BALTARUSIJA
Gerv¸èiai
Rodûniâ
Varanåvas
LATVIJA
Aknystâ
Bùdbergis
Subåtë
LENKIJA
Berþini¹kai
Krasnåvas
Pùnskas
Seina¤
Víþainis
1) Sàraðas sudarytas
pagal Lietuvos
teritoriná suskirstymà,
buvusá iki 1999 m.
savivaldybiø reformos.
2) Sàraðe neáraðyti ðie
valsèiai, neturëjæ centrø:
Alótø valsèius
A¹tnemunio valsèius
Galsdonÿ valsèius
Javaråvo valsèius
Ið viso 408 valsèiai.
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Apie serij

Lietuvos valsčiai

„Lietuvos vals iai“

„Versm s“ leidykla nuo veiklos prad ios 1994-aisiais rengia ir leid ia lokalini monografij serij „Lietuvos vals iai“, skiriam Lietuvos t kstantme iui,
min tam 2009-aisiais, Lietuvos valstyb s susik rimo 750 met jubiliejui (1253–2003)
ir Lietuvos valstyb s atk rimo 100-me iui (1918–2018). Kartu monografijos dedikuojamos kitoms reik mingoms valstyb s, jos miest ir miesteli bei kit svarbi
šalies istorinių vyki sukaktims.
Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – I a. viduryje susiformav
vals iai iki j panaikinimo 1950 m. buvo ma iausi ir palyginti stabil s administraciniai-teritoriniai vienetai, jung tapa ios etnin s kult ros mones, vals i ribos
paprastai atitiko ir parapij bendruomeni ar nekt ribas.
Remdamiesi moni atsiminimais, lokalinių tyrimų ekspedicijų bei archyv
duomenimis, mokslo studijomis, kitais ra ytiniais altiniais bei med iaga, kiekvien
serijos knyg ra o dideli – iki 120 autori kolektyvai inomi Lietuvos istorikai,
archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, sociologai, geologai, geografai,
biologai, taip pat kra totyrininkai, kra tie iai, kiti autoriai. I viso serijai jau yra
ra apie 3 000 autori , i j daugiau kaip 380 turi mokslo vardus, per 1 800 autorių straipsnius parašė jau išleistoms monografijoms ( r. www.versme.lt).
„Lietuvos vals i “ serija – tai daugiatomis vienodos strukt ros leidinys apie
Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie j ir j apylinki
kra tovaizd io raid bei istorij nuo seniausi prie istorini laik iki m s dien ,
kovas u Nepriklausomyb , apie tradicin kult r , verslus, kalendorinius ir
eimos papro ius, papro i teis , liaudies
i mint , ba ny ias, ymius mones, tarmi ir vietos nekt ypatumus, tautosak ,
tautines ma umas, j papro ius ir kt.
„Babtai – 35-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija, skiriama Babtų 625 m. sukakčiai (1 572 p., 2017).
Anks iau i leistos „ agar “ (1-oji serijos
monografija; dedikuota agar s 800 m.
jubiliejui, 912 p., 1998), „ beliai. Kriaunos“ (2-oji; beli 480 m. sukak iai,
864 p., 1998; 2-oji laida – beli ir
Kriaun 500 m. jubiliejui, 1 224 p.,
2009), „Plateliai“ (3-ioji; Plateli 550 m.
jubiliejui, 800 p., 1999), „ iobi kis“ (4-oji;
iobi kio parapijos 200 m. jubiliejui,
1 024 p., 2000), „ irvintos“ (5-oji; irvint 525 m. sukak iai, 776 p., 2000), „Lietuvos vals i “ serija buvo traukta
Lietuvos t kstantme io program , kuriai
„Lygumai. Sta i nai“ (6-oji; Sta i n
1999
m. gruod io 2 d. pritar Lietuvos
parapijos 90-me iui, 896 p., 2001), „Veliuona“ (7-oji; agdeburgo teisi suteiki- vardo t kstantme io valstybin komisija
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mo Veliuonai 500 m. jubiliejui, 1 176 p.,
2001), „Raguva“ (8-oji; Raguvos 500 m.
jubiliejui, 1 128 p., 2001), „Sered ius“
(9-oji; Sered iaus 710 m. sukak iai,
1 238 p., 2003), „Kv darna“ (10-oji;
Kv darnos 675 m. sukak iai, 1 160 p.,
2004), „Papil “ (11-oji; Papil s 665 m.
sukak iai, I dalis – 1 082 p., 2004, II
dalis – 752 p., 2006), „Tauragnai“ (12-oji;
Tauragn 750 m. jubiliejui, 1 364 p.,
2005), „ usninkai. Kernav . iobi kis“
(13-oji;
usnink 445 m., Kernav s
725 m., iobi kio 475 m. sukaktims,
1 304 p., 2005), „Laukuva“ (14-oji; Laukuvos 750 m. jubiliejui, 1 874 p., I dalis –
924 p., 2005, II dalis – 950 p., 2008),
„Gelvonai“ (15-oji; Gelvon 625 m.
sukak iai, 1 384 p., 2009), „Baisogala“
(16-oji; Baisogalos 470 m. sukak iai,
1 056 p., 2009), „Gruzd iai“ (17-oji;
Gruzd i 375 m. sukak iai, 2 304 p.,
I dalis – 1 000 p., 2009, II dalis –
1 304 p., 2010), „ ndriejavas“ (18-oji;
ndriejavo 230 m. sukak iai, 1 412 p.,
2010), „Vepriai“ (19-oji; Vepri 625 m.
sukak iai, 1 320 p., 2010), „ eimelis“
(20-oji; eimelio 510 m. sukak iai,
1 796 p., I dalis – 888 p., II dalis –
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1998 m. pasirod iusi
1-oji „Lietuvos vals i “
serijos monografija „ agar “
kartu yra ir 1-oji knyga
Lietuvoje, i leista su
Lietuvos t kstantme io
sukakties min jimo
jubiliejiniu enklu

Pirmąją „Lietuvos valsčių“
serijos monografiją „ agarė“
Lietuvos

espublikos

Prezidentui

aldui Adamkui

teikia viena knygos
sudarytojų ir autorių
žagarietė mokytoja
omualda

aitkienė.

agarės 800 metų jubiliejus.
1998 06 2 . Džojos Gundos
Barysaitės nuotr.
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Pasibaigus „Lietuvos vals i “ serijos 15 met
monografij

sukakties min jimo ir naujausi

Lietuvos valsčiai

2009-aisiais i leist

pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais pa iais metais minėtam

Lietuvos t kstantme iui, „Tauti k giesm “ kartu su visa sale gieda renginio prane jai
i kair s „Gelvon “ monografijos sudarytoja
niukas, „Obeli . Kriaun “ sud.

ida Girininkien , „Gruzd i “ sud. Damijonas

enantas Ma iekus, „Baisogalos“ sud. dr. onas Linkevi ius,

Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Ka dailis, Baisogalos seni nas
Kalvaitis, „ ersm s“ leidyklos vadovas Petras onu as, sociologas prof.
Lietuvos nacionalin s M. Ma vydo bibliotekos Leidini
Gocentas, Kovo 11-osios Akto signataras
pirmininkas dr. Edmundas

omas

omualdas Grigas,

komplektavimo skyriaus ved jas

ytautas

omualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos

im a. 2010 m. vasario 19 d. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

908 p., 2010), „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (21-oji; I dalis – 2000–2002 m. mokslo
darbai, 1 082 p., 2011), „Panemunėlis“ (22-oji; Panemunėlio 240 m. sukakčiai, 1 684 p.,
I dalis – 858 p., II dalis – 826 p., 2011), „Gelgaudiškis“ (23-ioji; Gelgaudiškio 500 m.
jubiliejui, 1 808 p., I dalis – 900 p., II dalis – 908 p., 2011), „ uodupė. nuškis“
(24-oji; nuškio 510 m. sukakčiai bei uodupės 100 m. jubiliejui, 1 832 p., I dalis – 912 p., II dalis – 920 p., 2012), „Kartena“ (25-oji, Kartenos 750 m. sukakčiai,
1 484 p., 2012), „Sintautai“ (26-oji; 2 912 p., I dalis – 1 448 p., II dalis – 1 464 p.,
2013), „Užpaliai“ (27-oji; Užpalių 375 m. sukakčiai, 2 372 p., I dalis – 1 160 p.,
II dalis – 1 212 p., 2013), „Pašvitinys“ (28-oji; Pašvitinio 375 m. sukakčiai, 1 540 p.,
2014), „Daujėnai“ (29-oji; Daujėnų 460 m. sukakčiai, 1 396 p., 2015), „Šeduva“ (30-oji;
Šeduvos 460 m. sukakčiai, 1 388 p., 2016), „Kamajai“ (31-oji; Kamajų 475 m. sukakčiai, 1 580 p., 2016), „Kupiškis“ (32-oji; Kupiškio 535-osioms metinėms, 1 256 p.,
2016), „Ramygala“ (33-ioji; Ramygalos 650 m. jubiliejui, 1 560 p. 2016), „ nuškis“
(34-oji, nuškio 500 m. jubiliejui, 1572 p., 2017).
Išleidus „Babtų“ monografiją „Lietuvos valsčių“ seriją kartu su serijoje nenumeruotomis, dar plonais vir eliais i leista angine knyga „Sintautai. virg dai iai“
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(430 p., 1996) bei „Pabradės“ monografijos įžangine knyga (480 p., 2017) sudaro 35 monografijos, 47 tomai, 52 794
puslapiai, 4 135 straipsniai, kuriuos parašė 1 883 autoriai.
Prasminga Lietuvos pirmojo raytinio pamin jimo istorijos altiniuose t kstantmet , Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kitas svarbiausias
alies istorijos sukaktis sieti su kiek
kuklesniais jos miest ir miesteli jubiliejais ir ias tradici kai irgi su j pirmuoju ra ytiniu pamin jimu siejamas
sukaktis prasminti taip pat ra ytiniu
od iu – knyga.
Lietuvoje b ta daugiau kaip 400
vals i , kuri vietoje kurt dabartini
seni nij yra apie tris imtus. Vildamiesi, kad u teks j g nors apie dal
j i leisti knygas, nuoširdžiai dėkojame
savo kraštų serijos monografijas jau
išleidusiems gimtinės puoselėtojams ir „Lietuvos valsčių“ serijai parašyti moksliniai
maloniai kvie iame kult ros ir kitas straipsniai, vertinti Lietuvos lokalinių tyrimų
staigas, rajon savivaldybes, seni nijas, mokslo darbų komisijos, pirmiausia paskelbiaaktyvius kra tie ius, kra totyrininkus, mi interneto svetainėje www.llt.lt, periodiniame
valstybininkus, kult rininkus, r m jus, elektroniniame serijiniame leidinyje „Lietuvos
visus ra an iuosius susikaupti ties dar lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029 0 99
neįveiktais darbais ir neatid liojant telktis Lietuvos istorijos ir tradicin s kult ros imtatom s „Lietuvos vals i “ serijos
k r j – autori , reng j , leid j ir r m j – b r . Laukia ne vien de imtmet
truksiantis didelis prasmingas darbas.
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engiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“
serijos monografijų žemėlapis. Tamsiau
pažymėti tie valsčiai, kurių monografijos
jau išleistos, o dar nebaigtų rašyti ir
rengti spaudai serijos monografijų valsčiai
nuspalvinti šviesiau. Sudarė UAB
„ emėlapių artelė“ kartografė Aira
Dubikaltienė
A map of “Lietuvos

alsčiai

series

monographs being prepared and issued.
The darker marked

alsčiai rural districts

show monographs already published while
the lighter marked districts indicate the
monographs being in preparation and those
to be composed

B A B TA I

About the “Lietuvos Valsčiai

Lietuvos valsčiai

series

stablished in 1994 the Versmė Publishing ouse, a serial book publisher, is
dealing with preparation and publishing of monograph series only under the title
of “Lietuvos Valsčiai devoted for Lithuania s illennium celebrated in 2009, the
750th anniversary of the creation of the Lithuanian State (1253–2003) and starting
from the 15th monograph of “Gelvonai also for the entenary of the Restoration
of the Lithuanian State (1918–2018). The books published are also dedicated to other
anniversaries of historical events important to the state, its towns and settlements.
Based on reminiscences of people, archive data, scientific studies, written
sources and material, each serial book is being written by large teams consisting of up to 120 author teams prominent Lithuanian historians, archaeologists,
ethnologists, folklorists, linguists, sociologists, geologists, geographers, biologists,
local lore investigators et al. Total number of authors is about 3 000 with more
than 380 persons holding scientific degrees (see www.versme.lt).
The “Lietuvos Valsčiai series is a multi-volume edition about Lithuania s towns,
townships, villages, homesteads, landscapes and their history from the olden times
to the present days, about independence fights, traditional culture, trades, calendar
and family traditions, custom laws, folk wisdom, churches, celebrities, features of
dialects and local sub-dialects, folklore, ethnical minorities and their traditions etc.
“Babtai – the 35th “ nuškis monograph in the “Lietuvos Valsčiai series (1 572 p., 2017).
The following series have appeared before “ agarė (dedicated to the 800th
jubilee of agarė, 912 p. in 1998) that was the first book issued with the official
logo of the Lithuanian illennium elebration; “ beliai. Kriaunos (2nd; 480th anniversary of beliai, 864 p., 1998, 2nd edition – 500th jubilee of beliai and Kriaunos,
1 224 p., 2009), “Plateliai (3rd; 550th jubilee of Plateliai, 800 p., 1999), “ iobiškis (4th;
200th jubilee of iobiškis parish, 1 024 p., 2000), “Širvintos (5th; 525th anniversary
of Širvintos, 776 p., 2000), “Lygumai. Stačiūnai (6th; 90th anniversary of Stačiūnai
parish, 896 p., 2001), “Veliuona (7th; 500th jubilee of the agdeburg Law granting
to Veliuona, 1 176 p., 2001), “Raguva (8th; 500th jubilee of Raguva, 1 128 p., 2001),
“Seredžius (9th; 710th anniversary of Seredžius, 1 238 p., 2003), “Kvėdarna (10th;
675th anniversary of Kvėdarna, 1 160 p., 2004), “Papilė (11th; 665th anniversary of
Papilė, Part I, 1 082 p., 2004; Parts II, 752 p., 2006), “Tauragnai (12th; 750th jubilee
of Tauragnai, 1 364 p., 2005), “ usninkai. Kernavė. iobiškis (13th; 445 anniversary
of usninkai, 725 anniversary of Kernavė, 475 anniversary of iobiškis, 1 304 p.,
2005), “Laukuva (14th; 750th jubilee of Laukuva, 1 874 p., Part I, 924 p., 2005;
Part II, 950 p., 2008), “Gelvonai (15th; 625th anniversary of Gelvonai, 1 384 p., 2009),
“Baisogala (16th; 470th anniversary of Baisogala, 1 056 p., 2009), “Gruzdžiai (17th;
375th anniversary of Gruzdžiai, 2 304 p., Part I, 1 000 p., 2009; Part II, 1 304 p.,
2010), “ ndriejavas (18th; 230th anniversary of ndriejavas, 1 412 p., 2010), “Vepriai
(19th; 625th anniversary of Vepriai, 1 320 p., 2010), “ eimelis (20 th; 510 anniversary of eimelis, 1 796 p., Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), “Lithuanian Local
Researches (21th; 1 082 p., Part I 2000–2002 scientific works), “Panemunėlis (22nd;
240th anniversary of Panemunėlis, 1 684 p., Part I, 858 p., Part II, 826 p., 2012),
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“Gelgaudiškis (23rd; 500th jubilee of Gelgaudiškis, 1 808 p., Part I, 900 p., Part II,
908 p., 2012), “ uodupė. nuškis (24th; 510th anniversary of nuškis and 100th
jubilee of uodupė, 1 832 p., Part I, 912 p., Part II, 920 p., 2012), “Sintautai“ (26th;
2 912 p., Part I, 1 448 p., Part II, 1 464 p., 2013), “Užpaliai“ (27th; 375th anniversary
of Užpaliai, 2 372 p., Part I, 1 160 p., Part II, 1 212 p., 2013), “Pašvitinys“ (28th,
375th anniversary of Pašvitinys, 1 540 p., 2014), “Daujėnai“ (29th, 460th anniversary
of Daujėnai, 1 396 p., 2015), “Šeduva“ (30th, 640th anniversary of Šeduva, 1 388 p.,
2016), “Kamajai“ (31th, 475th anniversary of Kamajai, 1 580 p., 2016), “Kupiškis“
(32th, 535th anniversary of Kupiškis, 1 256 p., 2016), “Ramygala“ (33th, 650th jubilee of
Ramygala, 1 560 p., 2016), “ nuškis“ (34th, 500th jubilee of nuškis, 1 572 p., 2017).
Total number of volumes of these monograph books published together
with the maiden soft-cover book issued under the title “Sintautai. virgždaičiai
(430 p., 1996) and “Pabradė“ (480 p., 2017) is 47 and total number of pages 52 794,
4 135 articles, 1 883 authors.
The celebration of the
illennium of the first reference to Lithuania in
written historical sources is reasonable to relate with more modest jubilees of its
towns and townships and give an implication to these anniversaries of their first
written reference by a written word–a book.
In pre-war Lithuania there were more than 400 rural districts (valsčiai), which
were later replaced by neighbourhoods (seniūnijos) numbering now about 300. ith
a hope that our capacities will enable us to publish books about the majority of
them, we kindly invite culture institutions, district governments, neighbourhoods,
local activists, local lore investigators, state men, culture activists, sponsors and
all writers to join, without hesitation, the team preparing and publishing the
hundred volumes of the “Lietuvos Valsčiai series about Lithuanian history and
traditional culture. A great work to last several decades is waiting for you.
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Asmenvardžių rodyklė
8 036 vnt.

A

Abakevičiai 1207
Abakevičiūtė ( bakevičiūtė) Genė 857
Abramavičienė lžbieta 349
Abramavičienė Kamilija 382
Abramavičius Albinas 382
Abramavičius Antanas 382
Abramavičius Feliksas 226
Abramavičius onas 349, 382
Abramavičius ulijonas 382
Abramavičius arius 851
Abramavičius Steponas 382
Abromaitienė Stanislava 1527
Abromaitienė Stasė 874
Abromaitis Vytautas 874–876, 1527
Abromaitytė Laima 709
Abromaitytė Lina 709
Abromavičienė Stasė 869
Abromavičius A. 423
Abromavičius Aleksas 688
Abromavičius uozas 865
Abromavičius Vytautas 869
Abukauskas dvardas 640, 1431,
1483, 1526
Abukevičius P. 1444
Adamavičius Benediktas 569
Adamavičius uozas 426
Adamavičius Kazys 1089
Adamavičiūtė Danutė 569
Adamavičiūtė lena 569
Adamkus Valdas 288, 699, 702, 912,
1463, 1504, 1535
Adamonienė (Gustaitė) lena 1216,
1231
Adleris ankelis 356, 501, 510
Adleris oselis 458
Adleris ejeris 356, 426, 458, 496,
500, 501, 505, 1230
Adleris Niselis 496
Adomaitienė (Ščiukauskaitė) Vida
1173, 1231
Adomaitienė lzbieta 380
Adomaitienė ulija 1197
Adomaitienė uozepata 402
Adomaitienė V. 1170, 1172
Adomaitienė Vida 636, 639, 1166,
1216, 1526
Adomaitis 887
Adomaitis Adomas 404
Adomaitis Aleksandras 380
Adomaitis Antanas 380, 886
Adomaitis Audrius 639, 1474
Adomaitis . 64
Adomaitis Gintas 896
Adomaitis onas 338, 402
Adomaitis uozas 380
Adomaitis Kazys 356, 380, 435, 449,
1224
Adomaitis . 450
Adomaitis atas 380, 443, 449, 450
Adomaitis ikas 443, 450
Adomaitis otiejus 402
Adomaitis Steponas 380
Adomaitytė Bronė 380
Adomaitytė Kostė 380
Adomaitytė Liuda (Liudvisė) 449, 450
Adomaitytė arijona 380
Adomaitytė na 380
Adomaitytė Veronika 449
Adomaitytė ita 864
Adomavičiai 252, 308
Adomavičienė 253
Adomavičius onas 192
Adomonienė Sofija 370
Adomonis uozas 1413
Adomonis Tadas 1414, 1415
Aguonienė Irena 1431
Aizberg R. . 29
Ajauskas 882
Akelis urgis 661
Akelis Kazimieras 688
Akromas K. 1057
Aksamitauskienė Danutė 1077
Aksenavičienė Irena 867
Aksenavičius Džordanas 865
Alaburda Adolfas 401
Alaburda Antanas 401
Alaburda Bronius 343, 344, 401
Alaburda Danielius 1092
Alaburda ugenijus 627
Alaburda aroslavas 401
Alaburda uozas 401, 605
Alaburda urgis 401
Alaburda Kazys 311, 401, 540
Alaburda Liudas 7, 13, 562, 566, 570,
605–607, 1516
Alaburda ikas 401

Alaburda Simas 401, 442, 445, 447
Alaburda Simonas 356
Alaburda Tadas 401
Alaburda Vaclovas 346, 401, 487
Alaburda Vladas 542, 1395
Alaburda enonas 605, 606, 619
Alaburda enonas-Patėvis 1500
Alaburdaitė lena 605, 606, 619, 1500
Alaburdaitė advyga 1395
Alaburdaitė arytė 605, 606, 619, 1500
Alaburdaitė na 605, 619, 1500
Alaburdaitė Virginija 708
Alaburdienė (Dumskytė) Aleksandra
902, 1317, 1348, 1361–1369
Alaburdienė Anelė 401
Alaburdienė Daiva 698
Alaburdienė lena 1139
Alaburdienė Stefanija 566, 570, 605, 607
Alaburdienė Vincenta 418, 540
Aldauskas Feliksas 1527
Aleknavičienė Stasė 1092
Aleknavičienė Veronika 620, 731
Aleknavičius Balys 564, 566, 570, 823
Aleknavičius ( liechnowicz) otiejus
217
Aleknavičius Stasys 1091
Aleksa 234
Aleksa Gasparas 709
Aleksandra Fiodorovna, carienė 214,
217
Aleksandras II, caras 231
Aleksandras III 1448
Aleksandras, Lietuvos didysis
kunigaikštis 172
Aleksandravičienė Bronė 209, 210
Aleksandravičienė glė 922
Aleksandravičienė . 1436
Aleksandravičienė Valerija 372, 373
Aleksandravičius 166, 179
Aleksandravičius (Ale androwicz)
Stanislovas 167
Aleksandravičius Antanas 164
Aleksandravičius . 231
Aleksandravičius . 928
Aleksandravičius Liudas 619
Aleksandravičius igmas 1461
Aleksandravičiūtė Irena 717–719
Aleksandravičiūtė advyga 663
Aleksiejūnas V. 144, 160
Ale androwicz S. 180
Alikauskas ligijus 733
Alikauskienė arytė 779
Alikauskienė Renata 896
Alinauskas Vytautas 865
Ališauskai 1177
Ališauskaitė Bronė 449
Ališauskaitė Daiva 708
Ališauskaitė advyga 208, 209
Ališauskaitė anė 857
Ališauskas Antanas 386
Ališauskas eslovas 1229
Ališauskas okūbas 207
Ališauskas uozas 386
Ališauskas Kazys 386
Ališauskienė Kostė 401
Alyta Kazys 447
Aliuškevičienė ikalina 455
Allard . 182
Alseikaitė-Gimbutienė . 142, 143,
147, 160
Alšauskas 227
Amadori G. 473
Ambraškienė Nijolė 21
Ambrazas 440
Ambrazevičienė Vlada 731
Ambrazevičius uozas 347
Ambrazevičius enonas 386
Ambraziūnaitė ita 866
Ambraziūnas otiejus 402
Ambraziūnas Stasys 1224
Ambraziūnas Vincas 356, 389, 1224
Ambraziūnienė ulija 376
Ambraziūnienė arijona 414
Ambrosevičiūtė Irena 837
Ambrosevičiūtė Teklė 921
Ambrozevičienė Anelė 420
Ambrozevičienė . 716
Ambrozevičienė na 420
Ambrozevičius Antanas 420
Ambrozevičius Augustas 420
Ambrozevičius Bronislovas 420
Ambrozevičius onas 420
Ambrozevičius uozapas 420, 1281
Ambrozevičius urgis 420
Ambrozevičius Kazimieras 420
Ambrozevičius ykolas 420
Ambrozevičius Stanislovas 420
Ambrozevičius Vaclovas 420
Ambrozevičiūtė Adelė 420
Ambrozevičiūtė Apolonija 420
Ambrozevičiūtė Stefanija 420
Ambrozevičiūtė Valerija 420

Lietuvos valsčiai

Ambrožienė aneta 875, 876
Ananka Ksaveras 858
Ancevičienė anė 1092
Ancevičius onas 1092
Ancevičiūtė-Paškevičienė Nijolė 899
Ancinkevičienė uzė 1134, 1139
Ancinkevičiūtė Gražina 1117, 1139
Andrejevas 957
Andrejevas A. 1234
Andrijaitienė Genovaitė 864
Andrijaitis Vaclovas 208, 209, 1100
Andrijauskas Vacys 346, 445
Andriukaitienė Aleksandra 396
Andriukaitis Kazimieras 396
Andriukaitytė Rima 1318
Andriulaitis Kazys 539
Andrius uozas 186
Andriušytė Regina 210
Andriušiūnienė anina 1178
Andriuškevičienė arija 455
Andriuškevičienė Vida 732, 1102
Andriuškevičius 237
Andriuškevičius A. 1026, 1028, 1031
Andriuškevičius Boleslovas 387
Andriuškevičius Bronislovas 1206
Andriuškevičius Bronius 414
Andriuškevičius onas 387, 444, 679
Andriuškevičius uozas 387
Andriuškevičius Ksaveras 439
Andriuškevičius Leonas 227
Andriuškevičius Liudas 387
Andriuškevičius Stasys 867, 885
Andriuškevičius Vytautas 446
Andriuškevičius Vladas 340
Andriuškevičius enonas 388, 1282
Andriuškevičiūtė advyga 674, 675
Andriuškevičiūtė anina 865, 887
Andriuškevičiūtė Stasė 925
Andriuškevičiūtė Viktorija 415
Andriuškevičiūtė ofija 237
Andruškaitė Danielė 1527
Andruškevičiai 171
Andruškevičienė Alfonsa 372, 373
Andruškevičienė anina 209
Andruškevičienė na 372
Andruškevičius onas 372, 373
Andruškevičius Ksaveras 372, 373
Andruškevičius Pranas 372, 373
Andruškevičius Vytautas 372, 373
Andželienė . 677
Andželis . 677
Aničaitė Gabrielė 710
Anikina Lidija 1411
Anikinas Viktoras 1411
Aniukevičius Petras 449, 451
Aniulienė 555
Aniulienė Dovilė 704
Aniulis 519
Aniulis Aleksas 401
Aniulis Kazys 418
Aniulis Petras 418
Aniulis Stasys 361, 418, 431, 432, 434,
442, 444, 445, 486, 487, 514, 534, 1266
Aniulis igmas 570
Aniulytė 861
Aniulytė Antanina 207, 208, 210, 731
Aniulytė Irena 570
Aniulytė Kamilė 455
Anonimas 66, 98
Antanaičiai 887
Antanaitienė Irena 611
Antanaitienė oana 211
Antanaitienė oana Izabelė 210
Antanaitienė Raminta 1390
Antanaitienė Rūta 211, 765
Antanaitienė Teresė 209, 888
Antanaitienė Veronika 1415
Antanaitis A. 19, 696
Antanaitis Algirdas 20, 621, 696, 888,
1431, 1502
Antanaitis K stutis 627, 641
Antanaitis Pranas 338
Antanavičienė Alma 923, 924
Antanavičienė lena 1495
Antanavičienė Kristina 717, 718, 720,
732, 733
Antanavičienė Pranė 570
Antanavičienė Stasė 837
Antanavičius Alfonsas 860
Antanavičius Arūnas 878
Antanavičius D. 173
Antanavičius Danielius 858
Antanavičius Ignas 425
Antanavičius . 142, 147, 154, 156,
157, 160, 827
Antanavičius uozas 153, 158, 557,
570, 827, 1223
Antanavičius Kazys 425, 444
Antanavičius Pranas 48, 430, 434, 442,
444, 445, 447, 611, 620, 1496
Antanavičius Stasys 490, 611
Antanavičius Vaclovas 656

A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė

Antanavičius Vincas 611
Antanavičius Vytas 570
Antanavičiūtė lena 653, 680
Antanavičiūtė arijona 570
Antanavičiūtė Nijolė 570
Antanavičiūtė Sofija 438
Antanavičiūtė Teklė 1463
Antanavičiūtė osė 356, 438, 449, 1229
Antanėlis K. 1040
Anušauskas A. 515
Apanavičienė Aleksandra 1142, 1146,
1147
Apanavičienė ofija 1160, 1162
Apanavičius dvardas 317
Apanavičius Ignas 410, 411
Apanavičius Kazimieras 410, 411
Apanavičius Pranas 1160, 1162
Apanavičius Romualdas 4
Apanavičius Stasys 317
Apanavičius Valentinas 317
Apanavičius Vincas 317
Apanavičius Vladas 343, 347, 488
Apanavičiūtė Irena 317
Apanavičiūtė na 317, 837
Apanavičiūtė Vera 1156
Arata Antoninas 473
Arbačiauskas . 1040
Arbūzas onas 209
Arbūzas L. 861
Arbuzienė (Gailevičiūtė) Liuda 893,
1388
Arbūzienė advyga 825
Arciškevičius Steponas 115
Arčikauskaitė glė 709
Arčikauskaitė arija 730, 731
Arčiulis Alfredas 1076
Ari s Ph. 1116, 1130, 1133
Arkis Antanas 443
Arkisas A. 1250, 1280
Arkisas tonas 1236, 1279
Arlauskai 585
Arlauskaitė ūratė 582
Arlauskas Deividas 712
Arlauskas uozas 582
Arlauskas Paulius 851
Arlauskas R. 1082
Arlauskas Vytis 709
Arlauskienė Birutė 582
Armalis onas 218, 462, 492
Armolaitienė (Gvildytė) onė 783
Armolaitienė onė 208, 209, 743, 748,
749, 768
Armolaitis A. 765
Armolaitis . 741, 743, 744, 784
Armolaitis dvardas 621, 741, 743,
747, 748, 783, 872, 887, 888, 1397
Armolaitis K stutis 698, 826, 833, 1156
Arštikytė arija 425
Askoldas 293
Astapenko Larisa 211, 212, 768
Astikas Kristinas 1028–1030
Astrauskaitė-Dockienė Danutė 899
Astrauskas Antanas 353
Astravas Anicetas 837
Astrovienė Aldona 723
Atamukas S. 500
Atkočaitis 529
Atkočaitis Vygintas Pranas 1475, 1525
Atkočiūnienė Birutė 1527
Audenytė Stefanija 655, 669
Augaitytė Agota 328
Augis Kazys 386
Augonienė Irena 940, 941
Augustas II, karalius 168, 169, 1490
Augustas III, karalius 168, 294
Augustauskas V. 673
Augustauskas Vytautas 1497
Aukstinis Aivaras 210, 878
Auškalnienė Birutė 211
Auškalnytė anina 731
Autukevičius onas 761
Averlingienė Danutė 924
Avietėnaitė agdalena 473
Avižionis 234

B

Babenskaitė anina 210
Babenskas Stasys 489
Babenskas Vladas 361
Babianskas ulijonas 416
Babianskas arijanas 229, 1087, 1249
Babianskas Stasys 456
Babianskas Vladas 416
Babianskienė . 299, 1087
Babianskienė Stanislava 376
Babianskis arijanas 299
Babičius Fedoras urjevičius 173
Babičius ykolas urjevičius 173
Babkaitis uozas 1051
Babterai 494
Babteris ankelis 495

Babteris Nechemija 496
Bacevičiai 487, 555
Bacevičienė advyga 1523, 1526
Bacevičienė Karolina 1229
Bacevičienė Kazė 534, 568, 570
Bacevičienė Renata 5, 11, 20, 40, 56,
1516
Bacevičienė Rita 8, 14, 724–726, 906,
1516
Bacevičienė Valentina 921
Bacevičius A. 452, 453
Bacevičius Alfonsas 570
Bacevičius Antanas 452, 487, 611
Bacevičius Benadas 443, 452
Bacevičius Darius 115, 1432
Bacevičius onas 5, 11, 20, 42, 44–46,
48, 56, 60, 66, 70, 104, 115, 356, 443,
452, 453, 487, 611, 1227, 1516, 1523,
1526
Bacevičius ikas 443, 452, 453
Bacevičius ykolas 356, 556, 611, 1224
Bacevičius Steponas 864
Bacevičiūtė Apolonija 570
Bacevičiūtė lzė 556
Bacevičiūtė iglė 907, 1319, 1322
Bacevičiūtė Rima 1299, 1309
Bachovas 670
Bačelis Antanas 350
Bačėnaitė (Simutienė) Veronika 612
Bačėnaitė lena 208
Bačėnaitė Irena 1156
Bačėnas 423, 1281
Bačėnas Ignas 347, 374
Bačėnas onas 344
Bačėnas ustas 1473
Bačėnas K stutis 115, 211, 1473
Bačėnas Paulius 115, 1473
Bačėnas Stasys 489
Bačėnas Vincas 374, 425, 620
Bačėnienė 866
Bačėnienė Veronika 1142, 1143, 1152
Bačianskas Povilas 350, 352, 353
Bačyžmalskaitė arija 307
Bačyžmalskiai 307, 406
Bačkauskaitė arija elestina 303
Bačkis Stanislovas 1496
Bagdonas 234, 418
Bagdonas Alfonsas 208, 209
Bagdonas Algis 837
Bagdonas onas 382, 388, 394, 408,
414, 499
Bagdonas Kazys-Gegužis 619
Bagdonas Petras 449, 450
Bagdonas Pranas 450, 451
Bagdonavičienė 1493
Bagdonavičienė Aleksandra 370, 376,
574
Bagdonavičienė Benigna 382, 390
Bagdonavičienė arijona 383
Bagdonavičius A. 672
Bagdonavičius Aleksandras 430
Bagdonavičius Antanas 376, 671
Bagdonavičius uozas 534
Bagdonavičius Pranas 376
Bagdonavičius Stasys 376
Bagdonavičius Vincas 370
Bagdonavičius Vytas 455
Bagdonavičius Vytautas 370
Bagdonavičius Vladas 429
Bagdonavičiūtė ugenija 929
Bagdonavičiūtė alvina 370, 574
Bagdonienė 887
Bagdonienė (Bružaitė) na 1432
Bagdonienė (Laurinavičiūtė) ulė 7,
13, 609, 1516
Bagdonienė milija 674
Bagdonienė na 632, 872, 875, 888
Bagdonienė Vanda 906, 909
Baginskaitė uzė 488
Baginskas Ignas 428, 618, 1214, 1215
Baginskas onas 1213
Baginskienė Petronėlė 414
Baikauskas (Baykowski) ikalojus 218
Bajarskas Alfonsas 97, 1026, 1032,
1034–1036, 1432, 1488
Bajarūnas onas 541
Bajorinas Valius 1527
Bajorūnavičius (Bajarunowicz)
Kazimieras 218
Bakaitis onas 452, 453
Bakevičiai 308
Bakevičius uozas 410
Bakevičius Pranas 400
Bakienė lena 223, 225, 727, 837,
848, 896
Bakurienė Albina 208
Balachnina elena 723
Balandas (Balandis) Aleksandras 226
Balašaitis Stasys 488
Balčiauskas L. 64
Balčikonis . 230
Balčikonis Petras 130, 738, 750

Balčytis Bronius 697
Balčiūnaitis onas 622
Balčiūnas onas 626
Balčiūnas Kazys 1439
Balčiūnas Tomas 910
Balčiūnas Vladas 465, 466
Balčiūnienė Albina 761
Balčiūnienė G. 715
Balčiūnienė Taida 1415, 1420, 1422
Balčiūnienė uzana 208
Baleckas onas 382
Baleckienė Bronė 382
Baleliūnas Pranas 748, 771–773, 784
Baleliūnienė Gertrūda 696, 711
Baleniūnas Pranas 142, 147
Balevičienė ūratė 40
Balinskaitė A. 1411
Balys 564
Balys . 1112
Baliukonytė-Uskienė Roma 731
Baliulis Algirdas Antanas 5, 11, 166,
169, 173, 177, 1516
Balrunina uzefa 404
Balsevičienė Antanina 382
Balsys . 887
Balsytė uzefa 318
Balsytė arijona 316
Baltabarzdis Virginijus 1502
Baltakis Algimantas 709
Baltrėnas arius 709
Baltrėnas Raimondas 910
Baltrukienė Rita 1526
Baltrūnas Raimondas 777
Baltrūnas Valentinas 4
Baltrušaitienė Dalia 931
Baltrušaitienė na 376, 1221
Baltrušaitis 349
Baltrušaitis Adolfas 356, 1224
Baltrušaitis onas 440, 441
Baltrušaitis indaugas 1298
Baltūsis A. 220
Baltušis uozas 696, 750, 860, 894, 895
Baltuška A. 629, 631
Baltuškienė Ilona 872
Baltušonienė advyga 208
Balvičiūtė . 432
Balvičiūtė lena 431
Balvočiūtė advyga 40
Balzarienė arė 673
Banaičiai 290
Banaitienė 288
Banaitienė advyga 280, 283, 288, 289
Banaitis Bronius 289, 290
Banaitis ustinas Saliamonas 290
Banaitis Kazimieras Viktoras 290
Banaitis Kazys Viktoras 289
Banaitis Povilas 865
Banaitis Vytautas 280, 289, 290, 417
Banaitytė-Nasvytienė Salomėja 289
Banaravičius 123
Bandaravičienė Gražvyda 777
Bandaravičius Algimantas 111, 113, 115
Bandaravičius onas Algimantas 744,
784
Bandzevičius Aleksandras 661
Bandzevičiūtė-Bulavienė Vilma 761, 776
Bandzinskas Antanas 376
Banevičienė Kazimiera 376
Banevičienė Vitalija 837
Banevičienė ita 920, 922
Banevičius Antanas 770
Banevičius ulijonas 423
Banevičius uozas 207, 542, 827
Banevičius Karolis 423
Banevičius Kazys 534
Banevičius Stanislovas 858
Banevičiūtė (Koženkova) Lima 723,
1432
Banevičiūtė Bronė 489
Banevičiūtė Inga 709
Banionienė Simona 21
Banys-Banevičius K. 431
Baniulis Danas 767, 784
Baniulis Vincas 374
Bankauskas F. 423
Bansevičienė Virginija 941
Baradas onas 619
Baradinskienė ūratė 10, 16
Baranauskas A. 1436
Baranauskas Antanas 376, 389
Baranauskas onas 356, 450
Baranauskienė . 748, 749, 769, 770
Baranauskienė alvina 389, 534
Baranauskienė arija 747, 768, 784
Baranauskienė na 928
Baranauskienė Rita 1290
Baranauskis K stutis 777
Barašauskaitė lena 866
Barauskaitė . 865
Barauskas A. 1041
Barauskas Aleksas 488
Barauskas Alfonsas 1051
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Barauskas ankelis 505
Barauskas uozas 337
Barauskas R. 55, 56, 65, 98
Baravičienė arija 297
Baravičius Gvidonas 297
Barčiauskas Vytautas 443, 891, 892
Bareiša 486
Bargmanas haimas 6, 12, 514, 1516
Barinovaitė Gabija 885
Barysaitė Džoja Gunda 1535
Barysas uozas 442
Barisevičius Ksaveras 400
Barišauskaitė olita 712
Barišauskas A. 1092
Barkauskai 257, 556
Barkauskas Ignas 109
Barkauskaitė (Andriuškevičienė) nytė
264
Barkauskaitė Aldona 249
Barkauskaitė Bronė 249, 260
Barkauskaitė lena 249, 396
Barkauskaitė lžbieta 570
Barkauskaitė Genovaitė 408
Barkauskaitė Gražina 250
Barkauskaitė advyga 249, 408
Barkauskaitė anina 249, 408
Barkauskaitė aroslava 408
Barkauskaitė Kazė 249
Barkauskaitė Kazimiera 396, 408
Barkauskaitė arijona 408
Barkauskaitė arytė 1321
Barkauskaitė onika 408
Barkauskaitė na 249
Barkauskaitė Saulė 709
Barkauskaitė Stanislova 391, 408
Barkauskaitė Veronika 391, 408, 571
Barkauskaitė Violeta 4, 22
Barkauskaitė-Rakauskienė Ieva 569, 570
Barkauskas 41, 95, 1291
Barkauskas Aleksandras 396, 407
Barkauskas Aleksas 109, 249, 256
Barkauskas Aleksas ( lesas) 249
Barkauskas Andrius 407
Barkauskas Antanas 8, 15, 249, 250,
396, 612, 1067, 1179, 1229, 1230, 1432,
1498, 1516
Barkauskas Benadas 407, 534
Barkauskas gidijus 20, 54, 98, 345,
633, 834, 837, 649, 681, 869, 926, 957,
979, 996, 999, 1000, 1002, 1005–1007,
1010, 1014, 1021, 1210, 1235, 1266,
1298, 1399, 1428, 1469, 1489, 1503
Barkauskas Ignas 407
Barkauskas onas 249, 256, 396, 532
Barkauskas onas ( onelis) 249, 260
Barkauskas uozas 249, 396, 612
Barkauskas Kazimieras 408, 571
Barkauskas ataušas 408
Barkauskas ykolas 391, 540
Barkauskas lesas 258
Barkauskas Povilas 249, 250
Barkauskas Pranas 249, 250, 264
Barkauskas Pranciškus 396
Barkauskas Romas 249, 250
Barkauskas Salemonas 667
Barkauskas Skalmantas 897
Barkauskas Stanislovas 249, 396, 408
Barkauskas Vaclovas 408
Barkauskas Valdas 250
Barkauskas Vincas 249, 250, 408
Barkauskas Vytautas 109, 408
Barkauskas Vladas 249, 250
Barkauskienė 395
Barkauskienė (Glaveckaitė) D. 895
Barkauskienė (Savickaitė) na 408,
1282
Barkauskienė (Stankytė) na 407,
1281, 1282
Barkauskienė Aleksandra 396
Barkauskienė Alena 249, 250
Barkauskienė D. 897, 898
Barkauskienė Danguolė 8, 14, 733,
872, 889, 895, 1516
Barkauskienė lena 408
Barkauskienė lžbieta 412
Barkauskienė Genovaitė 866
Barkauskienė arė 412
Barkauskienė arija 249, 555, 568, 570
Barkauskienė Petrė 249
Barkauskienė Stasė 249, 263, 1321
Barkauskienė ita 771, 773, 1474
Barkauskienė-Vankovičaitė Regina žr.
Vankovičaitė Regina-Barkauskienė
Barkauskienė osė 250
Barna G. 1103
Barniškis Algimantas 777, 864
Baronaitis uozas 417
Baronas Pranas 346, 428, 435, 445, 488
Barščiauskas Kazys 531
Barštienė na 208, 209, 713, 822, 834,
837, 915, 924, 1433, 1441
Barštys Kastytis 864, 878

