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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTUI 

MOKSLINEI ARCHEOLOGIJOS KOMISIJAI 

 

Archeologijos tyrinėjimų ir žvalgymų buv. Stabatiškių dvarvietės (kaimavietės) vietoje, Drūkšinių 

k., Visagino sav., Utenos aps.                                       

 

                                               P R O J E K T A S 

          Stabatiškių dvarvietė yra apie 1.7 km į P nuo Drūkšių ežero pietinės pakrantės. Ji aptikta 

2006 m. birželio mėn. archeologinių žvalgymų, vykdytų IAE užsakymu, metu 

(vad.dr.E.Šatavičius). 2006 m. gruodžio mėn. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai 

(vad.dr.E.Šatavičius), ištirtas 40 kv.m. plotas. Tyrimų metu aptiktas 20-80 cm storio kultūrinis 

sluoksnis su gausiais keramikos, metaliniais, osteologiniais radiniais ir statybinėmis atliekomis. 

Surasti radiniai datuoti XV a. II-ąja puse – XVI a. bei XVIII a. II-ąja puse – XX a. Tyrimų metu 

pakoreguota paveldo objekto teritorija iki 1,47 ha.  

Stabatiškių dvarvietė patenka į projektuojamo Paviršinio radioaktyvių atliekų kapinyno 

teritoriją, todėl numatyta kultūros paveldo objektą pilnai ištirti. Centrinėje teritorijos dalyje, 6000 

kv.m. teritorijoje bus vykdomi archeologiniai tyrimai, kasant iki įžemio 4x20, 4x30 m dydžio 

perkasomis, orentuojant jas pagal pasaulio šalis.  

Aplink centrinę dalį - 9000 kv.m. teritorijoje -  bus atliekami žvalgomieji tyrimai, kasant 

1x1,1x2, 2x2 m dydžio šurfais. Numatoma iškasti ne mažiau 50 šurfų, ištiriant ne mažesnį, nei 1 

proc. teritorijos (ne mažiau 90 kv.m.). Šurfų išdėstymas bus parenkamas vietoje, atsižvelgiant į 

reljefo ypatumus. Aptikus žvalgomųjų tyrimų vietose kultūrinį sluoksnį, toliau bus kasama 

perkasomis, siekiant ištirti visą jo užimamą teritoriją.  

Tyrimams vadovaus archeologas Olegas Fediajevas, talkins archeologės Aušra 

Zalepūgienė bei Elena Pranckėnaitė. Žemės darbus atliks VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo 

pajėgos“ darbininkai. Tyrimus numatoma vykdyti rugsėjo-lapkričio mėnesiais.  

Parengus archeologinių tyrimų ataskaitą, tyrinėjimų rezultatai bus publikuojami atskiru 

leidiniu. 

PRIEDAS: 

1. Buv.Stabatiškių dvarvietės teritorijos archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 

planas, M 1:5000. 

 

Archeologas  Olegas Fediajevas 

      2009-09-18, Vilnius 
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STABATIŠKIŲ DVARVIETĖ 31275 VISAGINO sav., DRŪKŠINIŲ k. 

ATKASTŲ STATINIŲ LIEKANŲ 

VIZUALŪS ARCHITEKTŪROS TYRIMAI 

 

PASTATAS Nr.1 

Tai nebaigto statyti statinio pamatas. Jo įgilinimas ir storis labiau tinkamas mediniam 

pastatui, negu mūriniam. Tačiau skirtingai, negu tradiciniuose lietuviškuose pastatuose, jis sudėtas 

ne iš vienos, bet iš kelių akmenų eilių, kurių skaičius kintamas priklausomai nuo reljefo ir 

panaudota rišamoji medžiaga. Iš išorės cokolio mūrą sumanyta eksponuoti, jo pavišius suformuotas 

dailiai. Tradicinėje medinėje statyboje rišamąją medžiagą imta naudoti daugiausia nuo XX šmt 

pradžios. Taigi, jeigu buvo sumanytas medinis pastatas – jis buvo vėlyvas, jeigu mūrinis – ant tokio 

storio pamato sunkiai išsitektų dviejų plytų storio siena, vadinasi, jis turėjo būti ne gyvenamosios 

paskirties, ūkinis. Nesant plytų mūrą galima datuoti pagal skiedinio struktūrą, kas yra labai netikslu. 

Žinant, kad statyta provincijoje, kur skiedinių maišymo technologijos paprastai esti archaiškos, šis 

statinys turėtų būti XIX – XX šmt. Mūriniai ūkiniai statiniai Lietuvoje taip pat ėmė plisti vėlai – su 

retomis išimtimis nuo XIX šmt. 

Baigus mūryti pamatą ant jo viršaus užteptas skiedinio sluoksnis, kuriame molio kiek 

gausiau, negu pačiame pamate. Vietomis šis skiedinio sluoksnis dvigubas – virš sustingusio 

sluoksnio skiedinys paklotas vėl. Tai arba sluoksnis pamato viršaus išlyginimui, jeigu, taip - 

nebaigtas, nes viršus taip ir nebuvo iki galo išlygintas, arba hidroizoliacinis sluoksnis tarp pamato ir 

pirmo vainiko, nes yra molingas, bet ne tokio vainiko klojimo pėdsakas, nes jame nėra medžio 

atspaudų. Šiame skiedinyje nėra ir mūro atspaudų, todėl veikiausiai tai nebaigto statinio 

konservavimo priemonė, panaudota netrukus po pamato sumūrijimo, nes po ja nėra pamato mūro 

senėjimo žymių. 

 

PASTATAS Nr.2 

Nuošaliau stovėjęs rąstinis statinys pagal savo dydį, struktūrą ir padėtį vandens atžvilgiu 

galėjo būti pirtimi. Tiesioginių požymių datavimui nėra. Tipologiškai statinys gali būti bet kurio 

laikotarpio nuo pirčių statybos pradžios Lietuvoje iki pat XX šmt. Pamatai sudaryti iš sausai dėtų 

akmenų eilių, kampuose stambesnių. Pertvaros pamatas iš dviejų atskirai eilėn padėtų akmenų ir 

stambesnių dviejų akmenų lauko sienų pamatuose, išdėstytų toje pačioje eilėje. Atitvertoje 

mažesniojoje statinio dalyje esantys akmenys galėjo būti lentų grindų gulekšnių atramomis. 

Platesniojoje statinio dalyje galėjo būti asla. 
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PASTATAS Nr.3 

Vienos patalpos ūkinio medinio statinio pamatai. Sudaryti iš su tarpais sudėtų akmenų eilių. 

Datavimui ir tipologiniams identifikavimui duomenų nėra, nes nėra jokių struktūrų, išskyrus sienas, 

žymių, skiedinio ar plytų. Viena medinė detalė matyt yra statinio rąstų ar karkasinės laibos sienos 

liekana. 

 

PASTATAS Nr.4 

Vienos patalpos gamybinio statinio liekanos. Patalpos grindinys iš akmenų ir kalkinio 

skiedinio. Tokio atspalvio ir struktūros skiedinys imtas maišyti maždaug nuo XVIII šmt ir naudotas 

ilgai, nes provincijoje cementas nors ir pradėtas naudoti XIX šmt, bet tik labiau repezentaciniuoe 

statiniuose. Stambesni akmenys sutelkti vietose, kur veikiausiai stovėjo gamybinė įranga ir statinio 

išoriniame kontūre, prilaikiusiame medines sienas arba apsaugojusiame jas nuo gamybos metu 

išsiskyrusios drėgmės. Sienos neturėjo specialiai įrengtų pamatų, stovėjo ant grindinio kraštų, todėl, 

matyt, nebuvo reikšmingos. Medinės pietryčių sienos liekanos remiasi ant visai plono pagrindo 

žemiau vyraujančio grindinio lygio. 

 

PASTATAS Nr.5 

Vienos patalpos gamybinis rąstinis statinys su tradiciškais pamatais iš vienos eilės akmenų. 

Kampiniai akmenys stambesni. Akivaizdžių grindų pėdsakų nėra – matyt buvo asla. Gamyba buvo 

su karštais procesais, kitaip būtų sunku paaiškinti taisyklingos formos pamato sustambėjimą prie 

šiaurės vakarų sienos. 

 

PASTATAS Nr.6 

Tai tradicinio medinio gyvenamojo namo pamatai, įrengti iš vienos eilės sausai suguldytų 

akmenų. Lietuvoje mediniams statiniams taip pamatus darydavo iki pat XX šmt, iki XIX šmt jie 

paprastai neturėdavo priebučių, o šis turėjo du. Žinant, kad tai buvo dominuojantis dvaro sodybos 

pastatas, pastarasis požymis tiktų žymiai ankstyvesniam laikotarpiui. Šildymo įrangos pamatuose 

čia yra brauktinių plytų, tipo ir formato, ypač būdingo XVIIajam šmt, bet jos yra antrinio 

panaudojimo, todėl neleidžia tiesiogiai datuoti pastato. 

Šalia šiaurinės namo sienos ir šiaurinio priebučio, vedusio iš lauko į virtuvę patalpoje Nr.1, 
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sprendžiant pagal pamato kyšulį nuo namo šiaurės rytų kampo, galėjo būti malkinė. Virtuvės 

buvimą patalpoje Nr.1 liudija krosnies pamato dydis. Nuo jo šiaurės rytų kampo eina eilė akmenų, 

ant kurių veikiausiai rėmėsi pertvara, nuo virtuvės patalpos atskyrusi siaurą patalpą rytų pusėje, 

labiau tinkančią būti šeimininkės gyvenamuoju kambariu, negu kamara, nes buvo apšildoma ta 

pačia virtuvės krosnimi. Ta akmenų eilė netinka būti medinių grindų gulekšnių atramomis, nes yra 

tik viena ir išdėstyta nesimetriškai, todėl patalpoje Nr.1 greičiausiai buvo asla, kaip ir yra labiau 

tinkama virtuvei. 