Barštytė (Kavaliauskienė) Virginija
698, 1433
Baršukaitis K stas 876, 885
Bartašienė Felicija 209, 1191
Bartašiūnas uozas 530
Bartašiūtė 861
Bartašiūtė V. 1157
Bartkaitė na 621, 644, 733, 760, 768,
785, 834, 835, 837, 870, 872, 874, 888,
1397
Bartkauskienė 440
Bartkevičienė (Berūkštienė) Rimutė
777, 910
Bartkevičius Algimantas 627, 628
Bartkevičius Stasys 425
Bartkevičius Vaitiekus 1499
Bartkevičiūtė Leonija 207, 532, 533
Bartkienė advyga 731
Bartkienė Lelija 207, 688, 689, 859,
1433
Bartkūnas (Bartkevičius) Bronius 1434
Bartkus 191
Bartkus Kasparas 313, 688, 689, 822,
823, 825, 837, 861, 912, 1429, 1433,
1434
Bartkus Steponas 825, 827, 837, 849,
888, 1434
Bartkus Š. 1082
Bartkus Šarūnas 210, 211, 545, 641,
888, 1082, 1434, 1478
Bartkutė Saulė 709
Bartkuvienė Gražina 225, 632
Bartkuvienė Teresė 766
Bartkuvienė Vilma 922
Bartulis Saulius 869
Bartusevičienė Teodora 382
Bartusevičius uozas 544
Bartusevičiūtė Aldona 208
Bartusevičiūtė . 825
Barusevičius Alfonsas 400
Barusevičiūtė na 400
Barvainienė (Ramanauskaitė) Veronika
1091, 1198, 1210, 1216, 1231, 1390, 1395
Barvainienė anina 837
Barvainienė Veronika 1091
Barvainis A. 715
Barvainis Antanas 688, 715
Barzda Antanas 6, 12, 21, 274, 292,
1206, 1215, 1516, 1525
Barzda . 509, 518–520
Barzda uozas 274, 473
Barzda ikalojus 274
Barzda Pranas 274
Barzda-Bradauskas 276
Barzda-Bradauskas Antanas 277, 278,
280, 292, 308, 436, 437, 1206, 1216, 1435
Barzda-Bradauskas Antanas Vidmantas
291
Barzda-Bradauskas Boleslovas 274, 282
Barzda-Bradauskas uozas 281,
285–287, 333, 598, 603, 999, 1435
Barzda-Bradauskas Pranas 291, 443
Barzda-Bradauskas Romualdas
Liudvikas 291
Barzda-Bradauskas Stanislovas 172,
274, 275, 283, 1206
Barzda-Bradauskienė Bronislava 292
Barzdaitė Albina 279, 289
Barzdaitė-Bradauskaitė Filomena 274,
279, 283
Barzdaitė-Bradauskaitė-Banaitienė
advyga 288
Barzdaitė-Bradauskaitė-Gugienė lena
274, 279, 283
Barzdaitė-Bradauskaitė advyga 274,
279
Barzdienė-Bradauskienė Rožė 291
Barzdos 1183
Barzdos-Bradauskai 6, 278, 281, 285,
308, 999
Basalykas A. 24, 41, 54
Basanavičius onas 426, 631, 671,
1388, 1455
Bašinskaitė Kristina 935
Bašinskienė Regina 932
Baškis Petras 1006
Batoras Napoleonas 345, 427, 430,
448, 1494
Batoras Steponas 167, 178, 672
Batrameckaitė Regina 1156
Batūra R. 825
Batūraitė Danutė 715
Batūraitė-Kalinienė Danutė 715
Batutytė Rita 935
Baublys Bronius 350, 353
Baubonis . 142, 160
Baukaitė Bronė 727
Baura Vilius 210
Baužytė N. 1504
Bavarskai 252
Bazaras Rimantas 211
Bazevičius Aleksas 450

Lietuvos valsčiai

Beideris Aleksandras 1281, 1289
Beiga Arvydas 878, 1527
Beigaitė Salvija 1527
Beigienė Irena 921
Beilesas udelis 513
Beinartas urgis Baltramiejaitis 170
Beinoravičius uozas 442
Beišienė na 715, 716
Beišienė Vanda 211
Beišytė Audronė 708, 1117, 1139
Bekešas Kasparas 601
Belavinas V. P. 402
Beleckis Stasys 1216
Beleišienė Aldona 1092
Beleišis Vytas 1092
Belevičius Andrius Petraitis 175
Belevičiūtė Konstancija 226
Beliantdinovas usainas 1075
Beliantdinovas Viktoras 1075, 1078,
1079
Beliavskaja uzefa 404
Belkevičienė Barbora 372
Belkevičius Antanas 346, 348
Belkevičius Vladas 372
Belkinas Semionas 523
Bendaravičius Algimantas 639
Bendinskas Bernardas 663
Bendokas Vidmantas 759, 766, 785
Bendoraitis Albertas 1441
Bendžiūnas Gediminas 921
Bendžius Antanas 350, 353
Beneševičiūtė agdalena 274, 275
Benetis Rimantas 1469
Beneventanusas . 181
Benevičienė R. 733, 735
Benevičienė Rima 732, 733, 736
Benys arijonas 423, 1281
Beniulienė Irena 715, 915
Beniulienė arija 351, 432
Beniulis 1495
Beniulis . 886
Beniulis uozapas 326
Beniulis uozas 860
Beniulis Petras 325
Beniulis Vincas 325, 326, 333, 341,
350–352, 428, 435, 444, 445, 1191
Beniulytė Aldona 886
Beniulytė Aldona Kristina 326
Beniulytė Vitalija 212
Beresnevičienė olanta 902
Bernatavičienė milija 619
Bernatavičius onas 619, 1227
Bernatavičius (Bernatowicz) otiejus
217
Bernatonis Virginijus 1076, 1077
Bernotas A. 825
Bernotas Albinas 696, 895
Berūkščiai uozas, Rimutė ir Valdas
1525
Berūkštis uozas 210–212, 522, 623,
636, 1503
Berūkštis Rytis 1266
Berūkštis Valdas 747, 852, 896, 1193,
1435
Berūkštis Vladas 841
Berulis K. 1497
Berulis Kazys 433
Berulis Kostas 1496
Berutė Gabrielė 885
Berutis-Teucrium L. 54
Beržas Abramas 495
Bespalovas 1284
Bespalovas onas 1078
Bespalovas Petrikėjus 396
Bespalovas Virgilijus 837
Bespalovas inovijus 396
Besselis G. 780
Bialopiotrovičiova Kunigunda 1000
Bialozoraitė- abielienė na 172
Bičiūnas Vytautas 1388
Bičkauskaitė G. 697
Bičkauskas-Gentvila L. 231, 235, 236
Bičkauskienė Stasė 739, 748, 777, 785
Byčkovienė (Pacauskaitė) Skaistė 1435
Bieliauskas A. 1102
Bieliauskas Antanas 207, 526, 532
Bieliauskienė Levutė 1092
Bielinskis F. 1409
Bieliūnienė A. 180
Bielkevičius Antanas 166
Bielskis onas 226
Bielskis Petras 1033
Bielskus A. 1410
Bieniek Anna 767, 807
Bienius Abraomas 179
Bierutas B. 815
Bifficas . 447
Bilevičienė milija 356, 1229
Bilevičienė Ieva 168
Bilevičienė Sofija 1014
Bilevičius Adomas 176
Biliūnas onas 723
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Binevičius onas 423
Binevičius uozas 423
Binevičius Kazimieras 423
Binkienė ofija 696
Binkis Kazys 690
Binkytė Asta 708, 833, 837
Birger Sara 495
Birgeriai 495
Birgerienė Frida 356, 501
Birgeris Bencelis 496
Birgeris auša 497
Birgeris ordchelis 497
Birgeris šeris 458, 499, 500
Birkholcas Valteris 1280
Birkleisavas Antanas 166
Bironas onas 488
Bironas P. 473
Birutavičius Vaclovas 1070, 1071
Biržinskas 437
Biržus Petras 1217
Bistras Leonas 551
Bytautas onas 229
Bitis Adomas 234
Bitkevičius P. 469
Bitvinskas Antanas 221
Bivainis Dominikas 219, 444
Bivilienė Aušra 924
Bivilienė ikalina 414
Bivylienė Paulina 389
Bivilis Stasys 414, 1206, 1333, 1334
Bivilis Vaclovas 207
Bivylius Leonardas 389
Bivinskas A. 222
Biziulevičius 56
Biziulevičius S. 56, 65, 98, 104, 105
Blandienė (Gvergždytė) Stasė 7, 13,
558, 559, 591, 596, 1516
B aszczyk G. 171, 177
Blaumanis R. 1467
Blažaitis Ramūnas 832
Blažaitytė Regina 731, 1117, 1138
Blažėnienė Galina 931
Blaževičienė Vitalija 736
Blaževičius . 650
Blažienė Grasilda 4
Blažytė-Baužienė Danutė 4
Bliucukis Goda aria 1527
Bliumbergas lijas 339, 428, 458, 497,
500, 501, 505
Bliumbergas oselis 497, 500, 510
Bliumbergienė Friumė 376, 500
Blužas uozas 833
Bobelis urgis 323, 324, 336, 514
Bobinaitė Alina 905
Bobinaitė lytė 1117, 1138
Bobinaitė Ramunė 759, 779, 786
Bobinaitė Rasa 872
Bobinas eslovas 7, 13, 21, 210, 753,
755, 760, 762, 765, 768, 769, 771–773,
779, 780, 786, 808, 820, 846, 1516, 1525
Bobinienė (Dzikevičiūtė) arytė
768–770, 786, 1525
Bobinienė na 1128, 1138
Bočarskaitė (Boczarska) 1444
Bočkus Kazys 1475
Bogdanaitė Gailutė 874
Bogdanavičius Vytautas 439
Boginskis onas 374
Bogušas Balys 208, 209
Bokas (Bock) 349
Bona, karalienė 173
Bonarskienė (Šarkaitė) Prudencija 1415
Bonieckis (Boniecki) Adamas 305
Borghio Bartolomeo 182
Borisevičius 741
Borisienė Pranė 416
Borkauskienė Veronika 382
Borochovičius Šenderis 505
Borovskienė 501
Borovskis onas 170, 175
Borovskis urgis 173
Bortkevičius ulius 488
Bortkevičius V. 489, 514
Bosaitienė Rita 732, 733, 736
Bosaitis Šarūnas 885
Bosis 175
Bosis onas 175
Božymovskis onas 1309
Bračkienė Irena 210, 211
Bradauskaitė lena 436, 667
Bradauskaitė Filomena 1332
Bradauskaitė advyga 1215
Bradauskas 535, 538
Bradauskas Antanas 684, 1317
Bradauskienė agdalena 279
Bramsas . 887
Braslauskas S. 1092
Braslauskienė . 1092
Bratėnas Kostas 207, 858
Braukyla K stutis 866, 883
Brazaitienė (Paplauskaitė) Anelė 383,
1436

Brazaitienė ilišauskienė anina 211
Brazaitienė Felicija 207–209, 888
Brazaitienė anina 210, 211
Brazaitienė Pranė 571
Brazaitienė uzana 559, 571
Brazaitis 527, 1222, 1346
Brazaitis Antanas 571
Brazaitis eslovas 567, 568, 571
Brazaitis onas 557
Brazaitis uozas 423, 612
Brazaitis Kazimieras 341, 343, 348,
354, 420, 423, 430
Brazaitis Kazys 337–340, 342–344, 393,
423, 430, 435, 538, 539, 557, 566, 571,
1207, 1208
Brazaitis Ksaveras 571
Brazaitis Povilas 454
Brazaitytė Aušra 759, 776, 777, 786,
820, 1506
Brazaitytė Genė 571
Brazaitytė Giedrė 709, 833
Brazaitytė advyga 571
Brazaitytė anina 571
Brazaitytė arija 571
Brazaitytė Regina 571
Brazaitytė Sofija 571
Brazaitytė Stasė 571
Brazauskaitė Aldona 861, 864
Brazauskaitė Aleksandra 372
Brazauskaitė uzė 372
Brazauskaitė Stefanija 372
Brazauskas 437, 605
Brazauskas A. 1059, 1076, 1463
Brazauskas Algirdas 165, 1057, 1429
Brazauskas Algirdas ykolas 781
Brazauskas Stasys 343, 372
Brazauskienė anina 896
Brazauskienė uzė 372, 535
Brazdžionienė Bronė 449, 454, 661
Brazdžionis Bernardas 1394
Brazdžionis Teodoras 451, 454
Brazevičius Aleksandras 227
Brazinskas Vytautas 208, 209, 744
Brazinskienė Dana 208, 209
Braziulevičius Vladas 451
Bražytė Bogumila 722, 1319
Bražukas dmundas 210
Bražukienė Leonida 765
Brechtas B. 863
Brežnevas Leonidas 222, 476, 689
Briedis onas 332
Briginaitė Adelė 670, 671
Briginienė uzefa 390
Brindziūtė (Brindzianka) Bogdana 175
Brizgys Vincentas 216
Brokeraitė Aleksandra 666
Bronienė 256
Brundza Algimantas 865
Brusokas Darius 115
Brusokienė Diana 766
Brusokienė Lijana 941
Bružas A. 1057
Bružas gidijus 725
Brzozowskis . 981
Bubliauskaitė arytė 822, 1156
Bubnys Arūnas 4, 487, 509, 510, 514–
516
Bubnys Vytautas 696, 863
Bubulas Antanas 212, 632, 1091
Bucevičius ustachijus 340
Bučionis Alfonsas 331
Bučys A. 1102
Bučys Adomas 476, 1100
Bučys enrikas 878
Bučiūnas Kazimieras 737, 739, 744,
747, 763
Bučiuvienė Nijolė 697, 698, 703, 704,
723, 731, 733
Būdavas Stasys (Stasius) 219, 438,
927, 1405, 1436
Budbergas 437
Budbergas A. 1238
Budbergas dvardas 436, 437, 1246
Budnikas dvardas 610
Budnikienė ( ebatarauskaitė) advyga
7, 13, 208, 610, 1516
Budraitis uozas 1398
Budrevičius urgis 178
Budrevičius K. 677
Budrienė arijona 380
Budrys 95
Budrys Aleksandras 380
Budrys Aleksas 449
Budrys Alfonsas 450
Budrys onas 380
Budrys Kazys 450
Budrys Ksaveras 207, 449–451, 532
Budrys R. 98
Budrys Stasys 443
Budrys Vladas 346, 380, 449, 450, 488
Budrytė Apolonija 380
Budrytė lena 866

Budriūnas Antanas 886
Budriūnienė I. 773
Būdvytis Antanas 748, 753
Budzynskis Viktoras 301
Budzinskytė A. 301
Budzinskytė na 301
Būga K. 230
Buinauskas Kazimieras 410, 488
Buinauskas Napoleonas Ksaveras 1436
Buinauskienė milija 389
Buinovskienė 677
Buividaitė Indrė 701, 1317
Buivydas onas 390
Buivydas Konstantinas 207, 532, 823,
825, 837, 840, 856, 857, 899, 903, 1391,
1437
Buividas ykolas 420
Buivydas Stasys 108
Buividienė ( akaitė) Sigutė 7, 9, 13,
15, 20, 21, 681, 697, 703, 704, 711,
1117, 1138, 1188, 1191, 1317, 1470, 1516
Buivydienė Konstancija 376
Buividos 1197
Bujauskas Vytautas 1409
Bukaitis uozas 404
Bukaveckaitė P. 715
Bulanovas Leonas 356, 1227
Bulavienė (Štaraitė) Dalė ugenija 787
Bulavienė Vilma 774
Bulevičienė Stanislava 439
Bulevičius Antanas 376, 1493
Bulevičius onas 376
Bulevičius uozas 376
Bulevičiūtė Danutė 910
Bulevičiūtė lena 208, 209, 488, 927
Bulevičiūtė . 376, 1321, 1324
Bulevičiūtė na 376
Bulius Simonas 168
Bulotaitė Bronė 664, 673
Bulotaitė Ilona 709
Bulota . 837
Bulotas 619
Bulotienė Albina 771, 773
Bulotienė Anelė 390
Bulotienė Antanina 748
Bulovaitė osė 289
Bumbulienė Valerija 1414
Bumelis onas 661
Bundinienė (Aleknavičiūtė) na 772,
773, 787, 808
Buračas A. 321
Buračas Balys 823, 832
Burakovaitė Frasenija 861
Burbičius onas 175
Burbienė Sofija 176
Burčak-Abromavičienė Liudvika 297
Burčak-Abromavičius Liudvikas 297
Burdienė 921
Burgeris šeris 376
Burneckis Antanas 208, 653, 670, 673,
857, 906
Burneckis Arvydas 698, 726, 1437
Burnius Banys 171, 176
Burokaitė ūratė 125
Burokas Antanas 1036
Bursaitė anina 666
Buršteinas auša 496
Buršteinas ovša lijahas 496
Buskienė Loreta 759, 764, 765, 787,
845, 1474, 1526
Bušeika Almantas 1525
Bušeikienė Dalia 1525
Butavičius A. 1038
Butėnas duardas 158, 160, 372
Būtėnas onas 1461
Buterlevičius Kazimieras 301
Butginas Gintaras 885
Butkevičienė Barbora 492, 534
Butkevičienė Irena 718
Butkevičienė na 376, 535
Butkevičius onas 370
Butkevičius Liudvikas 287
Butkevičius Stasys 370
Butkevičius Vladas 370
Butkevičius Vladislovas 410
Butkevičiūtė advyga 370
Butkus Antanas 1229
Butkus Danas 115
Butkus dvardas 115, 1472
Butkus onas 1224
Butkus Kazys 858
Butkus Stasys 619
Butkutė Ugnė 709
Butkuvienė Greta 704
Butrimaitė Veronika 669
Butrimas A. 144, 160
Butrimavičaitė osė 666
Butvila Balys 386
Butvilaitė Rasa 4
Buza 234
Buzas Stasys 288
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echanavičius Vaclovas 653, 655, 656
egelskas antas 710
emnolonskienė (Lukoševičiūtė)
Pelagėja 1164
epliajevas Dmitrijus 866
halkas Alfredas 1070
hatkevičius duardas 428
hatkevičius . 338, 487
hatkevičius onas 486
hatkevičius uozas 338, 339, 487,
534, 538, 1210
hazenas Gutė 497
hazenas Kalmanas 497
hazynas Kaškanas 495
hazonas Kalmanas 496
hilinskis Samuelis Boguslavas 1304
hmeliauskas Vacys 1218
hmieliauskai 236
hmieliauskienė Albertina 390
hmieliauskienė Felicija 377
hmieliauskienė Sigita 732, 736
hmieliauskienė Teklė 379
hmieliauskienė Vincė 585
hodkevičienė ikalina 379
hodkevičius onas 343, 376, 379, 1493
hodkevičius onas Karolis 1420
holodas 436
holodinskienė A. 146, 155
homskis V. 180
hondzinskaitė ulė 655
hrapavičius ečislovas 858
hruščiovas Nikita 565, 595, 607, 689,
740, 894, 1447
hudinskienė ūratė 832
hurginas Aleksys 1389, 1390
hvasčiauskas onas 1186
hvasčiauskas uozas 489
hvaščiauskas onas 618
hvaščiauskas Vacys 618
hvaščiauskienė arija 571, 618
ibulia 524
ibulskienė na 207, 532, 653, 673
ibulskis Artūras 115
ibulskis Kazys 376, 426, 429
igleris Karolis 417
ilišauskienė lena 211
ilišauskienė Kostė 401
ilišauskienė ofija 419
iplijauskai 130
iplijauskas 84
iplijauskas Liudvikas 129
iplijauskas Paulius 5, 129–131, 765,
788
iplijauskienė (Sipavičiūtė) Lionė 5,
129, 772, 788
iplijauskienė lena 132
ironkaitė oana 709
irtautas onas 108
irtautas Stasys 108
iškevičiūtė Konstancija 295
osteras h. 1386
ukernikas Leiba 496, 497
veigas Stefanas 1408
virka Petras 310, 722, 865
virko-Godicki Boguslava Bogumila
295
ačcichinas Ivanas 538
ajevskis Kristupas 176, 177
alka Adomas 396
alka Aleksandras 396
alka Antanas 1168
alka Bernardas 396
alka Feliksas 396
alka onas 316, 396, 453
alka urgis 396
alka Ksaveras 396
alka ateušas 396
alka ykolas 396
alka otiejus 412
alka Teodoras 396
alka Vaclovas 396
alka Vladislovas 396
alkaitė lena 396
alkienė Aleksandra 369
alkienė lizabeta 396
alkienė Kotryna 1138
alkienė na 396
alkienė Viktorija 396
apavičius . 516
apavičius dislavas 515
aplikai 1047
aplikas 1046
aplikas ulius 287, 1046
aplinskas uozas 655
arnaitė Genovaitė 211
ebatarauskai 465
ebatarauskaitė Bronė 558, 571

ebatarauskaitė . 1157
ebatarauskaitė Genė 857
ebatarauskaitė advyga 571, 606
ebatarauskaitė uzė 377, 448
ebatarauskaitė Kristina 558
ebatarauskaitė Regina 571
ebatarauskaitė-Kumetienė Dalia 736
ebatarauskas 1336
ebatarauskas Aleksandras 376
ebatarauskas Antanas 376
ebatarauskas Darius 639
ebatarauskas uozas 376, 377
ebatarauskas Kazys 377
ebatarauskas ( zebotorowski) ykolas
169
ebatarauskas Petras 428, 430
ebatarauskas Povilas 340, 344, 346,
347, 428, 431, 469, 489, 535, 538, 541,
557, 558, 571, 891, 918, 1206, 1207
ebatarauskas Tomas 219, 377
ebatarauskas V. 428, 429, 487
ebatarauskas Vaclovas 376
ebatarauskas Vincas 377
ebatarauskas Vladas 44, 68, 74, 346,
356, 377, 428, 486, 557, 1206
ebatarauskas Vladislovas 487
ebatarauskienė Aleksandra 219
ebatarauskienė Bronė 1526
ebatarauskienė Irena 731
ebatarauskienė Laima 941
ebatarauskienė ikalina 377
ebatarauskienė Stefa 1101, 1102
ebatarauskienė Teklė 377, 568
ebatarauskienė Teofilė 534, 557, 571
ebatarauskienė Viktorija 567, 568, 571
echovas A. 868
echovičius Stanislovas artynaitis
171
ečkavičius artynas 192
egelskis uozas 653, 654, 675
egys Petras 450
eilitka Rapolas 226
ekanavičius Alfonsas 443, 447
ekavičius onas 109, 111, 113
elka ( alka) Vladas 344
elka A. 883
elka eslovas 207
elka onas 882
elkaitė Daiva 941
elkevičienė ikalina 414
elkevičiūtė Veronika 414
elkienė (Butkutė) lena 1231
elkienė (Tiškauskaitė) Genefa 1231
elkienė Audronė 7, 13, 636, 648,
714, 717, 718, 777, 1393, 1516
elkienė Dalė 922, 924
elkienė lena 382
elkienė osė 438
elkys 1224
elkis Abraomas 179
elkys Adomas 423
elkys Antanas 347
elkys Augustinas 423
elkys Feliksas 423
elkys onas 423, 1091, 1227
elkys ulijonas 423
elkys uozas 219, 423
elkis uozas 386
elkis urgis 179
elkys Kazys 423
elkys Ksaveras 347, 423
elkys arijonas 1163
elkys ykolas 356, 1223, 1224
elkis Petras 179
elkys Povilas 489
elkys Rozalija 423, 1281
elkys S. 1090
elkys Simonas 423
elkys Stepas 1159
elkys Vincas 423
elkys Vladislovas 423
elkytė Audronė 1156
elkytė lena 208
elkytė . 438
elkytė anina 858
elkytė uzė 438
elkus Vladas 540
epaitė Ilona 868
epaitė Vida 1156
epaitienė Auksuolė 9, 15, 1116,
1512, 1516
epaitis 219
epas onas 362, 916
epavičienė Viktorija 377
epavičius Dislovas 428
epavičius onas 377
epavičius Vladislovas 487, 612
epavičius dzislovas 370, 534
epelevičius Ilijas 386, 415
epelionienė urgita 724
epienė A. 1145, 1146, 1148, 1152,
1153

Lietuvos valsčiai

epienė Aldona 900
epienė Anelė 1144
epienė K. 180
epienė ofija 1147, 1148
epkauskaitė Daiva 709
epkauskas 349
epkus Valentinas 863
epliauskas Antanas 210, 1437
eplinskas 1336
eplinskienė lena 1474
eponienė 921
epulis Nerijus 896
erekas Kazys 333, 386
ereškevičienė ugenija 210
erkauskaitė Gintarė 709
ernaitė Genovaitė 211
erneckaitė Virginija 779
ernekauskaitė S. 715
ernevičienė Nijolė 868
erniauskas Nikodemas 653, 656
erniauskienė 859
erniauskienė Rūta 10, 16, 1484, 1516
ernych Valentina 906
ernyšovas 524
ernius D. 97
ernius Leonas 437
esaitis Ignas 219, 220
esas 609
esnakienė ofija 534
esnauskas Vladislovas 1476
esnavičienė Dalia 704
esnavičius onas 210
esnavičius ustinas 422
esnavičius artynas 423
esnulevičius uozas 211
esonis Stanislovas 211, 212, 632,
1476
esonis Stasys 621
eškevičiūtė N. 231
iapaitė Raimonda 709
iapas Arvydas 629, 631
iapienė anina 825, 941
iapienė Valentina 210, 211
ibiliai 581
inčikaitė anina 715
ypienė Ieva 703, 704
irūnaitė ūratė 9, 15, 1281, 1516
iuberkis 47
iuberkis S. 55
iučelis Saulius 710
iučiulkienė anina 1247
iupurna Stanislovas 1028–1030
iurlionis . K. 935, 940, 964, 1398,
1424
iurlionytė Sofija 448
iūta dvardas 668
iūtas dvardas 656
iutienė D. 922
iūtienė lena 656, 668
ižauskas Algis 759, 771, 773
ižauskas Petras 444
yžienė Bronė 585, 586
ižienė Teodora 391
ižinauskai 881
ižinauskaitė Antanina 317
ižinauskaitė Bronė 317
ižinauskaitė Danguolė 317
ižinauskaitė lena 317
ižinauskaitė leonora 317
ižinauskaitė advyga 255
ižinauskaitė na 317
ižinauskaitė nutė 255
ižinauskaitė Petronėlė 412
ižinauskaitė Teklė 412
ižinauskaitė Vida 823, 825
ižinauskas Antanas 412
ižinauskas . 317
ižinauskas onas 411, 412, 442
ižinauskas uozas 412
ižinauskas ustinas 317, 448, 881
ižinauskas Kazys 823, 837
ižinauskas K stutis 317
ižinauskas Petras 339, 343, 344, 346,
347, 412, 488
ižinauskas Povilas 354, 412, 442
ižinauskas Pranas 105, 317, 369, 882,
883, 1496
ižinauskas Stasys 223
ižinauskas V. 452, 883
ižinauskas Vacys 317, 882
ižinauskas Vaclovas 452, 487
ižinauskas Valys 443
ižinauskas Vladas 317
ižinauskienė Aldona 317
ižinauskienė eslova 900
ižinauskienė lena 317, 369, 823, 837
ižinauskienė lžbieta 412
ižinauskienė milija 825
ižinauskienė Pranė 369
yžius uozas 585
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Dabašinskienė advyga 1138, 1139, 1143
Dabkevičius Ksaveras 439, 455
Dabkevičius Laubertas 109
Dabkevičius Stasys 565
Dabravolskytė-Kasparienė Danguolė
865, 866
Dabrišius Gintautas 709
Dabrovolskienė Aldona 857
Dabulskis Aleksas 709, 750, 833, 895
Dagilienė Audronė 923, 924
Dagys A. 509, 518, 519
Dagys Saulius 704, 717, 718
Dailydienė ūratė 896
Dakinevičius Antanas 1413
Dakinevičiūtė ichalina 326
Dalgardas ichaelis . 936
Dalinkevičius Gediminas 869
Dalinkevičius . 23
Damanianskas Antanas 377
Damanianskas uozas 377
Damaniauskaitė Veronika 825, 1230
Dambauskas Vladas 653, 669
Dambrauskaitė Virginija 896
Dambrauskas 1183
Dambrauskas Adomas- akštas 230
Dambrauskas ugenijus 768, 769, 788
Dambrauskas onas 452, 453
Dambrauskas uozas 510
Dambrauskienė (Alaburdaitė) dita 788
Dambrauskienė . 772, 816
Dambrauskienė dita 759, 779, 1526
Damkauskas Stanislovas 404
Damušytė-Šmatavičienė onika 363,
449, 453, 454, 917
Danaitytė Stasė 209
Danauskas Algimantas Petras 229,
522, 622, 626, 632, 639, 835, 838, 874–
876, 888, 1032, 1035, 1437, 1503, 1526
Danauskas Robertas 871, 876, 878, 885
Danauskas Simas 700
Danauskienė anina 8, 14, 19–21, 636,
641, 747, 761, 789, 837, 868, 872, 874,
875, 888, 909, 1437, 1526
Danielienė anina 816, 831, 1393
Danielis onas 1257, 1264, 1265
Daniliauskas Aloyzas 1203
Danilovas urijus 1441
Dapkevičiūtė Genovaitė 1229
Darelas Džeraldas 1408
Darius Steponas 4, 473, 474, 476, 621,
823, 834, 960, 1454, 1478, 1488, 1497,
1502, 1509
Darulytė Antanina 1229
Daučenskas uozas 401
Daučenskienė 260
Daučianskas Aleksas 311
Daučianskas Antanas 418, 419
Daučianskas urgis 418
Daučianskas Pranas 419
Daučianskas Stasys 858
Daučianskienė arijona 419
Daučianskienė Veronika 825
Daudzvardas Vincas 1496
Daugėla Rolandas 869
Daugėlienė Stefanija 382, 455
Dauginas Raimondas 869
Daugirdas 305, 601
Daugirdas Tadas 163, 164, 600
Daugudis V. 825
Dauguvietienė Aldona 915, 919, 921
Dauguvietis onas 208, 209, 696, 860,
861, 864, 884, 886, 887, 1438
Daujotai 308
Daujotas Adomas 226
Daujotienė Barbora 226
Daujotis arekas Stasys 455
Daukantas Pranas 214
Daukantas Simonas 56, 167, 656, 665,
679, 737, 751, 1468, 1490
Daukša ikalojus 99, 1304, 1305, 1308
Daukševičius Petras 191
Daukšienė 529, 727
Daukšienė Aleksandra 207, 669, 825
Daukšienė ulija 398
Daukšos 308
Daumantas, ūkininkas 1256
Daumantas ugenijus 337
Daunoras Algirdas 866
Dautartai 172
Dautartas Aleksas 393
Dautartas Kazys 400
Dautartienė Rachilė 393
Davidaitytė R. 904
Davidavičienė Karolina 380
Davidavičius B. 451
Davidavičius ykolas 349
Debesienė lė 1092
Dėdelienė Aleksandra 208, 209, 835,
861, 864, 867, 1438
Degutienė arijona 1152, 1155

Degutienė na 732
Degutis uozas 1078
Degutytė Aldona 1156
Deimantavičienė Ramutė 770, 771, 773
Deinovskytė Kazimiera 326
Deltuviškienė . 190
Deltuviškis onas 191
Deltuviškis (Dzeviltovskis, Devialtovskis) Vaitiekus 167, 174, 178, 190
Dembickas Antanas 1499
Dembickas onas 377
Denisenka Nikolajus 524, 526
Deprat . 1386
Derbutai 308
Derbutas Balys 605
Derbutas Boleslovas 1500
Devaikinas 524, 526, 538
Deveikienė . 921
Devialtovskaitė Kristupienė ajevska
na 176
Devialtovskis onas 167
Devialtovskis Vaitiekus 175, 178
Dichavičius Rimantas 1413
Dičbanas . 1331, 1332
Dička Ignas 396
Dičmonas (Dičmanas) Antanas 425,
492, 534, 1002, 1209, 1487
Didas Vidas 111, 115, 885
Didenka Vladimiras 524
Didžiulis Aleksandras 411
Didžiulis eslovas 208, 209, 744
Didžiulis urgis 410
Didžiulis Kazimieras 410
Dieckmann h. 514, 515
Dylbas Kazimieras 179
Dilienė Leonora 380
Dilienė arcijona 386
Dilienė Teodora 571
Dilys Andrius 347
Dilys Arūnas 1472, 1478
Dilys Dominikas 443, 449, 450
Dilys onas 108, 402, 534, 555, 571, 612
Dilys ulijonas 402
Dilys uozapas 402
Dilys uozas 402
Dilys Rimantas 115
Dilys Simonas 402
Dilys Viktoras 612
Dylys Vincas 380
Dilys Vincas 402, 1224
Dilytė Leosė 449
Dilius Vincas 357
Dimšaitė Diana 865
Dimšaitė Lina 865
Dimšienė Stefanija 864, 1438
Dyras 293
Dyrda Adolfas 455
Dirdaitė ikalina 382
Dirdos 308
Dirsė Stasys 357, 1229
Dirsė-Bromus L. 55
Dirvonskienė Bronė 653, 686
Diškus A. 61
Dlogoborskis 345
Dluckis urgis-Aušra 264
Dmochovskis Tadeušas (Dmochowski
Tadeusz) 163
Dobieslavas 293
Dobkevičienė Kazimiera 826
Dobkevičienė Liucija 382
Dobkevičienė arcijona 386
Dobkevičius Boleslovas 826, 837
Dobkevičius onas 387
Dobkevičius ulijonas 387
Dobkevičius ulius 387
Dobkevičius Kazimieras 387
Dobkevičius Ksaveras 377, 499, 826,
1499
Dobkevičius arijonas 387
Dobkevičius enonas 846
Dobkevičiūtė katerina 387
Dobkevičiūtė Genovaitė 826
Dobkevičiūtė Uršulė 387
Dobkevičiūtė Valerija 826
Dobravolskis Pranas 861
Dobrovolskienė Aldona 773, 789, 888
Dobrovolskienė Sofija 209, 210
Dobrovolskis Algirdas ykolas 835
Dobrovolskis Pranas 207, 208
Dobrovolskytė ūratė 731
Dobužinskis stislavas 119, 120
Dockevičiūtė lena 212
Dokučiajevas V. 815
Domarkas Vladislavas 781
Dombrovskis ečislovas 219
Donelaitis Kristijonas 700, 710, 898,
899, 1406
Dorogokupecas Ivanas 656, 682
Dorotica 174
Dovidaitienė (Keruckaitė) Veronika
571
Dovidaitis dvardas 571

Dovydaitis Pranas, mokytojas 208,
210, 433, 688, 689, 692, 864, 888, 1400,
1439, 1496
Dovidaitis Pranas, partizanų remėjas
612
Dovydaitis Ramūnas 777
Dovidaitis Romas 571
Dovidaitytė 596
Dovidaitytė Viktorija 571
Dovidavičienė Kamilija 382
Dovidavičius Abromas 506
Dovidavičius Kalikstas 382
Dovidavičius ykolas 382
Dovidavičius Petras 382
Dovidavičius Stasys 382
Dovidavičiūtė anina 382
Dovidavičiūtė Stefanija 382
Dovydėnas R. 1257
Drabužinskaitė arija 727
Dragašis uozas 1051
Dragūnas Vytautas 684
Dranseika (Drąseika, Dronseika) onas
164, 427, 435, 447, 1206, 1208, 1265,
1266, 1268, 1272, 1280
Dranseika Ksaveras 442, 612
Dranseika Vytautas 1207
Dranseikaitė Irena 558, 571
Dranseikaitė Teodora 449
Dranseikienė Stasė 571, 558
Dranseikos 1216
Draskinienė Regina 632
Draskinienė Renė 212
Draudvila ykolas 382
Draudvilas Vincentas 349, 382
Draudvilienė Danutė 941
Draugelienė D. 1424
Draugelis uozas 603
Drazdauskas Algimantas Alfonsas 639
Drazdauskienė Kastė 1494
Drazdauskienė nutė 1077
Dringelis Liucijus 1416
Dringelytė Ina 10, 16, 1401, 1420,
1422, 1424, 1451, 1516
Driskius Klaudijus 20, 85–87, 96, 233,
510, 587, 841, 1080, 1082, 1179, 1181,
1182, 1420, 1422–1424, 1516, 1536
Driskiuvienė ivilė 4, 22, 1424
Drobelienė Uršulė 667
Dronseikienė Alvyra 1266
Dronseikos 558
Drulia Antanas-Gegužis 264
Drulia onas 538
Drumstas Artūras 733
Drungytė rika 709
Drusienė Raimonda 923, 941
Drusys 569
Drusys (Keruckaitė) Ksaverija 897,
1318, 1346, 1526
Drusys valdas 569, 613, 885
Drusys Gasparas 589
Drusys Stanislovas 569, 613
Drusytė Dovilė 709
Drusytė Rimutė 569, 613
Drusytė Rita 613
Drusytė Sigita 709
Drusytė ita 569, 613
Dubickas uozas 661
Dubickienė olita 22
Dubikaltienė Aira 4, 10, 16, 1479–
1481, 1516, 1529, 1539
Dubinskas Antanas 488
Dubinskiai 171
Dubinskienė Vitalija 731
Duchauskienė arija 377, 535, 917
Duchovska Alina 777
Duchovskienė (Paulauskytė) Laisvūnė
759, 775, 776, 789, 846
Duchovskienė (Dabužinskaitė) ita
769, 780, 789, 833, 872, 1453
Duchovskis Pavelas 757, 760, 762,
776, 777, 780, 790, 820, 844, 1483,
1506, 1525
Dūdaitė Adelė 727
Dūdaitė Veronika 727
Dudaitis Ginutis 621, 747, 837, 1488,
1502
Dūdienė V. 837
Dukšta Norbertas 211, 632, 1503
Dulskienė D. 832
Dulskienė Danutė arija 703, 704,
1439
Dulskis dgaras 698, 709
Dulskis indaugas 211, 697, 703, 704,
833, 1439
Dulskis Valdas 210–212
Dulskytė Vaida 709
Dumbra dmundas 1475
Dumbrienė Giedrė 636, 648, 902
Dumčienė Bronė 571
Dumčienė Teodora 679
Dumčius Steponas 1206, 1207, 1209
Dumčiuvienė Bronė 435
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Dumskienė Violeta 1477
Dumskis 857
Dumskis Romaldas 115, 1525
Dumskis Stasys 857, 858
Dumšienė P. 851, 1448
Dunauskas Audrius 712
Dunauskas Kernius 713
Dunauskienė Genė 640
Dunauskienė anina 1339, 1516
Dundulis onas 891, 893
Dungoveckas Kazimieras 668
Dungveckas . 677
Duninas okūbas 168
Duoba Petras 412
Durulienė Adelė 390
Dušauskaitė anina 255
Dušauskaitė Liuda 255
Dušauskas Kazys 442
Dušauskas enonas 255
Dvaranauskas Stasys 677
Dvareckaitė lzė 685
Dvelienė Gertrūda 414
Dverdai 308
Dzeržinskis Feliksas 299
Dzevaltauskis Vaitiekus 1489
Dzikas onas 452, 472, 1497
Dzikowski . 180
Džilavjan K. 1424
Džonsas Viljamas 1035
dgešmanaitė lena 670
glinis . 493
icher-Lorka Semionas 130
ichoris ( ichorri) onas uozapas 217
ičiūnai 172
ičiūnaitė advyga 393
ičiūnienė na 393
idelsas ankelis 1224
idimtaitė anina 488
idimtas Adolfas 388, 439, 534
idimtas onas 229, 230, 960, 1191
idintas A. 515, 518
idukaitienė Albina 921
idukevičienė Kazimiera 377
idukevičienė na 1133, 1138, 1229
idukevičius Antanas 326
idukevičius Grigalius Romualdas 327
idukevičius onas 326, 327
idukevičius uozas 327
idukevičius Kazys 434, 509, 521,
1227, 1228
idukevičiūtė Birutė 327
idžiūnas . 815
igirdai 308
igirdas ečislovas 398
imontas onas 1439
imontienė Kazimiera 376
imontienė arija 211, 212, 922, 923
imontienė arytė 915
inikytė udita 868
inoris Vytautas 753, 781
lektra, KGB agentas 552–554
lisonas urgis 118
nčeris uozas 288
ndriukaitis Pranas 210
ndriulienė Laima 909
rlickas . 868
sanavičius 883
strameckas onas 209
strameckas ulius 208–211
strameckas Stasys 489
stremskas uozas 439
stremskienė ichalina 439

F

Fabijanskas onas 221, 1394
Fabijonavičiūtė Liuda 666, 673
Fainas Genachas 496
Fainas Izraelis 1238, 1280
Fainas Srolis 356
Falkauskas Stasys 393
Falkauskas igmas 393
Falkovskiai 172
Fedaravičius K. 1438
Feldblyumas (Feldblyum) Borisas
1281, 1289
Feraitis Bogumila 405
Ferenca R. 55, 56, 65, 98
Fesneris (Fessner) 349
Filipavičienė Virginija 7, 13, 640, 647,
648, 880, 902, 1439, 1516
Filipavičius 207, 532
Filipavičius uozas 212, 880, 1477,
1526
Filipčiukas Vasilijus 664
Firantienė Bogumila 534
Firkovičius R. 169, 177, 965, 972
Fischeris . 59
Fomkinas G. 341

Fomkinas onas 344, 347, 348, 372,
373, 442
Fomkinienė 1285
Fomkinienė Pelagėja 372, 373
Francevičius onas 429
Franskevičius . 185
Freimanas Narcizas 912
Frenzelan Augustas 370
Frolova L. B. 180
Frolova V. 180
Fromas-Gužutis A. 868

G

Gabinaitienė Angelė 211, 212, 717,
718, 720
Gabinaitienė glė 923
Gabinaitis Karolis 1475
Gabinaitis Valentinas 1478
Gabrėnas Antanas 750, 863, 895
Gabrilavičienė Paulina 454, 490, 661,
663
Gabrylavičius uozas 335
Gabrilavičius Vladas 431, 432, 435,
443, 445, 456, 486, 487, 514, 663
Gabrys ečislovas 109
Gadliauskas dvardas 210
Gaidamavičius Andrejus 896
Gaidelienė anina 724, 726, 736
Gaigalaitienė Liucija 715
Gaika onas ikolajaitis 174, 175
Gailevičiai 306
Gailevičienė milija 397, 567, 571
Gailevičienė Ieva 372, 373
Gailevičienė onika 859, 894
Gailevičienė na 1388
Gailevičius 526
Gailevičius merikas 1496
Gailevičius onas 372
Gailevičius uozas 207, 380, 382, 449,
450, 526, 532, 533, 535, 927, 1388
Gailevičius tonas 382, 455
Gailevičius Polikarpas 340, 342, 343,
382, 400, 486, 487, 565, 568, 571
Gailevičius Stasys 449
Gailevičius Vladas 108
Gailevičiūtė ugenija 825, 826, 1319
Gailevičiūtė Gražina 861
Gailevičiūtė Liuda 886
Gailevičiūtė Teresė 212
Gailevičiūtė-Arbūzienė Liuda 857, 860,
894, 1289
Gailiūnas Bronius 715
Gailiūnienė arija 715
Gailiuševičiai 171, 191
Gaižauskaitė Genė 208
Gaižauskaitė ita 896, 1117, 1138
Gaižauskas 234
Gaižauskas A. 883
Gaižauskas Aleksas 207, 532
Gaižauskas Almantas 700, 712, 885
Gaižauskas Antanas 884
Gaižauskas Gediminas 885
Gaižauskas onas 361, 396, 666
Gaižauskas uozas 382, 450
Gaižauskas K. 882
Gaižauskas Kazys 441
Gaižauskas K stutis 639, 1474
Gaižauskas Laimis 882
Gaižauskas Pranas 1078, 1079
Gaižauskienė (Guževičiūtė) ikalina
1231, 1357
Gaižauskienė Danutė 1078
Gaižauskienė ikalina 1205, 1209,
1216, 1357, 1358
Gaižauskienė Veronika 1139
Gaižauskienė Vida 1474
Gaižutienė Nijolė 209
Gaižutis Algirdas 4
Galdikienė agdalena 438
Galicinienė enita 725, 733
Galinaitis Viktoras 451
Galinis 40, 54
Galinis Alfonsas 115, 209, 210
Galinis Andrius 445, 457, 674
Galinis onas 737
Galinis V. 54
Galinis Vincas 661
Galkauskas onas 462
Gallet L. 1386
Galminienė (Rašinskaitė) Genovaitė
1440, 1458, 1473, 1478
Galsworthy . 1386
Galvanauskas . 305
Galvanauskis Bronius 212
Galvydis . 803
Galvydis onas 210, 773, 791
Galvydis-Bikauskas onas 436, 437
Gančkauskienė uzė 430
Gansinauskas Arvydas 1482
Ganskaja . A. 1111
Ganusauskas Stasys 1064, 1065

Lietuvos valsčiai

Gaperis šeris 500
Garalevičienė Paulina 454
Garalis T. 1104
Garasimavičiūtė Irena 863
Garbaliauskienė Daiva 732, 736
Garbaravičius A. 1051
Garbaravičiūtė-Panfilienė Salomėja 690
Garberienė Leiba 499
Garberis Dovidas 377, 496, 497, 499,
502, 505
Garberis Icikas 497
Garberis ejeris 495–497
Gardzijauskas Pranas 410
Gareckij R. G. 29
Gasiūnai 581
Gasiūnas gidijus 115, 1475, 1525
Gasiūnienė Sonata 643, 1525
Gaška Ričardas 897, 1031
Gaškaitė N. 186
Gatavynas 1495
Gatavynas Kostas 427, 434, 444, 445,
466, 467, 1494
Gaučienė (Kupčiūnaitė) na 748, 768–
770, 791, 872, 874, 888
Gavrilčikienė glė 736
Gavrilčikaitė Genė 208
Gebertas uozas 670, 671
Gecevičius Stasys 382
Gečas K stutis 875, 876, 885
Gečionis Vincas 488
Geda Sigitas 898
Gedgaudai 171, 1177
Gedgaudas dvardas 391
Gedgaudas okūbas 390, 391
Gedgaudas urgis 1028, 1030
Gediminskas Donatas 1030
Gedminaitė Birutė 211
Gedminienė Sofija 372
Gedrikas Arvydas 109
Gedvilai 1216
Gedvilaitė Virginija 708
Gedvilienė Stefanija 390
Gedžius Pranas 540
Gegužienė ita 748, 791
Gegužis Stanislovas 747, 748, 791, 909
Gegužis Stasys 208, 209
Geištaraitė na 299, 1087
Geištaras Steponas 306
Geištoras okūbas 231
Gelčienė Vaida 1527
Gelčienė Vida 1393
Gelčys milijus 1527
Gelminienė G. 1486
Gelmonaitė Aleksandra 1229
Gelvonauskas Laurynas 709
Gelvonauskienė (Stasiulionytė) Dalia
792
Gelvonauskienė Dalia 759, 766, 775,
872
Gelvonauskis Bronislovas 760, 766,
768, 792
Gelvonauskytė Karolina 698, 709
Gelžinienė (Petrikaitė) Sonata 1440
Genys K stutis 863
Gerašas (Gerasch) Rudolfas 523
Gerd(vilis) A. 1492
Gerdvila Antanas 109
Gerdvila K stas 115
Gerdvila antas 115
Gerdvilis 926
Gerdvilis Adolfas 462, 925, 1492
Germanas K. 1050
Germanauskas Petras 1078
Germanauskienė Vida 210
Germanavičienė (Kaminskaitė) leonora
1231
Germanavičius Vytautas 868
Gerulaitis 440
Gerulaitis Virginijus 4
Gerulskienė Gertrūda 906
Gervinė (Gervinaitė) dita 21, 709
Gervinienė Irena 875
Gervinskas Antanas 884, 885
Geržotaitė Laura 9, 15, 20, 1290, 1298,
1302, 1514, 1516
Giedgaudas Antanas 386
Giedgaudas Bolius 386
Giedraičiai 170, 307, 406, 1486
Giedraičiai, kunigaikščiai 981
Giedraitienė nutė 1092
Giedraitis 307
Giedraitis Balys 473, 474
Giedraitis . 465
Giedraitis Kazys 374
Giedraitis Romualdas 1440
Gierdzievskaitė- bakievičiova Rozalija
976
Gilelis 496
Gilevičius Petras 417
Gilienė 493, 534
Gylienė (Narkevičiūtė) Algė 1417,
1420, 1424
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Gylienė Vanda 1005
Gimberis urgis 709
Ginca onas 565
Gincas Antanas 377
Gincas onas 377, 428, 429, 465, 487–
489, 557, 572, 1207
Gincas Leonas 352, 353, 377
Gincienė Anelė 572
Gincienė Pranė 558
Gineika 535
Gineika Antanas 391
Gineika onas 207, 372
Gineika uozas 372
Gineika Kazys 391
Gineika Leopoldas 372, 489
Gineika Stanislovas 387, 1281
Gineikaitė lena 372, 455
Gineikaitė Liudvina 372
Gineikaitė alvina 372
Gineikaitė ofija 372
Gineikienė ohana 372
Gineikienė na 372, 387
Gineikos 171, 1266
Gineita Danielis 177
Gineita ikalojus 177
Gintautavičiai 191
Gira L. 299
Gira Sirijos Vytautas 750, 895
Girčys Petras 581
Girčys Ričardas 896
Girčytė Vilija 21
Girdauskai 252
Girdauskaitė Verutė 264
Girdauskas uozas 211
Girdauskas ustinas 390
Girdauskienė uzė 390
Girdauskienė Teklė 390
Girdenis Aleksas 1291, 1296–1298,
1514
Girdvainienė (Butkevičiūtė) Kazimiera
1389
Girdvainis Kazimieras 1077
Girdvainytė-Liubinienė Stefanija 1387
Girdzijauskas 1224
Girdzijauskas Bronius 207, 532
Girdzijauskienė Vanda 1526
Girėnas Stasys 4, 473, 474, 476, 621,
823, 834, 960, 1454, 1478, 1488, 1497,
1502, 1509
Girininkienė Vida 4, 1536
Girnius Algirdas 882
Girnius Andrius 725
Girnius eslovas 882–885
Girnius onas 871, 875, 876, 882–884,
1395, 1441, 1483, 1504, 1505
Girnius otiejus 168
Girniuvienė (Barštytė) Violeta 1441
Girniuvienė ovita 717, 718
Girsztowt P. 184
Giršienė Liudvika 1405, 1406, 1411
Girštautas Polikarpas ( uzumas
uozapas) 184
Glemža onas 105, 266, 354, 417,
1000, 1099, 1404, 1406
Glemža Leonas 493, 534
Glemžienė 266
Glemžienė inaida 454
Glibauskas Antanas 673
Glieris R. 124
Glikai 495
Glikas Niselis 496
Glikas Rafailas 497
Glinskis . 865
Glozorovičius Stanislovas 241
Gnievievska ofija 302
Gobis ykolas 216, 221, 222, 1394
Gocentas Vytautas 1536
Gogolis N. 583
Gogolis Nikolajus 860
Gojlevičius onas 439
Goldinas S. 498
Golub . 1505
Golubevas 524
Gorbačiovas ichailas 129, 222, 567,
689, 1083, 1391
Gorbatenko-Butkutė Bronislava 777
Gordonai 495
Gordonas ankelis 496, 497
Gorečkauskienė uzefa 356
Gorelikai 1280
Gorelikas A. 1251, 1253
Gorelikas Tonelis 1250–1253, 1280
Gorelikienė haja 1253, 1254, 1280
Gorielovas 234
Gorskis 437
Goštautaitė Barbora 296
Goštautaitė lena 296
Goštautaitė Stanislava 296
Goštautaitė ofija 296, 297, 306, 425
Goštautas Ignacas 296
Goštautas onas 296, 1028, 1030
Goštautas Stanislovas 296

Goštautienė Antanina 296
Gotautas Arnoldas 713
Gotsbionska Danuta 1527
Gotz arcel 183
Grabauskaitė Stasė 208, 209
Grabauskienė Vanda 212
Gradauskas Antanas 380
Gradeckas Algimantas 1035
Grajauskaitė R. 833
Grajauskaitė Sofija 857
Grajauskas A. 518
Grajauskas Aleksandras 419
Grajauskas Antanas 342, 343, 419,
429, 442, 487, 511, 515, 612, 523, 534
Grajauskas Gediminas 572
Grajauskas uozas 612
Grajauskas Kazys 572, 612
Grajauskas Povilas 419
Grajauskas V. 312
Grajauskas Vincas 344, 540
Grajauskas Vytautas 209
Grajauskienė Regina 572
Grajėnas Bronius 675
Grajėnienė Sofija 675
Gramatnieks velina 451
Gražys Audrius 851
Gražulevičius onas 445, 661, 663
Gražulis A. 1057
Gražutis Leiba 495–497
Grėbliūnas Remigijus 1420, 1424
Grey . 1386
Greičiūtė alvina 620
Grevilis Džaneris (Greville wan
anner) 521
Grybauskaitė Dalia 285, 820, 897,
898, 1423
Gricius Rytis 703, 704, 712
Gričina Lukas ikalojaitis 176
Gričina ( ryczina) ikalojus 170
Griešius Valdas 632, 1477
Grigaitienė (Počiuipaitė) alina 850,
1441, 1456
Grigaitienė . 1102
Grigaitis Povilas 22, 639, 1476, 1482,
1525
Grigaitis Stasys 540
Grigaitytė Aldona 698
Grigaitytė Asta 708, 906
Grigaitytė Sandra 924
Grigaitytė Vilija 896
Grigalauskas Leonidas 666
Grigalavičienė . 139, 160
Grigaliūnaitė Veronika 1139
Grigaliūnaitė-Liaudanskienė Gražina
886
Grigaliūnas Kazys 428, 435, 443, 445
Grigaravičienė Kristina 389
Grigaravičienė arijona 396
Grigaravičienė osė 401
Grigaravičius Boleslovas 389
Grigaravičius Kazys 389
Grigaravičius Raimondas 822
Grigas Gediminas 115
Grigas Romualdas 4, 1536
Grigas Ugnius 115
Grigelis . 1065
Grigienė Gražina 208, 209
Grigolis Vytautas 863
Grigoraitienė Veronika 1197
Grigoraitis Vidas 726, 1441
Grigoravičienė arijona 1091
Grigoravičius Bolius 404
Grigoravičius Kazys 404
Grigoravičius Vytautas 1441
Grigoravičiūtė Genė 1091
Grikienis . 164
Grincevičaitė 440
Grincevičiai 172
Grincevičienė . 1143, 1144, 1146,
1150, 1151
Grincevičienė advyga 1141
Grincevičienė na 377
Grincevičienė Petrė 440
Grincevičienė Teklė 372, 373
Grincevičienė Viktorija 251
Grincevičius 256
Grincevičius Aleksas 1178, 1335
Grincevičius Alfonsas 328
Grincevičius Antanas 328
Grincevičius eslovas 328
Grincevičius onas 440, 441
Grincevičius uozas 338
Grincevičius Vladas 468, 662
Grincevičiūtė . 677
Grincevičiūtė uzė 251
Grincevičiūtė arytė 1156
Grincevičiūtė na 328
Grincevičiūtė Veronika 251
Grincius Vladas 357, 386, 1224
Grinevičienė Donata 327
Grinevičienė . 98
Grinevičienė na 439

Grinevičius ( ryniewicz) onas 169,
460
Grinevičius Steponas 366, 1499
Grinienė ( iliušytė) Alina 1442
Grinius . 1442
Grinius onas 1406, 1497
Grinius uozas 357, 1228
Grinkevičius Aleksas 393
Grinkevičius Alfonsas 393
Grinkevičius Antanas 393
Grinkevičius Bronius 393
Grinkevičius dmundas 393
Grinkevičius dvardas 393
Grinkevičius Kazys 393
Griška uozas 440
Griškienė 440
Grodeckis
aclawas 182, 187
Grodzeccio
. 182
Gromovas Andrejus 130
Grudzinskas ykolas 193
Grudzinskas Vincentas 423
Grudzinskienė uzana 420
Grumadaitė Regina 653, 665
Grumadas Aleksas-Aras 264
Grumadas Vincas- iesulas 264
Grunskis . 548, 550
Gruodis uozas
871, 882, 884, 886,
887, 1438, 1441, 1453
Gruodis Petras 207, 208, 741
Grušaitė Simona 625
Grušas Aurelijus 625
Grušas . 863
Grušas Vaclovas 622, 624–626
Grušienė Adelė 625
Gruštas arijonas 234
Gruzdinskienė Veronika 1186
Gružauskas 440
Gružinskaitė Asta 833
Gružinskaitė R. 1157
Gružinskienė Veronika 1324
Gudaitis A. 64
Gudalevičius Antanas 410
Gudalevičius urgis 410
Gudalevičius Karolis 410
Gudalevičius Kazimieras 410
Gudalevičius Pranas 410
Gudalevičius Simonas 410
Gudas 922
Gudas Apolinaras 920
Gudavičius . 181, 290
Gudavičius dvardas 288
Gudavičius . 164
Gudelevičienė A. 1102
Gudelevičienė na 383
Gudelevičius 447
Gudelevičius A. 715
Gudelevičius Adolfas 1442
Gudelevičius Bronius 858
Gudelevičius Dominikas 374, 383
Gudelevičius onas 168
Gudelevičius Vaclovas 1442
Gudelevičiūtė (Valiulienė) Aleksandra
612
Gudelevičiūtė Aldona 698
Gudelevičiūtė Bronytė 1163
Gudelevičiūtė onikutė 1163
Gudelienė Regina 1164
Gudelis 673, 1188
Gudelis onas 216, 218, 360, 429, 432,
1190, 1191, 1411, 1495
Gudelis Kazys 374, 534
Gudelytė uzana 432, 444, 661, 671,
674
Gudeliūnienė Loreta 724, 725
Gudienė arija 725
Gudinas . 780
Gudynas Pranas 1495
Gudynienė Lina 717, 718
Gudžinskas 48, 49, 53
Gudžinskas igmantas 44, 54, 55, 98
Gugienė lena 7, 13, 285, 598, 604,
1517
Gugis urgis 389, 534
Gugis Romualdas 284, 285
Gukovskis K. 1235
Gulbinas 1183
Gulbinas Adomas 405, 1249
Gulbinas Antanas 405, 534
Gulbinas onas-Lašiukas 1500
Gulbinas uozas 405
Gulbinas Kazimieras 405
Gulbinas Kazys 347
Gulbinas (Gulbin) otiejus 217
Gulbinas Petras 339, 405
Gulbinienė Loreta 766, 1524, 1526
Gulbinienė Nijolė 920
Gumbrys K stutis 1526
Gumovskis arijanas (Gumowski
arian) 163
Guobytė R. 39
Guodzevičiūtė Teresė 401
Guogis 486, 552
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Gurauskas Vytautas 865
Gureckaitė Karolina 709
Gureckas ikas 289
Gurejevas 529
Gurinovičius 214
Gurskaitė Dominika 294
Gurvičius S. 1072
Gusarovienė Viktorija 747
Gussefeldas F. L. 183
Gustaitė lena 1216
Gustaitis Antanas 287
Gustaitis Bronius 679
Gustaitis Leonas 417
Gustas onas 394, 409
Gustas Povilas 663, 684
Gustas Stasys 394
Gustienė advyga 663
Gutauskai 171
Gutauskienė I. 791
Gutautas S. 1104
Gutkinienė arytė 857
Guzas Antanas 1063, 1064
Guzevičius Aleksandras 366, 1499
Gužauskaitė 920
Guževskis Balys 362, 916
Gvergždienė . 640
Gvergždienė lena 825
Gvergždienė anina 391, 569, 572,
591, 595, 596
Gvergždienė na 226
Gvergždienė Sofija 394
Gvergždienė osė 394
Gvergždienė uzana 377, 916
Gvergždys 592
Gvergždys Bronius 394
Gvergždys Kazys 358, 409
Gvergždys Petras 226
Gvergždys Stasys 394, 517, 558, 559,
569, 572, 591, 593, 595
Gvergždys Vygantas 1193
Gvergždys Vytautas 569, 572, 622, 626
Gvergždytė Rita 709
Gvergždytė Stasė 559, 572, 593, 596
Gvergždžiai 536, 1200, 1201
Gvildys uozas 535
Gvozdinskas Aleksandras 406
Gvozdinskas Kostas 456, 489, 1218
Gvozdinskas bignevas 567, 572
Gvozdzinskienė advyga 535
aidaš ( ajdasz) anina, žr. urevičaidaš
aika Vytautas 208
aimi ( orkūnaitė) Šarūnė 793
aimi Perttu uhani 793
albwachs aurice 1033
aleris uzefas 301
amanas ( amman) oachimas 509,
511, 518
amsunas K. 451
anskopaitis ibultas 167
aperis šeris 377
arbačiauskaitė . 438
avrylovičius onas 171
avrylovičius artynas 171
azė Kurtas 437
elcermanas Borisas 1249, 1264
ertz Benedykt 184
iksa P. 1070, 1071, 1073, 1074, 1462
iksaitė-Šniukienė Rita 1098
incas L. 982
incienė lena 370
itleris Adolfas 489, 503, 652, 1499
iubneris ( bner) 349
ogendorpas 1440
rebnickis Adomas 737, 747, 799
rehorovičius Stanislovas 179
ryčina Lukas (Vaina) 170
ryčinos 980
robat Virloget K. 1033
uwaltas urgis 168

I,

Ibanezas B. 451
Ibianskienė Antanina 214
Ibianskis Kazimieras 214
Ibsenas . 863, 1386
Ignatavičienė (Keruckaitė) Aleksandra
6, 12, 212, 248, 341, 477, 632, 649, 670,
722, 723, 726, 1077, 1205, 1219, 1231,
1322, 1325, 1343, 1376, 1442, 1517
Ignatavičienė Bronė 372, 1142
Ignatavičius Bronius 489, 566
Ignatavičius onas 338, 339, 372, 377,
492, 534, 566, 567, 572
Ignatavičius Leonas 208, 209, 1078
Ignatavičius Vladas 929
Ignatavičiūtė adzė 455
Ignatavičiūtė Rima 1156

la Petras 622, 624
Ilčiukas Antanas 886
lekienė lena 534
Ilgauskaitė Ieva 372
Ilgauskas Antanas 115
Ilgauskas Vladas 372, 373, 1207
Ilgauskas ydrūnas 936
Iljina A. 184
Iljinas A. 184
Imbrasas Stasys 662, 670, 672
Imbrasas V. 1057
Inis Laimonas 896
Intaitė-Andriuškevičienė . 920
Irtmanas S. 437
Isajenka 524, 530
Isevičius Ignas 397
Isoda Antanas 1526
Isokas G. 104, 118
Ivanauskai 171
Ivanauskaitė advyga 330
Ivanauskas . 150, 160
Ivanauskas okūbas 388, 409
Ivanauskas onas 647
Ivanauskas Povilas 409
Ivanauskas Tadas 50, 56, 63, 95, 98,
104, 105, 118, 737, 746
Ivanauskas Viktoras 340, 342, 343,
435, 534
Ivanauskas Vincas 410
Ivanauskienė Audra 1299, 1309
Ivanauskienė Stasė 389
Ivanovas 538
Ivanovas Afanasas 540
Ivaškevičius arijonas 386, 400
Ivinskas Bronius 1228
Ivinskis Laurynas 737, 829
Ivinskis P. 61
Ivinskis enonas 292
Iwonkiewicz Krzysztof 1527
Iwonkiewicz Stanislawa 1527
Izenbekienė Giedra 761
ablonskis onas 798
ablonskis K. 167, 172, 190, 823, 1489
acevičienė (Klibavičiūtė) advyga 920,
1442
acevičienė Teklė 377, 379
acevičius Anatolijus 207
acevičius iprijonas 964
acevičius onas 426
acevičius Kipras 229
acevičius igmas 613
achimavičius 1486
achimavičius Karolis 678
ackas Benas 1266
advyga, karalienė 672
agailienė ( iglytė) anina 1231
agėla Romaldas 208
agėlaitė Gintarė 708
agėlaitė Vilma 709
agelavičiai 191
agelavičienė Stefanija 208
agelavičius onas 382
agelavičius tonas 383
agelavičius Petras 372
agelavičiūtė D. 720
agelavičiūtė Dileta 717, 718
agėlienė Polina 210
agerskas onas 747
agielovičienė Vladislava 439
agintavičiai 171, 191
agintavičius onas 171, 191, 439
agintavičius uozas 439
agintavičius urgis 171, 191
agintavičius Povilas 171, 191
agintavičius Tomas 171, 191
agminai 166
akaitė Rasa 766
akaitė Sigutė, žr. Buividienė Sigutė
akaitienė Apolonija 421
akaitienė arija 211, 212
akaitienė ofija 419
akaitis Adomas 421
akaitis ykolas 421
akaitis Vincas 386
akaitis Vytautas 212, 632, 636, 639
akaitytė Veronika 421
akas 476
akas . 720
akas dmundas 717, 718
akas Kazimieras 761, 770
akienė Petronėlė 1138
akienė Rita 704, 720
akimavičiai 1407, 1408, 1410
akimavičienė 1407
akimavičienė A. 436
akimavičienė Antanina 554, 1458
akimavičienė Konstancija 299
akimavičienė arija 268, 1401, 1403,
1408

Lietuvos valsčiai

akimavičienė Veronika 1406, 1408,
1409
akimavičienė-Rašinskienė Antanina 404
akimavičius 1325
akimavičius onas 398
akimavičius uozapas 1401, 1402
akimavičius uozas 398
akimavičius Karolis 271, 437, 1401,
1406
akimavičius Vladas 404
akimavičiūtė lena 1408, 1409
akimavičiūtė leonora 1401–1403
akimavičiūtė na arija 1408, 1409,
1415
akimavičiūtė Stasė 398
akimavičiūtė Vanda 1408, 1409
akimavičiūtė- atušakienė leonora
1403
akimavičiūtė- ičiulienė lena 271,
1402, 1403
akimovas 524
akševičienė Irena 924
akštas A. 230
akubauskaitė arija 860
akubauskas Andrius 166
akubauskas ( akubowski) urgis 169
akubauskas Petras 370
akubauskienė (Lincevičiūtė) advyga
1443
akubauskienė anina 370
akubavičius Antanas 884
akubavičius onas 340, 465, 662, 1224
akubavičius uozas 1223, 1224
akubavičius urgis 338, 339
akubavičius Kazimieras 220, 859, 1443
akubavičius Kazys 226, 684, 685
akubčionis Algirdas 4
akubynaitė ulija 748, 773, 793
akubovskis ( akubowski) . 189
akulis 1307
akulis Antanas 1301, 1309
akutienė Vlada 1077
akutis Vytautas 211
akužytė Barbora 688
aloveckis ečislovas 1011, 1012
alovičius haimas 496
anavičiai 191
anavičius 191
anavičius B. 1410
anavičius artynas 177
anavičius ykolas 191
anavičius Petras 191
ančauskas onas 357, 1224
ančenkovienė Gileta 766
ančiauskaitė uzė 1229
ančiauskaitė Stasė 208
ančiauskienė arijona 1323
anišauskienė ( aniszowska) 1444
aniulis 174
ankaitė Paulė 666
ankauskai 178
ankauskaitė Dalia 896
ankauskaitė Genovaitė 317
ankauskaitė aneta 639–641, 643,
704, 874
ankauskas 236
ankauskas Antanas 370
ankauskas Donatas 1526
ankauskas Pranas 332
ankauskas V. 1422, 1423
ankauskas Vincas 425
ankauskienė Audra 1526
ankauskienė (Kamštaitytė) Danguolė
793
ankauskienė (Šidlauskaitė) ulė 770,
773, 808
ankauskienė arytė 329
ankevičienė 52
ankevičienė A. 942
ankevičienė na 319
ankevičienė R. 55
ankevičius Antanas 319, 618
ankevičius uozas 1051
ankevičius ( ankiewicz) Sebastijonas
217
ankevičius Simas 319
ankevičius Stasys 319
ankevičiūtė Giedrė 1416
ankevičiūtė ofija 319
ankovskaja 423, 1281
ankūnaitė Genovaitė 1156
ankūnas Adomas 357, 1206, 1227,
1228
ankūnas Kazimieras 1227, 1228
ankūnienė Genovaitė 398
ankus S. 698, 707
anonis . 803
anulaitis A. 460
anulis A. 1409
anulis Vladas 921
anušaitienė uzefa 1139
anušaitis dmundas 709

A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė

anušauskaitė Aldona 345
anušauskaitė Irena 1156
anušauskaitė advyga 345
anušauskaitė Vida 765
anušauskas onas 572
anušauskas uozas 345
anušauskas ustinas 333, 343, 345,
346, 363, 365, 366, 412, 430, 444, 487,
488, 503, 506, 509, 511, 515, 516,
518–521, 523, 534, 613, 1499
anušauskas ečislovas 345
anušauskas Robertas 632, 636, 641,
696, 1443
anušauskas Stasys 345
anušauskienė 922
anušauskienė Alina 913
anušavičiai 191
anuševičius Romeika 171, 191
anuševičius Stanislovas 171, 191
anuševičiūtė na 171, 176, 178
anuševskaitė V. 1104
anuškevičienė nė 390
anuškevičienė Teofilė 398
anuškevičius onas 227
anuškevičius Pranas 389
anuškevičius Viktoras 108
anušonytė nutė 864, 865
anutis Kazys 1091
araitytė Džuljeta 731
araminas 447
aras onas 439
areckas Adomas 219
areckas Povilas 219
arembauskas S. 1041
armalavičius . 1082
armalavičius uozas 1035
armulavičienė na 390
arušonienė Kristina 929
asaitis Ignas 109
asaitytė Gabrina 280, 289
asas R. 167
asėnas A. 679
asėnas Antanas 108, 111, 679
asevičienė ( agana) 1175
asevičienė advyga 212
asikevičius Šarūnas 936
asinskaitė Angelė 900
asinskas Benediktas 377
asinskas onas 211
asinskas Ksaveras 435
asinskienė na 666
asinskienė uzana 380
asinskis Antanas 234
asiukaitienė 922
asiukevičienė nė 370
asiulevičius onas 208
asiulionis onas 209
asiulis Leonas 1414
asukaitis uozas 438, 1217
asulaitis D. 1424
aščišen Viktor 210
aševskis 167
aševskis eronimas 167, 171, 176,
178, 191
ašinskas P. 112
ašinskienė Albina 872
aška Pranciškus 337
aškus uozas 334
ašvilis Vladimiras 235
atkus onas 492, 534
auniškis Bronius 896
aunius 1292
aunius Kazimieras 1292, 1296, 1297,
1514
avoišas iliaras 372
azbutis Adolfas 1040
azykovič L. U. 180
efimovas Nikolajus 524
efimovas nufrijus 524, 527, 532
egelavičiūtė Barbara 383
egelavičiūtė advyga 455
ėgeris ( aeger) Karlas 510, 511, 514
egerskas onas 20, 476, 621–623, 626,
733, 1443, 1476, 1503
egerskienė Gitana 20, 1475
eleniauskienė velina 1475
eliniauskaitė Vakarė 1527
elinskaitė lena 329
elusičius . 1386
enčevskis dvardas 737
erembauskienė B., žr. Stankovičaitėerembauskienė Bronislava
eraminas otiejus 422, 423
eremkinaitė Genė 449
eriomkinas Aleksandras 1230
ermolajevas 538
ermolajevas Fiodoras 207, 524, 527,
532, 533, 538
ermolajevienė arija 857
ermolavičius uozas 351
eromkinas Aleksandras 357
ezerskas Valentinas 1036

ocienė Stasė 1092
ocys Antanas 1077
ocius itvidas 700
ocius itvydas 885
ocius P. 1092
ociūtė Aušra 709
ociūtė ugenija 130, 731
odelytė Anelė 655
odickienė Anelė 382
ogaila, karalius 189, 1028, 1030, 1034
ogėla V. 166, 192, 656, 681, 1188,
1245
ohnson P. 503
okubauskaitė arija 685, 687, 688
okubavičienė Teofilė 401
okūbavičius onas 377
okūbavičius urgis 377
okūbavičius Petras 174
onaičiai 316, 318, 1177
onaitė ofija 175
onaitienė ulijona 414
onaitienė Veronika 389
onaitienė ita 643
onaitis 289, 624
onaitis Adomas 402, 1281
onaitis Alazadas 404
onaitis Antanas 318, 1224
onaitis Baltramiejus 402
onaitis onas 109, 316, 318, 369, 926,
1157
onaitis uozas 109, 318, 369
onaitis ustas 369
onaitis ustinas 318
onaitis Kazimieras 682, 822, 823, 889,
1223, 1224
onaitis Kazys 318
onaitis Lionginas 444
onaitis Petras 316
onaitis Pranas 318, 369
onaitis Stasys 318, 369, 409, 467, 488
onaitis Vincas 318
onaitytė Adelė 316
onaitytė Aleksandra 318, 369
onaitytė lena 316
onaitytė lzbieta 318
onaitytė Genė 316, 1320, 1323
onaitytė Ieva 316
onaitytė advyga 318
onaitytė anina 208, 209, 318
onaitytė Kazimiera 316
onaitytė na 318, 369
onaitytė Rūta 878
onaitytė Stasė 318, 822
onaitytė-Gružinskienė Stasė 837
onas Paulius II, popiežius 186, 1455
onavičius Vaitiekus 172
onelis igmas 1173
onikas eronimas 445
onikienė ugenija 437
onkūnas Adomas 377
onkus ulius 208, 209, 888
onkutė- ižiūnienė Dalia 888
onušaitė Sonata 22
onušas Petras 4, 10, 16, 22, 1517,
1523, 1536
onušienė Genė 513
onuškaitė- aunienė Vincė 474
ovaiša Antanas 393, 540, 1178
ovaiša . 140, 152, 160
ovaiša Vladislovas 392
ovaišaitė Veronika 208
ovaišas Antanas 1335
ovarauskas 437
ucevičius L. A. 1109
uchnevičienė Adelė 382
uchnevičius uozas 439
ucius Povilas 212
učas . 188
udelevičienė Inda 505
udelevičius I. 1072
udžentis Artūras 4, 21, 1517
udžentytė Gintarė 9, 15, 20, 1290,
1300, 1515, 1517
uknevičienė Agota 1138
uknevičiūtė Irena 722
uknevičiūtė Veronika 669
unavičaitė lena 435
unčienė Loreta 703, 704, 732, 733
undzilas uzefas 40
undzilas S. 40
unevičiūtė-Rožickienė lena 664,
1328, 1335
uočerienė ( uodikaitytė) Rūta arija
211, 212, 867, 899, 900, 1443
uočeris urgis 1443
uočerytė Dalia 698, 1444
uodikaitis Kastytis 1443
uodikaitytė Danguolė 1443
uodka urgis 173, 1487
uodkos 172
uodviršienė . 1077
uodviršis 1077

uospaitis Povilas 1054
uozaitis R. A. 1057
uozapaitytė Sigrida 4, 22
uozapavičius Pranas 823, 825
uozefavičienė advyga 921
uozėnas Laimonas 636
uozonis Leonas 622, 1389–1391, 1393
uraška Vytautas 1390
urevič- aidaš ( urewicz- ajdasz)
anina 1191, 1445
urevičiai ( urewiczi) 172, 304, 1177,
1191, 1206, 1444
urevičienė 666
urevičienė Stefanija 234, 837, 1226
urevičius 437, 864
urevičius . 436
urevičius D. 1503
urevičius Dainius 951, 1030
urevičius uozapas 823, 827, 829, 1031
urevičius ( uriewicz) uozapas 218
urevičius Laimonas 712
urevičius Lešekas 304, 408, 409, 1191,
1204, 1209
urevičius dislovas ( dzislovas) 436,
437, 493, 534, 830, 1010, 1223
urevičiūtė anina 886
urevičiūtė anka 304
urevičiūtė Raimonda 900
urgaitis Robertas 4
urgelevičienė 916
urgelevičienė Kazimiera 377
urgelevičius Antanas 401
urgelevičius onas 377
urgelevičius uozas 377
urgelevičius P. 324
urgelevičiūtė lena 357, 455, 926, 1229
urgelis . 365
urginis . 166, 173, 181, 188, 1038,
1109, 1489
urkevičienė Danutė 761, 766, 845
urkevičius Benediktas 1232
urkevičiūtė ilda 709
urkonienė Danutė 1100
urkšaitis uozas 771, 773, 809
urkšas uozas 211
urkšys Ignas 488, 613
urkšis Ignas 515
urkūnas Vincas 1230
urkūnienė Stefanija 1149
urlovas I. 173
urnienė Dalia 712
uršėnas Kajetonas 925
usevičienė (Petkevičiūtė) advyga 1232
usevičienė Danutė 210, 211, 894,
895, 912
usevičienė advyga 1185
usevičius Ignas 488
usevičius ykolas 688, 689, 695,
859, 1445
usevičius Silvestras 1055
usevičiūtė Dalia 1117, 1139
uška onas 405
uška Vaidas 1523
uškaitė Ingrida 834
uškaitis R. 64
uškevičienė D. 766, 769
uškevičienė Danguolė 759, 768
uškevičius Balys 868
uškevičius okimas 361, 380, 450
uškevičius onas 449
uškevičius ustinas 380
uškevičius Vladas-Kukutis 1500
uškevičius Voicechas 1253
uškienė Aldona 718
utkevičius Kletautas 236
uzėnas A. 747
uzėnas Antanas 490
uzėnienė ūratė 731
uzikis Rolandas 1117, 1139