Centrinėje patalpoje Nr.2 ir pietinėje Nr.3 yra po dvi eiles vienodais tarpais išdėstytų 

gulekšnių atramų ir dar po dvi eiles greta lauko sienų pamatų, taigi, jose būta lentų grindų, tinkančių 

gyvenamiesiems kambariams. Sienoje tarp jų yra mažesnės krosnies, apšildžiusios abu kambarius, 

pamatas. Į patalpą Nr.2 iš lauko buvo patenkama per vakarinį reprezentacinį priebutį, stovėjusį 

simetriškai pastato vakarinio fasado atžvilgiu ir turėjusį taip pat medines grindis, kurių gulekšnius 

rėmė keturi akmenys. 

Į šiaurę nuo pastato matyt leidosi staigesnis šlaitas, nes šiaurinio ūkinio priebučio vakarinis 

pamatas praplatintas. 

 

 

Archit. Roberas Zilinskas 

atest. Nr. 0444, 

tel. 869958707 

 

Vilnius, 2010.10 
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I. Stabatiškės vietovės lokalizacija 

Stabatiškės yra Rytų Lietuvoje, Drūkščių ežero pietvakariniame krante, žemiau (į pietus) Šaškų 

ir Serbiejiškės kaimų, t.y. apie 1,68 km į pietus nuo Drūkšių ežero pietinės pakrantės. Stabatiškės 

yra 1 km į vakarus nuo Visagino, 4 km į šiaurę nuo Gaidės, 10 km į šiaurės rytus nuo Rimšės 

(1 priedas. СССР БССР Витебская область и Литовская ССР. Генеральный штаб. Видзы. 

Секретно N-35-18; Maps.lt/Lietuvos žemėlapiai internete Stabatiškės vietovė nenurodoma). 

 

II. Dabartinė situacija 

Stabatiškės viensėdis (vardininkas – Stabatiškė) nuo 2003 m. sausio 1 d. yra Visagino 

savivaldybėje, Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje, Utenos apskritis.1  

Stabatiškė Visagino savivaldybei buvo priskirta su kitomis gyvenamosiomis vietovėmis pagal 

Lietuvos Respublikos Visagino miesto ir Ignalinos rajonų savivaldybių teritorijų ribų keitimo 

įstatymą, priimtą 2002 m. rugsėjo 26 d. Nr. IX-1100 Vilniuje. Pagal šio įstatymo 1 straipsnį 

Visagino miesto savivaldybei priskiriamos šios Ignalinos rajono savivaldybės gyvenamosios 

vietovės ar jų dalys: Ažukalviškės, Babrūšos, Čeberakų, Drūkšinių, Galų, Julionių, Juliškės, 

Kalnežerio, Karlų, Lapušiškės, Mantvilų, Petriškės, Ramybės, Serbiejiškės, Skrytelių, Stabatiškės, 

Šaškų, Tiltelio, Tumelinos, Vaitiškės gyvenamosios vietovės bei Kalviškių, Magūnų, Makaravo 

gyvenamųjų vietovių dalys (valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės naudojama žemė – 

2464,5 ha, Ignalinos miškų urėdijos Dūkšto girininkijos – 1837,8 ha; iš jų valstybiniai miškai – 

1488,3 ha), Magūnų kaimo kapinių – 0,2 ha, Utenos regiono kelių – 54,6 ha, buvusios Rimšės 

žemės ūkio įmonės privatizuojamos žemės ir vandenų – 126,5 ha, sodininkų bendrijos 

„Pavasaris“ – 168,5 ha, sodininkų bendrijos „Statybininkas“ – 72,0 ha, sodininkų bendrijos 

„Vyšnia“ – 78,9 ha, Baltasių ežero – 18,2 ha, Bestinio ežero – 6,9 ha, Eglinio ežero – 10,1 ha, 

privati žemė 69,5 ha (sklypai: kadastro Nr.45500005003 – 1,40 ha, kadastro Nr.45500005007 – 

4,75 ha, kadastro Nr.455000050006 – 3,20 ha, kadastro Nr.455000050026 – 1,60 ha, kadastro 

Nr.455000050018 – 4,80 ha, kadastro Nr.455000050005 – 4,10 ha, kadastro Nr.455000050025 – 

1,09 ha, kadastro Nr.455000050008 – 1,24 ha, kadastro Nr.455000050017 – 4,94 ha, kadastro 

Nr.455000050024 – 1,80 ha, kadastro Nr.455000050021 – 0,72 ha, kadastro Nr.455000050010 – 

4,10 ha, kadastro Nr.455000050001 – 0,97 ha, kadastro Nr.455000050020 – 0,46 ha, kadastro 

Nr.455000050016 – 0,53 ha, kadastro Nr.455000060001 – 1,22 ha, kadastro Nr.455000050023 – 

1,98 ha, kadastro Nr.455000050009 – 0,9 ha, kadastro Nr.455000050022 – 5,0 ha, kadastro 
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Nr.455000050004 – 3,0 ha, kadastro Nr.453400050012 – 3,1 ha, kadastro Nr.453500050019 – 

15,4 ha, kadastro Nr.453500050011 – 1,4 ha, kadastro Nr.453500050010 – 0,75 ha, kadastro 

Nr.453500050018 – 1,05 ha), valstybės įstaigų panaudos teise naudojama žemė buvusioje 

valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės žemėje – 12,9 ha (Valstybės sienos apsaugos 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – 0,36 ha, Valstybės sienos 

apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos rinktinės – 

0,61 ha, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos – 8,92 ha, Visagino pensionato – 3,01 ha), fizinių ir juridinių asmenų nuomojama 

žemė buvusioje valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės žemėje – 24,9 ha); iš viso – 

4945,5 ha. 

2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, Stabatiškės viensėdyje (2001 m. priklausė Rimšės 

seniūnijai, Ignalinos r.) buvo negyvenama.2 Minėtoje teritorijoje gyvenamųjų namų nėra išlikę, bet 

yra nekilnojamųjų daiktų: priešgaisrinis depas Nr. 190 (nekilnojamojo turto kadastro duomenų 

byloje Nr. 30/1521 pažymėtas plane – 1O2p, unikalus numeris – 4400-0491-8654, bendras plotas – 

1334,28 kv. metro), sandėlis (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 30/1521 

pažymėtas plane 2F1p, unikalus numeris – 4400-0497-4543, bendras plotas – 81 kv. metras), 

kiemo statiniai – aikštelė, tvora (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 30/1521 

pažymėti plane – aikštelė b[b1, b2, b3], tvora t[t1, t2], unikalus numeris – 4400-0497-4565),3 

kinologijos centras (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 1315 pažymėtas plane – 

1H1p, unikalus numeris – 4400-0071-2882, bendras plotas – 42,89 kv. metro), šunų voljerai 

(nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje Nr. 1315 pažymėti plane – 2H1p, unikalus 

numeris – 4400-0071-2890, užstatytas plotas – 93 kv. metrai), inžineriniai statiniai: 1) kiemo 

statiniai – kanalizacijos šulinys, tvora, aikštelė (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje 

Nr. 1315 pažymėti plane – kanalizacijos šulinys r, tvora t[t1-t4], aikštelė b, unikalus numeris – 

4400-0071-2914), 2) sporto kompleksas ir stadionas (nekilnojamojo turto kadastro duomenų byloje 

Nr. 30/1764 statinių unikalus numeris – 4400-0766-0866, statiniai pažymėti plane – stadionas b1, 

bendras plotas – 3541,96 kv. metro, krepšinio aikštelė b2, bendras plotas – 610,90 kv. metro, 

bėgimo takas b3, bendras plotas – 1265,76 kv. metro, 259,31 m ilgio vandentiekio tinklai, 

319,61 m ilgio drenažas).4  

Dar reikia paminėti, kad į vakarus nuo Stabatiškės viensėdžio, Drūkšinių kaime (Visagino 

savivaldybė, Utenos apskritis), yra Stabatiškės dvarvietė (Un. k. 31275); į Kultūros vertybių 
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registrą dvarvietė įregistruota Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sprendimu (2007 m. birželio 21 d. Nr. KPO-

RM-400 aktas).  
1 Valstybės įmonės Registrų centro duomenys, 2010 m. kovo 31 d. 

2 2001 m Gyventojų ir būstų surašymas (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

duomenis). 
3 

Vyriausybės nutarimas Dėl nekilnojamųjų daiktų Visagino savivaldybėje ir kito ilgalaikio materialiojo turto 

perdavimo, priimtas 2009 m. gegužės 13 d. Nr. 419, Vilnius. 
4 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos 

sutartis, priimtas 2008 m. sausio 31 d. Nr. D1-82, Vilnius. 

 

III. Stabatiškės pavadinimo kilmė ir apgyvendimo pradžia 

Stabatiškės pavadinimo kilmė nėra žinoma. Stabatiškės nėra minimos Lietuvos vietovardžių 

žodynuose,5 šio vietovardžio nepavyko aptikti ir geografinių pavadinimų rodyklėse, sudarytose 

didžiuosiuose Lietuvos bibliotekose ir net internetiniuose vietovardžių žodynuose. Tai rodo, kad 

vietovė nebuvo gausiai apgyventa. Be to, tai leidžia daryti prielaidą, kad Stabatiškės buvo 

apgyventos ne XV a. 2 pusėje – XVI a., kaip teigia E. Marcinkevičiūtė ir E. Šatavičius,6 bet 

gerokai vėliau. Anot E. Marcinkevičiūtės ir E. Šatavičiaus, Stabatiškės viensėdžio vietoje XV a. 

2 pusėje – XVI a. egzistavo sodybvietė, priklausiusi Radvilų valdomam Drūkšių dvarui.7 Kadangi 

XVI a. Radvilų giminė buvo labai įtakinga (Mikalojus Radvila Juodasis ir Mikalojus Radvila 

Rudasis užėmė svarbiausias valstybės tarnybas – ėjo Lietuvos didžiojo kanclerio, Vilniaus 

vaivados pareigas), be to, artima Lietuvos valdovui (Žygimantas Augustas vedė Mikalojaus 

Radvilos Rudojo seserį Barborą Radvilaitę), o vėliau tapo ir viena turtingiausių Europos giminių, 

jų gyvenimas ir veikla yra sulaukęs ne vieno tyrėjo dėmesio,8 todėl buvo tikimasi, kad istoriniuose 

šaltiniuose ir istoriografijoje bus pakankamai duomenų apie jiems tuo metu galėjusią priklausyti 

Stabatiškės vietovę. Deja, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenviečių abėcėlinėje rodyklėje9 

Stabatiškės vietovardžio taip pat nepavyko rasti.  

Kadangi duomenų apie Stabatiškes nepavyko rasti nei vietovardžių žodynuose, nei 

informaciniuose leidiniuose (enciklopedijoje ir žinynuose), nei istoriniuose šaltiniuose (tame tarpe 

ir to meto žemėlapiuose)10, buvo nuspręsta trumpai patyrinėti Drūkšių ir jo apylinkių istoriją.  

Reikia pažymėti, kad pastaruoju metu spaudoje paplitęs Stabatiškės vietovės pavadinimas 

vienareikšmiškai yra susijęs su šioje vietoje planuojamu įrengti radioaktyviųjų atliekų kapinynu.  
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5 Vietovardžių žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002; Vietovardžių žodynas (internetinis 

leidimas). Sudarytojai: M. Razmukaitė, A. Pupkis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2007. 
6 E. Marcinkevičiūtė ir E. Šatavičius. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Ignalinos atominės elektrinės 

teritorijoje 2006 metais. Vilnius, 2008, p. 32. 
7 E. Marcinkevičiūtė ir E. Šatavičius. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Ignalinos atominės elektrinės 

teritorijoje 2006 metais. Vilnius, 2008, p. 32. 
8 Radvilų giminės istoriją tyrinėja dr. Raimonda Ragauskienė, dr. Deimantas Karvelis ir kt. 

9 Indeks alfabetyczny miejscowosci Dawnego Wielkiego Ksienstwa Litewskiego. Cz. 1, A-K, W. 1929. 

10 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. T. 1–4, Vilnius, 1955–1965; Mažoji Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1–3, 

Vilnius, 1966–1971; Tarybinė lietuvių enciklopedija. T. 1–4, Vilnius, 1986–1988; Lietuvių enciklopedija. T. 1–37, 

Bostonas: 1953–1985; Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. 

T. I, Bostonas, 1964; Lietuva žemėlapiuose. Sudarytojos: A. Bielinienė, B. Kulnytė, R. Subatnikienė. Vilnius, 2002.  

 

IV. Drūkšių istorija 

Drūkšiai (baltr. Дрысвяты, rus. Дрисвяты, lenk. Dryswjaty) gyvenvietė įsikūrusi Drūkšių 

ežero pietrytinėje pakrantėje. Yra į pietus nuo Breslaujos, Baltarusijos šiaurėje, pasienyje su 

Lietuva. Manoma, Drūkšių gyvenvietė pradėjo kurtis prie pilies, kurią XI a. pradžioje didžiausioje 

ežero saloje (jos dydis 21 ha) pastatydino Polocko kunigaikštis Briačislavas;11 vėliau sala imta 

vadinti Pilies vardu. Ilgainiui prie pilies įsikūrė gyvenvietė. Pilies salą su pusiasaliu jungė du tiltai 

(išliko polių liekanų). Tuo metu Lietuvą, manoma, valdė legendiniai lietuvių kunigaikščiai Kernius 

ir Gimbutas. „Pasak legendų, nuo 1042 m. Gimbutas valdė Žemaičių žemes, o Kernius – Vilijos, 

Nemėžio ir Dauguvos kraštus. 1065 m. vesdami Lietuvos ir Žemaičių žemių karių būrius, jie 

užėmė Braslavą (t.y. Breslaują; rus. ji vadinama Браслав) ir nusiaubė Polocko žemes.“12 Nuo to 

laiko Drūkšių pilis ir jos apylinkės priklausė Nalšios žemei, kuri XI–XII a. nominaliai priklausė 

Polocko kunigaikštystei. Nalšia nuo Polocko tapo nepriklausoma, kai 1183 m. lietuviai į Polocko 

žemes surengė didelį antpuolį ir sutriuškino jų kunigaikščius.13 XIII a. 1 pusėje ji buvo viena iš 

kelių besikuriančios Lietuvos valstybės žemių. Nalšios žemė minima Ipatijaus metraštyje 

(XII a. pab.–XIII a.) ir Eiliuotoje Livonijos kronikoje (XIII a. 10 dešimtmetis).14  
11 R. Batūra. Drūkšių pilis // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 26–27. 

12
 R. Batūra, D. Karvelis. Kovų istorijos. I knyga. Nuo seniausių laikų iki XX amžiaus. Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 17. 
13

 R. Batūra, D. Karvelis. Kovų istorijos. I knyga. Nuo seniausių laikų iki XX amžiaus. Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 18. 
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14
 E. Gudavičius, R. Jasas. Nalšia // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XVI, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas, 2009, p. 20.  

 

Drūkšių pilis 

Kadangi Drūkšių pilis stovėjo pasienyje su Kijevo Rusios žemėmis (rytuose Nalšia ribojosi su 

slavų žemėmis) ji buvo itin svarbi kovoje su išorės priešais. 1201 m. didelė nalšėnų kariuomenė 

kovėsi su psoviečiais. Po keliolikos metų nalšėnams teko susidurti ir su kalavijuočiais, kurie į 

Nalšią 1229 m. surengė karo žygį.15 1274 m. prie Daugpilio Kalavijuočių ordinui pastačius 

Daugpilio tvirtovę, šis regionas tapo atkaklių kovų arena. Į pietus nuo Daugpilio atsirado kelios 

gerai įtvirtintos lietuvių pilys, kurios gynė kraštą nuo kalavijuočių antpuolių. Arčiausiai Daugpilio 

stovėjo gerai įtvirtinta Drūkšių pilis (toliau buvo Breslaujos, Drisos ir Užpalių pilys; pirmosios dvi 

yra Baltarusijos teritorijoje, pastaroji, greičiausiai, buvo įrengta XIV a. ant Šeimyniškėlių 

piliakalnio, Pilupio ir Piliaus santakoje, dab. Utenos r.).16 Drūkšių pilis buvo įrengta Drūkšių ežero 

Pilies salos vakariniame krante, ant iškyšulyje esančio piliakalnio, kurio papėdę skalavo ežero 

vanduo, o nuo sausumos pusės puslankiu juosė gilus griovys, prileistas vandens (2 priedas. 

Dabartinis piliakalnio vaizdas iš viršaus). Pilies aikštelę supo ilgas ir aukštas pylimas: kartu su 

iškyšulio šlaitu jo aukštis yra 9–10, o iš aikštelės pusės 4–5 metrai. Pilies aikštelė netaisyklinga 

(75 x 50 m dydžio, ovalo formos), ji užėmė apie ¼ hektaro.17 Pilies aikštelė buvo 6–7 m virš ežero 

vandens lygio. Ant pylimų buvo pastatytos pilies gynybinės sienos ir bokštai; XIV a. pilis turėjo 

dvigubas medines gynybines sienas ir bokštus. XIV–XVI a. pylimai buvo 4 kartus sutvirtinti 

(akmenimis ir žemėmis).18  

Reikia pažymėti, kad istoriografijoje Drūkšių piliavietės plotas, forma ir tipas apibūdinamas 

įvairiai. Vienas pirmųjų žinių apie Drūkšių piliavietę pateikė žymus rusų archeologas Fiodoras 

Pokrovskis (1855–1903) XIX a. pabaigoje dirbęs Lietuvoje. Anot jo, Drūkšių pilis vienais 

duomenimis galėjusi būti kvadratinė, o kitais – apvali.19 Kiti autoriai pažymi, kad Pilies saloje 

stovėjusi pilis buvo keturkampė, aptverta pylimu, apie 400 m ilgio ir 5–8 m virš vandens iškilusi 

aikštelė.20 Remiantis šiais duomenimis, architektūros istorikas Stasys Abramauskas (1927–1996) 

Drūkšių piliavietę priskyrė geometriškai taisyklingų, stačiakampių, didelio ploto aptvarinių-

gardinių pilių pilių tipui, tokių kaip Medininkų ir Eišiškių pilys.21  

Nors Drūkšių pilis panaši į gardines lygumų pilis, tačiau ji buvo mažesnio ploto, o jos pylimų 

išdėstymas ir aikštelės forma labiau primena ant Įpilties piliakalnio (Kretingos r.), esančio 
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Juodupės upelio dešiniajame krante, stovėjusią Impilties pilį (istoriniuose šaltiniuose minima 1253, 

1261 ir 1263 m. Empilten, Ampillen, Ampilten vardu).22 Reikia pažymėti, kad Drūkšių pilis buvo 

viena iš nedaugelio lietuvių medinių pilių stovėjusių ežero saloje; tokia pilis 1486–1521 m. 

minima Platelių ežero Pilies saloje, kurią 1534 m. iš Žygimanto Augusto gavo valdyti karalienė 

Bona.23 Garsiausia šio tipo pilis buvo pastatyta XIV a. pab.–XV a. pr. Galvės ežero Pilies saloje 

(dab. Trakų istorijos muziejus), tačiau nuo anksčiau aprašytųjų ji skiriasi tuo, kad buvo mūrinė; 

XV a. Trakų Salos pilis buvo viena iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) valdovų 

rezidencijų.  
15

 E. Gudavičius, R. Jasas. Nalšia // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XVI, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas, 2009, p. 20.  
16

 Lietuvos piliakalniai. Atlasas. Sudarytojai: Z. Baubonis, G. Zabiela. T. III, Vilnius, 2005, p. 264. 