K

Kabelienė- eplinskienė anina 761
Kačanauskas onas 227
Kačenauskas uozas 533
Kačerauskaitė Aldona 1412, 1413, 1415
Kadziauskas P. 737
Kadžytė Gražina 829, 1109
Kagelienė oana 377
Kagelis Adolfas 499
Kairienė Vanda 921, 922
Kairys Povilas 351
Kairys Stasys 208
Kairiūkštis 922
Kairiūkštis Kazimieras 629, 639
Kairiūkštis L. 104, 118
Kairiūkštytė N. 457
Kajackaitė-Antanaitienė Veronika 1410,
1412
Kajata arius 713
Kaklauskaitė Vida 1117, 1139
Kaklauskas 437
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Kaklauskas Alvydas 1473
Kaklauskas Nikodemas 436
Kaklauskienė Bronė 1139
Kaladinskas Adomas 332
Kalanta Romas 627
Kalasiūnaitė-Samaitienė Felicija 866,
867
Kalasiūnas ateušas 396
Kalasiūnas Stanislovas 396
Kalasūnas Stasys 1207, 1223, 1224,
1227, 1228
Kalėdaitė agdalena 325
Kalendaitė- alachauskienė . 672
Kalesinskas . 1028
Kalina Domininkas 357, 1228
Kalina onas 1078
Kalina Kazimieras 423
Kalina Stasys 208
Kalina Vladas 618
Kalinauskaitė K. 98
Kalinauskas Alvydas 211, 770, 771, 773
Kalinauskas uozas 1413
Kalinauskienė Dalia 933
Kalinienė Birutė 210
Kalinienė ichalina 618
Kalinienė Stasė 210
Kalinienė Uršulė 394
Kalinienė- apalskaitė arijona 372
Kalinka Stanislovas 1028, 1035
Kalyta Anupras 226
Kalkys Petras 908
Kalminienė Irena 210
Kalnius P. 1106
Kalpokaitė Albina 685, 686, 688
Kalpokas onas 831, 1445
Kaluževičius uozas 352
Kalvaičiai 251, 252, 256–258
Kalvaitienė 289
Kalvaitienė Antanina 413
Kalvaitienė Bronė 252
Kalvaitienė Danutė 773
Kalvaitienė Izabelė 438
Kalvaitienė anina 210, 251, 255, 1078
Kalvaitienė uzė 438
Kalvaitienė na 289
Kalvaitienė ofija 250, 251, 256, 263,
572, 1325
Kalvaitis 289
Kalvaitis A. 1077
Kalvaitis Aleksandras 250
Kalvaitis Benadas 535, 540
Kalvaitis Benediktas 413
Kalvaitis Bernardas 412
Kalvaitis Bronislovas (Bronas) 252,
256, 260
Kalvaitis Ieva 423, 1281
Kalvaitis onas 252, 1445
Kalvaitis uozas 250, 255, 257, 572
Kalvaitis urgis 105, 250–252, 257,
264, 437, 489, 535, 536, 557, 572, 1207,
1445
Kalvaitis Kazys 250
Kalvaitis arijonas 252, 256
Kalvaitis Povilas 338, 339
Kalvaitis Pranas 405
Kalvaitis Romas 1536
Kalvaitis Stasys 1478
Kalvaitis Vincas 250
Kalvaitis Vytas 250–252, 255, 257, 264
Kalvaitis Vytautas 1078
Kalvaitis Vladas 250, 257
Kalvaitytė Adelė 252
Kalvaitytė Aušra 637
Kalvaitytė Bronė 260
Kalvaitytė Kristina 733
Kalvaitytė arytė 252
Kamandulienė Teofilė 207–209, 532,
533, 857, 860, 1445
Kamandulis Bronius 211, 761
Kamarauskienė ikalina 419
Kamblevičius Vytautas 97, 1035, 1080,
1082, 1488
Kamieniecki
. 293
Kaminskaitė na 866
Kaminskaitė Teklė 1229
Kaminskas 531
Kaminskas Benediktas 405
Kaminskas onas 328, 489
Kaminskas uozas 220, 1228, 1229
Kaminskas Kazys 329, 374
Kaminskas Ksaveras 1228
Kaminskas Paulius 1164
Kaminskas Ramūnas 1525
Kaminskas Romualdas 1194
Kaminskas Stasys 1446
Kaminskienė Stasė 208
Kaminskienė ina 731
Kamuntavičius Gintautas 697
Kanaverskytė D. 1449
Kancelevičiai 191
Kančienė . 943
Kandratavičius Skaidrius 896

Kandzešauskas onas 208
Kandzežauskaitė Sandra 1117, 1138
Kannas Rafailas 497
Kanovičius Grigorijus 861
Kantauskaitė- labienė vita 877
Kantautas . 1449
Kapelioraitė Valentina 774, 794
Kapočius . 186
Karabanov A. K. 29
Karalienė eslova 210, 211, 632, 886,
888, 1527
Karalius A. 777
Karalius Algimantas 621
Karalius Algirdas 748
Karalius Algirdas uozas 777, 794
Karalius P. 1082
Karaliūtė ( akaveckaja, Šarnėnė) Giedra
208–212, 861, 886, 888
Karaliūtė ilda 885
Karamzinienė Valentina 865
Kara
. 1298
Karbauskis eslovas 545, 632, 760, 794
Karčiauskaitė Natalija 865
Kareiva 1222
Kareivienė advyga 1154
Kareva onušas 1487
Karitonas R. 771, 772
Karitonas Rolandas 773
Karkauskaitė Benedikta 654, 665
Karklelienė (Kalvaitytė) Rasa 759, 760,
762, 768–770, 795, 843
Karlavičiūtė Teklė 727
Karlikauskaitė Aldona 731
Karlikauskas Vytautas 1078
Karmaza B. 33
Karmelavičius ykolas 443, 447
Karmilavičienė Vanda 567
Karmilavičius uozas 357, 1228, 1229
Karnavičiai 5, 119, 124, 125
Karnavičienė elizaveta 119
Karnavičius Dmitrijus 120–124, 305
Karnavičius urgis 108, 119–125, 1461
Karnavičius Lauras 119
Karosaitė Alma 707, 709
Karpavičienė Aleksandra 352
Karpavičius Algimantas 352
Karpavičius Antanas 653, 663, 685
Karpavičius Kazys 209
Karpavičius Povilas 1413
Karpavičius Stasys 350–352, 428, 443–
445
Karpavičius V. 876
Karpavičius Vytautas 352
Karpavičius Vladas 866
Karpetienė advyga 363, 917
Karpius (Karpavičius) Kazys 453, 1446
Karpovaitė A. 769
Karpovaitė Anastasija 743, 768
Karpovičius Boruchas 461, 494
Karpus Algimantas 1446
Karskienė 613
Karuža urgis 1041, 1051
Karvelienė advyga 454
Karvelis 437
Karvelis Vladas 287
Karvelytė 433, 434
Karvelytė Petrė 430, 437, 438, 655
Kasčionienė Vilija 868
Kasčiukaitis Arvydas 223
Kaselienė 922
Kasiliauskienė ( aščiapaitė) Angelė 895
Kasinskienė Danutė 22
Kasiulis Augustas 401
Kasparaitė Danutė 208
Kasparas Kazys 534
Kasparavičienė Teofilė 563
Kasparavičienė Teofilija 572
Kasparavičienė Vida 4, 22
Kasparavičienė ofija 210–212, 729,
834, 1158, 1162, 1447
Kasparavičius 312
Kasparavičius otiejus 191
Kasparavičius Stasys 619
Kasparavičiūtė na 563
Kasparavičiūtė-Stonienė Ilona 838,
883, 1157
Kasparavičiūtė- ičkuvienė na 613,
832
Kasparienė D. 865
Kasperavičaitė arcelė 419
Kasperavičaitė-Ptašinskienė Katrė 419,
1282
Kasperavičienė na 419
Kasperavičienė Stasė 372
Kasperavičienė V. 1239
Kasperavičienė ofija 547, 632
Kasperavičius Antanas 419
Kasperavičius okimas 419
Kasperavičius (Kaspierowicz) urgis 217
Kasperavičius Kazys 419
Kasperavičius Povilas 1206, 1227, 1228
Kasperavičius Stasys 362, 917

Lietuvos valsčiai

Kasperavičius Tamošius 419
Kasperavičius Vladas 419
Kašetienė velina 1475
Kašėtienė Rasa 4, 22
Kaškauskas Regimantas 861
Kaštalianovas Leonas 211
Kašubaitė 314
Katanauskas Kazys 349
Katauskaitė-Rubinskienė Regina 731
Katkevičienė Irena 209
Katkevičius eronimas 1489
Katkevičius Stanislovas 226
Katkus Antanas 208
Katkus . 514, 515
Katkus- hatkevičius onas 343, 456
Katkus- hodkevičius onas 431, 432
Katkuvienė Aldona 210
Kaufmanas . 283
Kaupai 1177
Kaupaitė Aleksandra 766, 910
Kaupaitė Genutė 833
Kaupas Andrius 405
Kaupas uozas 405, 827, 837
Kaupas Vytautas 875, 885
Kaupienė (Rozenbergaitė) lena 1232
Kaupys Adomas 405
Kaupys Andrius 405
Kaupys Konstantas 405
Kavaliauskaitė Danguolė 759, 772,
773, 795, 808
Kavaliauskaitė Gabija 885
Kavaliauskaitė Nomeda 885, 1527
Kavaliauskas 456
Kavaliauskas Audrius 22, 1525
Kavaliauskas onas 193
Kavaliauskas uozas 389
Kavaliauskas Karolis 193
Kavaliauskas Kostas 429
Kavaliauskas S. 876, 1041
Kavaliauskas Stepas 1054
Kavaliauskas Vilius 6, 12, 325, 1517
Kavaliauskas Vladas 540
Kavaliauskienė Bronė 377
Kavaliauskienė lena 223
Kavaliauskienė Genovaitė 1391
Kavaliauskienė arijona 489
Kavaliauskienė R. 1092
Kavaliauskienė Regina 857
Kavečinskis urgis 167, 168
Kawecki dzislaw 767, 807
Kaweckis dzis awas 779
Kazakevičienė 440
Kazakevičienė A. 868
Kazakevičienė Nijolė 1476
Kazakevičienė Stefa 723
Kazakevičius uozas 211, 212, 1077
Kazakevičius Kazimieras 227
Kazakevičius Konstantinas 215, 218
Kazakevičius Petras 1079
Kazakevičius V. 144, 160
Kazakevičius Vincentas 226
Kazbergas oselis 496
Kazėnas uozas 20, 97, 489, 545, 622,
624, 905, 1239, 1298, 1447
Kazėnas Vytautas 698
Kazincienė 174
Kaziūnas Andrius 353, 442, 444
Kaziūnienė Albina 449
Kazla Algimantas 555, 572
Kazla Deimantas 555, 567, 572
Kazla Pranas 435, 443, 450, 486, 553,
555, 572, 652, 665, 669
Kazlaitė Birutė 555, 572
Kazlaitė Liuda 449, 555
Kazlas Pranas 1499
Kazlas Vytautas 741
Kazlauskaitė 1291
Kazlauskaitė arytė 857
Kazlauskaitė R. 1298
Kazlauskas eslovas 761
Kazlauskas ulijonas 219
Kazlauskas Ričardas 56, 62
Kazlauskienė (Ramanauskaitė) advyga
1170, 1171
Kazlauskienė Aleksandra 419
Kazlauskienė Bronė 1134
Kazlauskienė Larisa 768, 910
Kazlauskienė Salomėja 712
Kazlauskienė Violeta 923, 924
Kazlienė uzė 555, 572
Kazlienė Leonora 908
Kazokas L. 964
Kazragis Algirdas 861
Kazragytė Doloresa 646, 896
Každailis Arvydas 164, 1536
Kažemėkaitis onas 679
Kebeikis enrikas 1061
Kedienė N. 922
Keidanskis šeras 1253, 1257, 1258,
1261–1264, 1280
Keinys S. 767, 808
Keleckas Valdas 212
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Keleckienė na 208
Keleckienė Teresė 1077
Keliuotis uozas 1413
Kelleris Fiodoras 652
Kellermannas B. 1386
Kemeklis onas 351
Kemėšis F. 1218
Kemežienė 893
Kemežienė lena 857
Kemežienė I. 766
Kemežienė-Gailevičienė onika 529,
541, 859, 860, 893, 894
Kemežis 1079
Kemežytė Asta 708
Kemovas A. 829
Kemžiūra Vytas 212
Keparutienė Rima 872
Keparutis Kostas 1502
Keparutis Virgilijus 545, 621, 623, 627,
766, 795, 872, 1502
Kepežinskaitė 860
Kerbelienė inaida 761
Kerbelis Algimantas 211, 212, 547,
1390
Kerelytė D. 542, 918, 921
Kereševičiūtė arija, žr. arkauskienė
arija
Keršanskis 227
Keruckai 252, 253, 443
Keruckaitė Adelė 248, 253
Keruckaitė Aleksandra, žr.
Ignatavičienė Aleksandra
Keruckaitė Genovaitė 564, 572
Keruckaitė Teresė 613
Keruckaitė Verutė 253, 256
Keruckaitė osytė 253
Keruckaitė-Drusienė Ksaverija 7, 13,
569, 587, 613, 1323, 1376, 1517
Keruckaitė-Lincevičienė Genovaitė 613
Keruckas 1216
Keruckas Antanas 572
Keruckas . 1332, 1333, 1335
Keruckas okūbas 425
Keruckas onas 572
Keruckas uozas 248
Keruckas urgis 425, 567, 568, 571,
682, 823, 889, 897, 1330, 1333, 1447
Keruckas K. 447
Keruckas Kazimieras 248, 253
Keruckas Kazys 341, 347, 397, 430,
434, 444, 446, 447, 1139
Keruckas Kostas 341, 343, 1210, 1217,
1229
Keruckas Petras 858
Keruckas Stasys 1138
Keruckas Vincas 248, 1325
Keruckienė Aleksandra 858
Keruckienė Anelė 253, 1229
Keruckienė ichalina 1138, 1139
Keruckis onas 423
Keruckis urgis 215
K sgaila ykolas 1028–1030
Kesiūnaitė D. 362, 917, 927
Kesiūnas Povilas 451
K stutytė- asiulienė Genovaitė 1414
Kėša Bronislovas 380
Kėšienė Anastasija 380
Kėšienė Petronėlė 380
Kešys Adolfas 108
Kešys Bronius 449
Kėšys aroslavas 435, 436
Kėšis onas 380
Kešis ykolas 380
Kėšis Pranas 380
Kėšytė ulė 436
Kėšytė ulija 435
Kėšytė Liuda 435, 436
Kėšytė Stasė 380
Keturakis Robertas 709
Keturakis Romas 633
Keturka Alfonsas 1409, 1410
Keturkutytė Agota 331
Kevelaitis N. 464
Kevelaitis Vitas 464, 465
Kiaupa . 162
Kielytė Kotryna 439
Kijas 293
Kilčiauskai 308
Kildiuševskaja L. K. 180
Kilikauskienė urgita 10, 16, 20, 1339,
1349, 1361, 1517
Kilikevičius Kipras 285
Kilikevičiūtė Aurėja 285
Kilikevičiūtė Vakarė 285
Kilkuvienė Aldona 865
Kilna K. 186
Kymantai 668
Kimantaitė advyga 455
Kymantas 1326
Kymantas uozas 108
Kimantas Kalikstas 397
Kymantas Kazys 627, 1325

Kymantas Vaclovas 218
Kymantienė Irena 932
Kymantienė na 391, 1194
Kymantienė Pranė 668
Kimantienė-Šeštakienė Stasė 397
Kimbrienė B. 1424
Kimbrys Petras 1420, 1424
Kimontai 172, 308
Kimontaitė Kleopa 389
Kimontaitė Renė 455
Kimontas onas 393
Kimontas Leonas 393, 455
Kimontas ečislovas 389
Kimontas Vincas 393
Kymontas Vladas 372
Kimontas Vladas 393
Kimontienė Anastasija 393
Kimontienė na 391
Kimontienė Pranė 389
Kynas Arūnas 1032, 1036
Kindurytė Veronika 687, 688
Kirikova Liuda 833
Kirkickas Antanas 208, 209
Kirmonas Kazys 467
Kiršinaitė Audronė 9, 15, 20, 1163,
1517
Kirzneris ordchelis 495, 497
Kisarauskas Vincas 1413
Kiselienė Birutė 732, 733
Kiseliova P. D. 1491
Kiselytė lena 653
Kisielytė-Drazdauskienė Kastė 661
Kisieliūtė lena 663, 684–687
Kišys Adolfas 380
Kišys Kazys 380
Kiškis Alfonsas 95, 747
Kiškis . 447
Kišonienė ofija 380
Kitauskas Aleksas 250
Kitkevičius Antanas 227
Kivilša okūbas 1409
Kizliauskas 436
Kizneris ordchelis 496
Klebanova Frida 522
Klebanova Lena 522
Klebanovas haimas 521, 522
Klegeris K. 1041
Kleinas Abraomas 1389, 1390
Kleinas Aleksandras 710
Kleinas . 1409
Kleinas S. 184
Kleinauskas P. 274
Kleinauskienė Alma 922
Kleiza Linas 936
Klejienė Regina 223, 225
Klėjienė Regina 640
Klepackaitė lena 207, 857
Klepaškas 559, 592
Klevaitis Brunas 534
Kleveckas 1224
Kleveckas Stasys 761
Kleveckienė na 414
Klezys Algis 864
Klibinskienė Salomėja 209
Klijienė Regina 825
Klimaitė urgita 733
Klimas Benediktas 391
Klimas eslovas 1447
Klimas onas 394, 559, 572, 1207
Klimas ulius 394, 540
Klimas uozas 394
Klimas urgis 394, 409
Klimas . 380, 412
Klimas Rinaldas 1526
Klimas Romas 1247
Klimas Vladas 394, 409, 1224
Klimašauskas onas 97, 208
Klimauskaitė Daina 581
Klimauskienė 581
Klimavičiai 236
Klimavičienė Viktorija 377, 455
Klimavičius 917
Klimavičius onas 467
Klimavičius Rimas 476
Klimavičiūtė Konstancija 377
Klimienė (Stanevičiūtė) Genovaitė 1232
Klimienė Diana 1526
Klimienė ichalina 572
Klimienė ikalina 395
Klimienė Sofija 394
Klimonis Antanas 377
Klimonis Kazys 376, 377, 428, 465,
538, 1493
Klimonis Vytautas 377
Klimovienė G. 767, 808
Kliučius onas 4
Klizas onas 1451
Klusaitė Ilona 869
Kmitas Andrejus 1457
Knabikas Aloyzas Pranas 4
Knašys Vytautas 208, 566, 615, 743–
745, 796, 887

Knataitė anina 209
Knatas uozas 1232
Kniazkovas 524
Knystautas Stasys 635, 1076, 1077, 1482
Knystautienė Ulė 1482
Knystautienė Uljana 920, 921, 923
Knizikevičius K. 915
Knofaitė Teklė 377
Knofas Antanas 377, 426, 429
Knofas ulius 377
Knofas Kazys 377, 1498
Knofas Stasys 377, 1498
Knofienė Liudvika 377
Knofienė Veronika 419
Kochanauskas Vladas 1473
Kochanskytė Virginija 700
Kocipinskis A. 303
Kočakienė 1256
Kočan na 387, 1282
Kočkinaitė Aušra 709
Kočkinas Viktoras 1473
Kočkinienė Dana 932
Kognavickis tonas 234
Kolankowski L. 293
Kolesnikovas 532, 555
Kolesnikovas B. 524, 527
Kolesnikovas akarijus 207
Kolyška Boleslovas 231, 232, 235, 236
Koliškaitė Liudvika 670, 671
Kolupaila ykolas 639, 1526
Kolupaila Steponas 41, 55, 61, 65, 66,
98, 1235–1239
Komisaraitytė ofija 636
Koncienė Bronelė 902
Kondrackai 308
Kondrackas iliaras 400
Kondratas dmundas 476, 621, 747,
960
Kondratavičienė Petronė 439, 452
Kondratavičius onas 452, 453, 472,
1498
Konduruškinaitė-Urbanavičienė Galina
Agafija 363, 449, 917
Kongelis Romas 115
Kongelis Kazimieras 388
Koniuchova T. A. 1491
Konstantinavičiūtė Viktorija 700
Kontautai 306, 308
Kontautas Antanas 698, 726
Kontautienė Anelė 438, 439
Kontautienė Aurelė 438
Kontrimas Bronius 1526
Kontrimas ustinas 747, 748, 750, 777,
796, 803, 908
Kontrimienė Gražina 1526
Kopanis 524, 530, 531
Kopelianskis Danielius 461
Koperis šeris 497
Kopustinskas uozas 741
Korabliova L. 24, 25
Koreiva 1218
Koreiva Boleslovas 303
Koreiva eslovas 1197
Koreiva dmundas 392, 393
Koreiva Kazimieras 1197, 1219
Koreiva Kazys 345, 390
Koreiva ikas 393
Koreiva ykolas 383, 1207
Koreiva Simas 455, 489
Koreiva Simonas 393
Koreiva Tadas 1197
Koreiva Vladas 389
Koreiva Vladislovas 390
Koreivaitė Rožė 999
Koreivaitė Vladislava 1197
Koreivienė Anastazija 1197
Koreivienė Genovaitė 208, 209
Koreivienė advyga 389
Koreivienė Teofilė 389, 390
Koreivos 172, 305, 1197
Koreva 177, 1219
Koreva A. 676
Koreva Adomas 294
Koreva Aleksandras 295
Koreva Aleksandras Tomas Viktoras
302
Koreva Antanas 295
Koreva Antonas Narymondas 302
Koreva Anupras 295, 296, 298, 300,
409, 965, 1087, 1249, 1492
Koreva Bogdanas (Bohdan Korewa)
12, 15, 18, 19, 123, 293, 294, 299, 301,
304, 492, 534, 538, 979, 1014–1017,
1087, 1089–1091, 1093, 1096, 1204, 1206,
1208, 1209, 1249, 1250, 1447, 1511, 1517
Koreva Boguslava Bogumila 295
Koreva Boleslovas Bernardas 303
Koreva eslovas 299, 300, 427, 436,
1087
Koreva Felicijonas 294
Koreva Ignas 296, 297
Koreva . 427, 1002
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Koreva aroslavas 299, 301, 343, 356,
1087, 1494
Koreva oana 455
Koreva onas 294, 436, 1002
Koreva onušas 1002
Koreva uozas 294
Koreva Kazys 534, 1218
Koreva Kletas ulius 235, 295, 1087,
1447, 1491
Koreva Konstantas 295
Koreva Liudvikas ykolas 294, 295
Koreva ikalojus 294
Koreva ykolas 294, 534
Koreva ykolas Kazimieras 294
Koreva otiejus 294
Koreva nufrijus 1097
Koreva stapas 294
Koreva Povilas 295, 296, 299, 301,
1087, 1217, 1490
Koreva Pranciškus 303
Koreva Protazas 294
Koreva Severinas 296, 297, 307, 1087
Koreva Sigizmundas 436
Koreva Simas 294, 456
Koreva Stanislovas 294
Koreva Tadas 296, 297, 425, 1002
Koreva V. 1089
Koreva Vaitiekus 293
Koreva Vincentas 295
Koreva Vytautas 21, 293
Koreva Vitoldas 299, 300, 1087
Koreva Vladas 534
Koreva igmuntas 299, 300, 302, 390,
409, 492, 534, 668, 1087, 1091, 1209, 1487
Korevaitė Felicija Konstancija-Litka
299, 301, 1087
Korevaitė olanta 300
Korevaitė K. 1002
Korevaitė Liucija 301
Korevaitė arija 406
Korevaitė na 296
Korevaitė Rožė 407
Korevaitė Teresė 297
Korevaitė-Gailevičienė olanta 1016
Korevienė (Babianskienė) na 409
Korevienė (Korewa)-Babianskienė na
298, 336, 456, 1207, 1236, 1249, 1492
Korevienė Konstancija 295
Korevienė . 1002
Korevos 294, 302, 406, 1002, 1014,
1087, 1089, 1207, 1216, 1218, 1223, 1487
Korevos (Korewa) 1447
Korevos (Korewa, Korewo, Kareiva)
293
Korewa B. 125, 1018
Korewa-Bornakowska olanta 1098
Kornilovičiai 171
Korolkov Filip 193
Korsakas 1409
Kortas Burhardas 1486
Korzonaitė dita 4, 9, 16, 20, 21,
1317, 1328, 1517
Kosakovskienė na 168
Kosakovskis onas Nepomukas 217
Kosakovskis Steponas 168
Kosinskaitė iglė 851, 1448
Kosinskas Antanas 383
Kosinskas onas 383
Kosminaitė Liucija 722
Kostrovicka Barbara 301
Košuba Vytautas 1049
Kotelnikova . . 180
Kotelnikova N. 180
Kotkevičienė Nijolė 639
Kovalenkovienė Aleksandra 377
Kovalskis . 1072, 1409
Kovas-Kovalskis onas 1409
Kowalecas Raimundas 336
Kozakovskis 1247
Koženiauskas Antanas 211
Koženiauskas Aurius 639
Koženiauskas Gražvydas 1473
Koženiauskas Kazys 1163
Koženiauskas Pranas 1163
Koženiauskienė Genė 1395
Koženiauskienė Genė arijona 636,
641, 1526
Koženkova Lima, žr. Banevičiūtė Lima
Kračkovskis Nikolajus 462, 463
Krajevaitė Agnė 709
Kramaras P. R. 1075
Krapavickas 619
Krapikas onas 744
Kraptavičius Pranas 382
Krasauskas žuolas 1526
Krasauskas uozas 442
Krasauskas Robertas 234, 236, 1448
Krasauskas Stasys 863
Krasauskienė Sonata 1526
Krasnobajavaitė Kristina 861
Krasnobajeva Agripina 207, 1132,
1138, 1230

Krasnobajevaitė I. 1157
Krasnobajevas Grigorijus 210
Krasnobajevienė Genovaitė 888
Krasnova Antonina 857
Krašenka egoras 656, 682
Krašinskienė (Kasperavičiūtė) lena
1232, 1346–1348, 1380–1384
Kraujelis eronimas 781
Krauspas (Krausp) . 57
Kregždė onas 865
Kregždė Sigitas 689
Kreivienė ulija 377
Kreivys onas 1228, 1230
Kreivis onas 377
Kreivys Pranas 1230
Kreivis Pranas 377
Kreščinskienė Nastė 374
Kriaučiūnas P. 1431
Kriaučiūnienė anina 868
Kriaučiūnienė ofija 1229
Krikščiūnas A. 186
Krikščiūnas urgis 737
Krikštanas Antanas 1100
Kryngalis Abraomas 179
Krypa Kasperas 179
Kripaitis 922
Kripas Romualdas 109
Kripavičius onas 423
Kripavičius Kazimieras 423
Kripavičius Pranas 423
Kripavičius Vincas 488
Kripavičius Vincentas 423
Krisiukėnas Vytautas 1076–1078
Krislauskas 437
Krisp . 57
Kriščiūnas . 287
Krištaponis R. 1410
Kriūnienė olanta 910
Krivickaitė Verutė 1500
Krivickas Antanas 777
Kryževičius Vaclovas 1526
Križinauskas Pranas 219
Kroncevičius Borisas 454
Krosmannas Peeteris 851
Kručytė intė 285
Kručius Audrys 285
Kručius atas 285
Kručiuvienė (Barzdaitė) glė 285
Krukauskaitė Teklė 1230
Kruklinskas Algirdas 865
Krulikas Kazys 1051
Krūminis Vladas 208
Krutkevičiūtė Leonarda 608
Kružikauskas onas 613, 1230
Kružikauskienė Veronika 1229
Kščianavičienė Rita 697
Kšivickas eslovas 208
Kšivickas igmas 698, 837
Kubilinskas Kostas 896
Kubiliūnas Petras 286
Kubilius Vytautas 837, 1385, 1393
Kučevskis dmundas 235
Kučinskai 252
Kučinskas Antanas 383, 614, 1210
Kučinskas Kazys 383
Kučinskas K stutis 614
Kučinskas indaugas 115
Kučinskas Romas 1175
Kučinskienė ugenija 572, 614
Kudaba . 1444
Kudirka . 1103, 1112
Kudirka K. 664
Kudirka Robertas 1290
Kudirka V. 451, 1446, 1502
Kudokas S. 1409
Kudrevičienė . 722
Kudrevičius Arvydas 698, 708, 726,
1448
Kudrevičius uozas 1077
Kudrevičius Ščensnas (Felikas) 177
Kudriašova Afanasija 556
Kudzys 922
Kudzys Antanas 1413
Kudzys uozas 859, 915, 920
Kujelienė Danutė 896
Kukanskienė olita 724, 725
Kukorienė Vanda 829, 912
Kukša onas 439
Kukša uozas 439
Kulakauskas A. 231
Kulakauskas T. 1048, 1049
Kulakauskienė ovita 870
Kulčickaitė-Palčinskienė 921
Kuliavinskis L. 184
Kulieša 535
Kulieša Algimantas 1030
Kulieša onas 372, 373
Kulieša uozas 348, 372, 373, 455, 1175
Kuliešienė uzė 534
Kuliešienė Stasė 455
Kuliešius A. 1082
Kuliešos 166

Lietuvos valsčiai

Kulikauskai 451
Kulikauskaitė Sigutė 913
Kulikauskas 423, 1281
Kulikauskas Adomas 423
Kulikauskas Antanas 423, 1497
Kulikauskas Liudas 741, 748, 761,
764, 828, 834, 837, 909, 1526
Kulikauskas Liudas Algimantas 796
Kulikauskas P. 142, 160
Kulikauskienė Nomeda 704
Kulikauskienė R. 142, 160
Kulikauskienė Teklė 1526
Kulys Bronius 661
Kulmanas haimas 505
Kulmanas Davidas 496
Kulmanas Ilkė 356, 501, 502
Kulmanas oselis 496
Kulmanas Leizeris 458, 500, 505
Kulmanas auša 497
Kulmanas ichelis 505
Kulmanas ichelis Bencelis 443, 500
Kulmanas Šachnas 497
Kulmanis Leiba 505
Kulnytė B. 180
Kulvicas Vladas 417
Kulviečiai 308
Kulvietis onas 398
Kulvietis Stasys 398
Kumetienė Dalia 732, 736
Kumpinienė Gitana 639
Kunataitė (Kunat) arija 304, 1444
Kunataitė Veronika 1445
Kunataitė- ilošienė Veronika 304
Kunca Vladas 208
Kuncevičius Abraomas 173, 190
Kuncevičius Ivanas 173
Kuncevičius onas 190, 1487
Kuncevičius onas (Ivanas) 173
Kuncevičius Konstantinas 173
Kuncevičius artynas 173
Kuncevičius Teodoras (Fiodoras) 173
Kuncienė . 142, 145, 147, 160, 161
Kunčienė Danutė 896
Kunčinaitė-Rubinskienė Kristina 718
Kunčinienė ita 211
Kundrotaitė Austėja 644, 1527
Kundrotaitė glė 639
Kundrotaitė Nijolė 825
Kundrotaitė-Daučianskienė Nijolė 837
Kundrotaitė-Rakauskienė glė 639
Kundrotas Dominikas 376, 1493
Kundrotas onas 410
Kundrotas uozas 376, 520, 1493
Kundrotas Kazys 376
Kundrotas Vytautas 837
Kundrotienė advyga 837
Kunevičius ykolas 108
Kunickaitė anina 913, 914
Kunickis 1247
Kuolys Darius 633
Kuopaitė arija 326
Kupčiūnaitė-Voverienė lena 655,
669, 679
Kuperis Fenimoras 302
Kuprevičius urgis 40
Kuprevičius Romualdas 408
Kuprevičius V. 770, 1079
Kuprevičius Viktoras 867
Kuprienė Konstancija 857
Kuprienė Kostė 620
Kuprionis 66
Kuprionis . 98
Kuprotytė Renata 1527
Kupstas . 1438
Kurilčik A. 776
Kurkauskas A. 1072
Kurlavičius 63, 92, 95
Kurlavičius P. 65, 98
Kurlianskaitė Petrė 674
Kurlianskaitė- ankonienė Petronėlė 675
Kuropatnicki . A. 293
Kursevičienė Aldona 892, 893, 912
Kursevičius Petras 490, 663
Kuskevičienė urgita 717–720, 732, 733
Kuskevičienė Viktorija 211, 212, 1092
Kuskevičius Gustas 700
Kutkevičius Stanislovas 765, 872
Kutkevičiūtė glė 708
Kutkevičiūtė Vanda 924
Kutniauskas Vygintas 1092
Kuzavinis Kazimieras 1281, 1289,
1311, 1315
Kuzmickas Stasys 417
Kuzmienė Diana 733, 736
Kuznecova V. 65
Kvalita Anupras 419
Kvalita dvardas 105
Kvalita urgis 419
Kvalita enonas 353
Kvalitienė olanta 941
Kvalitienė na 1138
Kvaščiauskas okūbas 423
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Kvedaras A. 814, 1439
Kvedaras Antanas 218
Kveševičius onas 208
Kviklienė ( anušaitytė) Liucija Nijolė
225, 636, 743, 768, 769, 797, 835, 1483,
1526
Kviklienė (Šiuliauskaitė) Nomeda 759,
763–765, 770, 797, 845
Kviklys A. 741, 744, 764, 765, 796
Kviklys Algimantas 545, 621, 743,
748, 754, 763, 797, 1502
Kviklys B. 97, 162, 170, 172, 177,
227, 323, 473, 942, 948, 960, 979, 1298,
1310, 1315
Kviklys Bronius 1318
Kviklys Darius 698, 759, 760, 763–766,
798, 820, 845
Kviklytė Aušra 1117, 1139
Kvileckis . 175
Kvileckis eronimas 175

L

Labanauskas onas 372, 534
Labanauskas Petras 372
Labanauskis P. 1257
Labašauskas A. 430, 445
Labašauskas Antanas 350, 679
Labunauskas ejeris 1262
Labunauskas Stasys 338, 339
Labunauskis ejeras 1253, 1264
Labunskis . 1253, 1280
Labunskis Stasys 357, 1224
Labutienė ( epaitė) anina 1232
Labutis onas 452
Lacitis Paulius 715, 717
Ladyga Alvydas 4
Ladukas Stanislovas 269
Lafajetas 302
Lagerliof S. 583, 1386
Laimutis . 1082
Lanauskas . 765, 845
Lanauskas uozas 759, 764, 798
Lanauskienė Aušra 779
Landsbergis Gabrielius 288
Landsbergis Vytautas 288, 781, 1455
Landsbergis Vytautas V. 914
Langmanas B. 1257, 1263
Lapašinskas onas 696, 825
Lapata Antanas 1214, 1215
Lapienis Gintautas 822
Lapienis Petras 443, 447
Lapinskas 433, 434, 542
Lapinskas valdas 747, 750, 799, 894,
909, 910
Lapinskas uozas 540
Lapinskas K. 437
Lapinskas Liudas 542
Lappo arija 296
Lasinskas arius 896
Laskauskaitė Alma 581
Laskauskaitė Ina 581
Laskauskas uozas 386
Laskauskienė 581
Laskevičius B. 353
Lašinskas A. 445
Lašinskas Aleksas 350, 353, 442
Lašinskas Balys 353
Lašinskienė na 445, 449
Laucius eronimas 896
Laukaitis Antanas 738
Laukaitis uozas 230
Laukaitis K stutis 207, 532, 533, 653,
685, 686, 859
Laukevičienė Alė 777
Launikaitienė ofija 535
Launikaitis Stasys 342, 343, 361, 666
Launikaitis Vytas 539
Laurinaitienė Genė 696, 1155
Laurinaitis urgis 487
Laurinavičienė Adelė 419
Laurinavičienė advyga 389
Laurinavičius Antanas 1527
Laurinavičius uozas 614, 1207
Laurinavičius ustinas 386, 410
Laurinavičius elchioras 177
Laurinavičius Petras 449
Laurynavičius Tomas 191
Laurinavičiūtė Aleksandra 1320
Laurutienė Vilija 704
Laurutis Remigijus 228, 1488
Laušinas Arnas 885
Laužadis uozas 864
Laužikas onas 689, 825
Lavrovas 524
Lavrovičius Dmitrijus (Karnavičius)
124
Lavrovičius urijus (Karnavičius) 125
Lazaitis K. 1182, 1332, 1335
Lazarevičienė Anelė 687
Lazarevičius Petras 207, 532, 533,
685, 687

Lazauskas . 767, 808
Lazdauskaitė ivilė 40, 54
Lazdauskas S. 111
Lazevičius Kazys 412
Lebedienė na 715
Lebedinskaitė lena 394
Lebedinskaitė Irena 394
Lebedinskas uozas 393, 409
Lebedinskas Vaclovas 394
Lebedinskienė Bronė 572
Lebedinskienė Bronislava 394
Lebedinskienė advyga 572
Lebednykas Stasys 211
Lebedžinskienė osė 865
Lechthaleris (Lechthaler) Francas 514
Ledeniova Laura 779
Lediniovas Sergejus 208
Leiba 377, 512
Leidusas I. 58
Lekas onas 109, 111
Lekavičienė Lina 1526
Lekečinskienė Virginija 732
Lemusas N. V. 180
Lenartai 593
Lenartienė 595
Lencenas (Lentzen) Arnoldas 511
Lencevičius Benediktas 425
Lencevičius uozas 425
Lencevičius urgis 425
Lencevičius ustinas 376, 425
Lencevičius Karolis 425
Lencevičius Pranas 425
Lengvenaitis urgis 1028–1030
Leninas 525, 529, 535, 731, 840
Leonavičiai 557, 1206
Leonavičienė (Darulytė) Antanina
1173, 1232
Leonavičienė (Kasperavičiūtė) arijona
1173, 1232
Leonavičienė (Skukauskaitė) Apolonija
1173, 1232
Leonavičienė A. 827
Leonavičienė Aleksandra 389
Leonavičienė Antanina 827, 837, 1170,
1230
Leonavičienė Apolonija 1168
Leonavičienė Audronė 703, 704, 724,
725
Leonavičienė lvyra 637
Leonavičienė Genė 208, 731
Leonavičienė ulija 1187
Leonavičienė arijona 255, 1167
Leonavičienė Neringa 639, 1526
Leonavičienė Paulė 438
Leonavičienė Paulina 438, 1219
Leonavičienė Pranė 382
Leonavičienė Rožė 557, 572
Leonavičius Algimantas 1526
Leonavičius Antanas 389, 411, 412,
425, 538, 558, 572, 1207, 1359
Leonavičius Bronius 1413
Leonavičius valdas 837
Leonavičius . 1200
Leonavičius okimas 411
Leonavičius onas 423
Leonavičius ulijonas 423
Leonavičius ulius 837, 1198, 1213,
1216
Leonavičius uozas 382, 383, 423, 614
Leonavičius urgis 339, 411
Leonavičius Kazimieras 411, 423
Leonavičius Kazys 208, 376
Leonavičius otiejus 411
Leonavičius Pranas 389
Leonavičius Stanislovas 193
Leonavičius Stasys 349
Leonavičius Vacys 614
Leonavičius Vincas 423, 425
Leonavičius Vladas 412
Leonavičiūtė Aldona 857
Leonavičiūtė Aušra 709, 1502
Leonavičiūtė Irena 558
Leonavičiūtė agdė 389
Leonavičiūtė Pranė 389
Leonavičiūtė Uršulė 423
Leonavičiūtė ofija 389
Leonovič Petronėlė 410, 1282
Leonovič Rozalija 410, 1282
Leparskienė Bronė 535
Lermontovas . 583
Lesčinskaitė-Klimienė Veronika 391,
1282
Lesčinskas onas 391
Lesčinskas Silvestras 391
Leskauskai 1177
Leskauskaitė Asta 1299, 1309
Leskauskaitė Regina 1156
Leskauskas 440
Leskauskas Antanas 408, 452
Leskauskas Boleslovas 408
Leskauskas Ignas 232, 234, 235
Leskauskas onas 357, 396, 1229