17
 R. Batūra. Drūkšių pilis // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 24. 

18
 Вялiкае Княства Лiтоўскае. т. 1. Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 2005, с. 605. 

19
 Ф. В. Покровский. Археологическая карта Ковенской губернии. Вильна, 1899, с. 30.  

20
 S. Kolupaila. Drūkšiai // Lietuviškoji enciklopedija. T. VII, Kaunas, 1939, st. 19. 

21
 S. Abramauskas. Gardinių pilių Lietuvoje genezės klausimu // Statyba ir architektūra. T. III, Nr. 3, Vilnius, 1963, 

p. 104. 
22

 R. Jarockis. Įpilties piliakalnis ir gyvenvietė // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. VIII, Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 204. 
23

 V. Vaitkevičius. Platelių ežeras // Senosios Lietuvos šventvietės. Žemaitija. Vilnius: Diemedžio leidykla, 1998, 

p. 234–137. 

 

Drūkšių gyvenvietė ir dvaras 

Istoriografijoje Drūkšių pilis dažnai siejama su Vytautu Didžiuoju. Tam įtakos turėjo flamandų 

keliautojo ir diplomato Žilibero de Lanua (Ghillebert de Lannoy; 1386–1462) 1414 m. vykusio iš 

Gardino į Vilnių užrašai. Juose jis mini, kad kelionės metu aplankė Vytauto dvarą, kurį pavadino 

„La-Court-le-roy“.24 Remiantis šiais duomenimis, nemažai autorių Žilibero de Lanua nurodytą 

Vytauto būstinę siejo su Drūkšių pilimi.25 Reikia pažymėti, kad kai kurie tyrinėtojai (J. Lelevelis, 

H. Lovmianskis, P. Klimas, A. Tyla) buvo linkę manyti, jog Žilibero de Lanua minimos Vytauto 

pilies reikėtų ieškoti arčiau Vilniaus.26 H. Lovmianskis ir P. Klimas manė, kad Vytauto „La-Court-

le-roy“ pilis galėjo būti Švenčionyse; Vytauto Didžiojo laikais čia buvo jo dvaras.27 Nepaisant to, 
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Žiliberas de Lanua 1414 m. galėjo važiuoti pro Drūkšius – savo užrašuose, jis mini, kad iš 

Daugpilio į Vilnių keliavo pro ežeringą kraštą.  

Nors ir šiandien dar negalima tiksliai pasakyti kurį Vytauto dvarą savo užrašuose mini 

Žiliberas de Lanua – Švenčionių ar Drūkšių, šio klausimo detaliau nenagrinėsime, nes ne toks yra 

šio tyrimo tikslas. Šiuo atveju, svarbu nustatyti kam priklausė Drūkšių pilis ir dvaras. Manoma, 

XIV a. pab.–XV a. pr. Pilies saloje, netoli pilies, įsikūrusio dvaro pirmasis savininkas buvo 

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas (valdė 1392–1430 m.).28 Vėliau šis dvaras priklausė 

Lietuvos valdovui Aleksandrui (valdė 1492–1506 m.), o jam mirus, kartu su LDK sostu jis atiteko 

Žygimantui Augustui (valdė 1506–1548 m.). Tai paliudija minėtų valdovų dokumentai: 1500 m. 

spalio mėn. 26 d. Aleksandro ir 1514 m. vasario mėn. 3 d. Žygimanto Augusto raštuose pažymima, 

kad Drūkšių dvaro duodamą dešimtinę Breslaujos bažnyčiai nustatė Vilniaus vaivada, Breslaujos 

valdytojas Manvydas, Vytautui leidus.29 Kaip žinome, Manvydas buvo pirmasis Vilniaus vaivada 

(nuo 1413 m.), turėjo žemių Ašmenos apskrityje, valdų Vilniuje ir Breslaujoje, buvo vedęs 

Vytauto giminaitę Julijoną (pirmoji žmona – Jadvyga); mirė apie 1423 metus.30  

1514 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas Drūkšių dvarą, kartu su Gaidės 

dvaru, pavedė valdyti Vilniaus vaivadai Mikalojui Radvilai ir įpareigojo jį Drūkšiuose pastatyti 

bažnyčią.31 Po kelerių metų Pilies saloje buvo pastatyta medinė bažnyčia. Vėliau Drūkšių pilis 

rašytiniuose šaltiniuose minima 1557 ir 1561 m. bei 1558–1561 m. laikotarpiu, kai vyko Livonijos 

karas.32 Tai rodo, kad ji buvo svarbi ginant šalies šiaurės rytų sienas.  
24

 P. Klimas. Ghillebert de Lannoy. Dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais (1413–1414 ir 1421 metais) // 

Praeitis. T. II, Kaunas, 1933, p. 152. 
25

 O. Hedeman. Historja powiatu Brasławskiego. Wilno, 1930, p. 381; S. Kolupaila. Drūkšiai // Lietuviškoji 

enciklopedija. T. VII, Kaunas: Spaudos fondas, 1939, st. 17. 
26

 J. Lelewel. Ghillebert de Lannoy et ses voyages en 1413, 1414 et 1421. Bruxelles-Poznam, 1844 (žemėlapis); 

H. Łowmiański. Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. T. II, Wilno, 1932, p. 116; P. Klimas. 

Ghillebert de Lannoy. Dvi jo kelionės Lietuvon Vytauto Didžiojo laikais (1413–1414 ir 1421 metais) // Praeitis. T. II, 

Kaunas, 1933, p. 115; A. Tyla. Pirmosios rašytinės žinios apie Linkmenų apylinkes // Ignalinos kraštas. Vilnius, 1966, 

p. 28–30. 
27

 A. Baliulis, K. Misius. Švenčionys // Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. IV. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų 

redakcija, 1988, p. 233. 
28

 Вялiкае Княства Лiтоўскае. т. 1. Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 2005, с. 605. 

29
 R. Batūra. Drūkšių pilis // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 26. 
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30
 R. Petrauskas. Manvydas Albertas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XIV, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas, 2008, p. 232. 
31

 B. Kviklys. Lietuvos bažnyčios. T. V. Vilniaus arkivyskupija. II dalis. Vilniaus provincijos bažnyčios. Chicago, 

1986, p. 163–164. 
32

 Беларуская энцыклапедыя. Мiнск: Беларуская энцыклапедыя, 1998, с. 228. 

 

Drūkšių pilies gynybinė reikšmė 

Kaip minėjome anksčiau, pirmąją medinę pilį Drūkšių ežero saloje XI a. pastatydino Polocko 

kunigaikštis Briačislavas (1003–1044). Kiek anksčiau panašią pilį jis buvo pastatydinęs ir 

Breslaujoje, sudegintos baltų gyvenvietės vietoje.33 Pastaroji pilis pirmą kartą minima 1065 m. 

(Bychovco kronikos legendoje), kai ją puolė lietuviai.34 Siekdamas apsaugoti Polocko 

kunigaikštystę nuo lietuvių puldinėjimų, Briačislavas pasienio apsaugai, manoma, įrengė Drūkšių 

pilį. Ji XI–XII a. priklausė Polocko kunigaikštystei, nuo XIII a. pradžios tapo Lietuvos didžiojo 

kunigaikščio valda.35 Mindaugo laikais (valdė XIII a. 4 dešimtmetyje – 1263 m.) ne tik Drūkšių 

pilį, bet ir Breslaują bei patį Polocką valdė Lietuva.36  

Traidenio laikais (valdė nuo 1269 ar 1270 iki 1282 m.) Drūkšių pilies gynybinė reikšmė dar 

labiau išaugo. Livonijos ordinui lietuvių gyvenvietės, vadintos Naujiniu, vietoje (apie 18 km nuo 

dabartinio Daugpilio) 1273 ar 1274 m. pasistačius Diuneburgo (Düneburg) pilį,37 Drūkšių pilis 

atsidūrė arčiausiai jos iš visų šiame regione buvusių lietuvių pilių. Šios pilies gynybai sustiprinti 

Traidenis prie Drūkšių ežero, manoma, galėjo įkurdinti po Didžiojo prūsų sukilimo dalį į Lietuvą 

pasitraukusių skalvių, nadruvių, jotvingių ar prūsų.38 Tai liudija šių apylinkių vietovardžiai, 

pavyzdžiui, Drūkšių ežero šiaurinėje pakrantėje įsikūrė Tilžės gyvenvietė. Kaip žinome, Nemuno 

žemupyje, buvusioje skalvių žemėje, dab. Tilžės mieste į Nemuną įteka Tilželės (Tilžės) upė.39  

XIII–XIV a. Drūkšių pilis, kartu su Breslaujos, Užpalių, Utenos, Tauragnų, Linkmenų ir Drisos 

pilimis, sudarė gynybinę liniją, kuri saugojo LDK sostinę Vilnių nuo Livonijos ordino puolimų, 

organizuojamų iš Daugpilio.  

XV–XVII a. Drūkšių pilį valdė Lietuvos didžiojo kunigaikščio vietininkai. Jie organizavo ir šio 

krašto gynybą. Drūkšių pilyje karinę tarnybą atlikdavo jos apylinkėse įsikūrę žmonės. Taip pat jie 

atlikdavo įvairias pastotes, pilies statybos bei remonto darbus. Vienas iš tokių darbų buvo statyti ir 

remontuoti tiltus, jungiančius Pilies salą su rytiniu ežero krantu.40  
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Anot kronikininko Aleksandro Gvanjinio (Alekssandr Guagnini; 1534 ar 1538–1614), 

parašiusio ir 1578 m. išleidusio iliustruotą Rytų Europos kroniką Europos Sarmatijos aprašymas 

(Sarmatiae Europeae descriptio), XVI a. Drūkšių pilis buvo viena iš svarbiausių Vilniaus 

vaivadijos tvirtovių.41 Kad Drūkšiai buvo svarbus lietuvių punktas liudija ir Sigismundo 

Herberšteino (Sigismund Herberstein; 1486–1566) diplomatinės kelionės į Maskvą įspūdžiai 

aprašyti knygoje Užrašai apie maskvienų reikalus (Rerum Moscoviticarum Commentari, 1549 m.). 

Kaip žinome Drūkšiai buvo kelyje, kuris jungė Vilnių su Livonija ir Rusios sostine Maskva. Šiuo 

keliu 1517 m. kovo mėn. ir keliavo Vokietijos imperatoriaus Maksimilijono I pasiuntinys 

Sigismundas Herberšteinas. Iš Vilniaus jis išvyko 1517 m. kovo 3 dieną; čia jis su Žygimantu 

Augustu tarėsi dėl santuokos su Bona sąlygų.42 Iš Vilniaus, keliaudamas pro Nemenčinę 

(Nementschin), po kurio laiko kirtęs Žeimenos (Schamena) upę, pasiekė Švenčionis (Swintrawa), 

vėliau – Drūkšius (Driswet), Breslaują. Iš ten atvyko iki Dauguvos upės, persikėlė per ją, ir 

netrukus pasiekė Maskvą. Sigismundas Herberšteinas šį kelią apibūdino kaip vieną iš trijų kelių, 

vedančių į Smolenską ir Livoniją.43  

Kadangi Drūkšių pilis buvo viename iš pagrindinių kelių, vedančių į Livoniją ir Maskvą, ji 

XVI–XVII a. įėjo į LDK rytinės sienos gynybinių pilių grandinę. Kaip žinome, šiuo laikotarpiu 

LDK teko kariauti ne tik su stiprėjančia Rusija, bet ir su Švedija. 1558–1583 m. Lietuva kariavo 

25 metus trukusiame Livonijos kare. Prieš šį karą (1557 m.) Drūkšių pilyje buvo įkurdinta karinė 

įgula – 100 drabų (pėstininkų).44 Prasidėjus Livonijos karui, 1561 m. Drūkšiuose ir kt. aplinkinėse 

vietovėse (Breslaujoje, Drisoje, Drujoje, Daugpilyje ir kt.) buvo išdėstytos didelės raitelių 

pajėgos.45  

Drūkšių apylinkių gyventojai ne kartą kentėjo ir XVII a. viduryje, vykstant karams su Rusija ir 

Švedija. Karo su Švedija metu, per 1655 m. švedų antpuolį, buvo sudeginta Pilies salos pilis, 

bažnyčia ir gyvenvietė. Pasak legendos, švedai norėjo iš Pilies salos išsivežti bažnyčios varpą, bet 

šis Drūkšių ežere nuskendęs, o po to netikėtai atsiradęs Gaidės bažnyčios varpinėje. Manoma, 

gyventojai nuo švedų varpą paslėpė, jį nuskandinę, o jiems palikus kraštą, varpą perdavė Gaidės 

bažnyčiai.46  

Po šio sugriovimo pilis nustojo savo reikšmės: ji nebebuvo daugiau atstatyta, o dvarui ir 

gyvenvietei išsikėlus į Drūkšių ežero pusiasalį ir visai apleista. 1772 m. Drūkšių saloje buvusios 

pilies aprašyme, pažymima, kad ant kalno yra trys bokštai, be viršų, apgriuvę ir supuvę, išlikusi 

sienos dalis, bet ir ta apgriuvusi; pilis buvo statyta iš medžio ir mūro. Išliko du tvirtovėse naudoti 
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šautuvai (hakovnicos) ir patrankėlė. Prie pilies yra senas dvaras ir 18 ūkinių pastatų su nemažu 

sodu, kuris aptvertas aštriakuoliais.47 Dabar buvusios pilies vietoje matomi tik apardyti pylimai 

(2 priedas. Dabartinis Drūkšių piliakalnio vaizdas iš viršaus).  

Drūkšių pilies, o kartu ir prie jos įsikūrusios gyvenvietės svarbą rodo Drūkšių vietovės 

žymėjimas žemėlapiuose. Pirmą kartą Drūkšių vietovė buvo pažymėta 1595 m. išleistame Lietuvos 

žemėlapyje (apie 1570 m. sudarė G. Mercatorius); tai pirmasis atskiru lapu išleistas Lietuvos 

žemėlapis. Jame yra pažymėta apie 20 upių ir daugiau kaip 60 gyvenviečių (3 priedas). Tiesa, 

šiame žemėlapyje Drūkšių pilis nežymima, tačiau jame nėra pažymėta ir Breslaujos bei kitų 

svarbių to meto pilių; pilies simboliu pavaizduoti tik miestai. Skirtingai nei anksčiau minėtame 

žemėlapyje, Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549–1616) pastangomis 1613 m. 

sudarytame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje, manoma, galima pamatyti visas to 

meto pilis, nes šis žemėlapis laikomas vienu tiksliausių to meto LDK žemėlapių (4 priedas). Šiame 

ir kituose XVII a. 2 pusėje išleistuose žemėlapiuose (5, 6 ir 7 priedai) Drūkšių pilis įvardinta 

Dryswiath pavadinimu ir pažymėta pilies simboliniu ženklu. Tuo tarpu XVII a. pab.–XVIII a. 

žemėlapiuose nurodyta tik Drūkšių vietovė (8, 9, 10, 11, 12 priedai). Tai patvirtina faktą, kad po 

1655 m. sugriovimo pilis daugiau nebebuvo naudojama. Tačiau nepaisant to, Drūkšiai ir toliau 

išliko svarbus LDK centras.  
33

 R. Batūra. Drūkšių pilis // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 26–27. 

34
 K. Garšva, P. Gaučas. Breslauja // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2003, p. 470. 
35 K. Garšva, P. Gaučas. Breslauja // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2003, p. 470.  
36

 Л. В. Алексеев. Полоцкая земля в IX–XII вв. (очерки истории северной Белоруссии). Москва, 1966, с. 22.  

37
 K. Garšva. Daugpilis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. IV, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 

2003, p. 524–525. 
38 R. Batūra, D. Karvelis. Kovų istorijos. I knyga. Nuo seniausių laikų iki XX amžiaus. Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institutas, 2009, p. 37. 
39 A. Rainys. Tilželė // Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. IV, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 

2009, p. 543. 
40

 Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. Т. XXXIII. Вильна, 1908, с. 17–18. 

41 A. Gwagnini. Kronika Sarmacyey Europskiey. Krakow, 1611 (1761 ir 1860), p. 111. 



 13 

42 A. Vyšniauskaitė. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 

1994, p. 43–44. 
43 R. Batūra. Drūkšių pilis // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 28. 
44 R. Batūra. Drūkšių pilis // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 28. 
45 R. Batūra. Drūkšių pilis // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 28.  
46 S. Kolupaila. Drūkšiai // Lietuvių enciklopedija. T. V. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1955, p. 195–

197. 
47 O. Hedermann. Historja powietu Brasławskiego. Wilno, 1930, p. 384–385. 

 

Drūkšių dvaras ir miestelis 

Kaip jau minėjome, Drūkšių ežero saloje, greta pilies, XIV a. pab. pradėjo kurtis dvaras, 

priklausęs Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Kadangi Drūkšių pilis buvo strategiškai labai 

svarbioje vietoje (pro Drūkšius ėjo kelias iš Vilniaus į Livoniją ir Maskvą), todėl jos apylinkėse 

(Drūkšių ežero pakrantėse) buvo apgyvendinta daug bajorų, ėjusių karinę tarnybą.48  

1514 m. Žygimantas Augustas įsakė Drūkšių valdytojui Vilniaus vaivadai Mikalojui Radvilai 

(1470–1521) pastatyti Drūkšiuose bažnyčią, kuriai iš karališkųjų valdų užrašė miestelį 

(Pasamanės?) prie Samanio ežero, Gaidės dvarą su visais žmonėmis ir tris ežerus: Samanio, Gaidės 

ir Bliuvangės (greičiausiai turi būti Bliuvaklio). Be to, bažnyčiai užrašytus žmones atleido nuo 

karinės tarnybos Drūkšių pilyje, jos ir tiltų statymo darbų bei įvairių pastočių.49 Pagal 1667 m. 

surašymo duomenis, Drūkšių klebonui priklausė 22 dūmai (dūmas – valstiečio ūkis, atliekantis 

prievoles; po 1547–1566 m. Valakų reformos dūmas tapo ūkio ir sodybos sinonimu).50 1649 m. 