Leskauskas uozas 357, 1229, 1232
Leskauskienė (Štendelytė) ofija 1232
Leskauskienė ofija 1142, 1144, 1149,
1154
Leščinskai 234
Leščinskas uozapas 421
Leščinskas Povilas 421
Leščinskienė Aleksandra 499
Leškevičienė arija 1077, 1139
Leškevičius dvardas 698, 1117, 1139
Leškevičius Petras 1077, 1083
Letekas Lukošius 378
Leušinas Andrejus 641
Leušinas Arnas 700
Leušinienė Loreta 697, 703, 705, 710
Levandauskas 531
Levickas A. 164
Levin D. 496
Levina aike 512
Levina utke 512
Levinas 520
Levinas Ausiejus ( vsejus) 378, 497,
500, 505
Levinas Dovas 496
Levinas Šlioma 356, 428, 446, 458,
500, 501, 505, 512, 510, 533
Levišauskaitė Aleksandra 413
Levišauskaitė Danguolė 573
Levišauskaitė lena 413
Levišauskaitė advyga 653, 673
Levišauskaitė Veronika 413
Levišauskas Aleksas 412
Levišauskas Antanas 413
Levišauskas Bronius 255, 412, 413, 1217
Levišauskas dvardas 255
Levišauskas Kazys 413
Levišauskas indaugas 698, 709
Levišauskas Petras 412, 413
Levišauskas Pranas 413
Levišauskas Vaclovas 1078, 1079
Levišauskas Vidutis 573
Levišauskas Vincas 413
Levišauskas Vytautas 614
Levišauskas Vladas 573
Levišauskienė Dalia 766, 773, 872, 910
Levišauskienė anina 208
Levišauskienė uozepata 413
Levišauskienė uzė 573
Levišauskienė Petronėlė 413, 438
Levytė R. 1410
Liatakienė Veronika 369
Liatekas Lukošius 357, 1228
Liaudanskaitė Danutė 825
Liaudanskaitė milija 668
Liaudanskaitė Genė 837
Liaudanskaitė Regina 837
Liaudanskas Antanas 106, 428, 429,
837, 1061, 1167, 1169, 1173, 1212, 1216,
1218–1220, 1222, 1225, 1228, 1231, 1232
Liaudanskas Arūnas 878
Liaudanskas Gabrielius 216, 357, 394,
415, 837, 1188, 1216, 1217, 1219, 1223,
1224, 1227, 1228
Liaudanskas onas 428, 429, 434, 443,
447, 487, 515, 614, 1495
Liaudanskas ulius 1212
Liaudanskas uozas 109, 1212, 1228
Liaudanskas Kazys 314, 1227
Liaudanskas (Liaudanskis) Kostas 105,
106, 442, 443, 1209, 1448
Liaudanskas atas 414, 1212, 1220
Liaudanskas Pranas 614
Liaudanskas Vytas 837
Liaudanskienė lena 1319
Liaudanskienė Genė 888
Liaudanskienė Gražina 888
Liaudanskienė na 438, 1228, 1230
Liaudanskis onas 122
Liaugaudas ustinas 742, 908
Lideika Augustas 401
Lideika Bronius 573
Lideika uozas 389, 401, 404, 568, 573
Lideika Kazys 402
Lideikaitė Aleksandra 573
Lideikaitė Saulė 1527
Lideikaitė Veronika 401
Lideikienė anina 210
Lideikienė ichalina 573
Lideikienė Regina 209, 210
Lieparskienė Bronė 666, 667
Lik Andrius 1030
Lyka Tomas 296
Lileika Petras 674
Linarskaitė Kamilė 455
Linauskaitė Kamelija 414
Linauskas Feliksas 414
Linauskas onas 414
Linauskas uozas 209, 414
Linauskas Kazys 414
Linauskas Konstantinas 193
Linauskas Kostas 414
Linauskas Pranas 329, 414
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Linauskas Stasys 329
Linauskienė Anastasija 414
Linauskienė advyga 825, 1230
Linauskienė anina 872
Lincevičienė Aleksandra 380
Lincevičienė Iremina 648, 717, 718
Lincevičienė ulijona 419
Lincevičienė Veronika 414
Lincevičius 105, 440, 535
Lincevičius Antanas 380
Lincevičius onas 641
Lincevičius uozas 374, 413, 434
Lincevičius Kazys 449, 450
Lincevičius Rimas 1527
Lincevičius igmas 415, 1198, 1202
Lincevičiūtė Aleksandra 858
Lincevičiūtė Ieva 878
Lincevičiūtė na 449, 450
Lincevičiūtė Vanda 512
Lindemanas K. 56
Lindgren Astrida 896, 1438, 1468
Lingė Tadas 709
Lingienė Asta 703, 705
Lingytė Irma 709
Liniova Ana 511
Liniovaitė lena 861
Liniovas A. 487
Liniovas Arsenijus 511, 556, 565
Liniovienė Aleksandra 378
Linkevičius onas 1536
Linkevičius otiejus 390
Linkevičius igmas 1206
Liorencas ykolas 618
Lipinskaitė ikalina 383
Lipinskaitė Sofija 383
Lipinskaitė Valerija 383
Lipinskas Antanas 383
Lipinskas Kazys 383
Lipinskas Vincas 378
Lipinskienė ulė 374
Lipinskienė ulija 383
Lipinskienė uzana 383
Lipinskis Antanas 374
Lipinskis uozas 374
Lipskis Antanas 1100
Lipskis onas 210
Lisauskas 422
Lisauskas Afanasijus 1227, 1228
Lisauskas Aleksejus 1229
Lisauskas Bronius 1091
Lisauskas Ilarionas 207, 524, 526,
532, 533
Lisauskas (Lisovskis) Isajus 207, 357,
524, 526, 527, 532, 533, 556, 858, 1227,
1228, 1448
Lisauskas Tarasas 423
Lisickas Alfredas 857
Lisickienė Anelė 535
Listova N. . 1111
Liškauskas Liudas 1527
Liškevičienė . 1028
Litvinaitė na 729
Litvinienė Aldona 908
Liubertaitė Aistė 725
Liucevičius Aleksandras 374
Liudkevičiai 172
Liugaila Bronislovas ( arnoskalskis)
231
Liugaila Bronislovas Algirdas 236
Liugaila Gediminas 115
Liugaila uozas 1228
Liugaila Vytautas 115, 144
Liugaila Vladas 212, 1266
Liugailaitė Dalia 1117, 1138
Liugailaitė glė 622, 1391
Liugailaitė I. 1157
Liugailaitė Ingrida 708
Liugailaitė uzė 927
Liugailaitė Violeta 1156
Liugailienė Kleopa 1159, 1162
Liugailienė Lolita 731
Liugailienė na 4, 22, 1433
Liukamas A. 1493
Liukamavičius Kazys 425
Liukomaitė Liudvika 573
Liukomas 457, 1495
Liukomas Antanas 444, 446
Liukomas Kazimieras 338–342, 344,
345, 378, 393, 427, 430, 435, 535, 573,
677, 682, 823, 889, 891, 1494, 1495
Liukomas Stasys 430, 434, 445, 448,
454, 889, 891
Liukomavičius Kazys 430
Liukomienė Bronė 573
Liukomienė Katrė 344
Liukomienė . 445
Liukomienė na 454, 661
Liukomytė . 438
Liukomytė arija 438
Liungaitienė na 374
Liutikas 440
Liutikas D. 1107

Liutikas uozas 1329
Liutkaitė uzana 419
Liutkevičienė Richterienė uzefa 297
Liutkevičius Vladislavas 297
Liutkienė Daiva 779
Liutkienė Kazė 419
Liutkus 354, 440
Liutkus Adomas 419
Liutkus Aleksas 534
Liutkus onas 441, 515
Liutkus uozas 408, 419
Liutkus Kazimieras 516, 520
Liutkus Kazys 334, 374, 419, 534, 614
Liutkus Pranas 419
Liutkus Raimondas 1526
Liutkus Stasys 540
Liutkus Tadas 709
Liutkutė Greta 878
Liutkuvienė Loreta 910
Liutkuvienė Nija 210
Liutvinaitė Bronislava 383
Liutvinaitė na 383
Liutvinaitė Regina 715
Liutvinas Antanas 378
Liutvinas Benadas 1493
Liutvinas Benastas 376
Liutvinas Benediktas 409
Liutvinas onas 619
Liutvinas uozas 383, 540
Liutvinas ustinas 409
Liutvinas Simonas 409
Liutvinas Stasys 383, 434
Liutvinienė V. 1317
Lobanovas 564
L ffler 1300
Loftingas . 259
Lojko Romuald 767, 807
Lokcikaitė Audronė 764
Lomonosovas . 808, 815
Londonas . 1386
Lopata Antanas 1238
Lopatovaitė Klaudija 569
Lopatovaitė Regina 569
Lopatovas Nikolajus 569
Lošys indaugas 6, 12, 309, 310, 313,
314, 868, 1227, 1449, 1517
Lošys Pranas 309, 314, 417, 1227,
1228
Lošys Stasys 310
Lowenthalis Davidas 1034
Lozevičienė Kazė 377
Lozevičius Kazys 358
Luba eslovas 425
Lubys Bronislovas 1423
Luč . 1201
Lučka Alfredas 252, 698, 1449
Lučka Ričardas 252, 697, 698, 832,
868, 1449
Lučkos 252, 260, 264
Ludavičienė arija 1414
Lugauskas A. 775
Lugianskas-Ugianskas Vincas 334
Lukašovas 531
Lukašovas Isajus 524, 530
Lukauskas 423
Lukenskienė Laura 10, 16, 871, 874,
1348, 1349, 1517
Lukianskas Vladislovas Rimantas 877
Lukminas Arūnas 1117, 1138
Lukminas Simas 837
Lukminienė Dalia 697
Lukošaitė Vaclova 661, 662
Lukošaitis A. 1409
Lukoševičienė ( ilinskaitė) na 1343,
1372–1375
Lukoševičienė Teresė 390
Lukoševičienė V. 1092
Lukoševičius A. 768
Lukoševičius Algirdas 739, 748, 760,
799
Lukoševičius eslovas 390
Lukoševičius Pijus 390
Lukoševičiūtė Rima 1117, 1139
Lukošienė Danguolė 8, 14, 648, 899,
900, 902, 1393, 1517
Lukošiūnas S. 1040
Lukošius 440
Lukošius onas 900
Lukošiūtė Bernadeta 863
Lukošiūtė osė 867
Lukošiuvienė arija 211
Lukša Antanas 388, 1282
Lukšaitė arytė 766
Lukšienė ivilė 760
Lukšys Povilas 186, 1500
Lulewicz . 166, 168, 179
Lunis Normanas . 780
Lunskis Pranas 661, 662
Lupinskas-Lipinskas uozas 383, 1282
Lužaitienė rnesta 1526
Lužaitis onas 1526

Lietuvos valsčiai

acdonadas A. 817
aceina Antanas 1394
acenavičius Antanas 400
acevičiai 306, 308
acevičius 306
acevičius Polikarpas 397
acevičiūtė . 1321
acha 1300
aciejauskienė Vitalija 1281, 1289
acierskis Ignacas 1444
acijauskas Antanas 184, 185, 187
aciulevičienė Salomėja 654, 721, 722
aciulevičius onas 928, 929
aciulevičius R. 98
aciulevičius Raimondas 1035, 1036,
1488
aciulevičius Simas 357, 1224
aciulevičius Stasys 1082
aciulevičius Steponas 633
aciulevičius Vincas 208, 209
ackevičienė Ieva 378
ackevičius 538
ackevičius Antanas 231, 232, 234,
1181, 1485
ackevičius onas 552
ackevičius uozas 193
ackevičius Petras 193
ackevičius Ričardas 304
ackevičius Simas 1214
ackevičius Vosylius 175
ackevičiūtė Antanina 750, 895
ackevičiūtė Bronė 357, 1229
ackevičiūtė Gražina 727
ackus onas 174
ackus ikas 1089
aculevičienė udita 924
ačernis Vytautas 710
ačiekus Venantas 1108, 1536
ačikūnas A. 63
ačiokienė udita 910
ačionis dvinas 1473
ačionis Kazys 109
ačionis Romas 212, 1450, 1473
ačys 921
ačys urgis 739, 742, 747–749, 768,
769, 799, 1193
ačytė Skirmantė 864
ačytė Virginija 826, 833, 1319
ačiuikaitė Irena 653, 664, 666
ačiukėnaitė ustina 720
ačiukevičius onas 750, 895
ačiulienė arytė 1523, 1526
ačiulis D. 434
ačiulis onas 677, 679, 1523, 1526
ačiulis urgis 211
agnit, KGB agentas 564
aironis 186, 220, 484, 1033, 1390,
1502
ajauskas indaugas 1472
ajauskas Romas 22, 115, 212, 632,
635–639, 643, 702, 1450, 1471, 1472,
1477, 1478, 1483, 1504, 1525
ajauskienė Vida 632
ajenranauskienė Danutė 307
ajeras R. 1082
akačinskienė ( arcinkevičiūtė)
Kristina 1232
akadamas ( cAdam ohn Loudon)
1041
akaraitė Palmira 866
akarevičienė (Kalasūnaitė) Genovaitė
1232
akarevičienė uzana 419
akarevičius A. 232, 1493
akarevičius Adomas 822
akarevičius . 1333
akarevičius uozapas 396
akarevičius uozas 1207, 1229, 1331
akarevičius ykolas 409
akarevičius Romas 869
akarevičiūtė Teklė 396
akauskas V. 1102
akauskienė lena 378
akauskienė Lina 1527
akauskienė . 1504
akauskienė na 877
akauskienė Regina 1102
akaveckaja Giedra, žr. Karaliūtė
akaveckaja Giedra
akaveckas Aleksas 109
akčinskas Karolis 400
akovieckis Tomas 167, 168
akowskis T. 182
aksimaitienė na 180, 231, 232,
234, 235
aksimova Stefanija 208
akšėjeva N. 450
akūnas Valerijus 699, 702, 781, 940,
1032, 1033
akūnienė Alė 866
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akūnienė Aurelija 935
akusa Algis 1092
akusa Tamošius 357, 1229
akusaitė alvina 1497
akusienė 1092
akusienė Sigutė 902
alachauskienė advyga 455, 670
a achowski P. N. 293
aldonis Alfonsas 895
aldutienė Loreta 648
aldutis Artūras 1472
aldutis uozas 381, 395, 400, 412, 420
aldutis Ričardas 22, 639, 648, 1450,
1471, 1472, 1478, 1523, 1525
aldžienė Valerija 859, 861, 864
aleckaitė Teklė 250
aleckaitė ita 861
aleckas A. 1450
aleckas Kazimieras 396
aleckas Stanislovas 396
aleckas Stasys 357
aleckienė Antanina 396
aleckienė Bronė 439
aleckienė (Ramanauskienė) Stasė
207, 208, 731, 859, 1100, 1450
aleckis uozas 250
aleckis K. 232
aleckis Kazys 250
aleckis Petras 250
aleckis Pranas 250
aleckis Stasys 1224
alela 926
aleševskis 945, 1491
alevičius Liudas 654, 670
aliauskas Arvydas 212, 882–885
aliauskas onas 700, 885
alijonis Antanas 288
alinauskaitė Irena 837
alinauskaitė advyga 209
alinauskaitė Laimutė 1526
alinauskas Antanas 410, 827, 1170,
1171
alinauskas urgis 402
alinauskas ykolas 410
alinauskas Povilas 1030
alinauskas Stasys 208
alinauskas Vincas 449
alinauskienė leonora 1139
alinauskienė Stanislava 1232
alinauskienė Valerija 390, 391
alinskis aksas 296
ališauskas A. 104, 118
ališauskas . 1198, 1201
ališevskis 215
alkė ugo 1276, 1278, 1279
alkevičius Donatas 1090, 1098
almyginas Ivanas 524, 527
alonaitis A. 144, 161
alonienė milija 1237
amaitis uozas 669
anarka Vytautas 1474
anarkienė D. 720
anarkienė Danutė 718, 724, 725, 1474
ancevičius 418
ancevičius V. 392
ancevičius Valeras 393
ankovai 308
ankovskis ( ankowski) Antanas 169
antrimavičienė milija 330
anvydas Albertas 1029, 1030
arašinskienė ( arkelytė) na 542,
915
arazas A. 20
arburgietis Vygandas 1484
arcevičienė arė 380
arcevičius Alfonsas 435, 436
arcinkevičienė N. 1112
arcinkevičienė Nijolė 9, 15, 1140,
1517
arcinkevičius Adauktas 904
arcinkevičius . 622
arcinkevičius imutis 222, 229,
1399, 1502
arcinkevičius uozas 566, 568, 573,
742, 1207
arcinkevičius ustinas 694, 709, 711,
750, 833, 895, 1426, 1429
arcinkevičius Valentinas 1035
arcinkevičius Vincas 858, 866
arcinkevičiūtė Anelė 248
arcinkevičiūtė Aušrinė 1527
arcinkevičiūtė Rita 860, 887
arčiulionienė Genovaitė 921
arčiulionytė Angelė 670
ardosa onas 4, 9, 15, 20, 21, 1103,
1107–1109, 1111–1114, 1511, 1517
argaitis Antanas 674
argevičius Bruno 1030
arkauskai 164
arkauskaitė milija 690
arkauskaitė Paulina 455
arkauskas 440

arkauskas Akvilijus 828, 1426
arkauskas manuelis 21, 68, 94,
101, 189, 195, 202, 206, 498, 698, 708,
739, 755, 827, 835, 836, 1027, 1061,
1079, 1099, 1175, 1192, 1426, 1450, 1517
arkauskas . 835, 860, 861
arkauskas onas 439
arkauskas ( arkowski) uozapas
169
arkauskas uozas 164, 208, 209, 455,
747, 828, 859, 862, 886, 888, 918, 926,
1426, 1499
arkauskas P. 1207
arkauskas Povilas 378, 455, 1206
arkauskas Raimondas 476
arkauskas enonas 360, 378, 417,
429, 468, 917
arkauskienė 164, 1291
arkauskienė (Kerevičiūtė) arija
1232, 1426
arkauskienė Benigna 233, 236, 378
arkauskienė uzefa 377, 378
arkauskienė (Kerševičiūtė) arija
19, 164, 207, 296, 345, 346, 476, 522,
532, 653, 686–688, 696, 823, 825,
832–835, 859, 860, 869, 886, 926–928,
979, 1173, 1182, 1391, 1393, 1427–1431,
1447, 1453, 1455, 1457, 1489, 1503
arkauskienė arija 5–8, 10–14, 16,
20, 21, 164, 207, 208, 213, 227, 229,
231, 246, 473, 476, 609, 621, 626, 633,
636, 649, 727, 751, 822, 834, 888, 918,
1117, 1140, 1299, 1327, 1339, 1391,
1393, 1394, 1426, 1429, 1451, 1517, 1526
arkauskienė Regina 455
arkauskienė Rita 924
arkelevičienė ūratė 766
arkelienė Palmira 915
arkelis Leonas 207, 532, 533, 542,
915, 917, 918, 920, 1451
arkelytė ( arašinskienė) na 918,
921
arkelytė-Rutkauskienė Vida Grasilda
1451
arkevičiai 1177
arkevičienė Genė 641
arkevičienė Irena 731
arkevičius 227
arkevičius A. 825
arkevičius enonas 430
arkevičiūtė glė 709
arkina ekaterina 524
arkinas atvejus 524, 526
arkuckas dmundas 1035
arkulevičius Giršas 500
arma onas 573, 874
arma Kostas 567, 568, 573
arma Remigijus 864, 874
arma Stanislovas 614
arma Vincas 408, 534
arma Vytas 573
arma Vladas 573
armienė lena 573
armienė olanta 877
armienė Sofija 394
armienė Veronika 567, 568, 573
armos 619
aročkas eslovas 1451, 1472
aročkienė (Gutauskaitė) Nijolė 800
aročkienė N. 769
aročkienė Nijolė 768
aročkienė Vilma 636, 885
aršand ( archand)- ackevičienė
aneta 1191, 1445
arščiauskas Vincentas 226
artavičius 535
artinaitienė Gražina . 1425
artinaitis Antanas 1452
artinaitis onas 480
artinaitis Kazimieras 1030
artinaitis V. 444
artinaitis Vaclovas 350, 352
artinaitis Vincas 346, 429
artynaitis Vincas 488
artinaitis Vladislovas 1055
artinaitytė Sabina A. 870
artinet Andr 1309
artinkevičius Leonardas 922
artinkus Petras 222, 1394
artinkus Vytautas 750, 895
artinonis Nikodemas 1496
artišauskaitė Viktorija 727
artišius 350
artišius Peliksas 737
artišius Pranas 353
asaitienė Dalia 696, 697, 703, 705,
710, 833, 1451, 1526
asaitienė ugenija 211
asaitis Benas 1526
asaitis Benediktas 212, 761
asaitis Viktoras 210, 211
asalskis 1245

asalskis Ignotas okūbas 166, 192,
214, 217, 238, 656, 681, 889, 1188, 1245
asedunskas R. 1473
asevičius Simonas 191
asiulionytė Nijolė 1422
asiulis uozas 852, 1435
askeliūnienė Regina 924
aslovas I. 532
astavičius Stasys 342, 343, 345, 370,
393, 534, 538
ašalaitienė Ramutė 115
aščinskaitė Vida 211
aštaitienė Valė 1102
aštaitis P. 1317
aštavičius Povilas 421
atažinskaitė Agnė 709
atažinskienė Sondra 724, 726
atelytė Irma 722, 723
atijošaitis uozas 218
atikūnas Vincas 346
atiošaitis Stasys 451
atiukas Kazys 289
atiukas Pranas 516, 518–520
atjošaitis K. 434
atokas Stasys 488
atulaičiai 593
atulaitienė Antosė 595
atulaitienė arcelė 592
atulaitis uozas 595
atulaitis ustinas 592, 594, 595
atulaitis Stasys 592, 594
atulaitis Vytautas 592, 594, 595
atulaitytė Stasė 592
atulevičienė Nijolė 731
atulevičius A. 697
atulevičius onas 391, 534
atulionienė 318, 319
atulionis A. 747
atulionis . K. 1105
atulionis uozas 318, 319, 618
atulionis Povilas 104
atulionis Teofilius 216
atulis . 751
atulis Petras 492, 534
atusevičiai 593
atusevičienė Adelė 401
atusevičienė Bronė 673
atusevičienė Leokadija 1142, 1152
atusevičius Antanas 378, 428, 429,
439
atusevičius . 1040
atusevičius onas 594
atusevičius uozas 378
atusevičius Povilas 378
atusevičius Tomas 410
atusevičius igmas 828, 886
atušakaitė arija 6, 8, 10, 14, 16,
266–269, 272, 870, 1023, 1401–1404,
1409, 1410, 1413, 1415–1425, 1451, 1517
atušakas 1406, 1408
atušakas onas 266–268, 416, 1209,
1403, 1404, 1408
atušakienė leonora 267, 268, 1404,
1406
atutis Anzelmas 696, 895
azaitis Alfonsas 221
ažeika 682
ažeika uozas 1451
ažeika otiejus 656
ažeika otiejus ( ožeiko atvejus)
682
ažeikienė advyga 925, 926
ažeikienė anina 209, 210
ažeikienė . 164
ažėtytė ( ebatarauskienė) na 449,
661, 663
ažylis Pranas 809, 921, 941, 1457
ažonavičius Liudas 221
ažulaitis Vytautas 664
ažvydas artynas 4, 1105, 1233,
1390, 1536
cIntoshas I. 62
ead . 1116
edišauskienė ita 4
edziukevičius Ignas 457
eištavičius Pranas 115
eižys Balys 1274, 1275, 1280
ejeris 496
eklenburgas Aba 484
ercator G. 182
ercatorius Gerardas 182
erčaitienė Agota 592
erčaitis onas 592, 594
erčaitytė Prakseda 592, 594
erčaitytė Stasė 594
erkelevičienė ūratė 773, 872, 874
erkevičienė na 1101
erkevičienė- ichnevičienė Kazimiera
416
erkevičius Algimantas 698, 1452
erkevičius Antanas 1452
erkevičius uozas 386
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erkevičius Pranas 411
erkevičiūtė lena 318
erkevičiūtė Rita 1117, 1138
erkienė Irena Regina 4, 1104
erkys Antanas 551
eslinas Leonardas 538
eščeriakovas 529, 587, 727
eščeriakovas Stepanas 524, 526–528
eškauskas Ignas 605, 606
eškauskas onas 534, 1021
eškelė Vygandas 777
eškerevičienė Regina 211, 761, 773
eškerevičius Stasys 770, 773
eškerevičiūtė Kristina 709
eškerytė Regina 867
eškinis A. 1064
eškinis Alfonsas 1063, 1064
eškinis Vincas 1064
eškys dmundas 696
etelionienė lvyra 929
etlovaitė olanta 709
ezginaitė ilda 20
ezginas Vincentas 639, 874
ezginienė Vida 643, 732, 736
ežanecas valdas 885
ežinas ykolas 218
ianžynski V. S. 173
ichailova . K. 180
ichalkevičienė Stanislava 573
ichalkevičius 527
ichalkevičius Aleksandras 373
ichalkevičius enrikas 489, 538,
567, 573
ichalkevičius Vytautas 573
ichalkevičiūtė advyga 573
ichelbertas . 143, 161, 825
ichelevičius 535
ichelevičius Vladas 229
ichelkevičienė advyga 1170, 1171
ichelkevičius enrikas 535, 684, 1005
ichelkevičius Stasys 378
ichnevičienė Kazimiera 416
ichnevičius Antanas 429, 489
ichnevičius Bagdonas 865
ichnevičius Povilas 409
ichnevičius Pranas 439
ichnevičius Stasys 1102
ichnevičius igmantas 8, 14, 1063,
1517
ichnevičiūtė artyna 857
ickaitis 1345
ickėnas B. 267, 271
ickėnienė R. 1424
ickevičiai 1216
ickevičienė uzana 413
ickevičius 440, 887
ickevičius A. 301, 603, 1439, 1457
ickevičius Adolfas 492, 534, 1218
ickevičius Adolfas Rimvydas 307
ickevičius Adomas 602
ickevičius Aleksas 444
ickevičius Gediminas 1156
ickevičius Ignas 412
ickevičius onas 394, 1229
ickevičius Simas 443, 452, 1213–1215
ickevičius Stasys 22, 1194, 1525
ickevičius Vincas 374
ickevičiūtė Bronė 663, 1229
ickevičiūtė anina 899
ickevičiūtė arija 1147
ickevičiūtė Vaida 872
ickevičiūtė Veronika 1407
ickūnaitė anina 208, 210
icunskienė agdalena 534
ičiurinas I. 785, 790, 808, 813, 834
ičunskienė agdalena 378
ieldažytė na 331
igačiova uzefa 556
igevičienė Vincenta 573
igevičius uozas 386, 443, 472, 534,
553, 568, 573, 614
ikalanytė lena 655
ikalauskas Andrius 698, 1318
ikalauskas Stepas 318
ikalauskas Vidas 210, 636, 697, 698,
703, 705, 878, 912, 1452, 1526
ikalauskienė lena 208
ikalauskienė advyga 1399
ikalauskienė ikalina 421
ikalauskienė Rima 733, 854, 896,
1452, 1475
ikalauskienė Vida 8, 14, 211, 702,
703, 705, 912, 913, 1517, 1526
ikalkevičius enrikas 372
ikalojevičius onas 1489
ikalojevičius Radvila onas 172
ikas A. 798
ikelionienė Gražina 865, 866, 904
ikelionis Petras 97, 208–210, 633,
781, 938, 1035, 1393, 1452
ikelkevičienė Aniceta 722
ikelkevičius Aleksandras 1005

ikelskienė Danguolė 8, 14, 864,
872, 874, 875, 879, 880, 886, 888, 1438,
1453, 1502, 1504, 1517
ikėnas uozas 1049
ikėnas Vladas 313
iklovienė Anelė 732, 733
iklovis onas 627
ikna Povilas 418
iknevičius Alfonsas 488
iknevičius Antanas 423
iknevičius Benediktas 422, 423
iknevičius Simonas 423
ykolaitienė (Grušauskaitė) anina
1173
ykolaitienė anina 1166
ykolaitis Saulius 897
ykolaitis Vincas-Putinas 220
ikštinaitė milė 655
ikuckaitė Ingrida 905
ikuckis 1244
ikuckis uozas 323, 324, 336, 350
ikučianis Vladislovas 1411
ikulėnienė 1300
ikulėnienė Danguolė 20, 1290, 1309
ikutavičius 1395, 1397, 1399
ikutavičius A. 973
ikutavičius Andriejus 1195
ikutavičius Andrius 177, 227, 965
ikutavičius Ričardas 10, 16, 216,
222, 475, 476, 621, 622, 709, 751, 832,
837, 869, 884, 960, 1390, 1392, 1394,
1395, 1397–1399, 1428, 1453, 1501, 1502
ikutavičiūtė Inga 710
ikutienė Aleksandra 929
ikutienė Dangutė 935
ilaknis Gintautas 864
ilašius K. 236
ilčius Leonas 868
ilčius Raimundas 929
ilčiuvienė Uršulė 1138, 1139
ildažytė-Kulikauskienė ilda 1420,
1424
ilerytė Vytautė 1527
ilevskis R. 429
iliauskas Albinas 212
iliauskienė urga 805
ilienė Bronė 761
ilieška Valerijus 865
iliūkštis R. 1002
iliūkštis Rimgaudas 1487
iliūnaitė arcelė 680
iliūnas 1494
iliūnas Alfonsas 664
ilius Vacys 1133, 1134
iliušienė arija agdalena 435,
1005, 1405
iliušis 1495
iliušis Baltrus 105, 216, 339, 430,
434, 446
iliušis . 1209
iliušytė Alina 1405, 1406
ilochna 174
ilošas Aleksandras 1445
ilošas ( i osz) eslovas 304, 1445
ilvidienė Kazimiera 304, 389, 534,
1005, 1493
indaugas, karalius 189, 1028, 1033,
1036
inelga ykolas 455
inelgytė Stasė 455
inetienė lena 1120, 1138, 1139
ingaila Ksaveras 399
ingailaitė Valė 861
iniotas onas 444
iniotas Pranas 444
inkevičienė (Veličkaitė) Teresė 212,
761, 766, 869, 872, 874, 875, 888, 1165,
1170, 1171, 1173, 1526
inkevičius A. 104, 118
inkevičius enonas 210, 211, 888
invydas Samuelis 1309
ironas Vladas 1051
ironavičienė Apolonija 378
iselskaja Tauba 495
iselskiai 495
iselskis ordchelis 496
isevičaitė Felicija 663
isevičienė Kazimiera 389, 573
isevičienė V. 922
isevičienė Virginija 920, 922
isevičius Boleslovas 573
isevičius Leonas 673
isevičius auricas 399
isevičius ykolas 573
isevičius Rapolas 466
isevičiūtė 437
isevičiūtė Aldona 739, 747, 748, 760,
766, 768, 800, 812, 816
isevičiūtė Kristina 573
isiukevičius Romaldas 870
isiūnas Stasys 1268, 1272
isius Gediminas 1035
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isius Kazys 6, 12, 162, 181, 459, 494,
622, 942, 943, 965, 1230, 1390, 1517
iškauskas . 214, 218
iškauskas ( yszkowski) onas 214,
217, 218
iškinis Algimantas 170, 943, 948
iškinis Antanas 1413
iškinis otiejus 386
ištautai 308
itkievičius Leonas 306
itkiewicz- o tek L. 306
iuntė Akselis 1408
izara R. 868
izaras Romualdas 221
izarevičius Petras 741
izerevičiai 1217
izerevičienė 916
izerevičienė Genovaitė 1229
izerevičienė advyga 915
izerevičienė Kazimiera 382
izerevičienė na 425
izerevičius A. 676
izerevičius Adomas 357, 428, 456,
489, 1224
izerevičius Aleksandras 615
izerevičius Antanas 423, 424
izerevičius eslovas 864, 865
izerevičius onas 423, 1091
izerevičius uozapas 424
izerevičius Petras 207, 208, 455, 540
izerevičius Povilas 357, 378, 825,
1228, 1229
izerevičius Pranas 428
izerevičius Vaclovas 1186
izerevičius Vincas 105
izerevičius Vincentas 236, 424
izerevičiūtė Kazimiera 1150, 1151,
1154
izgaitis Kazimieras 409, 921
izgaitytė V. 715
leczka V. 168
lečka 943, 1490
lečka Kristupas 167, 1489
lečka Viktoras 167, 1489
lečka Viktorinas 213
ocevičiūtė-Brazienė ita 777
ockevičienė (Raškauskaitė) leonora
470
ockevičienė lena 573
ockevičius 553
ockevičius ( ackevičius, ockus)
onas 467, 486
ockevičius . 431, 432, 443–446,
467–470, 486, 552–554, 568, 573, 615,
1209, 1499
ockevičius V. 451
ockus Antanas 450
ockus ykolas 619
ockutė Goda 1527
ockutė Irena 731
odzeliauskienė inaida 266
oelendorfas . 57
oelendorfas tas Francas ( tto Franz
von
llendorff) 56
ogilevec Reda 703, 705, 710
olotovas V. 583
ongirdaitė Viktorija 871
ongirdienė Asta 640, 703, 705
onkevičienė Antanina 438, 449
onkevičius Algirdas 781
onkevičius Antanas 448
onkevičius aroslavas 1228, 1229
onkevičius onas 227
onkevičius Leonas 346, 363, 432,
447, 448, 457, 471, 472, 488
onstvilaitė 47
onstvilaitė L. 55
ontygaila elchioras 177, 178
ontygaila Povilas 175
ontygailaitė Sofija 170, 175
ontigailos 980
ontvila Adomas 193
ontvila Ignas 214
ontvila onas 488, 489
ontvila uozas 390
ontvila Kalikstas 390
ontvila Klemensas 390
ontvila Leopoldas 390
ontvila Vincas 737
ontvilaitė Alina 390
ontvilas onas 346, 348, 372, 489,
559, 654, 1207
ontvilas Kazys 372, 1207
ontvilas Klemensas 1207
ontvilas Vaclovas 618
ontvilas Vladas 372, 439, 654
ontvilienė Konstancija 214
ontvilienė alvina 382, 390, 567,
568, 573, 1198
ontvilienė na 573
ontvilienė Stasė 390
ontvilienė Stefanija 390
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ontvilienė Veronika 370
ontvilos 166, 171, 668
oravskiai 306
orkevičienė Vilma 717, 718
orkūnaitė-Lazauskienė A. 322
orkūnas 1292–1294, 1297, 1305, 1307
orkūnas A. 288, 770
orkūnas Andrius 871
orkūnas Antanas 1247
orkūnas ligijus uvencijus 9, 15,
1233, 1234, 1236, 1244, 1245, 1247, 1250,
1264, 1265, 1273, 1277, 1279, 1513, 1517
orkūnas okūbas 1304
orkūnas Kazys 1291, 1294,
1298–1300, 1309, 1515
orkūnas arijonas 1247
orkūnas V. 1108
orkūnienė Danutė 731
orkūnienė Gražina Teodora 9, 15,
1233, 1241, 1513, 1517
orta, karalienė 1028, 1033
ortenzenas G. 23
ostvila Petras 193, 497
ošinskis Vytautas 1390
otekaitienė anina 210
otelis S. 837
otiejūnaitė urga 4
otiejūnaitė na 40
otiejūnas Vytautas 747
otiekaitienė anina 210
otuza G. 24, 25, 32
otuzaitė ūratė 865
otuzas Kazys 667
ozūra Romas 1475
ozūraitienė lena 643, 761
ozuraitis Antanas 661
ozūraitis ligijus 709
ozūraitytė Irma 922
untianas Viktoras 702, 1504
uraška Grigorijus 656, 682
uravjovas ichailas-Korikas 236,
529, 681
urkaitė Rūta 40
usteikis Kazys 287
usteikytė (Balčiūnienė) Taida 1408,
1410
ušynskis onas 439
uzikevičius Kazys 444, 448, 655, 1494

N

Nabijevas hazi 207, 524, 527, 532
Nacevičius Stasys 768, 769
Nagatinai 252
Nagevičienė Veronika 454, 1214
Naginevičius atas 1527
Nagius-Nagevičius (Nagevičius)
Vladislovas Antanas 287, 307, 374, 427,
433, 436, 444, 446, 450, 473, 474, 492,
534, 623, 677, 678, 828, 889, 983, 984,
989, 1204, 1206, 1209, 1213, 1215–1217,
1401, 1453, 1486, 1493, 1494, 1496, 1502
Naidzinavičius Romas 703, 705
Naktinis Povilas 448
Nakutis dvinas 1527
Nalevaika ugenijus 896
Napoleonas Bonapartas 823, 1038,
1318, 1319, 1440
Narbutas Šarūnas 713
Narbutienė uzė 440
Narbutienė Rima 639
Narečionis Romualdas 861
Narevičienė Teklė 534
Narevičius Povilas 178
Naryškinai 915
Narkevičienė A. 675
Narkevičienė Anelė 654, 664
Naruševičienė D. 904
Naruševičienė na 747
Naruševičius Alvydas 211, 212, 761, 1526
Naruševičius onas 747
Naruševičiūtė Genovaitė 1257, 1264
Narutavičiai 191
Narvičienė Aldona 209
Nasedkin V. 24, 25
Nasvytienė Salomėja 290
Nasvytis Algimantas 633
Nasvytis otiejus 289
Natkevičaitė-Ivanauskienė arija 40,
43, 53, 55
Nauboravičiūtė arė 665
Naučius Gediminas 1475
Naujalis 89
Naujalis . 98, 839, 1393, 1453, 1502
Naujalis onas 427, 430, 676
Naujalis uozas 226, 886, 888, 1438,
1443
Naujokas R. 650
Naujulis uozas 440, 441
Nausėda 1077
Nausėda Vladas 210
Navakas . 1411