buvo įvestas mokestis nuo dūmo.51 XVIII a. pab. Drūkšių klebonui (arba Gaidės dvarui) priklausė 

šie kaimai: Berniūnų, Beržininkų, Čeberakų, Pasamanės, Karklų arba Maciukų, Kukutėnų, 

Šaukštelių, Skripkų.52  

Po 1655 m. švedų antpuolio, Drūkšių dvaras ir gyvenvietė ėmė kurtis Drūkšių ežero 

pusiasalyje. 1682 m. Drūkšių dvaras buvo pavestas valdyti naujai paskirtam Lietuvos didžiajam 

etmonui ir Vilniaus vaivadai Jonui Kazimierui Sapiegai (mirė 1730 m.). Kadangi pro Drūkšius ėjo 

svarbus to meto kelias Vilnius–Daugpilis, miestelis greitai augo. 1722 m. jame buvo apie 400 

gyventojų, 14 smuklių, 11 aludžių.53 1725 m. kunigo Rudaminos rūpesčiu buvo pastatyta medinė 

Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia su mūriniu priešakiu (ji sudegė per Pirmąjį pasaulinį karą). XVIII a. 
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2 pusėje gyventojų skaičius tai sumažėdavo, tai vėl padidėdavo: 1762 m. buvo apie 300, 1794 m. – 

apie 350.54  

1780 m. Drūkšių dvaras, iki tol priklausęs Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, už 2 mln. zlotų 

paskolą valstybės iždui perėjo Radvilų nuosavybėn.55 Tuo metu Drūkšių dvarui priklausė šie 

kaimai: Magūnų, Mačionių, Švikščionių, Stanionių, Šaškų, Sorbajiškių (Serbiejiškės), Stabatiškių 

(Stabatiškės), Liaudėnų ir Vilkaragio.56 Vėliau Drūkšiai ėjo iš rankų į rankas: 1790 m. juos įsigijo 

kunigaikštis Mykolas Oginskis, 1794 m. iš jo nupirko Jonas Lopacinskis. Lopacinskiai Drūkšius 

valdė su nedidele pertrauka (nuo 1820 m. miestelis kurį laiką vėl priklausė Oginskiams) iki pat 

1863–1864 metų sukilimo. 1865 m. Drūkšių dvaras priverstinai buvo parduotas Rygos gen. 

gubernatoriui A. Ottingenui (vėliau atiteko Ikskul-Hildenrandams), o jų savininkė Ona 

Lapocinskienė ištremta, už tai, kad rėmė sukilėlius. Pažymėtina, kad visą XIX a. gyventojų 

skaičius nuosekliai mažėjo: prieš Pirmąjį pasaulinį karą Drūkšiuose buvo apie 200 gyventojų.  

Pirmojo pasaulinio karo metu Drūkšių miestelis buvo sunaikintas, 1915–1917 m. jis, kartu su 

Drūkšių ežeru, pateko į vadinamąją Hindenburgo liniją (pavadinta Vokiečių kariuomenės Rytų 

fronto vado Pauliaus fon Hindenburgo vardu); ežero krantuose ilgai stovėjo rusų ir vokiečių 

kariuomenės. Rusų kariuomenė buvo įsitvirtinusi šiauriniuose Drūkšių ežero krantuose, vokiečių – 

pietiniuose (13 priedas. 1915–1917 m. fronto linija). Žiemą ant ežero ledo vyko mūšiai, kurių metu 

nukentėjo ne tik Drūkšių miestelis, bet ir jo apylinkės. Visos gyvenvietės, įsikūrusios ežero 

pakrantėse (išliko apkasų žymių), buvo sudegintos; liko nesugriauta tik Rusijos valdžios 1907 m. 

Drūkšiuose pastatyta mūrinė cerkvė.  

1918 m. pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, į ką tik atkurtos Lietuvos Respublikos 

teritoriją pradėjo veržtis bolševikų valdomos Rusijos kariuomenė. Ji tų pačių metų pabaigoje 

užėmė Drūkšius (14 priedas. Žemėlapis Karas su bolševikais 1919 metais). Kitų metų pabaigoje 

(1919), kai bolševikai, iš vienos pusės stumiami Lietuvos kariuomenės, o iš kitos – Lenkijos 

kariuomenės, pasitraukė į rytus, Drūkšius užėmė lenkai. 1920 m. Drūkšiai, kartu su Vilniaus kraštu 

trumpam buvo grįžę Lietuvai, bet netrukus (po L. Želigovskio kariuomenės įsiveržimo) vėl buvo 

okupuoti lenkų.  

Antrojo pasaulinio karo pradžioje, Vokietijai ir Sovietų Sąjungai okupavus Lenkiją, Vilniaus 

kraštas buvo grąžintas Lietuvai, tačiau be Drūkšių ir jo apylinkių. 1939 m. Sovietų Sąjunga 

Lietuvai perleido dalį Vilniaus krašto, kurio siena buvo nustatyta per Drūkšių ežerą – jo rytinė 

dalis su Pilies ir Liepinės salomis bei Drūkšiais buvo prijungta prie Baltarusijos, Lietuvai liko 
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Pušinės sala; siena ėjo palei Drūkšės upę: dešinysis jos krantas priklausė Lietuvai, kairysis – 

Baltarusijai (15 priedas. 1939 m. sienos tarp Lietuvos ir Baltarusijos per Drūkšių ežerą 

nustatymas). Po Antrojo pasaulinio karo Drūkšių miestelis tapo apylinkės centru. Sovietinės 

okupacijos metais vietovė buvo priskirta Breslaujos rajonui (Baltarusija).  
48 A. Tyla. Gaidės ir Rimšės apylinkių istorijos bruožai // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 30.  
49 A. Tyla. Gaidės ir Rimšės apylinkių istorijos bruožai // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 33. 
50 O. Hedermann. Historja powietu Brasławskiego. Wilno, 1930, p. 387. 
51 L. Truska. Dūmas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. V., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 

2004, p. 196. 
52 CVIA, SA, b. 19252, p. 55–60. 
53 S. Kolupaila. Drūkšiai // Lietuviškoji enciklopedija. T. 7, Kaunas: Spaudos fondas, 1939, st. 16. 
54 S. Kolupaila. Drūkšiai // Lietuvių enciklopedija. T. 5, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1955, p. 197. 
55 A. Tyla. Gaidės ir Rimšės apylinkių istorijos bruožai // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 30. 

56 A. Tyla. Gaidės ir Rimšės apylinkių istorijos bruožai // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 31. 

 

Drūkšių administracinis-teritorinis pavaldumas: 

XI–XII a. – Polocko kunigaikštystė; 

XIII a. 1 pusė – Nalšios kunigaikštystė – viena iš Lietuvių konfederacijos kunigaikštysčių; 1219 m. Nalšios žemės 

kunigaikščiai Daujotas ir Viligaila pasirašė Lietuvos–Voluinės sutartį; 

Nuo XIII a. vidurio – Lietuvos valstybė; XIII a. 8–10 dešimtmetyje Nalšia buvo įjungta į Lietuvos valstybę; 

Nuo 1413 iki 1795 m. priklausė Vilniaus vaivadijos (LDK) Breslaujos apskričiai (1793–1795 m. – Breslaujos 

vaivadija);  

Nuo 1795 m. priklausė Vilniaus gubernijos Breslaujos apskričiai. Nuo 1835 m. buvo naujai sudarytoje Zarasų 

apskrityje. 1843 m. Zarasų apskritis priskirta Kauno gubernijai; 

1920 m. Lenkijai okupavus dalį Zarasų apskrities, vėl buvo atkurta Breslaujos apskritis, kuri 1922–1925 m. buvo 

Vilniaus administracinėje apygardoje, 1925–1939 m. – Vilniaus vaivadijoje. 1922–1939 m. Drūkšiai buvo Drūkšių 

valsčiaus centras. 1939 m. Drūkšių valsčiaus buvo padalintas: rytinė jo dalis (su Drūkšiais) atiteko Baltarusijai, o 

vakarinė – Lietuvai. Pastaroji buvo prijungta prie 1939 m. spalio 30 d. sudarytos Švenčionėlių apskrities. Lietuvai 

atitekusi Drūkšių valsčiaus dalis buvo įjungta į naujai sudarytą Ignalinos valsčių. Pastarasis 1941–1950 m. priklausė 

Švenčionių apskričiai.  

 

Drūkšių valdymas: 

XIV a. pab. XV a. 3 dešimtmetis – Vytauto Didžiojo karališkasis dvaras; 

1492–1506 m. – Aleksandro Jogailaičio karališkasis dvaras; 
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Vėliau (iki 1780 m.) pilis ir dvaras priklausė Lietuvos didiesiems kunigaikščiams, tačiau realiai juos valdė Vilniaus 

vaivados arba skirti vietininkai.  

 

Drūkšių savininkai: 

1780 m. Ldk Stanislovas Augustas Poniatovskis Drūkšių dvarą už 2 mln. zlotų paskolą perdavė Radviloms; 

1790 m. Drūkšių dvarą iš Radvilų įsigijo kunigaikštis Mykolas Oginskis; 

1794 m. iš jo Drūkšių dvarą nupirko Jonas Lopacinskis; Lopacinskiai Drūkšius valdė su nedidele pertrauka (nuo 

1820 m. miestelis kurį laiką vėl priklausė Oginskiams) iki pat 1863–1864 metų sukilimo; 

1865 m. Drūkšių dvaras priverstinai buvo parduotas Rygos gen. gubernatoriui A. Ottingenui (vėliau atiteko Ikskul-

Hildenrandams). 