Navakas Kazys 287
Navakas K stutis 709
Navardauskas K. 1424
Navardauskas R. 1424
Navasaitis A. 63
Navasaitis S. 97
Navasaitis Stasys 668
Navickaitė Audronė 638, 717, 718,
720, 875, 876, 1454
Navickaitė L. 542, 918, 921
Navickaitė Vida 867
Navickas Alfonsas 1227
Navickas Kostas 392
Navickas ykolas 424, 531
Navickienė ( ažeckaitė) advyga 1454
Navickienė lena 416
Navickienė advyga 547
Navickienė S. 698, 702
Navickienė Snieguolė 697
Navikas . 1105
Nebrigienė-Šikšnienė uzefa 676
Nekanda Trepka arija 124, 125
Nekraševičius onas 174
Nekrašienė R. 816
Nekrašiūtė Neringa 710
Nekroševičienė Regina 636, 639
Nekrošienė Alina 208
Nekrošienė ulija 369
Nekrošiūtė I. 824
Neliubšys ilvinas 1475, 1525
Nemčinskas Anicetas 822, 837, 1441
Nemčinskienė 861
Nemeikšytė-Liutvinienė anina 729
Nemickas Balys 583
Nemyra onas 1028–1030
Nemūra 921
Nenienė ( eilūnaitė) Bronislava 1232
Nėnis okimas 425
Nėnis uozas 425
Nenis Vincas 339
Nėnys Vincas 341
Nėnius Kazys 618
Nėnius Petras 761
Nėniūtė olita 768
Nenortaitė lena 857
Nerevičienė Teklė 568, 573
Nerevičius Aleksandras 409
Nerevičius Augustinas 409
Nerevičius onas 409
Nerevičiūtė lžbieta 569, 573
Nėris S. 796, 1443
Nesteckis A. 1082
Neverauskienė Teodozija 908
Nevėrienė Rima 875
Neviažskis . 982
Nevinskas Andrius 400, 538
Nevinskas P. 122
Nevinskienė lena 400
Nevinskienė na 400
Nevinskis 917
Nevskis Aleksandras 1462
Niauronienė 921
Niauronis 542, 920
Niebaum 1300
Niewodnicza skis Tomaszas 182
Nikalojus I, caras 214, 217, 1491
Nikitinas Vladas 884
Nykšta 1325
Nykšta onas 1325
Nikžentaitis Alvydas 1031
Nivinskai 308
Nivinskas 362
Nivinskas Andrius 123
Nivinskas onas 1187
Nivinskas Vladas 386
Nobel- leinikova arta 284
Noreika Adomas 404
Noreika Antanas 380, 435, 436
Noreika Ignas 435, 436
Noreika onas 435, 436
Noreika Laimonas 694, 709, 833,
863, 895
Noreika ykolas 380
Noreika Tomas 402
Noreika Vytautas 566, 615
Noreikaitė Karolina 878
Noreikaitė Verutė 435, 436
Noreikavičius otiejus Povilaitis 191
Noreikienė 859
Noreikienė advyga 566, 615
Noreikos 166
Norkaitis onas 1274
Norkus B. 509, 518, 519
Normantas Pranas 866
Norvaiša Adomas 232, 235, 330
Norvaiša Alfonsas 318
Norvaiša Antanas 235, 330
Norvaiša Antanas (Strickis) 231
Norvaiša eronimas 318, 330, 369
Norvaiša Petras 330
Norvaiša Stasys 318
Norvaiša Teodoras 330

Norvaiša Vytautas 318
Norvaišaitė lena 330
Norvaišaitė milija 318, 857
Norvaišaitė Liuda 330
Norvaišas Antanas 227, 232, 330
Norvaišienė na 369
Norvila Rimantas 228
Norvilas Algimantas 863
Norvilas Povilas 443
Norvilė Ilona 924
Nosikas Icikas 349
Novelis uozas 405
Novelis Vincas 405
Novickas ykolas 456, 1207
Novickienė Adelė 573
Novikova Veronika 211
Novikovas 555
Nušičius B. 1467
Nutautas Vytautas 212, 649, 667,
705, 735
Nutautienė Virginija Violeta 8, 14,
667, 931, 1518
bakevičienė Aleksandra 389
bakevičienė Rozalija 177
bakevičius Feliksas 389
bakevičius ykolas 389
belienienė 440
belienis 440
bstas anas Konradas ( bst an
Konrad) 163
elsenas aris 1497
gariovas N. P. 781
ginskaitė eronimienė aševskienė
na 176
ginskaitė na 167, 171, 176, 178, 190
ginskaitė ofija Antanina 332
ginskiai 172, 191
ginskienė-Valavičienė Kotryna 190
ginskis Kazimieras 1440
ginskis otiejus 190
ginskis otiejus Bagdonaitis 173
ginskytė . 191
ginskytė-Kuncevičienė-Deltuviškienėaševskienė na 191
kunis uozas 374, 1407, 1409
kunytė Paulina 20
lesienė 256
leškevičienė advyga 370, 574
leškevičius Vytas 574
leškevičiūtė orta 574
lkštinaitė Dalia 709
lkštinas onas 7, 13, 210–212, 545,
621, 761, 763, 770, 774, 801, 843–847,
909, 1502, 1518
lkštinienė Birutė 8, 14, 21, 761, 908,
909, 1518
naitis Kostas 1076
ngircai 308
pulskis 227
rant Sofija 405
rda uozapas 227
renburgskis Ilarionas 524, 530, 538
rentas uozas 452, 874
rentas Stasys 394
rentienė Virginija 777
rtelijus A. 182
rvidas Vilius 897
sauskienė Valerija 390
sipovičiai A. ir A. 276
ssuchas 305
strovskis A. 863
škinaitė-Blynienė Irena 609
vsenas ečislovas 416
vsenas Vaclovas 416, 1184, 1185
zolas Romualdas 1536
zolinia anina 899
žalas Vincas 768, 769, 801
žalinskaitė Dalia 866
žarovska Lidija 300

P

Pabrėžaitė Angelė 766
Pacauskai 1177, 1239
Pacauskaitė Skaistė 698, 924
Pacauskas eslovas 866
Pacauskas Dominikas 404
Pacauskas Kazys 386, 449
Pacauskas otiejus 404
Pacauskas Stasys 344, 346, 1239, 1241,
1245
Pacauskas Vincas 402
Pacevičiai 171
Pacevičius Adolfas 207, 532
Pacevičius Algirdas 435, 439, 440, 534
Pacevičius urgis 374
Pacevičius Karolis 388
Pacevičius Kazys 207
Pacevičius ečislovas 388
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Pacevičius Petras 177
Pacevičius Stasys 587
Pacevičius igmas 394
Pachnikas A. 1102
Pachnikas Aleksandras 741
Pachnikas Aleksas 208, 1100
Pačiuipa uozas 455
Pačiuipaitė Asta 708
Pačiuipaitė Daiva 708
Pačiuipaitė anina 900
Pačiuipaitė Viktorija 455
Padaiga V. 117, 118
Padleckas Stasys 884
Padolskienė arina 866
Pakalnis uozas 712
Pakštys Adomas 424
Palaima 1424
Palaima Darius 115
Palaima Klemensas 5, 7, 11, 13, 19,
20, 55, 104, 108–112, 115, 118, 210–212,
476, 545, 621, 743–747, 749, 750, 760,
773, 781, 801, 802, 827–829, 834, 837,
895, 1397, 1428, 1482, 1502, 1518
Palavinskai 881, 884
Palavinskaitė A. 883
Palavinskaitė Aleksandra 315
Palavinskaitė Ilona 855, 1117, 1139
Palavinskaitė oana 315
Palavinskaitė agiliona, žr. Staliūnienė
agiliona
Palavinskaitė Neringa 1339, 1350–1355
Palavinskaitė na 316
Palavinskaitė Rita 883, 885
Palavinskaitė Stefanija 316
Palavinskas A. 883
Palavinskas Adolfas 315, 317, 319,
369, 866, 882, 1496
Palavinskas Algirdas 317, 857, 858
Palavinskas Antanas 315–317, 369,
448, 618, 881, 882, 884
Palavinskas dvardas 316, 837, 867,
882–884
Palavinskas . 883
Palavinskas onas 317
Palavinskas uozas 317, 858
Palavinskas Ričardas 317, 1454
Palavinskas V. 883
Palavinskas Vytautas 316
Palavinskienė Veronika 825, 837, 855,
922, 1141, 1144–1146, 1148–1152, 1155,
1339, 1348, 1350–1355, 1454
Palčinskienė S. 922
Paleckaitė lena 330
Paleckiai 256
Paleckienė arijona 568, 576
Paleckis 251
Paleckis . 1075
Paleckis Vytautas 208
Paleckytė Rasa 909
Palepšienė Aldona 1138
Palepšytė Dalia 1117, 1138
Palijenko V. P. 29
Palionis Alfonsas 56
Paliulionis ečislovas 230
Palšaitis . 1040
Paltanavičius S. 650
Paltanavičius Saliamonas 360, 674
Paltanavičius Vytautas 674
Pancernienė Valentina 896
Panfila onas orkus 689, 1454
Panfilienė Salomėja 207, 831, 834, 837,
1391, 1455
Pangonis Alvydas 7, 13, 627, 629,
630, 1455
Pangonis onas 1518
Papamichael-Koutroubas A. 1103
Papartienė V. 661
Papartienė Veronika 1494
Paplauskaitė-Brazaitienė Anelė 921, 922
Paplauskas Petras 1473
Parnavauskas Izidorius 352, 353
Paršeliūnas onas 737
Parulis Aloyzas 915, 919
Paschalskis Ksaveras 857, 866
Paschalskis Vytautas 455
Paskalskienė ikalina 383
Paskalskis uozas 383
Paskalskis ykolas 383
Paspirgėlienė ydrūna 766
Paškauskas ikas 334
Paškevičienė Karolina 386
Paškevičienė Vida 732
Paškevičius Algis 627
Paškevičius arijonas 770
Paškevičius P. 1092
Paškevičius Petras 389, 653, 665
Paškevičius Pranas 455
Paškevičius Stasys 1572
Paškevičiūtė Aleksandra 664, 667
Paškevičiūtė Alina 731
Paškys Petras 534
Patalauskienė lena 679

Patapavičius R. 63
Patašius . 1054
Patašiūtė Asta 872
Patašovas Darofėjus 357, 1230
Patašovienė Stefanija 378
Patinskaitė glė 871
Patyševa Stepanida 487
Patyševas Dorofejus 487
Patyševas Leonidas 487
Patyševas Pimenas 487
Patupienė Aldona 715
Paukštaitienė Danutė 8, 14, 904, 1455,
1518
Paukštaitis A. 905
Paukštė Dainius 631
Paukštytė Rasa 1106, 1107, 1118,
1120, 1122
Paulaitienė Aušrelė 209, 210
Paulaitis enrikas 208, 209, 1455
Paulauskaitė Lina 736
Paulauskaitė eilutė 723
Paulauskaitė-Šniuolienė na 669
Paulauskas 682
Paulauskas eslovas 115, 637, 638,
641, 761, 766
Paulauskas okūbas (Pavlovskij akov)
682
Paulauskas onas 209
Paulauskas Stasys 908, 1189
Paulauskas Vladas 105, 350, 352, 428,
445, 454–456
Paulauskienė A. 454
Paulauskienė lžbieta 376
Paulauskienė na 209
Paulauskienė Vita 736, 766, 1102
Paulauskis okūbas 656
Paulavičienė milija 390
Paulavičienė na 396
Paulavičius Leopoldas 347, 390
Paulavičius Stasys 557
Paulavičius Vytautas 207, 208
Paulavičius Vladas 872
Paulavičius Vladislovas 210, 888
Paulavičiūtė (Dobravolskienė) ofija 860
Paulavičiūtė Dita 866
Paulavičiūtė lena 209
Paulavičiūtė Gabrielė 300
Paulavičiūtė advyga 297
Paulavičiūtė Veronika 886
Pauliukaitis 234
Pauliukaitis Aleksas 450
Paura Kazys 434
Pautilienė Salomėja 689
Pauža D. . 64
Pauželienė Alma 871
Pavalkis onas 822
Pavalkis Viktoras eronimas 698, 1456
Pavėsis onas 654, 715
Pavilioniai 1198
Pavilionienė Domicelė 1198
Pavilionienė ita 723
Pavilionis uozas 1198
Pavilionis Petras 1198
Pavilionytė Genovaitė 1198
Pavilonis Liudas 221
Pazla okūbas 171
Pažėra Antanas 1473
Pažėra Darius 22, 1473, 1476, 1525
Pažėra dvardas 673
Pažėra Raimundas 22, 1473, 1525
Pažėrienė Neringa 1473
Pečeliūnas Saulius 1092
Pečiukaitienė Vida 724, 725
Pečiulis Remigijus 896
Peleckis indaugas 878
Penkauskas Rymantas 1417
Penkinas dvardas 211, 1474, 1526
Penkinienė ugenija 766, 778, 779,
1474, 1526
Penkinienė Rasa 735, 736
Perevičienė L. 991
Perminas Ignas 227
Perrtot ichelio 183
Peršinas 528
Peršinas Arkadijus 207, 524, 527,
532, 533
Peseckas Leonardas 386
Pesevičienė na 215, 387
Pesevičius Vladislovas 387
Pesevičiūtė- iliušienė 917
Pėstininkas Algimantas 212, 632, 1473,
1526
Pėstininkienė anina 639
Pėstininkienė arija 1182, 1328,
1330–1333, 1335
Peštokas Ambraziejus 227
Pėtelis K stutis 5, 11, 104, 1518
Petkevičiai 172, 190, 1014, 1206
Petkevičius Kristupas 176
Petkevičienė Aleksandra 1390
Petkevičienė Laimutė 130, 747, 772,
773, 802

Lietuvos valsčiai

Petkevičienė Rima 768
Petkevičius 173, 1178
Petkevičius Alfonsas 456, 489
Petkevičius onas 176, 1489
Petkevičius uozas 392
Petkevičius Kasparas 1527
Petkevičius Laurynas 177
Petkevičius amertas 393, 399, 1179
Petkevičius atas 1487
Petkevičius atisas ( atas) 173
Petkevičius erkelis 190, 1304, 1456
Petkevičius indaugas 98
Petkevičius otiejus 173
Petkevičius Polikarpas 109, 208, 741
Petkevičius Reimondas 393, 416
Petkevičius Stasys 416
Petkevičius Vytautas 370, 750, 895
Petkevičius- edka urgis 190
Petkevičiūtė Sofija 177, 178
Petkūnas V. 1057
Petniūnas Stanislovas 1079
Petniūnienė Romutė 906
Petraitis Algis 1066
Petraitis onas 424
Petraitis Kazys 429, 432
Petraitis V. 837
Petraitytė-Talalienė glė 718, 903
Petraševičius artynas 191, 215, 218
Petraševičius (Pietrosziewicz) ikalojus
218, 236
Petraševičius ykolas 215, 1491
Petraševičius Steponas 191
Petrašiūnienė Adelė 210
Petrauskaitė elanija 833
Petrauskaitė Regina 664
Petrauskaitė V. 1323
Petrauskas A. 98, 452
Petrauskas Albertas 1488
Petrauskas Algimantas 1035
Petrauskas Antanas 450, 452
Petrauskas . 1072
Petrauskas uozapas 382
Petrauskas uozas 357, 1230
Petrauskas Kipras 751, 1464
Petrauskas arius 1082
Petrauskas ikas 448, 1464
Petrauskas indaugas 880
Petrauskas V. 104, 118
Petrauskienė Asta 875, 876, 880, 902,
1527
Petrauskienė Pranciška 1239, 1240, 1278
Petravičius vidijus 1527
Petreikis T. 164
Petrikaitė-Tulienė Konstancija 863
Petrikas Kostas 493, 534, 1005, 1209
Petrikienė advyga 534, 1005
Petryla Petras 764, 802
Petronienė ( oneliūnaitė) na Danutė
768–770, 802
Petronis Pranas 764, 771, 803, 872
Petronis Šarūnas 708
Petronis Vincas 451
Petronis Vytautas 1414
Petroševičius ikalojus 954
Petroševičius ykolas 943
Petrovas 524
Petrulis Bronius 443, 445, 677
Petrulis . 457
Petrusevičius onas 370
Petrusevičius Kazimieras 1207
Petrusevičius Vytautas 370
Petrusevičiūtė Veronika 207
Pikčilingienė Sofija 1502
Pikelis Stanislovas 339, 341, 374
Pikovskis Kazimieras 168
Pikšrys Vytautas 209
Pikšrytė Neringa 930
Pileckis Simonas 56
Pilipauskas Arūnas 697, 711
Pilipavičienė Laima 910
Pilipavičius Algis 115
Pilipavičius urgis 615
Pilipavičiūtė Kamilė 941
Pilitauskienė Kristina 718
Pilkionienė Rimgailė 4
Pilovnikas Isajus 4, 277, 443, 500, 501,
660, 1061, 1219, 1222, 1571
Pilovnikas Lipmanas 357, 1229
Pilsudskaitė Laimutė 1156
Pilsudskaitė Sofija 411
Pilsudskis Antanas 411
Pilsudskis uozas 411
Pilsudskis Povilas 411
Pinkuvienė ūratė 723
Pinokurovas Gavrilas 268
Piotrowski K.
459
Piročkinas Arnoldas 6, 12, 483, 1518
Pirvicas 1244
Pirvicas Gustavas 1238
Pisankaitė na 400
Pisankaitė Teodora 400
Pisankas Kseverinas 400
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Pisankas igmas 400
Pisareva Nadiežda 867
Piščiulkaitė 857
Piščiulkaitė Valerija 208, 865
Pivoraitė Vytenė 285
Pivoras Nerijus 285
Pivorienė Aurelija 292
Plačiakis dvardas 715, 866, 884
Plačiakytė argarita 866
Platelis Kornelijus 781
Plaušinaitytė Viktorija 668, 669, 714
Plaušinaitytė- idonienė V. 669
Plavinskas uozas 1060
Plechavičius 1495
Plechavičius Aleksas 421
Plechavičius Povilas 421, 1064
Pleikys Rimantas 1084, 1086
Pleirytė na 1386
Pleirytė-Puidienė (Vaidilutė) . 832,
1385–1387, 1393
Plentauskienė Stasė 391
Plerpienė ugenija 211, 212
Pleščėjevas urlovas Ivanas
Timofėjevičius 172
Pletas Petras 1482
Plevakas Kazys 340
Plevako Teklė 387, 1282
Plieskis Antanas 627
Plikšnys Raimondas 1391
Plioplys Vytautas 654, 685, 687, 688
Plisauskas uozas 443
Plitinskas Bronius 353
Pliurantel liza 522
Pliuškytė Kazė 207, 859, 861
Pocevičienė Kaziūnė 1408
Pociūnas A. 829
Pocius Petras 211
Počiuipaitė-Grigaitienė alina 698,
708, 1456
Počiulpienė ikalina 837
Podbeckaitė advyga 294
Podeckienė Sigita 935
Podeckis Benas 713
Poderys R. 1391–1393, 1398
Podleckis 926
Poklaitis arijonas 425, 1281
Politaitė Virginija 905
Poniatovskis Stanislovas Augustas,
karalius 162
Poniškaitytė Stasė 208, 729
Popeliučka Klemensas 286, 287
Portnojai 495
Poška Dionizas 751
Poškaitienė advyga 864
Poškaitienė Vidimanta 55, 56, 65,
98, 829
Poškus A. 55, 56, 65, 98
Potocka 168
Povilaitienė Uršulė 318, 369
Povilaitis Antanas 1041, 1054
Povilaitis Ferdinandas 318, 369
Povilaitis Vytautas 864
Povilionienė Domicelė 1139
Požėra Darius 1474
Požėra uozas 750, 895
Požėros 308
Požerskienė Stasė 397
Požerskis Kostas 397, 399
Požerskis Romualdas 1417
Pranaitienė . 876
Prancevičienė Renata 921
Pranciulevičius Paulius 827
Pranckevičiūtė ūratė 900
Pranckietis Viktoras 1523, 1526
Pranculis B. 1082
Pranevičė Karolis 372
Pranevičienė Ieva 373
Pranevičienė Liudvika 378
Pranevičius 925
Pranevičius Antanas 340, 342, 345,
346, 427, 430, 442
Pranevičius onas 372, 373
Pranevičius uozas 860
Pranevičius Karolis 164, 340, 350, 356,
373, 428, 486, 925, 1231
Pranevičius Kazys 372, 373, 440
Pranevičius Leopoldas 440, 489
Pranevičius Petras 372, 373
Pranevičius Sigizmundas 236
Praniauskai 166
Pranienė 256
Prankaitė- iklovienė Anelė 729, 731
Pranskevičienė ofija 210
Pranskietienė Danutė 673
Pranskuvienė ulija 512
Prapuolenis Bronius-Pašeiniškis 474, 476
Prapuolenis Leonas 486
Praspaliauskienė R. 1109
Praspaliauskis Danielius 869
Praščiūnas Vincas 209, 828
Praškevičienė Loreta 703, 705
Praškevičienė Rita 211

Praškevičius onas 6, 7, 10, 12, 13,
16, 19–21, 109, 229, 544, 632, 634–637,
647, 835, 838, 648, 870, 1081, 1090,
1184, 1196, 1339, 1446, 1456, 1471,
1518, 1524, 1525
Pravilionis Stasys 207, 208
Preikša Vaclovas 860, 887, 888
Preišegolskis Abramas 497
Prelgauskas Valdemaras 97, 1456
Prelgauskienė (Urbutytė) Regina 19, 20,
211, 641, 643, 732, 733, 735, 833, 1457
Prelgauskis Vladas 1390
Premeneckaitė- onušienė Genutė 513
Premeneckas onas uozas 513
Premeneckas uozas 405
Premeneckas Vytautas 513
Premeneckienė Aleksandra 513
Prestonas Tomas ildebrandas 120
Prialgauskas enrikas 433, 447, 451,
453
Prielgauskas onas 1089, 1091
Prielgauskas Stepas 882, 883, 1090,
1091, 1224
Prielgauskienė na 1092
Prijalgauskas enrikas 894
Prikockienė A. 986
Prišgintaitė advyga 449, 673
Progulbickienė uzefa 1405
Prokapas onas 1228
Prokapas Petras 1228
Pronckaitytė Pranė 454
Prosekina Nina 597
Prosekina Paša 597
Proškevičius onas 737, 738, 750
Proškinas Aleksandras 488
Protazas 294
Prozorai 1486
Prozoras 172, 178, 239, 243, 244
Prozoras uozapas 243
Prozoras Adomas onas 168
Prozoras Antanas 169
Prozoras . 178
Prozoras uozapas 238
Prozoras uozapas Antanas 168, 1457
Prozoras uozas 213
Prozoras auricijus 169, 172, 274,
999, 1457, 1490
Prozorai 981
Prunskienė Kazimiera 781, 1463
Prūsaitė . 95, 98
Ptašinskas Pranas 378, 1230
Ptolemaėjus K. 181
Pučinskas Vytautas 864
Pudzevičius Bronius 1216
Pudzevičius uozas 1219
Puida 1388, 1391–1393
Puida Algirdas 1387
Puida Gediminas 1390
Puida Kazys 10, 16, 622, 719, 832,
836, 837, 1007, 1008, 1021, 1091, 1199,
1385–1393, 1398, 1457, 1485, 1487, 1511
Puidaitė imoza 1387
Puida Sigurdas 1387
Puida- egeta P. 1485
Puidienė 1387, 1389
Puidienė Stefanija 534, 1199, 1209,
1388–1390
Puidos 1388–1390
Puidos K. ir . 1387
Puišo udita 1422, 1424
Pukelis Benediktas 1075, 1078
Pūkienis Grigalius 980
Pulkauninkas Antanas 1061, 1063
Pundzevičius Stasys 473
Puodzevičiūtė Teresė 401
Puodžiūnas 922
Puodžiuvienė lena 1161
Pupkevičius Klemensas 404
Pupkienė Vilma 697, 703, 705, 724,
725
Purvinas 71
Purvinas rikas 40, 98
Pusčiūtė-Gabrilavičienė Paulina, žr.
Gabrilavičienė Paulina
Puskepalienė Audronė 1526
Puskepalis Algis 1092
Puskunigienė advyga 415, 569, 574
Puskunigienė uzė 554, 566, 568, 574
Puskunigienė Regina 1092
Puskunigis Algimantas 569, 574
Puskunigis onas 353, 447, 554, 566,
568, 569, 574, 615
Puskunigis uozas 352–554, 566, 615
Puskunigis Kazys 346, 353, 363, 443,
447, 448, 486, 554, 569, 574
Puščykovas 301
Puškinas A. 583
Puškorius . 634
Puškorius Raimondas 1081, 1082
Puškorius Raimundas 1488
Putelis L. 772
Putna . 1415

Putrienė ( asimauskaitė) ita 211,
212, 921, 923, 1457, 1458
Putrius Stanislovas 218
Putvinas P. 1438
Putvinskas-Putvys Vladas 441
Putvinskis S. 122
Puzinas . 143, 161
Puzinas ykolas 168
Pužaitis Antanas 623, 1502, 1524, 1526
Pužaitis K stutis 697
Pužaitytė Lina 872

R

Racevičius onas 226, 865
Rachlevičius Leopoldas 338
Rachuba A. 168
Račyckas uozas 440
Račinskas A. 904
Račinskas Antanas 653, 685, 686, 1458
Račinskas ečys 1499
Račiūnas Antanas 289, 886
Račiūnas Leonas 737, 738, 751
Račka enrikas 455
Račkai 308
Račkaitis V. 55
Račkauskas Augustinas 227
Račkauskas Karolis-Vairas 1389
Račkauskas Kazimieras 833
Račkauskas Stasys 208
Radavičienė Tavosė 865, 932
Radavičiūtė-Gavrilčikienė glė 736
Radikavičiai 191
Radimonas Algirdas 1055, 1066
Radimonas Antanas 623, 826, 837, 1502
Radimonienė G. 1102
Radimonienė anina 209, 210
Radimovas Antanas 1223
Radkevičienė arijona 207
Radvila Albrichtas 167, 168, 1105
Radvilavičius Kazimieras 348
Radvilienė na 167
Radzevičė (Šidlauskaitė) lena 809
Radzevičiai 172
Radzevičienė Leokadija 377
Radzevičienė Teodora 378
Radzevičienė Vida 1526
Radzevičius 349, 1222, 1491
Radzevičius A. 768
Radzevičius Adomas 829
Radzevičius Agatonas 1414
Radzevičius Audrius 759, 768, 803, 843
Radzevičius Bernardas 452, 453, 1498
Radzevičius onas 1063–1065
Radzevičius Valentinas 1526
Radzevičius Vytautas 639, 1526
Radzevičius enonas 108, 111
Radzevičiūtė lena 1166
Radzevičiūtė Nijolė 212
Radziminskienė Stasė 400
Radzinskis . 1468
Radžiukynaitė Leonija 661, 682
Radžiūnas 883
Radžiūnas Algis 910
Radžiūnas . 882
Radžiušas Antanas 211
Ragaišienė 1300
Ragaišienė Vilija 1309
Ragaišis 437
Ragaišis Bronislovas 1091
Ragaitė Lina 724
Ragalskytė Felė 289
Ragauskaitė 609
Ragauskas P. 823
Ragažinskienė Irena 696, 697, 827,
834, 837, 872, 874, 875, 1526
Raginytė- uklienė Rožė 908
Raibšteinas 1263
Raila A. 770
Raila Algimantas 545
Raila uozas 402
Raila Romualdas 547, 636, 641
Railienė Vida 924
Railos 1177
Rainienė Vladislava 389
Rainys (Reinys) Vincas 488
Rainys Apolinaras 389
Rainys . 336, 337
Rainys Vincas 431, 432, 488, 490
Rajeckas Vladas 689, 833
Rakauskaitė Danutė 569
Rakauskaitė na 569
Rakauskaitė ita 1117, 1138
Rakauskas 350
Rakauskas A. 1092
Rakauskas Algimantas 569
Rakauskas Gediminas 569
Rakauskas Valdas 1526
Rakauskas Vincas 350, 353
Rakauskas Vytautas 569
Rakauskienė glė 1526
Rakauskienė Genė 207, 857

B A B TA I

Rakauskienė anina 574
Rakauskienė Katrė 419, 437, 438
Rakevičiai 166
Rakevičienė Agota 619
Rakevičienė alvina 373
Rakevičienė ofija 208
Rakevičius Aleksandras 373
Rakevičius onas 372, 373, 489
Rakevičius Pranas 439
Rakevičius Vladas 373, 439, 440, 822,
833, 1502
Rakevičiūtė Diana 833
Rakevičiūtė lena 455
Raktelis Vladas 486
Ramanauskai 1199
Ramanauskaitė 921
Ramanauskaitė Adelė 419
Ramanauskaitė Albina 837
Ramanauskaitė Ieva 402
Ramanauskaitė Kristina 921
Ramanauskaitė na 419
Ramanauskaitė Teodora 419
Ramanauskaitė uzana 419
Ramanauskas 447
Ramanauskas A. 1450
Ramanauskas Albinas 540
Ramanauskas Algis 164
Ramanauskas Andrius 419
Ramanauskas Antanas 419, 618, 682
Ramanauskas Bronius 164, 837
Ramanauskas duardas 402
Ramanauskas dvardas 347
Ramanauskas onas 615, 1219
Ramanauskas uozas 346, 402, 417,
1230
Ramanauskas artynas 402, 719, 823,
889, 1199
Ramanauskas ykolas 378
Ramanauskas Saulius 639
Ramanauskas Simas 347
Ramanauskas Stasys 207, 532
Ramanauskas Tamošius 1224, 1228
Ramanauskas Tomas 339
Ramanauskas Vaclovas 618
Ramanauskas Viktoras 515, 615, 1493
Ramanauskas Vincas 1199
Ramanauskas Vladas 419
Ramanauskienė 557
Ramanauskienė Angelė 768
Ramanauskienė Klementina 419
Ramanauskienė Rozalija 399
Ramanauskienė Stasė 207, 525, 527,
532, 557
Ramanauskienė Uršulė 419
Ramanauskienė ofija 378, 455
Ramanavičienė Leokadija 929
Ramančiuckas Albinas 621, 697, 703,
705, 837
Ramančiuckienė (Luotaitė) Dalija 632,
641, 1458, 1526
Ramašauskas gidijus 1527
Ramašauskienė Vita 1527
Ramonas A. 1105
Ramonas Viktoras 1231
Ramonienė Doma 445, 449, 674
Ramuckas Aleksas 620
Ramuckas Andrius 424
Ramuckas Antanas 424, 682
Ramuckas onas 424
Ramuckas uozas 424
Ramuckienė 1092
Ramuckienė na 380
Ramuckienė ofija 421
Ramuckis Aleksas 207, 532
Ramuckis Boleslovas 421
Ramuckis onas 347, 421
Ramuckis Pranas 421
Ramuckis Vincas 421
Ramusas Antanas 221
Randienė G. 1318
Randys 727
Randis
antvydas 705
Randis gidijus 706
Randys antvydas 640
Randis antvydas 712
Randomanskienė Felicija 415
Rasčiukas uozas 1232
Rasimaitė-Baranauskienė arija 738
Rasiukevičiūtė Neringa 846
Rasskazov 564
Rastawieckis . 180
Rastenis 589
Raščikas uozas 383
Rašinskaitė ulė 574
Rašinskas onas 209, 443, 566, 574,
633, 929
Rašinskas ečislovas 554, 568, 574,
996, 1209, 1440, 1458, 1486
Rašinskienė Albina 748, 773–775, 803,
870, 874, 886, 888, 1208, 1397
Rašinskienė Pranė 567, 574
Rašinskienė ofija 421

Raškevičienė Lina 1527
Rašomavičius 43, 50, 52, 54, 60, 72
Rašomavičius V. 55, 98
Ratautas igmas 1054
Ratkeliai 127
Ratkelienė ulija 356, 378, 574
Ratkelienė Laima 84, 126
Ratkelis Algirdas 21, 84–86, 126, 127,
636, 719, 834, 836, 838, 870, 878, 879,
884, 1026, 1029, 1030, 1078, 1458, 1482,
1518
Ratkelis Vytautas 428, 429, 448, 574
Ratkelis Vladas 350, 353, 428, 430,
443, 445, 553, 554, 568, 574, 615, 1499
Ratkelytė Genovaitė 574
Ratkevičienė arijona 378
Ratkevičius onas 743
Ratkevičiūtė lena 619
Ratkevičiūtė Rita 1156
Raubos 308
Raudienė R., žr. Virbickaitė-Raudienė
Rūta
Raudonienė 922
Raudonienė Dainora 703, 706, 732,
733, 735, 1526
Raudonikis Petras 488, 492, 534, 1021
Raudonikis Romanas 443
Raudonis Laimutis 759, 765, 774–776,
780, 803
Raudonytė Austėja 1527
Raupys G. 421
Razalevičius 1224
Raziulienė Genovaitė 211
Raziulis Alvydas 212
Razma urgis 635
Razmukaitė arija 9, 15, 1310, 1518
Razumaitė Antanina 663, 666
Ražinskas ečys 492, 534
Rėgelis Konstantinas ( onstantin
Andreas von Regel) 40
Reibšteinas Dovydas 349
Reidas . 1386
Reilly F. . . 182, 187
Reinienė (Keruckaitė) milija 574
Reinys G. 1063
Reinys Vytautas 574
Reivytis V. 515
Rekašiai 306
Rekavičius Vladas 623, 1464
Rekertas Vaclovas 431
Rekevičienė (Šalkauskaitė) Sofija 512
Remeika Gintautas 476, 621
Remeika Vladas 443
Remeikienė Pranė 1119, 1139
Remišauskas ikalojus 1407
Repinas Ilja 163
Rerichas Nikolajus 163
Reznickis haimas 458, 496, 497, 500
Reznickis auša 495, 496
Rybinskienė lena 455
Ribišauskas Kazys 312
Ribokas 67, 69
Ribokas D. 98, 116, 118
Rickevičienė R. 979, 981, 982, 986
Ryla . 53–55, 98
Ryliškis Antanas 747
Ryliškis Stasys 857
Rimas Ričardas 639
Rimavičienė ulija 377–379
Rimavičius Stepas 208
Rimdeikaitė na Anastasija 1526
Rimkevič agdalena 405, 1282
Rimkevičiai 1207
Rimkevičienė Irena 804
Rimkevičius 440, 605
Rimkevičius Algirdas 490
Rimkevičius Andrius 405
Rimkevičius . 1215
Rimkevičius Kazys 389
Rimkevičius L. 770, 773
Rimkevičius Liudas 745, 888
Rimkevičius Liudvikas 209, 773, 804
Rimkevičius arius 639
Rimkevičius Simonas 370, 405
Rimkevičius Stanislovas 405
Rimkevičiūtė Kristina 389
Rimkienė uzė 1157, 1160
Rimkienė arijona 415
Rimkienė Violeta 941
Rimkus Andrius 1329
Rimkus Antanas 452, 453, 544, 1331
Rimkus Dautartas 285
Rimkus uozas 587
Rimkus Stasys 435, 436
Rimskis-Korsakovas Nikolajus 1408
Rimša dmundas 162, 165, 169, 1536
Rimvydas- ickevičius Adolfas 406, 999
Rimvydienė arija 407
Rinkevičienė Irena 921
Rinkevičienė Laima 211, 212
Rinkevičienė Reda 1525
Rinkevičienė Vanda 329

Lietuvos valsčiai

Rinkevičius Alfredas 1459, 1471, 1472,
1478, 1525
Rinkevičius Algirdas 715
Rinkevičius Aurimas 1472
Rinkevičius uozas 859, 864
Rinkevičius Viktoras 638
Rinkevičius Vitas 110, 115
Rinkevičius Vytautas 115
Rinkevičiūtė L. 1105
Ripa Anioletis žovanis Albertis 1411
Risovas ichailas 524, 530, 531
Rysovas ykolas 619
Riurikas 293
Ryžovas Sergejus 564
Roda ik. 1246
Roemerienė arija 439, 455
Roemeris Steponas 455
Rokas Liudvikas 378
Romanovskis onas 169
Romaškevičius A. 217
Romaškevičius Antanas 214, 241, 245
Romaškevičius (Romaszkiewicz) Antanas
217
Romeika onas 382, 449–451
Romeikytė advyga 382
Romerienė arija 415, 440, 534
Rostovskis Levas 170, 178
Roščikevičius Simonas 424
Rothe P. 25–27, 35
Rozevas 303
Rozovas V. 1467
Rožickienė lena 207, 532, 653, 654,
677, 840, 858
Rožukienė nutė 329
Rubinovas Stanislovas 863
Rubinskaitė anina 860, 886
Rubinskas Kazys 429
Rubinskas Vacys 1224
Rubinskienė arina 759, 778, 779,
804, 1527
Rubinskienė na 1474
Rubinskienė Petrutė 731
Rubinskienė Regina 7, 13, 727, 731,
732, 736, 1459, 1518
Rubinskienė Viktorija 377
Rudauskaitė-Galinienė arija 674
Rudauskas Klemensas 654, 860, 886
Rudelevičienė Valentina 865
Rudelevičiūtė Stefanija 921
Rudinskas Andrius 1472
Rudinskas Leonas 22, 115, 1459, 1471,
1472, 1478, 1482, 1525
Rudinskas Virgilijus 1472
Rudinskienė Džiuljeta 1482, 1525
Rudmickaitė Indrė 833, 1117
Rudminaitė Stefanija 921
Rudzevičienė ustina 390
Rudzevičius duardas 390
Rudzevičius uozas 390
Rudzevičius Vincas 390
Rudzevičius Vladas 390
Rudzevičiūtė Aleksandra 390
Rudzevičiūtė arija 390
Rudzinskas D. 783, 785, 799, 800, 805
Rudzinskas onas 1036
Rudzinskas V. 219, 445
Rudzinskienė Stefa 731
Rudžianskas Viktoras 837
Rudžinskas Vincas 443
Rudžionaitė Albina 317
Rudžionaitė Irena 318
Rudžionaitė anina 317
Rudžionaitė Virginija 317
Rudžioniai 319
Rudžionienė Aleksandra 317, 319
Rudžionienė lena 317
Rudžionienė arijona 317
Rudžionis Aleksandras 370
Rudžionis Aleksas 317
Rudžionis Algirdas 318
Rudžionis Antanas 317, 369
Rudžionis Benadas 318
Rudžionis Danielius 318, 1199, 1200,
1202
Rudžionis onas 317, 370
Rudžionis uozas 317, 370
Rudžionis ustas 370
Rudžionis ustinas 317
Rudžionis Steponas 318
Rugienius Rytis 759, 766, 780, 804
Rūkas onas 226, 1173
Rukauskaitė arija 1200
Rukienė Genė 761, 768, 773
Rukovskis St. 1090
Rukšėnaitė Dalia 823, 824
Rukšėnas Leonas 857
Rukšėnas Vytautas 210
Rukšėnas Vladas 97
Rukšėnienė oja 1459
Rukuiža Stasys 1209
Rulinskas Liudvikas 8, 9, 14, 15, 925,
1157, 1518

A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė

Rulinskienė (Klupšaitė) Antanina 8, 9,
14, 15, 925, 1157, 1518
Rumbaudas 1028–1030
Rumšas ordchelis 496
Rumševičius Gintas 225, 648, 940, 1504
Rupeika Antanas 8, 14, 942, 944–946,
961, 964, 966–968, 979, 980, 985, 988,
991, 997, 998, 1001, 1003–1013, 1015,
1017, 1508, 1510, 1518
Rupeikienė arija 8, 14, 942, 977, 979,
988–996, 1018–1020, 1508, 1510, 1518
Ruseckaitė Aldona 709
Ruseckas P. 323
Ruseckas Tautvydas 109, 111
Rusteika 252, 526
Rusteika ulius 207, 378, 428, 526,
529, 532, 927, 1459
Rusteika Vytautas 207, 486, 527, 532,
552, 1459
Rušys Agnius 896
Rutka otiejus 431, 443
Rutkauskaitė na 356
Rutkauskas Antanas 488
Rutkauskas urgis 425
Rutkauskas Petras 832
Rutkauskas Pranas 334, 374, 615
Rutkauskė Dovidė Ana 641
Rutkowska 1292
Rutkowska K. 1298
Ruzas Teofilis 207, 208
Ruzgaitė Rima 1117, 1138
Ruzgas onas 111
Ruzienė A. 139
Ruzveltas F. 1446
Ružancovas A. 891