 

Tolesnis likimas: 

1914–1918 m. Drūkšiai pateko į fronto liniją ir buvo visiškai sugriauti; 

Pagal 1920 m. Lietuvos–Rusijos taikos sutartį Drūkšiai turėjo atitekti Lietuvos Respublikai, tačiau tais pačiais metais, 

kartu su Vilniaus kraštu, juos okupavo Lenkija, nuo 1939 m. priklauso Baltarusijai. 

 

Drūkšiai ir jo apylinkės karų ir sukilimų metais 

XVI–XVII a. Drūkšių dvarui priklausiusių žemių gyventojams, kaip ir visos Breslaujos 

apskrities žmonėms, teko patirti Lietuvos karų su Švedija ir Maskva, vykusių dėl Livonijos, 

pasekmes. Breslaujos apylinkėse dažnai buvo telkiama ar pražygiuodavo Lietuvos ir Lenkijos 

kariuomenė. 1564 m. Breslaujoje, Drūkšiuose, Suvieke, Obeliuose ir kt. vietovėse buvo išdėstyta 

2300 Lenkijos kariuomenės raitelių, pasirengusių karui su Livonija.57  

Nuo šio karo pabaigos (Livonijos karas baigėsi 1582 m. sausio 12 d. Lietuvos–Lenkijos ir 

Rusijos paliaubomis) praėjus vos 70-čiai metų, Lietuvai vienu metu teko kariauti ir su Rusija, ir su 

Švedija. 1655 m. vasarą didžiulė Rusijos kariuomenė artėjo prie Vilniaus (kaip mini šaltiniai, joje 

galėjo būti iki 80 000 karių) ir rugpjūčio 8 d. jį užėmė.58 Beveik tuo pat metu Lietuvą ir Lenkiją 

užpuolė ir Švedija. Nepaskelbusi karo, ji užėmė Daugpilį ir rugpjūčio mėnesį įžengė į Lietuvą. 

Švedijos kariuomenei įžygiavus į Lietuvą, etmonas Jonušas Radvila su švedais pradėjo derybas, 

kurios baigėsi Kėdainių sutartimi; buvo tikimasi, kad Švedija suteiks paramą karui su Rusija. Taip 

1655 m. rudenį Švedija įvedė savo kariuomenę į tą Lietuvos teritorijos dalį, kuri nebuvo užimta 

Rusijos kariuomenės (Žemaitiją, t.p. Breslaujos, Ukmergės, Upytės ir iš dalies Kauno bei Trakų 

pavietus), bet karo su Rusija nepradėjo.59 1656 m. žiemą ir pavasarį Breslaujos paviete buvo 

įkurdinta 950 karių, kurie buvo maitinami iš valstybinių valdų. Švedų įgulos buvo išdėstytos 
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Breslaujos ir Ikaznės (300), Apso (150), Drūkšių (200) [..] ir Daugėliškio (200) valstybinėse 

valdose.60  

Iki 1660 m. gegužės 3 d. (tada buvo pasirašyta Olyvos taika) trukusi švedų okupacija stipriai 

nuteriojo Drūkšių dvarą ir jo apylinkes. 1655 m. švedai sudegino ne tik Drūkšių ežero pilį, 

bažnyčią ir „karališkąjį“ dvarą, bet nusiaubė ir jam priklausiusius kaimus bei aplinkines 

gyvenvietes. Be to, XVII a. 2 pusėje dėl karų prasidėjo varginantys badmečiai, kuriuos lydėjo 

maras ir kitos ligos. Ypač sunkūs buvo 1657–1658 metai.61 Vėliau dideli nederliaus metai buvo: 

1668–1669, 1677–1678 ir 1695. Dėl bado ir maro nuo XVII a. vidurio iki šio amžiaus pabaigos 

išmirė apie 48 proc. visų Lietuvos gyventojų.62  

Iš Drūkšių rakto (dvaro padalinys, kuris apėmė keletą gretimų palivarkų; turėjo bendrą 

administratorių) 1682 m. inventoriaus matyti, kad visuose kaimuose buvo daug tuščių valakų, 

kurių dalį, šalia priimtinės, naudojo valstiečiai. Drūkšių rakto Dysnos vaitystėje buvo tušti 69 

valakai (t.y. 50,9 proc. visų vaitystės valakų), o Sviščių vaitystėje – 118 valakų (56,5 proc.).63 

Inventoriuje prie kai kurių kaimų pažymėta, kiek jame sumažėjo dūmų, pavyzdžiui, Magūnų kaime 

iš ankščiau buvusių 20 dūmų, liko 13, o Staurelių kaime iš 16 dūmų išliko tik 3.64 Panaši padėtis 

buvo ir kitose vietovėse.  

Nespėjus atsigauti po XVII a. 2 pusės sunkmečio, XVIII a. pradžioje Lietuvos valstybę vėl 

sukrėtė didelės nelaimės – 1700 m. prasidėjo Šiaurės karas, kuris pridarė daug sunkumų. Karo 

metų suirutė, svetimų kariuomenių stovyklos, pražygiavimai, grobimai (įgulos marširavo po kraštą 

ir iš gyventojų atiminėjo maistą, gyvulius, pašarus) ir rekvizicijos vietos gyventojams padarė daug 

nuostolių. Siekdamas nustatyti savos ir svetimų kariuomenių 1701–1708 m. padarytus nuostolius, 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės maršalas įsakė apskaičiuoti rekvizicijų dydį. Taip 1709 m. 

kovo mėn. į Drūkšius susirinkę Drūkšių rakto komisarai, vaitai, suolininkai, žemininkai ir 

valstiečiai valdžios atstovams išsakė apie rekvizicijų dydį ir jų ūkiams padarytus nuostolius.65 

Kiekvieno kaimo rekvizicijos buvo apskaičiuotos ir surašytos į knygą.66 Lenkų istoriko Oto 

Hedemano paskaičiavimu, Drūkšių miesto rekvizicijos buvo įvertintos 63 825, Drūkšių rakto 

bajorų ir žemininkų – 94 440, valstiečių – 232 930 zlotų.67 Pavyzdžiui, Vilkaragio (Klikolnicos) 

kaimo rekvizicijos buvo įvertintos 3549, Šaškų kaimo – 2330, Magūnų kaimo – 7300, Liaudėnų 

kaimo – 3401 zlotų.68  

Be rekvizicijų dydžio, minėtoje knygoje nurodoma ir kas nurodytas rekvizicijas vykdė. Iš jos 

sužinoma, kad 1698 m. Drūkšiuose stovėjo trys Žemaičių seniūno Grigaliaus Oginskio 



 18 

kariuomenės vėliavos (LDK vėliavoje XVIII a. buvo 100–200 karių). 1701 m. čia 5 mėnesius buvo 

įsikūręs (?) Golco vadovaujamas saksų pulkas, kurio maitinimui buvo išleista 40 tūkst. zlotų. Be 

to, Drūkšių raktas priverstinai saksų pulkui pateikė 200 kailinių ir tiek pat porų batų, liemenių, 

baltinių, kaklaraiščių, porų kojinių ir pirštinių, 50 pakinkytų vežimų, gūnių (užtiesalų), dalgių, 

kirvių ir pjautuvų.  

1705–1708 m. Drūkšiuose pakaitomis stovėjo Lietuvos, Rusijos ir Švedijos kariuomenės. 

1705 m. Drūkšių apylinkėse sustojus Rusijos kariuomenei visų gyvenviečių gyventojai turėjo 

sumokėti padūmės mokestį, o Vilkaragio (Klikolnicos) ir Šaškų kaimo valstiečiai, be įvairių 

rinkliavų, 5 savaites privalėjo išlaikyti pulkininko Bandimiro kareivius.69 1708 m. Drūkšiuose 

apsistojus švedams, miestelio gyventojai be įvairių rekvizicijų jiems turėjo duoti ir 20 statinių 

alaus.70  

Atsitraukus švedų kariuomenei, 1708 m. beveik visoje Lietuvoje kilo badas, po kurio 1709 m. 

prasidėjo maro epidemija, trukusi iki 1711 metų. Per šiuos metus LDK prarado apie 35 proc. visų 

gyventojų; Etninėje, arba Tikrojoje, Lietuvoje nuo bado ir maro išmirė beveik trečdalis (500–600 

tūkst.) žmonių.71 Tikslių skaičių kiek tuo metu Drūkšių apylinkėse mirė žmonių nežinoma, tačiau 

palyginus Drūkšių rakto 1682 ir 1722 m. inventorius matysime, kad jam priklausiusių Svisčių ir 

Dysnos vaitystėse buvusių dūmų bendras skaičius nuo 171 (1682 m.) sumažėjo iki 142 (1722 m.). 

Nors nuo maro praėjo beveik 11 m., kai kurios gyvenvietės 1722 m. dar buvo neapgyventos. 

Pavyzdžiui, 1722 m. inventoriuje nebeminimas Magūnų kaimas, kai 1682 m. inventoriuje jame 

buvo nurodomi net 13 dūmų. Be to, iš Drūkšių piliai (dvarui) priklausiusių 789,5 valakų 1722 m. 

net 480 buvo tušti, t.y. nenaudojami buvo 60,1 proc. visų valakų. Panaši padėtis buvo ir Drūkšių 

rakto vaitystėse: Dysnos vaitystėje iš 105 valakų buvo apleisti 48 (45,7 proc.),72 o Sviščių 

vaitystėje iš 161 valako –125,7 (78,1 proc.) valakai.73 (16 priedas. Drūkšių rakto Dysnos ir Sviščių 

vaitysčių kaimų dūmų skaičius 1682–1722 metais) 

Reikia pažymėti, kad kai kurie kaimai po XVIII a. pradžios karo ir jį sekusio maro buvo 

apgyvendinti iš naujo. Tai rodo 1722 m. inventoriuje pasikeitusios dūmų savininkų pavardės. 