S

Sabaitienė ūratė 718
Sabaliauskas 440
Sabaliauskas Antanas 229, 230, 1078,
1460
Sabaliauskas Benediktas 411
Sabaliauskas onas 411
Sabaliauskas Kostas 1330
Sabaliauskienė 440
Sabaliauskienė ( ižinauskaitė) Vida
arytė 1460
Sabaliauskienė (Rakauskaitė) Aldona
1232
Sabaliauskienė Apolonija 382, 419
Sabaliauskienė ulė 219
Sabaliauskienė Vida 223, 761, 834,
910, 1503
Sabalis S. 457
Sabašinskienė Adelė 675
Sabeckis Ignas 452
Sabeckis Vincas 405
Sabonas ečislovas 1079
Sabulis Remigijus 863
Sabutytė Aušra 731
Sabutytė Renata 212
Sadaunikienė Audra 923, 924
Sadauskaitė enė 832
Sadauskas ikas 440
Sadauskas Vladas 207
Sadauskienė advyga 823, 838
Sadinskas otelis 1264
Saja Kazys 750, 863, 865, 866, 895, 1468
Sakadolskis 440
Sakadolskis igmas 619
Sakalas . 6, 12, 481, 1518
Sakalauskaitė D. 1157
Sakalauskaitė Diana 1502
Sakalauskaitė Ieva 1409
Sakalauskaitė ulija 865
Sakalauskaitė urga 759, 761
Sakalauskaitė anė 1091
Sakalauskaitė ita 211
Sakalauskaitė-Šarpnickienė olanta 1080
Sakalauskas 440, 921
Sakalauskas A. 1503
Sakalauskas Algimantas 633, 853, 869,
951, 1030, 1033, 1036, 1460, 1488
Sakalauskas onas 540
Sakalauskas . 1503
Sakalauskienė Lionė 211, 212
Sakalauskienė S. 777
Sakalauskienė Sandra 759, 805
Sakalauskis . 951
Sakauskienė arcelė 653, 654, 680,
840, 858
Salatka Andrius 667, 721
Salemonas Antanas 429
Salemonas Stasys 430, 448, 1494
Salys 1292, 1293
Salys Antanas 1292, 1296, 1297, 1299,
1514
Salmonovičius S. 122
Salola . 868
Samaitis Stasys 1228
Samajauskas Romas 627, 629

Samas A. 180, 185
Samaškytė Antanina 661
Samauskas Benediktas 349
Samauskas Leonas 440
Samauskas Vaclovas 428
Samerdokas Alfredas 1420, 1422
Samsonaitė ulija 739, 747, 765, 805,
872, 874, 886
Samuolienė Giedrė 759, 776, 790, 806,
820, 1506
Samuolis Kazys 452
Samuolis Pranas 452
Samuolis Stasys 450, 452
Samuolytė-Navardauskienė R. 1424
Samuščenka Aleksas 712
Sankalienė Ramutė 869, 870, 875, 1527
Sankalienė Roma 874, 888
Sankauskas ustinas 388
Sapižova (Bespolovaitė) Vera 1232
Sapižova Veronika 1077
Sarapinas onas 822, 838
Sarapinas odestas 1526
Sarapinienė Aleksandra 838
Sarcevičius 487
Sarcevičius B. 1090, 1091
Sasnauskas Andrius 759, 760, 783,
806, 818, 845, 880, 866
Sasnauskas Audrius 8, 14, 21, 760,
766, 779, 780, 788, 807, 1482, 1518, 1526
Sasnauskas . 1502
Sasnauskas onas 656
Sasnauskas ykolas 396
Sasnauskas S. 1000
Sasnauskas Stasys 414
Sasnauskienė advyga 415
Sasnauskienė Rasa 7, 13, 21, 640,
641, 643, 644, 732, 733, 735, 736, 869,
874–877, 880, 1460, 1518, 1526
Sauginavičiai 980
Sauginavičius okūbas 1486
Saulevičiai 925
Saulevičienė Stasė 454
Saulevičius 925, 926
Saulevičius Stasys 341–343, 362, 363,
378, 427, 428, 434, 454, 526, 662, 916,
925–928, 1190, 1191, 1209, 1451
Saulius uozas 208–210, 476, 621, 623,
668, 689, 696, 697, 710, 751, 823, 825,
827, 834, 837, 1391, 1428, 1460, 1503
Saurusaitytė Nijolė 209
Savickas A. 1263
Savickas Algirdas 569
Savickas F. 861
Savickas Gintas 569
Savickas onas 227
Savickas urgis 207, 618
Savickas Stasys 437
Savickas Vladas 569
Savickienė Irena 1526
Savičius Adolfas 115
Savukynas Bronys 1281, 1289, 1311,
1315
Sažinas Vidmantas 629, 631
Sciekas 293
Sčesnulevičius S. 1409
Sedelskis Vytautas 928, 929
Sedleckis 324
Sedlerienė ugenija 684, 893
Segliš U. 868
Selemenavičius 1494
Selemenavičius Stasys 1461
Seliukaitė Irena 829
Semaška Vanda 404
Semaškaitė na 425
Semaškos 307
Seniulienė (Adomaitytė) Rima 1461
Senkevičius enrikas 1457
Senkus Leonas 343, 400
Senovaitienė advyga 928
Serafinas enrikas 163
Serapinaitė Genovaitė 619
Serapinas . 665
Serapinas onas 619
Serapinas uozas 665
Serapinas odestas 639
Sfolkieniai 172
Shaw B. 1386
Siaurusaitis Adomas 97, 1461
Siaurusaitytė Nijolė 1461
Sidaras Petras 412
Sidoras Petras 334
Sienkiewiczius . 1386
Sierakauskas igmantas 232, 236
Sieraoczy- hoszczno Aneta 1527
Sieraoczy- hoszczno anusz 1527
Sikorskaitė-Gudžiūnienė Sidona 820
Siliūnas Benediktas 912
Simanavičienė ichalina 389, 404
Simanavičius Antanas 389
Simanavičius Ignas 761
Simanavičius Kazys 655
Simanavičiūtė ilda 851

Simėnaitė Laima 766
Simėnas Viktoras 115, 636
Simokaitė Loreta 708
Simokaitis Giedrius 878
Simokaitis artynas 700
Simokaitis svaldas 878
Simokaitytė-Valatkienė lena 667
Simonaitienė dita 642, 703, 706, 732–
734, 869, 874, 875, 1483
Simonaitienė arė 1526
Simonaitienė onika 731, 733, 872
Simonaitis A. 517, 1102
Simonaitis Algirdas 861, 864, 888
Simonaitis B. 1092
Simonaitis Kazys 334
Simonavičienė Stasė 391
Simonavičius Antanas 1228
Simonavičius Petras 191
Simonovas Prokofijus 608
Simutienė (Bačėnaitė) Veronika 1344,
1346, 1348, 1361, 1377–1379
Simutis A. 861
Simutis Algirdas 632, 1461, 1472, 1478
Simutis Algis 212, 612
Simutis onas 1472
Simutis Liudas 697
Sinclairis U. 1386
Sinelnikovas Levas 861
Sinickis Andrius 406
Sinitocka haja 356, 501
Sinkevičiai 1218
Sinkevičienė 920
Sinkevičienė L. 885
Sinkevičius Aleksandras 327
Sinkevičius Alfonsas 386
Sinkevičius onas 386, 538
Sinkevičius Vincas 109, 527
Sinkleris L. 451
Sinkus Bronius 209
Sinkus Stasys 1092
Sinkuvienė anina 1092
Sipaitis Saulius 709
Sipavičiai 668, 714
Sipavičienė Ilona 766
Sipavičienė Irena 866
Sipavičius 921
Sipavičius Aleksandras 389, 472
Sipavičius Aleksas 361
Sipowicz Kazimieras-Sliwickis 336
Sirtautaitė advyga 574
Sirtautas 1499
Sirtautas eslovas 574
Sirtautas uozas 219, 221, 438, 446,
473, 684, 1209
Sirtautas Kazimieras 487
Sirtautas Kazys 1462
Sirtautas K stutis 1091, 1092
Sirtautas Ksaveras 383, 486, 489, 557,
565, 574, 1207
Sirtautas Pranas 574
Sirtautas R. 776
Sirtautas Stasys 234, 822
Sirtautienė Apolonija 1143, 1150, 1154
Sirtautienė lena 219, 390
Sirtautienė Vladislava 574
Sirtautienė ita 902
Siručiai 227, 304, 1014, 1487
Sirutis 241, 304, 1014
Sirutis S. 213
Sirutis Simonas 168, 177, 213, 227,
238, 965, 1195, 1462, 1490
Skačkova Sandra 885
Skapaitė na 175
Skeivelienė Dalia 102
Skenundrytė Vlada 1077
Skerys Arvydas 1061
Skerys K stutis 8, 14, 1038, 1518
Skibinauskis 1257, 1263
Skiparis Kazys 380
Skiparytė Uršulė 380
Skirgaila 456
Skirgaila Antanas 390, 391, 1200
Skirgaila Boleslovas 440, 489
Skirgaila Bronius 391
Skirgaila urgis 391
Skirgaila Liudvikas 389
Skirgaila ykolas 389
Skirgaila Vincas 399
Skirgaila Vladas 389
Skirgailaitė Ieva 1320, 1323
Skirgailaitė ikalina 391
Skirgailaitė Stefanija 390
Skirgailienė Antanina 399
Skirgailienė lena 390, 1134, 1139
Skirgailienė Kazimiera 1200
Skirgailienė Teresė 383
Skirgailos 171, 668, 1200
Skirienė-Repkina na 731
Skirka Kazys 664
Skodskis urgis 122
Skora Antanas 350, 352, 353
Skorobohacka Anka 294
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Skraskadamskytė Aleksandra 722
Skriabinas G. 808
Skridlaitė G. 27
Skridlaitė Laima 698
Skripka Danijilas 675
Skrodenis Stasys 4
Skučaitė Ramutė 709
Skučas Linas 884
Skučas Nerijus 884
Skučas Stasys 316
Skudžinskienė ita 864
Skujienė 57
Skujienė G. 57, 65
Skukauskienė Stasė 373
Skvireckas uozapas 1049, 1050
Slabuckienė Petronėlė 396
Slatinskas (Skatinskas) 1323
Slavickaja Teofilė 425, 1282
Slavikaitė Lina 777
Slavinskaitė Genė 574
Slavinskas 335
Slavinskas A. 883
Slavinskas Aleksandras 419
Slavinskas Antanas 419, 486, 1395
Slavinskas . 322, 1040
Slavinskas Kazys 419, 534, 539
Slavinskas Petras 574, 618, 1207
Slavinskienė 438
Slavinskienė na 574
Slavočinskis Saliamonas ozerka
1304, 1305, 1308, 1309
Sleževičius ykolas 323
Sliesaravičius A. 767, 808
Sliesoriūnas F. 169
Slivauskaitė (Sliwowska) enrieta 1444
Sluckis . 865
Smaginas Nikolajus 207, 532
Smelčienė-Augonienė Irena 731
Smetana B. 887
Smetona 927, 1121
Smetona Antanas 442, 444, 577, 651,
927, 1038, 1049–1051, 1216, 1446
Smigaitis Sigitas 766
Smilgaitienė Aldona 872, 888
Smilgaitienė arytė 774, 846
Smilgaitis Bronius 209
Smilgaitis onas 209
Smilgaitytė Lina 872, 875, 910
Smilgienė Stasė 912
Smilingis Aloyzas 1193
Snarskis 54
Snarskis A. 1236
Snarskis Povilas 40, 55
Sniečkus Antanas 251, 256, 292, 832,
1075
Snitkuvienė A. 1424
Sokas Kazys 1500
Solla 129
Sollohubas Kazimieras 670, 672
Soltanas Panteleomas 386, 1462
Soltonas onas 357, 1230
Soltonas Stanislovas 421
Songaila 1036
Songaila Darius 936
Songaila . 1409
Sosovičiai 178
Sotzmannas D. F. 183
Sovgockas 293
Spelskis A. 1409
Spirgys uozas 1329, 1338
Spirgytė Irena 866
Sprainaitytė Sigita 4, 5, 11, 21, 40, 52,
53, 71, 72, 89, 91
Sprindys Petras 208, 209
Spūdaitė Viktė 676
Srednickis udelis 505
Sruoga B. 865
Sruoga V. 61
Sruolis 1238
Stačiūnas 535
Stačiūnas enrikas 747
Stačiūnas ykolas 1224
Stadelnikas uozas 445
Stadelninkas uozas 435
Staliliūnaitė Rūta 709, 750, 895
Stalinas 204, 281, 525, 529, 532, 535,
536, 541, 559, 565, 585, 589, 602, 603,
606, 677, 840, 893
Staliūnaitė . 876
Staliūnaitė ūratė 698, 708
Staliūnaitė na 858
Staliūnas 447
Staliūnas Andrius 882, 1472
Staliūnas Benediktas 383
Staliūnas Ignas 374, 383
Staliūnas . 640, 883, 884, 1463
Staliūnas onas 534, 616
Staliūnas uozas 22, 374, 383, 544,
636, 639, 698, 882, 884, 885, 1180,
1462, 1471, 1472, 1477, 1482, 1525
Staliūnas urgis 374, 383, 445
Staliūnas Kazys 386, 534, 616

Staliūnas Klemensas 544, 1232
Staliūnas Petras 374, 383, 434, 540
Staliūnas Povilas 374, 383, 386, 434,
882, 885, 1330, 1472
Staliūnas Pranas 886
Staliūnas Sigutis 1526
Staliūnas Vladas 374, 383
Staliūnienė Aleksandra 383
Staliūnienė Antanina 383
Staliūnienė lžbieta 386, 1281
Staliūnienė Genovaitė 636, 648, 875,
876, 885, 1463, 1477, 1482, 1504, 1525
Staliūnienė uozepata 383
Staliūnienė (Palavinskaitė) agiliona
6, 12, 21, 315, 316, 881, 1140, 1141,
1145, 1146, 1148–1154, 1156, 1232,
1356, 1518
Staliūnienė Stefanija 211
Staliūnienė ita 209, 210
Staliūnienė osė 555
Stamprickas V. 111
Stanaitis uozas 466
Stanaitytė Ida 665
Stančikas Andriejus 1527
Stančikienė Sigutė 1527
Stanevičienė uzefa 419
Stanevičienė Stefanija 399
Stanevičius ukas 191
Stanevičius uozas 1216
Stanevičiūtė Roma 1117, 1139
Stanevičiūtė Vitalija 637
Stanienė ( alatoriūtė) Gražina 766,
767, 769, 807, 808
Stanioniai 252, 256, 257
Stanionienė 256
Stanionienė A. 438
Stanionienė Anelė 406, 534
Stanionienė Angelė 438
Stanionienė Genutė 941
Stanionienė ovita 1077
Stanionienė uzė 252, 566–568, 574
Stanionienė arija 539
Stanionis 256, 1183
Stanionis Andrius 406
Stanionis Antanas 253, 406, 1206
Stanionis Ignas 252, 406, 452, 453, 535
Stanionis Ignas (Papunis) 251
Stanionis Ignotas 406
Stanionis . 1331, 1333, 1335
Stanionis onas 8, 15, 539, 637, 1070,
1077, 1218, 1463, 1518
Stanionis uozapas 406
Stanionis uozas 539, 1182, 1330, 1332
Stanionis urgis 378, 406, 1329
Stanionis Kazimieras 406
Stanionis Kazys 406, 999
Stanionis Pranas 539
Stanionis Stasys 252, 347, 487, 557,
566, 574, 1205, 1207
Stanionis Vaclovas 406
Stanionis Vincas 445
Stanionis Vytautas 406, 618
Stanionis enonas 406
Stanionytė Antosė 566, 574
Stanionytė oana 252, 566, 568, 574
Stanionytė arija 406
Stanionytė arijona 289
Stanys Vidmantas 757, 760, 762,
766–780, 792, 807, 844, 1483, 1504
Stanislovaitienė ofija 574
Stanislovaitis 423, 1281
Stanislovaitis Antanas 402, 574
Stanislovaitis Aurelijus 709
Stanislovaitis uozas 575
Stanislovaitis Pranas 575
Stanislovaitis Veronika 424, 1281
Stanislovaitis Vladas 574
Stanislovaitytė Bronė 575
Stanislovaitytė ustė 439
Stanislovas Augustas, karalius 168, 241
Stanislovavičius Grigorijus 191
Stanislovienė Petkevičienė lena 175
Stanišauskas G. 1054
Stanišauskis okūbas 1051
Stanytė Rugilė 698, 709
Staniukaitienė Stanislava ofija 870
Staniukaitienė Stasė 773, 825, 872,
875, 910
Staniukaitytė dita 872
Stankaitis A. 882
Stankeras P. 514
Stankevičienė Apolonija 380
Stankevičienė Danutė 731
Stankevičienė advyga 373
Stankevičienė oana 177
Stankevičienė uzė 370, 373
Stankevičienė uzefa 538, 575
Stankevičienė Kristina 373
Stankevičienė Paulina 396
Stankevičienė Regimanta 1422, 1424
Stankevičius 440
Stankevičius Balys 373

Lietuvos valsčiai

Stankevičius ugenijus 1476
Stankevičius Ferdinandas 412
Stankevičius Ignas 408, 535
Stankevičius onas 223, 229, 634, 732,
869, 1503
Stankevičius uozas 318, 370, 373,
616, 619
Stankevičius Pranas 373
Stankevičius Stasys 334
Stankevičius Tadas 619
Stankevičius Tadukas 264
Stankevičius Viktoras 1078
Stankevičius Vytautas 532
Stankevičiūtė Albina 318, 575
Stankevičiūtė Antanina 318
Stankevičiūtė Birutė 575
Stankevičiūtė Genė 575
Stankevičiūtė Genovaitė 318
Stankienė ( ališkaitė) ūratė 808
Stankienė Paulina 1170
Stankienė Rima 644, 732, 736, 880, 1526
Stankovičaitė- erembauskienė Bronislava
362, 917
Stankūnaitė Genė 395
Stankūnaitė alvina 395
Stankūnaitė arijona 395
Stankūnas 486
Stankūnas Aleksandras 393, 395, 409
Stankūnas eslovas 7, 13, 622, 624,
626, 1327, 1518
Stankūnas . 221
Stankūnas onas 193, 339, 394, 676,
1186
Stankūnas uozas 209, 220, 378, 393,
395, 409, 429, 575
Stankūnas urgis 393, 395, 409
Stankūnas Kazys 395, 409, 429, 1223,
1228
Stankūnas Povilas 452
Stankūnavičiūtė uzė 653, 667
Stankūnienė (Butkutė) agdalena 1232
Stankūnienė lžbieta 395
Stankūnienė na 568, 575
Stankūnienė uzana 395, 591
Stankus Danielius 880, 1526
Stankus . 220, 1220
Stankus onas 210, 211, 640, 1100, 1101
Stankus ulius 1168, 1170, 1227, 1228
Stankutė Gintarė 644, 709, 877, 1317
Stankuvienė Ingrida 700, 702, 703, 706
Starevičius Boleslovas 540
Starevičius Bolius 207, 532
Starevičius Ipolitas 412
Starkauskas . 530, 532
Starkevičius Kazimieras 781
Starkus Pranas 476
Starkutė Gražina 1463
Starkutė Roma 771–773, 808
Starkuvienė Galina 774, 846
Starodomskis Vincentas 214
Starta Stasys 1057, 1064
Stasionytė Deimantė 1527
Stasiūnas Kazys Algimantas 697
Stašaitienė milija 391
Stašaitienė Kristina 703, 706
Stašaitis Bronius 391
Stašaitis urgis 391
Stašelienė Teklė 447, 449
Stašelis Vincas 677, 679, 1463
Staševičiai 1200–1202
Staševičienė milija 391, 1201
Staševičienė Veronika 1201
Staševičius Antanas 342, 343, 391,
595, 1201
Staševičius uozas 391
Staševičius Stasys 391, 591
Staševskienė Valerija 373
Stašinskas Vladas 321
Staškauskas Gediminas 1030
Staškevičienė anina 211, 212
Staškevičius enrikas 829
Staškevičius uozapas 227
Staškevičius uozas 1526
Staškūnas enrikas 668
Statkevičiūtė osė 394
Staugaitis Gediminas 748, 770–773,
777, 808
Stavskis 315
Stavskis Aleksas 319, 425
Stavskis enrikas 319
Stavskis Vladas 315, 369
Stavskytė lena 319
Stavskytė advyga 319
Steblienė advyga 396
Steckevičiai 1489
Steckevičius Kristupas 170
Steckevičius Stanislovas 170
Steiblytė Danutė 1078
Steikūnas Romanas 1264
Stelingienė 1077
Stelingis Anicetas 208, 210, 1077, 1078
Stepavičiūtė Ilona 723

A S M E N VA R D Ž I Ų R O D Y K L Ė

Steponaitis 920, 922
Steponauskienė advyga 1077
Steponavičienė Regina 207, 208
Steponavičius Antanas 357, 1230
Steponavičius Boleslovas 210
Steponavičius V. 1072
Steponavičiūtė (Kalinauskienė) Roma
209, 1464
Sterlo rlickas Boleslovas 109, 1464
Stočkienė na 665
Stočkus Artūras 212, 545
Stočkus ustinas 1473
Stolypinas Piotras 367
Stolovas haimas 497
Stončius Darius 4
Stonienė (Liškauskaitė) Gražina 1464
Stonienė Danutė 211
Stonienė Gražina 8, 14, 21, 316, 476,
522, 621, 697, 698, 701, 710, 833, 837,
848, 881, 937, 1427, 1432, 1433, 1445,
1457, 1461, 1469, 1502, 1518
Stonienė Ingrida 706
Stonys 41, 95, 1291
Stonys Antanas 211
Stonys Arnas 709, 833, 838, 1429
Stonys eslovas 709, 863
Stonys . 869
Stonis R. . 61
Stonys Tomas 20, 54, 98, 345, 633,
639, 649, 681, 709, 833, 834, 838,
926, 957, 979, 996, 999, 1000, 1002,
1005–1007, 1010, 1014, 1021, 1210,
1235, 1266, 1298, 1399, 1428, 1429,
1470, 1489, 1503
Stonys Viktoras 621, 696, 697, 703,
706, 833, 838, 1464
Stonytė Stefa 210
Stonkienė Vaida 1477
Stonkuvienė Irena 1118, 1132, 1133
Stosius Antanas 929
Stoškienė Leokadija 674
Stoškienė . 444
Stoškienė arė 661
Stoškus A. 1082
Stoškus Artūras 1092
Stoškus Vladas 444, 661
Stradomskiai 171
Stradomskis (Stradomski) Vincentas 218
Strankauskas ustas 700
Strankauskas Kazys 378
Strankauskas arius 1476
Strankauskienė Agota 378
Strankauskienė Giedrė 706
Strankauskienė Teresė Virginija 768
Strankauskienė V. 1102
Straševičienė milija 440
Strašuneriai 495
Stratanavičiai 308
Strauka Laurynas 1525
Straukai Domantas, Nora ir artynas
1526
Straukaitė nutė 885
Straukas ustinas 700, 706, 711, 870, 885
Straukas Kazys 211, 1474
Straukas Laurynas 640
Straukas artynas 712, 885, 1504
Straukienė Irena 719, 1474, 1483
Straukienė Lijana 1525
Stravinskas Antanas 825
Strazbergas ankelis 497
Strazdaitė milija 664
Strazdas Bronius 208–210, 721–723, 1465
Strazdas ustas 436, 437
Strazdas Kazimieras 1201
Strazdas Kazys 450, 669
Strazdas V. 437
Strazdauskienė Laima 896
Strazdienė Laima 722, 723
Strebeikienė ( acenskaitė) Angelė 1173
Stryjkowski . 293
Strikaitienė advyga 413
Strikulienė . 1031
Strimavičiūtė- icėnienė 917
Striukaitienė Leokadija 208
Striukaitis 526
Striukaitis Antanas 413, 1072
Striukaitis Bronius 255
Striukaitis onas 413
Striukaitis Stasys 413
Striukaitytė osytė 255
Striūna 1326
Striupaitienė Audra 211
Striupaitis G. 631
Striupaitis Gintaras 1391
Striupaitis uozas 838
Striupaitis K. 445
Striupaitis Klemensas 357, 443, 445,
447, 1223, 1224
Striupkus atas 331
Strogis onas 211
Strumila uozas 737
Strumila Kazys 1097

Strumilienė Kazimiera 421
Stšegauskaitė anina 663, 664
Studnicki
. 236
Stukonis Vaclovas 20, 55, 56, 65, 98
Stulga Povilas 1517
Stulgaitienė anina 929
Stulginskis Aleksandras 56, 739, 753,
761, 841, 910, 1037, 1399, 1474, 1518,
1523
Stundžia Algis 1063
Stunžėnas Adomas 332
Stvolaitė Aistė 885
Subačas onas 440
Subačienė Gražina 327
Subačiūtė Alina 857, 904
Subatniekienė R. 180
Subinevičius ykolas 179
Sudaris A. 97
Sudaris Algimantas 1035, 1488
Sudaris Algirdas 1036
Sudermannas . 1386
Sukackienė . 1431
Sukadolskis igmas 334, 374
Sulžickas Bronius 414
Sumorokas ykolas 167
Sundukovienė Anelė 586
Sungaila 1028, 1029
Sungaila onas 190
Sungailienė L. 876
Sungailos 1030
Surdokaitė G. 1028
Surginas 859
Surginas Balys 653, 663
Surkevičienė Virginija 777
Survila A. 439
Survilienė lena 759, 770, 773–776,
780, 874, 875, 1526
Sutkevičienė Ieva 400
Sutkus Albertas 211
Sutkus Gintautas 212
Suvalskytė Šeina 284, 285
Sužiedėlis Artūras 710
Sužiedėlis S. 514, 515
Svečiulienė Rūta 640, 641, 835–838,
1393, 1525
Svečiulis Kazimieras 22, 1472, 1525
Svečiulis K stutis 1082, 1465, 1471,
1472, 1525
Svečiulis Paulius 22, 1472, 1525
Svečiulytė Saulė 22, 1525
Sveikata Baltramiejus 402
Sveikatienė arijona 1146
Sventickaitė Tamara 1408
Sventickis ankelis 497
Svetikas . 150, 151, 161
Svetulevičienė Skaidra 223, 703, 706,
1503
Svetulevičienė ita 703, 706, 827
Svetulevičius Pranas 210, 212, 632,
1502
Svetulevičiūtė milija 1527
Svetulevičiūtė Kristina 697
Sviderskaitė- aliauskienė Antanina
680, 858
Sviderskienė Birutė 637, 834, 838, 872
Sviderskienė anina 1078
Sviderskienė arija 1139
Sviderskis Antanas 1078
Sviderskis ugenijus 629, 631, 838,
882, 884
Sviderskis onas 374, 383
Svidinskas Algimantas 896
Svirskas Virginijus 878
Svirskienė Vanda 706
Svirskis 437
Svirskis L. 532
Svolkenis Stasys 386
Svolkieniai 1010
Svolkienis Anupras 1010, 1183
Svolkienis ikas 357, 1228
Svolkienytė Klara 1010, 1183
Svolkinas uozas 616
wita a-Trybek D. 1109
Szczepaneko . 64
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Šabajevienė Gintarė 776, 777
Šabanas ulius 402
Šabanienė-Kaismunienė osė 402, 1282
Šablevičius 440
Šablevičius Damazas 236
Šablevičius Pranas 440
Šablinskas Teofilis 352
Šabonas uozas 109, 208, 443, 452, 453
Šabonas ečislovas 1078
Šabonas Pranas 452
Šabonienė (Vaičiukynaitė) alvina
1232, 1339, 1369
Šabonienė advyga 921–923
Šabonienė . 1370, 1371
Šabrinskas Arvydas 1478, 1525

Šachovas Andrius 1391
Šaduikienė Ligita 777
Šadzevičienė arytė 724, 725
Šafinskaitė milija 390
Šafinskas ečislovas 390
Šafinskas Pranas 391
Šafinskienė advyga 390
Šafinskienė uzefa 390
Šakalienė Danutė 226, 703, 706, 711,
871, 875, 880
Šakas 526
Šakas Steponas 207–209, 526, 532,
533, 828, 838, 859, 927, 1465
Šakenis Konstantinas 473
Šakenis Kostas 1051
Šaknys ilvytis 4, 1104, 1111
Šakūnas K stutis 1035
Šalčius atas 441, 1444
Šaliamoras Bronius 163, 164
Šaliamoras R. 164
Šaliapinas Fiodoras 751
Šalkauskai 512, 925
Šalkauskaitė Antanina 296
Šalkauskaitė Barbora 296
Šalkauskaitė lena 296
Šalkauskaitė Felicita 296
Šalkauskaitė Sofija 512
Šalkauskaitė Vanda 296
Šalkauskas . 1496
Šalkauskas onas 379, 535
Šalkauskas urgis 512, 575
Šalkauskas K. 430, 925
Šalkauskas Kazimieras 219, 512, 1206
Šalkauskas Kazys 428, 430, 455, 489,
512, 538, 557, 575, 616
Šalkauskiai 293
Šalkauskienė lžbieta 512, 575
Šalkauskis Algirdas 296, 300, 960, 1509
Šalkauskis . 1041
Šalkauskis ulius 293, 296, 300
Šalkauskis Kazimieras 296
Šalkauskis Stasys 223, 296
Šalnaitė Irena 208
Šalnaitė anina 861
Šalnaitė Regina 832
Šaltienė Violeta 875, 876, 880
Šaltys onas 428, 429, 487
Šaltys Remigijus 880
Šaltys Stasys 653, 669
Šaltytė-Kovalevskaja arija 487, 511
Šamanskaitė lena 378
Šamanskaitė anina 207, 209, 210
Šamanskaitė ikalina 378
Šamanskaitė ofija 378
Šamanskas Andrius 379
Šamanskas Antanas 378
Šamanskas uozas 355, 378
Šamanskas Kazys 378
Šamanskas Leonas 378
Šamanskas Vaclovas 534
Šamanskas Vladas 378
Šamanskienė lena 378
Šamanskienė uzefa 377, 378
Šamanskienė Valerija 370
Šamauskas uozas 440
Šambaras Antanas 419
Šamesas auša 496
Šapoka A. 235
Šarauskaitė Antanina 402
Šarauskaitė Kastė 402
Šarauskas Antanas 402, 488
Šarauskas uozas 402
Šarauskas Petras 402
Šarauskas Pranas 402
Šarauskienė Vida 928–930, 1467
Šarauskis Stasys 929
Šarkauskas Vladas 369, 372, 398
Šarkiūnas uozas 673
Šarkutė Rita 212
Šarlauskas K. 629
Šarlauskas Kazimieras 627, 629
Šarpnickienė olanta, žr. SakalauskaitėŠarpnickienė olanta
Šarupičius lifijus 351, 1492
Šaševičiai 178, 191
Šaševičius eronimas ( arošas) 178
Šaševičius okūbas 178
Šaševičius urgis 178
Šašlauskienė advyga 875
Šatas Aleksas 1224
Šateika L. 770
Šatinskaitė Apolonija 389
Šatinskas 1325, 1326
Šatinskas Antanas 389
Šatinskas dvardas 1325
Šatinskas enrikas 389
Šatinskas onas 389
Šatinskas uozas 389, 535
Šatinskas Leonas 389
Šatinskas Stasys 389
Šatinskas Tadas 389
Šatinskas Vytautas 389
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Šatinskas enonas 389
Šatinskiai 171
Šatinskienė 1325
Šatinskienė Dovilė 941
Šatinskienė Felicija 389
Šatinskienė advyga 389
Šatinskienė Stasė 389
Šatrijos Ragana 1468
Šaulys Kazimieras 473, 474
Šavyra 1224
Šavyra Andrius 1228
Šavyra uozas 1228
Šavira atas 357, 389
Šavyra ichailas 656, 682
Ščegauskaitė onė 661
Ščeglovas D. 1467
Ščepkauskas uozas 1077
Ščepkauskienė 1077
Ščesnavičienė Veronika 567, 575
Ščesnavičius eslovas 567
Ščesnavičius Kazys 567, 575
Ščesnavičius Tadas 567
Ščioglovas 325
Ščiukauskaitė Aldona 211, 212
Ščiukauskaitė Ieva 941
Ščiukauskaitė Regina 1156
Ščiukauskas ugenijus 211, 1465,
1472, 1478, 1525
Ščiukauskas onas 1166
Ščiukauskas uozas 413
Ščiukauskas Konstantas 396
Ščiukauskas Pranas 208, 413, 1072
Ščiukauskas Stasys 1077
Ščiukauskienė (Leonavičiūtė) Aldona
229, 1232, 1359, 1360
Ščiukauskienė Angelė 639, 723, 1465
Ščiukauskienė Irena 635, 636
Ščiukauskienė onika 209, 1077
Ščiukauskienė Nijolė 941
Ščiukauskienė Stasė 1147, 1152
Šeimanas 534
Šėkas A. 929
Šekspyras V. 863
Šemberas Antanas 339
Šemelytė Rita 5, 11, 126, 1519
Šemeta elchioras 171, 176, 178
Šeputienė Daiva 648, 869, 902, 1472,
1482
Šeputis Almantas 1472
Šeputis Romualdas 212, 869, 876,
1465, 1482
Šeputis Stasys 211
Šeputytė Agnė 709
Šeputytė Audra 834, 902
Šeridanas R. 1467
Šerienė Freida 379, 500
Šermukšnis 553
Šernius uozas 534
Šertvytis Virginijus 476, 960
Šešelgis K. 1409
Šeškauskas uozas 346, 435
Šeškevičius Albinas 696, 747, 750,
751, 810, 909
Šeškienė ulė 220
Šeškus Kazys 220
Šeškutė milija 715
Šiaučiūnas 476
Šiaučiūnienė Vladislava 616
Šiaulė Birutė 896
Šibikas Grigorijus 557
Šidiškis Alfonsas 667
Šidlauskaitė Aleksandra 858
Šidlauskaitė Inga 905
Šidlauskaitė- ankauskienė ulija 698
Šidlauskas A. 166, 181, 188, 802,
1038, 1410, 1489
Šidlauskas Albinas 738, 810
Šidlauskas Algis 211
Šidlauskas K stutis 698, 1470
Šidlauskas Rimantas 1466, 1472, 1478,
1525
Šidlauskas Tomas 1472
Šidlauskienė (Dargvilaitė) Alma 810
Šidlauskienė A. 775, 776
Šidlauskienė Kotryna 834, 838
Šidlauskienė Lukrecija 897
Šidlauskienė ikalina 373
Šidlauskienė Vladislava 209
Šikavičienė advyga 1147
Šykeris Viktoras 168
Šikšnianaitė ita 709, 833
Šikšnianas ulius 709
Šikšnianas Tadeušas 760, 766, 768, 810
Šikšnianienė (Plumpaitė) ūratė Bronė
759, 776, 777, 811
Šykunova G. R. 180
Šileika A. S. 744
Šileika Stasys 440
Šileikienė Kazimiera 378
Šileikienė na 378
Šilingienė Irena 921
Šilys artynas 924

Šilkaitienė Natalija 212
Šimanskaitė Genė 575
Šimanskaitė osė 575
Šimanskas Aleksas 1228
Šimanskas Kazys 575
Šimanskas Vaclovas 428, 429, 511,
515–519
Šimanskienė Aleksandra 330
Šimanskienė Kotryna 378
Šimanskienė Valerija 575
Šimanskis ustinas 378
Šimanskis Vaclovas 378, 487, 488, 616
Šimkaitė Kotryna 333
Šimkaitis Lukas 1527
Šimkevičius dvardas 420
Šimkevičius uozapas 421
Šimkevičius Lukošius 1489
Šimkevičius Steponas 420, 858
Šimkevičius Vytautas 421
Šimkevičiūtė lena 421
Šimkevičiūtė arijona 420
Šimkevičiūtė Natalija 421
Šimkevičiūtė na 420
Šimkevičiūtė Regina 1156
Šimkevičiūtė Stefanija 670–672
Šimkevičiūtė Veronika 421
Šimkienė ofija 1158
Šimkūnaitė arytė 575
Šimkūnas onas 575, 605, 1500
Šimkūnas K stutis 575
Šimkūnas Vytautas 575
Šimkūnienė Felicija 575
Šimkūnienė na 575
Šimkus onas 404, 1249
Šimkus S. 887, 1393
Šimonėlis Valentinas 1193
Šimonis Bronius 452
Šimonis Kazys 1388
Šinkarenka 524
Šinkarenka Piotras 893
Šinkūnas Peliksas 661
Šinkūnas R. 942, 943, 965
Širkaitė- ikalauskienė Vida 826, 1427
Širvys Paulius 709, 1449
Šiukšta 179, 243–245
Šiukšta onas 243, 244
Šiukšta Antanas 179
Šiukšta Arvydas 761, 766, 770, 773
Šiukšta I. 236
Šiukšta onas 172, 1247
Šiukšta onas Stanislovas 177, 1486
Šiukštaitė Kotryna 172
Šiukštienė Lina 703, 706
Šiukštos 178, 980, 1486
Škėma 447
Škėma . 515–518, 521
Škėma uozas 352, 374, 486, 487,
515, 616
Škiudaitė A. V. 1241
Šlapelis . 230
Šlapikas A. 432
Šlapikas Antanas 226, 429, 431, 712
Šlapikienė advyga 1170, 1171
Šleivytė Veronika 863
Šlepavičiūtė Petronėlė 663, 684
Šlešas (Schlesch) . 57
Šleževičienė ofija 396
Šliaupa Aleksandras 5, 11, 23, 29, 31,
38, 1507, 1519
Šliaupa S. 32
Šlikas Algirdas 858, 1466
Šlikienė 207, 532
Šlikienė Sofija 542, 915, 918, 921
Šlioma 886
Šliumpienė Vanda 1526
Šliužai 619
Šliužas Antanas 867
Šlivinskas uozas 450, 453
Šmatavičienė A. 917
Šmatavičienė (Damušytė) onika, žr.
Damušytė-Šmatavičienė onika
Šmatavičius dmundas 743–745, 811,
887
Šmidtas Icikas 496, 497
Šmidtas ichelis 501
Šmidtas Šachnas 501
Šmigelskienė Kazė 1091
Šmigelskienė Rita 920, 922
Šmigelskis 1224
Šmigelskis Adomas 343
Šmigelskis Giedrius 115
Šmigelskis Kazimieras 406
Šmigelskis Kazys 1091
Šmigelskis ykolas 109
Šmigelskis otiejus 406
Šmigelskis Petras 406
Šmigelskis Vincentas 406
Šmita Leiba 496
Šmitas 178
Šmitas endelis 378
Šmitienė haja 505
Šmuilevičius Aleksandras 421

Lietuvos valsčiai

Šmulkštis Antanas-Paparonis 447
Šnapštienė Ieva 399, 575
Šnapštytė Vladislava 575
Šnipaitis . 871
Šnipaitis dgaras 871, 877
Šniukas Damijonas 4–16, 19, 20, 22,
85, 114, 119, 137, 142, 188, 195, 200,
202, 215, 228, 293, 335, 367, 426, 458,
470, 486, 494, 499, 523, 548, 611, 618,
649, 650, 676, 678, 681, 728, 783, 839,
841, 891, 915, 927, 1013, 1087, 1099,
1174, 1175, 1195, 1207, 1217, 1289,
1290, 1316, 1322, 1323, 1325, 1431,
1447, 1489, 1519, 1523, 1536, 1572
Šniukšta P. 336, 337
Šoblinskaitė Violeta 709
Šopis uozas 210
Šorochovas Samuelis 713
Šostakas Vladas 209, 210, 1466
Šošė Antanas 452
Špakauskaitė advyga 857, 859, 861
Špakauskaitė Kazimiera 1156
Špakauskaitė-Klimonienė advyga 857,
894
Špakauskas 927
Špakauskas Aleksandras 389, 425
Špakauskas Aleksas 540, 1333
Špakauskas Antanas 425
Špakauskas Bronius 1077
Špakauskas onas 207, 425, 532
Špakauskas uozas 374, 379
Špakauskas Kazimieras 425
Špakauskas Kazys 334
Špakauskas Pranas 207, 357, 532, 1228
Špakauskas Pranciškus 396, 425
Špakauskas Stasys 207–209, 509, 521,
532, 859
Špakauskas Vincas 428, 443, 445, 447,
448, 616, 652, 660–662, 684, 864, 927,
1328, 1333, 1334
Špakauskienė 917
Špakauskienė (Šlapikaitė) Laima 1466
Špakauskienė Antanina 662
Špakauskienė Laima 732, 733, 827,
869, 874, 1143, 1147, 1150, 1153, 1155
Špakauskienė arijona 825, 1142
Špakauskienė Pranciška 396
Špakauskienė Regina 834, 913
Špokas Aleksandras 712
Špokauskas B. 1077
Špokauskienė 1077
Štaras Ipolitas 738, 766, 811
Štarevičienė Bronė 209
Štarevičiūtė advyga 208
Šteinkė uozas 370
Števeikaitė ykolina 329
Štikelis S. 1070, 1072, 1073, 1217
Štilpa Viktoras 875
Štilpa Virginijus 733
Štilpaitė ūratė 709
Štilpaitė ivilė 709
Štilpienė onika 210, 920, 921
Štrausas ohanas 1482
Štriupkienė (Paplauskienė) lvyra 331
Štriupkus Antanas 331
Štriupkus uozas 331, 332, 334
Štriupkus Vytautas uozas 331
Štuikytė Birutė 653, 685, 686, 859
Šubas fraimas 496
Šubertas F. F. 193, 194
Šukevičiūtė ofija 1232
Šukys Kazys 493
Šulcas dvardas 234, 235
Šulcas Frydrichas 460
Šulcas Kazimieras Stanislovas 1164
Šulmanas aušas 505
Šulskytė P. 1156
Šumanas R. 887
Šumauskas Vitalijus 865
Šumskaitė rnesta 1504
Šumskas Irmantas 712
Šumskiai 252
Šumskienė Ilona 1526
Šumskis Alfonsas 621, 635, 748, 764,
812
Šurkys Tadas 851
Šuškevičius . 163
Šutinienė Irena 4
Švabauskienė Danutė 865
Švagždys Stanislovas 764
Švagždys Stanislovas Algirdas 764,
779, 812
Švainickaitė arija 307
Švainickaitė Vanda 297, 307
Švainickiai 406
Švainickis 307
Švarpa onas 500, 502
Švarpaitė anina 619
Švarpaitė Stasė 210
Švarpienė Antanina 1158
Švedas . 887
Švedas Kajetonas 668, 827, 829
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Švedienė Kristina 594, 595
Švėgžda Algimantas 1441
Šveikauskienė 1347
Šveikauskienė lena 391
Švelginaitė Ramona 703, 707, 724, 725
Švelnys V. 1040
Švelnys Vytautas 777
Šventoraitis indaugas 851, 986, 1225,
1226, 1232, 1448, 1466, 1483, 1486, 1526
Švilpa Vytautas Povilas 547, 1467
Švilpienė (Šamanskaitė) anina 210,
211, 547, 668, 829, 1397, 1467
Švirinas Stasys 5, 7, 11, 13, 19, 69,
70, 98, 99, 101, 137, 210, 211, 621, 622,
626, 737, 739, 743, 744, 747, 754, 764,
765, 812, 828, 834, 838, 872, 887, 888,
1397, 1519
Švirinienė (Giniūnaitė) Genovaitė 739,
743, 744, 813
Švitra Giedrius 58, 65
Švitraitė Loreta 212
Švitrigaila, valdovas 189
Švoinickis Aleksandras 1192

T

Talačkienė (Šukevičiūtė) Veronika 1232
Talalas Antanas 703, 707, 712
Talalas Nedas 700
Talalienė Alma 703, 707, 732, 733
Talevičius igmas 287
Taločka Romutis 1167, 1168
Taločkienė (Šukevičiūtė) Veronika 1173
Taločkienė Veronika 1078, 1168
Talvasevičienė (Vasiliauskaitė) Kotryna
1232
Talvosevičius (Telvoševičius) onas 675
Talvoševičius onas 421
Talvoševičiūtė Genovaitė 421
Talvoševičiūtė ulija 421
Tamašauskaitė lžbieta 399
Tamašauskas Adolfas 399
Tamašauskas eslovas 1051
Tameliūtė Antanė 665
Tamkevičius Sigitas 216, 223, 229,
697, 702, 869, 912
Tamošaičiai 593
Tamošaitis Antanas 1388
Tamošaitytė Genutė 593, 596
Tamošauskai 308
Tamoševičienė 437
Tamoševičienė Kristina 436
Tamoševičius Benediktas 305
Tamoševičius Liudas 488
Tamošiūnienė Genovaitė 929
Tamulaitienė dita 924
Tamulaitienė I. 1157
Tamulaitienė Irena 713, 888
Tamulaitienė Stefanija 454
Tamulaitis Gintaras 698
Tamulaitis Gintautas 8, 14, 689, 834,
861, 872, 888, 1032, 1035, 1036, 1519
Tamulaitis urgis 346, 363, 428, 431,
443, 445, 447, 448, 457, 662, 927
Tamulaitytė glė 709
Tamulaitytė Rasa 697
Tamulienė Agota 438, 575
Tamulienė Benigna 380
Tamulienė lena 616
Tamulis 587
Tamulis Antanas 558, 1505
Tamulis . 292
Tamulis onas 539, 558, 575
Tamulis uozas 565, 566, 575, 614, 616
Tamulis urgis 397
Tamulis Kazys 380
Tamulis Pranas 558
Tamulis Sigitas 1572
Tamulis Vaclovas 614
Tamulis-Lazevičius uozas 406, 1282
Tamulytė Anelė 558
Tamulytė Genovaitė 380
Tamulytė onika 558
Tamulytė na 575
Tapinas L. 288
Tarabilda Arūnas 1413
Tarasenka Petras 142, 161, 163, 185, 822
Tarasevičienė nutė 330
Taraškevičienė 922
Targanskienė glė 1527
Tarnauskienė Birutė 209
Tarnova Natalija 535
Tarvidas onas 130
Tarvydas Vitalijus 684
Tarvydienė Asta 771, 773
Tatariūnaitė Stasė 436
Taujanskas onas 443, 515, 616
Taujanskas uozas 534
Taujanskienė arijona 383, 386, 540
Taukinaitis Vytautas 709
Tautavičius Adolfas 142, 146, 147,
155, 160, 161, 825

Tautkevičienė Kazė 415
Tavoras arius 7, 13, 640, 697, 721,
724, 725, 1519
Teimanas Samuilas 497
Teišerskytė Dalia 709
Teišerskytė-Pancernienė Valentina 832,
902, 928–930, 1526
Telega Steponas augelis 1309
Telyčėnienė (Stošiūtė) Virginija 1467
Telksnys Steponas 433, 1496
Telksnytė . 55
Telvosevičius onas 343, 540
Tendzegolskis Kazimieras 337
Teresius Adolfas 837, 1030
Tichanavičius 677
Tikačiova Natalija 1117, 1139
Tyla Antanas 1035
Tymfa Andrius (Timpe Andrea) 168
Timiriazevas K. 794, 798, 800
Tynteris Povilas 227
Tiškauskas Antanas 391
Tiškauskas onas 424
Tiškauskienė Veronika 1119, 1138
Tiškevičiai 129, 981, 1213, 1401, 1486
Tiškevičius 171, 178, 274, 315, 417,
1183
Tiškevičius Antanas 241
Tiškevičius Antanas 217
Tiškevičius Benediktas 170, 179, 307,
315, 369, 411, 1000, 1485, 1486
Tiškevičius Benediktas onas 416, 1401
Tiškevičius onas Benediktas 374,
386, 983
Tiškevičius ykolas 381
Tiškevičius Titas 393
Tiškevičius Vladas 381
Tiškevičiūtė B. 904
Tiškevičiūtė Verutė 1320, 1323
Tiškevičiūtė- artoriskienė Sofija 381
Tiškovas 524
Toliušienė na 731
Toliušytė L. 1102
Tolstojus L. 451
Tolušis Kostas 220
Tomaševičius Benediktas 463
Tomaševičius Liudas 391
Tomaševskiai 171
Tomkevičiai 171
Tomkus indaugas 875, 876, 885
Totilienė urga 724, 725, 870, 874,
875, 885, 1504
Totoraitė (Totoraitytė) Uršulė 440, 441
Trajkovskis Viktoras 779
Trakimas G. 64
Trasauskienė . 833
Trečiokas Viktoras 766
Tregubovas 524
Trepka Romas 1526
Trepkevičaitė Anastasija 419
Trepkevičaitė Paulina 419
Trepkevičienė Genovaitė 928
Trepkevičienė na 419
Trepkevičienė ita 732
Trepkevičius Antanas 350, 419
Trepkevičius onas 419
Trepkevičius uozas 419
Trepkevičius Karolis 419
Trepkevičius ykolas 419
Trepkevičius Simas 419
Trepkevičius Tomas 700
Trepkevičius Vidmantas 838
Trepkevičiūtė Aleksandra 823, 838
Trepkevičiūtė Audronė 833, 838
Trepkienė ulija 1139
Trepkienė Rūta 1526
Trepkus Adolfas 431, 454, 1209
Trepkus Simas 444
Trepkus Stasys 211
Trepkutė Adelė 449
Trepkutė Ieva 9, 15, 1195, 1202, 1519
Trepkutė Neringa 719
Trepkutė-Barvainienė Dalia 837
Trepkuvienė Rūta 837, 838, 869, 872,
874, 875
Trepkuvienė Vida 920
Trepša Dominikas 400
Trepte A. 62, 63
Treščenkinas Vasilijus 876, 884, 885
Tribinevičius Kazimieras 352, 487,
488, 506, 509, 514, 518, 519, 1499
Trimailovas . 292
Trimailovas Timofiejus 535
Trimailovienė 1285
Trimailovienė haritina 396
Trimailovienė akrina 396
Trinka V. 1109
Truikienė na 421
Truikys Liudas 1413
Trumin Andrej 1527
Trumpa dmundas 1299, 1309
Trumpaitė lena 679
Trumpickas Kazys 492, 534

Trumpiškienė A. 733, 735
Trumpiškienė Audra 732, 733, 736
Trumpiškis Antanas 731
Trunca . 1082
Truskauska (Pioraitė) Barbora 166
Trutnevas Ivanas 163
Tūbeliai 1047
Tūbelis uozas 1274
Tučkova P. A. 193, 194
Tuinyla Vytautas 738, 741, 751, 908
Tumas K. 467
Tumas uozas-Vaižgantas 451, 453
Tumėnas 599–601
Tumėnas Vytautas 1036
Tumilevičius urgis 824, 838
Turaninas Ivanas 524
Turauskas Pranas 383
Turčinskas uozas 456, 1209
Turčinskas Pranas 568, 574
Turčinskas Vladas 627
Turčinskienė Valė 923, 924
Tuskenis Leonas 1039, 1040
Tvarijonienė Daiva 864
Tvirbutai 308
Tvirbutaitė uzė 399
Tvirbutaitė Kristina 399
Tvirbutaitė Leonija Anelė 1401
Tvirbutaitė Liudvika 399
Tvirbutaitė arija 1401
Tvirbutaitė Stanislava 1401, 1404
Tvirbutaitė Stefanija 391
Tvirbutaitė Teodora 399
Tvirbutaitė Veronika 399, 1406
Tvirbutaitė Viktorija 1401
Tvirbutaitė ofija 391
Tvirbutaitė- akimavičienė arija 1401,
1402
Tvirbutas Antanas Anupras 1401
Tvirbutas Bronislovas ataušas 1401
Tvirbutas Ipolitas Tadas 1401
Tvirbutas onas 391
Tvirbutas Kazimieras 177, 1401
Tvirbutas Konstantinas 1401
Tvirbutas S. 1032
Tvirbutienė Adolfina 391
Tvirbutienė Felicija 391
Tvirbutienė advyga 399

U,

Udinas 1038
dra onas 1527
drienė Asta 1527
Ugenskas 234
Ugenskienė Bronė 731
Ugianskai 668
Ugianskis Stasys 654
Uginskaitė Vida 1156
Uknevičienė ūratė 211, 713, 920,
921, 1477
Uknevičius rnestas 712
Uknevičius Lionginas 1076, 1077, 1193
Uknevičiūtė velina 708
Uknevičiūtė Goda 709
Ulevičienė advyga 915
Ulevičiūtė advyga 542, 918, 921
Ulevičiūtė uzė 207, 532
Ulkė Petras 209
Uloza V. 1414
Umbrasas onas 1414
Unikaitė na 207, 532, 541, 653, 675
Untanas Antanas 210
Urbaitis otiejus 410
Urbaitytė na 310
Urbanavičienė Galina, žr.
Konduruškinaitė-Urbanavičienė Galina
Agafija
Urbanavičienė anina 920
Urbanavičienė Katrė 373
Urbanavičienė Paulina 373
Urbanavičius Adomas 443, 447, 1030
Urbanavičius ulius 951
Urbanavičius urgis 1030
Urbanavičius V. 825
Urbanovič Petronėlė 406, 1282
Urbonaitė Vaida 709
Urbonas 90, 91
Urbonas A. 554, 1082
Urbonas Adomas 486, 552, 566, 568,
575
Urbonas (Urbonavičius) Adomas 553
Urbonas Aleksandras 663, 664
Urbonas Antanas 411
Urbonas Kazys 379
Urbonas indaugas 63
Urbonas Vytautas 210, 211
Urbonas Vladas 338, 379
Urbonavičienė 564
Urbonavičienė (Aleknavičiūtė)
Aleksandra 564, 575, 617
Urbonavičienė Dalia 779
Urbonavičienė Galina 454, 1209
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Urbonavičienė anė 915, 919
Urbonavičienė Paulina 373
Urbonavičienė Uršulė 381
Urbonavičius 350, 353, 670
Urbonavičius (Urbonas) Adomas 617
Urbonavičius Adolfas 373
Urbonavičius Bronius 373
Urbonavičius enrikas 210, 373
Urbonavičius . 1503
Urbonavičius onas 191
Urbonavičius Ksaveras 373
Urbonavičius arijonas 373
Urbonavičius ikas 373
Urbonavičius ykolas 575
Urbonavičius Vaclovas 373
Urbonavičius Vytautas 373
Urbonavičiūtė Birutė 575
Urbonienė arytė 1100
Urbonienė Paulina 398, 401
Urbonienė Skaidrė 8, 14, 20, 1026,
1028, 1519
Urbšiai 593
Urbšys onas 551
Urka 553
Urlikaitė Alina 207
Urlikas Antanas 410, 411
Urlikas Ignas 410
Urlikas onas 376
Urlikas K. 1336
Urlikas Kazys 376
Urlikis Aleksas 443
Urlikis Ignas 447
Urlikis urgis 322, 343
Urlikis Kazys 1332
Urnevičiūtė Stasė 443
Urnevičiūtė-Burbienė Stasė 661
Urnėžiai 456, 1202
Urnėžius Antanas 393, 416, 430
Urnėžius (Urniežius) eslovas 207,
209, 532
Urniežiai 1207
Urniežienė (Talalaitė) anina 1232
Urniežienė Anelė 391
Urniežienė Apolonija 390, 567, 576
Urniežienė Bronislava 390
Urniežienė milija 576
Urniežienė Veronika 715
Urniežienė ofija 567, 575
Urniežis Antanas 575
Urniežis onas 391
Urniežis Stasys 391
Urniežytė Loreta 838
Urniežius Adolfas 425
Urniežius Antanas 415, 456, 489, 567
Urniežius eslovas 109, 208, 210, 211,
489, 1173, 1216, 1232
Urniežius Ignas 489, 559, 576
Urniežius aroslavas 632
Urniežius uozas 233, 234, 340, 390
Urniežius Kazimieras 823, 889
Urniežius ykolas 1236–1239, 1279
Urniežius Pranas 456
Urniežius Romualdas 639
Urniežius Stasys 576
Urniežius Vincas 207, 208, 1218
Urniežius Vladas 390
Urniežiūtė Kazė 391
Urvancevas Nikolajus 599
Uselis Nobertas 211, 212, 760,
762–765, 775, 780, 803, 813, 845
Uselis Vytautas 813
Uselytė glė 709
Uskienė Romutė 732, 733
Ustinovas Stanislavas 1077
Utkevičienė arijona 383
Utkevičius Kazys 338–340, 400, 455
Uždavinys Vincas 1414
Užkuraitienė anina 640, 641, 643,
761, 1467, 1483, 1526
Užkuraitis Alfonsas 1526
Užkurnienė Laima 639

V

Vaclovas IV, ekijos karalius 150
Vaicekevičienė Stasė 823, 838
Vaiciechevičienė Adelė 378
Vaiciechevičius uozas 378
Vaiciechevičius Ksaveras 378
Vaiciechevičius Tomas 378
Vaiciechevičiūtė Aleksandra 378
Vaiciechevičiūtė Apolonija 378
Vaiciechevičiūtė Regina 378
Vaiciekavičienė ( anuškevičiūtė) Stasė
1191
Vaiciekavičius uozas 428
Vaicikevičienė Stasė 1157, 1159
Vaiciuška Bronius 443
Vaiciuškienė ( urgaitytė) Anelė 1388
Vaiciuškienė Liudvina 381
Vaičekauskas Ignas 865
Vaičiulavičius urgis 169

Vaičiulėnas onas 742
Vaičiulevičius Vincas 866
Vaičiulis gidijus 1476, 1525
Vaičiulis urgis 386
Vaičiūnaitė Genovaitė 900
Vaičiūnaitė udita 750, 895
Vaičiūnas Antanas 448
Vaičiūnas P. 451, 678
Vaičiūnas Petras 457
Vaičiūnas Vacys 452
Vaičiūnienė Diana 639, 724, 725, 736
Vaičius Antanas 5, 6, 10–12, 16, 19,
20, 162, 321, 336, 476, 829, 831, 832,
899, 1391, 1417, 1418, 1426, 1451, 1519
Vaičius Stepas 623, 1502
Vaičiuška Bronius 449
Vaidelienė Anelė 576, 1391
Vaidelis Bronius 559, 576
Vaidelis onas 576
Vaidelis Saulius 1526
Vaidelytė advyga 576
Vaidila onas 381
Vaidilienė uzė 381
Vaidotai 1203
Vaidotas Aleksandras 398
Vaidotas Balys 398
Vaidotas . 1081
Vaidotas onas 398
Vaidotas uozas 453, 1081
Vaidotas K stas 398
Vaidotas Klemensas 398
Vaidotas Leonas 389, 1203
Vaidotas Robertas 863
Vaidotas Stanislovas 619
Vaidotas Stasys 398
Vaidotas Vladas 398
Vaidotienė Aleksandra 399
Vaidotienė arijona 421
Vaidotienė na 1203
Vaidotienė Pelagėja 398
Vaidotienė Stasė 399
Vaidotienė ofija 398
Vaigauskas 234
Vaikutienė lena 906, 1077
Vailiaugienė . 1317
Vaina Simonas 167, 168
Vainauskaitė milija 661, 663, 1497
Vainauskaitė K. 438
Vainauskas Antanas 340, 428, 1000,
1209
Vainauskienė eslava 534
Vainauskienė lena 1000
Vainikonis onas 451
Vainoriūtė A. 1104
Vaisbutienė na 665
Vaisvilas 534
Vaišnys onas 688
Vaišnoraitė ma 709
Vaišnoras Simonas 1309
Vaišvila onas 387
Vaišvilos 1266
Vaitaitienė Sonata 733, 736
Vaitaitis arius 732
Vaitaitis Valentinas 732
Vaitiekaitė Devialtovskaitė na 176
Vaitiekaitė Vaitiekienė Vitortavičienė
Kotryna 171
Vaitiekaitė Vitortaitė na 171
Vaitiekaitis Devialtovskis onas 167, 176
Vaitiekaitis Vitortaitis okūbas 171
Vaitiekaitytė (Venskūnienė) Genovaitė
1467
Vaitiekaitytė Ieva 540
Vaitiekūnaitė udita 709
Vaitiekūnas Vidimantas 1474
Vaitiekūnienė ina 766, 1474
Vaitkaitė Ringailė 285
Vaitkaitienė Vilnė 285
Vaitkaitis Kasparas 171, 176, 178
Vaitkaitis otiejus 285
Vaitkaitytė Vanda 727
Vaitkevičius Aleksandras 229
Vaitkevičius Dionizas 229
Vaitkevičius uozas 833
Vaitkevičius Stanislovas 1248, 1250,
1257, 1264
Vaitkevičius V. 142, 161
Vaitkevičius Virginijus 896
Vaitkevičiūtė V. 1312, 1315
Vaitkienė na 567, 576
Vaitkienė Romualda 1535
Vaitkūnaitė R. 1393
Vaitkūnienė uozapata 404
Vaitkus 174
Vaitkus Antanas 619
Vaitkus Vincas 619
Vaitkus Vytautas 1409, 1410
Vaivadienė Lilija 766
Vaivarienė (Gedvilaitė) Romualda 1232
Vaivarienė Romualda 1216
Vaiveras Arvydas 878
Vaivilavičius Giedrius 20, 65, 896

Lietuvos valsčiai

Vaizgelienė Liucija 398
Vaižgantas, žr. Tumas uozasVaižgantas
Vakulskas Antanas 490
Valaisa G. 865
Valaitienė Lina 766
Valaitienė arcelė 593
Valaitis onas 594
Valaitis Vincas 391
Valaitis Vytautas 109
Valaitytė A. 723
Valančiauskas Stasys 923
Valančius otiejus 56, 170, 215, 216,
218, 233, 622, 681, 751, 1112, 1502
Valansevičius urgis 915
Valašinienė Vitalė 1527
Valatka uozas 452, 453
Valatkaitė R. 487
Valatkaitė Regina 1326
Valatkienė lena 449, 452, 453, 666,
667, 721
Valavičienė K. 190
Valavičius Andriejus 1416
Valavičius Andrius 178
Valentavičius Albinas 1066
Valeškaitė advyga 857
Valickis Virgilijus 142, 147, 160
Valikevičius Vincas 357, 1228
Valinčiūtė-Nainienė uzė 673, 1426
Valiukas Alfonsas 664
Valiukevičienė Antanina 917
Valiukevičienė na 415
Valiukevičienė efyra 928
Valiukonienė ( ickevičiūtė) milija
1173
Valiukonytė Raminta 941
Valiulienė Apolonija 391
Valiulienė advyga 415
Valiulienė na 415
Valiulis Antanas 415
Valiulis onas 415
Valiulis Kazimieras 1203
Valiulis Teofilis 415
Valiulis Vincas 415
Valiūnas Kazimieras 168
Valiūnas Nikalojus 1032, 1035
Valiušaitis Vladas 684
Valiuškaitė Alma 759, 760, 765,
774–776, 780, 814, 846
Valkavičius onas 534
Valukonienė Genė 731
Valunta Saulius 646
Valuntaitė Aušra 765
Valuntaitė Gailė 709
Valuntaitė Indrė 709
Valuntienė Irena 701, 703, 707, 732,
733, 735, 874, 1523, 1527
Vanagaitė Danguolė 910
Vanagaitis Antanas 448, 457
Vanagas A. 1310, 1312–1316
Vanginas ( angin) Kazimieras 217
Vanilavičienė uzana 396
Vanilevičius Antanas 477
Vankevičaitė Regina 534
Vankevičius Vytautas 492, 534
Vankovičaitė-Barkauskienė Regina 255,
278, 307, 395, 397, 408, 436, 492, 996,
1206, 1207, 1218, 1282
Vankovičius elchioras 307, 996
Varakanskis udelis 505
Varanauskienė Irena 773
Varankaitė A. 661, 682
Varankaitė . 444
Varankaitė lena 444
Varankevičius onas 1092
Varekanskiai 494
Varekanskis Abelis 506
Varekanskis oselis 497
Varekanskis udelis 378, 497, 500
Varekanskis endelis 458, 500, 505
Varkala otiejus 666
Varkalis 600
Varkulevičius ykolas 193
Varlauskas Leonardas 920
Varnaitė Regina 750
Varnas Kazimieras 168
Varneckas Vygandas 868
Varžgalienė Dzintra 1080
Vasaitienė Kazė 559, 576
Vasaitienė onika 559, 576
Vasaitis 105, 440, 552
Vasaitis Gediminas 559, 576
Vasaitis onas 434, 468, 1497
Vasaitis uozas 425
Vasaitis Stasys 486, 487, 489, 559, 566,
576, 617, 653, 684, 685, 1230
Vasaitis Vidmantas 559, 576
Vasaitytė Gražina 559, 576
Vasilčionokas Aleksejus 1074, 1076
Vasilevskaja 1285
Vasilevskaja Agafija 406, 1282
Vasiliauskaitė na 668, 669
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Vasiliauskas 40, 51, 56, 58, 62, 64,
72, 90
Vasiliauskas uozas 1218, 1223, 1224,
1227, 1228
Vasiliauskas Paulius 873, 875, 885
Vasiliauskas Romanas 55, 56, 65, 98,
1118, 1133
Vasiliauskas V. 1082
Vasiliauskienė A. 1321
Vasiliauskienė Aleksandra 421
Vasiliauskienė Antanina 208
Vasiliauskienė advyga 210, 211
Vasiliauskienė anina 732, 736
Vasiliauskienė Regina 832
Vasiliauskienė ofija 209, 906
Vasiliukas Vosylius 404
Vasiliūnienė D. 1424
Vasiljevas A. 1410
Vasinauskas Petras 741–744, 746, 748
Vaščilaitė Inga 709
Vaščilienė Raimonda 930
Vaškas Audronis 1468, 1471, 1472,
1477, 1478, 1482
Vaškas Domas 1472
Vaškas ilvinas 640
Vaškelienė Irena 1051
Vaškevičius uozas 633
Vaškevičiūtė Ilona 5, 11, 20, 133, 145,
146, 155, 161, 1519
Vaškienė Aida 1482
Vavilovas N. 785
Vazalinskas Vytautas 737, 746
Vaznelis Simonas 675
Važgauskaitė Fausta 1527
Vėbra Steponas 453
Veinšreiderienė lvyra 1504
Veišvilos 171
Veiverienė Bronė 440
Veiveris otiejus 440, 441
Veiverytė Rozalija 1391
Velička A. G. 6, 12, 480, 1519
Velička uozas 207, 208, 378, 532, 533,
741, 859, 860
Velička Vytautas 378
Veličkaitė Valerija 378
Veličkienė ikalina 378
Vėlienė Vaida 719
Vėlius N. 1112, 1114
Velminskaitė na 675
Veluckas . 1081
Veluckas uozas 1081
Venckavičius ( i ckowicz) Tomas 217
Venckienė Audronė 1482
Venckus Antanas 212, 641, 1482
Venckus uozas 1231
Venckus Vaclovas 487
Venckutė advyga 449
Venclauskas Antanas 1214, 1215
Venclauskas uozas 424
Venclauskienė Stefanija 838
Venclovavičienė Anelė 373
Venclovienė ugenija 207, 532
Vendziagolskiai 166
Vengeliauskas P. 1082
Venytė lžbieta 670
Venskus uozas 510
Venskutonis V. 812
Verbickaitė Rūta 576
Verbickas onas 576, 1499
Verbickas Valerijonas 184, 187
Verbickienė advyga 576
Verbickis . I. 387
Verinis (V rinš) Aldonis 130
Vernas . 451
Verseckas Deividas 885
Vėsaitė Birutė 702
Veselka . 225
Veselka ygintas 224, 225, 697
Veselovas 555
Vetčanas Adomas 177
Vetrovas Pavelas 529
Vevaikos 191
Vežbavičiai (Verbavičiai) 1203
Vežbavičienė (Verbavičienė) Teofilė
1203
Vežbavičius (Verbavičius) Adolfas 1203
Vėžys 227
Vičiulienė V. 720
Vičiulienė Virginija 717, 719, 733
Vidmantas . 1105
Vydmontas Algirdas 1078
Vidugiris uozas 287
Vidzickienė Aldona 888
Vidžiūnas Viktoras 664, 667
Viedrynaitienė Nijolė 621
Viedrynaitis Algirdas 713
Viedrynaitis Rimantas 709
Viedrynaitytė ustina 713, 1504
Vienuolis Antanas 861
Vieraitytė A. 715
Viesulas Algirdas 870
Viktorovskis Stepanas 656, 682

Vilčinskas Arvydas 1083
Vilčinskas Kazys 1041, 1051
Vileišis onas 348
Vileišis Petras 1385, 1388
Vilenčikas Giršas Icikas 497
Vilenčikas ochielis 496
Vilenčikienė Šprinca 378, 500, 501
Viliamavičius urgis 416
Vilimas D. 191
Vilimavičiai 304, 308
Vilimavičius Andrius 1486
Vilimavičius urgis 343, 415, 534
Viliūnas Alfonsas 443, 444, 677
Vilkauskaitė Viktorija 825, 829
Vilkevičiai 306
Vilkevičienė ikalina 389
Vilkevičienė Nijolė 209, 212
Vilkevičienė Petronėlė 398
Vilkevičius Aleksas 440
Vilkevičius eslovas 623, 1502
Vilkevičius urgis 400
Vilkevičius arcelijus 236
Vilkevičius Napoleonas 440
Vilkevičiūtė Petronėlė 400
Vilkevičiūtė Rasa 878
Vilmonytė Vaida 724
Vimbarai 191
Vimbaras ( imbor) Kazimieras 214,
218
Vimbaras Vladas 439, 440
Vimbarienė lžbieta 337
Vimbarienė Vanda 440
Vindbergaitė Sofija 665
Vineris Šmula 505
Vinidiktovas 524, 530
Vinogradovas P. 56
Vinokur ina 496
Vinokuras Abelis 496
Virbickaitė olanta 1117, 1138
Virbickaitė Rūta 577
Virbickaitė-Raudienė Rūta 7, 13, 555,
577, 584, 1519
Virbickas 552
Virbickas Algirdas 427
Virbickas onas 429, 443, 444, 456,
486, 553–555, 568, 577, 584, 586, 652,
661, 662, 891, 1209
Virbickas ikas 586
Virbickienė . 555
Virbickienė advyga 449, 554, 568,
577, 586
Virbickienė Romana 920–923
Virkelis . 1419
Viršilaitė Genė 924
Viršilė (Urbonavičiūtė) Akvilė 759,
776, 814, 820, 1506
Virškus Raimundas 1092
Visgirda Petras 171, 176
Visockas tonas 632, 872
Visockienė (Kibildaitė) Genovaitė
Teklė 815
Visockienė Genovaitė 748, 768, 770
Visockis ttonas 212, 748, 771, 773,
815, 888, 1397
Visockytė Nomeda 909
Visockytė na 661
Visogirdas onas 171
Visogirdas Vladislovas 171
Višinskas 530
Višinskienė Antanina 866
Viškelis onas 779
Viškelis Pranas 759, 760, 762, 772–780,
815, 820, 845
Vyšniauskaitė Angelė 825, 834, 1106,
1112, 1117, 1118, 1128, 1130, 1137,
1513
Vyšniauskaitė Laima 766
Vyšniauskaitė Veronika 382
Vyšniauskas 493, 1388, 1391
Vyšniauskas ikalojus 341, 382
Vyšniauskas ykolas 339, 430, 456,
489, 535
Vyšniauskas Vaclovas 342, 343, 493,
534, 996, 1387
Vyšniauskienė (Barzdaitė) Dalia 285
Vyšniauskienė Angelina 209
Vyšniauskienė Dalia 283, 292
Vyšniauskienė lena 223
Vyšniauskienė ūratė 766
Vyšniauskis Gediminas 285
Vyšniauskis Kazimieras 285
Vyšniauskytė Gustė 285
Vyšniauskytė Vytautė 285
Višnioveckis ykolas Kaributas 168,
213
Vytartas Aleksandras 232, 233
Vitartas Antanas 663
Vitauskas Adomas 1118–1120, 1135
Vytautas, LDK kunigaikštis 189, 1030,
1034
Vitenšteinas Girša 285
Vitkauskai 171, 252

Vitkauskaitė Deoliozija 739, 740, 748,
773, 816
Vitkauskaitė Viktorija 723
Vitkauskas Augustinas 414
Vitkauskas Ferdinandas 391
Vitkauskas enrikas 619
Vitkauskas uozas 373, 1409
Vitkauskas Leopoldas 383, 391
Vitkauskas Vaclovas 534
Vitkauskas Vincas 214, 287, 439, 440,
1409
Vitkauskas enonas 391
Vitkauskienė Aušra 1473
Vitkauskienė ulija 827
Vitkauskienė ikalina 390
Vitkinas Leiba 495
Vitkinas haimas Leiba 496
Vitkinas Gilelis 496
Vitkinas ankelis 496
Vitkinas Vulfas 495
Vitkus Aleksandras 6, 12, 458, 514,
521, 1032, 1035, 1519
Vizbaras Stasys 312
Vizbarienė ikalina 419
Vizgaitis Viktoras 346, 363
Vizgirda Petras otiejaitis 191
Vizgirdavičiai 1014
Vizgirdavičius Petras 1487, 1489
Vizgirdienė lena 1468
Vizgirdienė Irena 1526
Vizgirdos 191
Vladislovas IV, Lenkijos karalius 1489
Voidatas Kazys 374
Vokietaitis Antanas 360, 361, 650, 671,
675, 676, 680
Vokietaitis V. 661
Volčackis Tauleris 1247
Voldemaras Augustinas 551
Volfsonas auša 496
Volkaitė-Kazickienė lena 661, 670
Volkaitė-Kulikauskienė R. 142–145,
147, 161
Volkas Vincas 440
Volkavičius onas 670
Volkavičius Kostas 252, 539
Volkienė anina 208, 209
Volodkienė ofija 391
Volonsevičienė Bronė 838
Volonsevičius urgis 918, 920
Volotka Stepas 1230
Volskis Bronius 207, 532, 533
Volungevičienė Danutė 210
Volungevičius K stutis 209, 210
Volungevičiūtė Apolonija 688
Volungevičiūtė Laura 639
Vonžutas 1256
Vosylienė Aušra 743
Vosylius Romas 743, 744, 747, 784,
887, 888
Vosylius Romualdas 209, 210
Vujekas okūbas 1308
Vulkavičius 1183
abagonskienė Genovaitė 400, 535
abarauskas eslovas 702
abiela 166, 172, 243, 461
abiela Simonas 243
abiela Gintautas 4, 142, 160, 161
abiela enrikas 1246
abiela Ignas 172, 1246
abielaitė- aleskienė 172
abielos 266, 1408
abielskaitė- aleskienė Konstancija 229
aborskas uozas 332
abulionienė Danguolė 904
abulionis Vytautas 209
abulskis Bronius 622, 624
adlauskas Raimondas 211, 212, 761
adlauskienė Saulė 905
agorskienė Antanina 396
agsaitė glė 709
ajančkauskaitė R. 672
ajančkauskaitė Regina 670, 671
ajančkauskas P. 104, 118
akarauskas Aleksas 452, 453
akarauskas Kazys 207, 532
akarė Rasa 876
akarevičius gidijus 1482
akovičiūtė- strinskienė 362, 917
alatorienė lena 770, 773
alatorius Liutauras 770
alatorius Vytautas 757, 760, 761,
768, 770, 772, 773, 780, 808, 816, 843
aleckaitė Genė 606
aleckaitė Irutė 606
aleckaitė na 576, 606
aleckas Ignas 1241, 1245
aleckas Stanislovas 568, 576
aleckiai 605, 999
aleckienė Aleksandra 576, 606
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aleckis uozukas 606
aleckis Vaclovas 1228
aleskaitė (Pėstininkienė) . 667
aleskaitė arija 667, 1497
aleskiai 171, 172, 229, 960, 1491
aleskienė ( abielaitė) 960
aleskienė K. 961, 1062, 1509
aleskienė Teodora 391
aleskis 172
aleskis Adolfas 391
aleskis Ignas 229
aleskis Vladas 347, 391
apalskienė Austra 904
apalskis Ksaveras 540
apkus Vincas 215, 218, 889, 1447
apolskienė Aušra 899
apolskienė D. 904
areckas Antanas 1213
areckis 440
aremba Pranas 709
asimauskaitė Liucija 569, 576
asimauskaitė arytė 576
asimauskas 440
asimauskas Aleksas 408
asimauskas Bernardas 576
asimauskas Stasys 576, 617
asimauskienė Petrutė 576
aslavičius Antanas 408
atta Antonio 182
auerveinas . 1393
aunius Dovas 474
avadskis uozapas ( awadski oseph)
163, 823
ažeckaitė advyga 208
ažeckaitė olanta 865
ažeckas 105
ažeckas enrikas 110, 111, 113,
115, 209, 210, 635, 636, 639, 702, 1468,
1472, 1525
ažeckienė (Sasnauskaitė) Veronika
1232
ažeckis Vaclovas 1227
danavičienė Aušra 707, 717, 719
danavičienė na 825
danavičiūtė D. 1321, 1324
danevičius Stasys 109
ekaitis uozas 208
elbaitė ikalina 661
elionka uozas 406
elnienė Konstancija 377
emblys enonas 211
ėnius A. 288
enkavičius ykolas onas 213
enkevičienė advyga 390
enkovičius 238
etegastas Danielius Gotlibas Teofilis
(Settegast Daniel Gottlieb Teofil) 56
etlavičius Antanas 1329
evinas 1491
ibolis Antanas 1414
igmantaitė lena 1324
igmantas III, karalius 168, 238, 241
igmantas Vaza, karalius 459
igmantienė olita 1526
ykus K. 1411
ilinkevičienė Antanina 393
imavičienė Adelė 586
imavičius Antanas 747, 748, 773,
774, 817
imkus Antanas 1230
inevičius Kazimieras 424
ingeris . 829
inikevičiūtė Danutė 771–773, 817
inkevičius 1291, 1293, 1295, 1296,
1300, 1304, 1308
inkevičius onas 489
inkevičius igmas 1281, 1289,
1296–1299, 1301, 1309, 1514, 1515
izas R. 490
yzas Vaclovas 1040
obarskas Stepas 581
ubovai 915
ubovas V. 1409
ubovas Vladimiras 1415
ubrickas Antanas 350, 352, 353
ubrickas B. 1438, 1461
ubrickas Pranciškus 210, 211
ubrilovas ichailas 524
ubrus onas 224, 1399
udermanas . 451
uikytė Diana 924
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abtai – 35-oji Lietuvos valsčių serijos mono-

grafija, skiriama Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms ir
Babtų miestelio 625-osioms pirmojo rašytinio paminėjimo
metinėms. Knyga išleista sutelkus „Versmės“ leidyklos ir Babtų seniūnijos bendruomenės kūrybines galias bei lėšas, taip
pat gavus Lietuvos kultūros tarybos dalinį finansavimą.
Tai archyvų duomenimis, mokslo tyrimais, memuarine
literatūra, amžininkų liudijimais paremtas, fotografijomis,
brėžiniais, žemėlapiais gausiai iliustruotas bendras devynių
dešimčių autorių pasakojimas apie dabartinio Kauno rajono
Babtų miestelio ir jo apylinkių gamtą, istoriją, materialųjį ir
dvasinį paveldą, švietimą, kultūrą, iškilius žmones; apie nacių
ir sovietų okupacijų suteiktas skriaudas, aktyvų dalyvavimą
tautos Atgimimo įvykiuose, ginant Sitkūnų radijo stotį nuo
sovietų kariuomenės, savanorių veiklą.
Atskiras skyrius nušviečia miestelyje įsikūrusio Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklą, supažindina su jo mokslininkais.
Rengiant knygą, „Versmės“ leidykla Babtų apylinkėse surengė dvi monografijos autorių kraštotyros ekspedicijas.
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