Lyginant 1682 ir 1722 m. inventorius matysime, kad per laikotarpį (40 metų) tarp inventorių 

sudarymo Vilkaragio ir Liaudėnų kaimuose šeimų skaičius liko beveik nepakitęs: Vilkaragio 

kaime 1682 m. buvo 12, o 1722 m. – 13 šeimų, Liaudėnų kaime tiek 1682 m., tiek 1722 m. buvo 

užrašytos 4 šeimos.74 Tačiau jei palyginsime dūmų savininkų pavardes matysime, kad Vilkaragio 

kaime išnyko keturios Čobotorovičių ir trys Lunskių šeimos, o vietoje jų atsirado viena 
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Zamieničiaus ir penkios Žabkų šeimos; pastarųjų ankstesniajame inventoriuje nebuvo. Liaudėnų 

kaime Jakšonio, Kazarino, Senenio ir Strižkos šeimas pakeitė Bielanio, Pielianio, Piotrovičiaus ir 

Vaitkūno šeimos.75 Tai rodo, kad šiame kaime nuo maro išmirė visos šeimos.  

Po 1709–1711 m. maro Drūkšių krašto žmonės kurį laiką gyveno taikų gyvenimą. 1794 m. 

sukilimas, vadovaujamas Tado Kosciuškos, Drūkšių apylinkių tiesiogiai nepalietė, nors dalis 

Breslaujos apskrities žmonių prie sukilimo prisidėjo.76 Po šio sukilimo, 1795 m. buvo įvykdytas III 

Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimas, kurio metu Rusija ir Prūsija pasidalijo LDK teritoriją: 

Rusijai atiteko visa teritorija iki Nemuno, Prūsijai liko Užnemunė. Visa krašto valdžia priklausė 

generalgubernatoriui, kuris kontroliavo ne tik civilinę valdžią, bet ir vadovavo krašte dislokuotai 

Rusijos kariuomenei.  

1812 m. kilus Prancūzijos ir Rusijos karui pro Drūkšių apylinkes pražygiavo prancūzų 

kariuomenė. 1812 m. birželio 24 d. Prancūzijos Didžioji armija ties Kaunu keliose vietose 

persikėlė per Nemuną, užėmė Kauną ir jį nusiaubė. Po kelių dienų prancūzų kariuomenė priartėjo 

prie Vilniaus. Napoleono I vadovaujama kariuomenė birželio 28 d. įžygiavo į Vilnių. Tuo tarpu 

Didžiosios armijos III korpusas, vadovaujamas maršalo Mišelio Nėjaus (Michel Ney; 1769–1815), 

ties Suderve persikėlė per Nerį ir pro Maišiagalą, Giedraičius, Molėtus, Tauragnus, Rimšę, 

Drūkšius ir Breslaują nužygiavo Vitebsko link.77 1812 m. liepos 1 d. Vilniuje Napoleonas I 

paskelbė įsaką, kuriuo buvo sudaryta laikinoji Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos vyriausybė 

(komisija); jos pirmininku buvo paskirtas buvęs Lietuvos maršalka Stanislovas Soltanas (1756–

1836). Be krašto priežiūros, vienas svarbiausių šios komisijos uždavinių buvo tiekti Prancūzijos 

armijai maistą ir pašarą. Be to, iš Lietuvos karininkų ji turėjo suformuoti gvardijos kavalerijos 

pulką, o iš savanorių ir rekrutų – penkis pėstininkų ir keturis kavalerijos pulkus bei kitus 

pagalbinius dalinius (iš viso 40 tūkst. vyrų).78 Tačiau parama prancūzams buvo daug mažesnė nei 

jie tikėjosi, nes valstiečiai, tikėjęsi baudžiavos panaikinimo (nebuvo panaikinta) atsisakinėjo 

vykdyti dvarams prievoles. Kadangi trūko maisto ir pašaro, prancūzų kariuomenė žygiuodama 

plėšė pakelės gyvenvietes.79  

Kiek nuo prancūzų kariuomenės nukentėjo Drūkšių apylinkės gyventojai žinių nėra, tačiau iki 

šių dienų išliko pasakojimų apie Napoleono I kariuomenės žygį. Kraštotyrininkas Laimonas 

Abarius Rimšės seniūnijoje yra užrašęs tokių pasakojimų: „Pro Vilkuočių kaimą kadaise ėjęs 

kelias. Tolėliau nuo kaimo buvęs pylimas, vadinamas Kauprės. Kai iš Rusijos bėgo prancūzų 

kariuomenė, tai nuo to skardžio į Žilmo ežerą nugarmėjo vežimas su geležine dėže pilna aukso“. 
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Dar pasakojama, kad „Napoleono kariuomenė, prie Ščitnikų, negalėdama užvažiuot į statų kalną, 

ant Varkakalnio pakasė armijos kasą – pinigų vežimą; iki Pirmojo pasaulinio karo buvo kelias iš 

Klikolnicos (Vilkaragio) į Ščitnikus“. Šioje vietoje lenkų laikais žmonės kasinėdavo, ieškodami 

paslėptų prancūzų pinigų, tačiau nerado. Manoma, kad šių apylinkių gyventojai didesnių prancūzų 

plėšikavimų išvengė. 

1831–1832 m. sukilimas beveik nepalietė Drūkšių krašto. Rimšės dvare, kuris tuo metu 

priklausė Plateriams, žygiuodami į vakarus 1831 m. buvo apsistoję Vileikos apskrities sukilėliai.80 

Kur kas aktyviau šio krašto gyventojai dalyvavo 1863–1864 m. sukilime. Nors čia neveikė 

sukilėlių būriai ir nevyko kautynės, pasipriešinimo akcijų būta. Dar prieš sukilimą Drūkšių dvaro 

valstiečiai 1860 m. pavasarį atsisakė atlikinėti inventorines prievoles, t.y. vietoj 4 dienų per savaitę 

jie nusprendė atlikinėti 3.81 1863 m. prasidėjus sukilimui, dvaro savivininkė Ona Lopacinskienė 

rėmė sukilėlius, todėl nuslopinus sukilimą, 1865 m. Drūkšių dvaras buvo priverstinai parduotas.82 

Vėliau Drūkšių apylinkių gyventojai į aktyvių įvykių sūkurį dar kartą pateko prasidėjus Pirmajam 

pasauliniam karui.  
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Drūkšių apylinkės Pirmojo pasaulinio karo metais 

Karo veiksmai Lietuvoje  

Nuo pirmųjų Pirmojo pasaulinio karo (1914–1918 m.) dienų Lietuva atsidūrė karo veiksmų 

zonoje. Vakariniuose šalies pasienio rajonuose vyko Rusijos ir Vokietijos kariuomenių 

susidūrimai. Po atkaklių mūšių Mozūrų ežerų rajone (dab. Lenkija) sumušta rusų kariuomenė, 

vadovaujama generolo Samsonovo, buvo priversta pasitraukti už Nemuno, į Lietuvos teritoriją.83 

Paskui ją į Lietuvą įsiveržė ir vokiečiai (1914 m. spalio pradžioje), tačiau spalio 11 d. Rusijos 

kariuomenė juos išstūmė ir veržėsi tolyn į Prūsijos gilumą. 1915 m. pradžioje Rytų fronte vokiečių 

kariuomenei pradėjus kontrpuolimą, Rusijos kariuomenė vėl buvo priversta trauktis. Vasario 27 d. 

vokiečiai pasiekė Suvalkų–Seinų–Kapčiamiesčio liniją, bet kovo 6 d., spaudžiami rusų, vėl 

atsitraukė.84 Po neilgo atokvėpio (mūšiai šiame regione nevyko beveik mėnesį) vokiečiai pradėjo 

generalinį puolimą: buvo puolama trimis kryptimis. Iš Klaipėdos regiono vokiečių pajėgos puolė 

Plungės link, o ją užėmę žygiavo Telšių ir Mažeikių kryptimis. Nuo Jurbarko buvo puolama link 
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Raseinių, o po to – link Radviliškio ir Šeduvos. Iš Tilžės, pro Tauragę, vokiečiai žygiavo tiesiai į 

Šiaulius. Rugpjūčio 3 d., po įnirtingų mūšių, buvo užimti Šiauliai, rugpjūčio 9 d. – Panevėžys, 

rugpjūčio 18 d. – Kaunas.  

Po to, kai po vienuolika dienų trukusių kautynių kapituliavo Kauno tvirtovė, vokiečių 

pajėgoms atsivėrė kelias į Rytų Lietuvą. 1915 m. rudenį, kai mažiau gausios, tačiau kovingesnės ir 

geriau aprūpintos Vokietijos kariuomenės X armija Švenčionėlių–Ignalinos ruože pralaužė 

gynybą, Rusijos kariuomenė ėmė skubiai trauktis. Kartu su ja, į Rusiją pasitraukė apie 300 tūkst. 

lietuvių, daug Rusijos imperijos valdininkų su šeimomis.85 Nuo artėjančių vokiečių taip pat bėgo 

rusų karininkų šeimų nariai, mokytojai, žydai. Be to, į Rusijos gilumą buvo verčiami evakuotis 

ūkininkai ir miestų gyventojai: „tūkstančiai žmonių su ryšuliais rankose, pametę savo turtą, net 

gimines ir vaikus, kas pėsčias, kas važiuotas ar raitas, kas įspraustas į perpildytą traukinį, buvo 

priverstas bėgti į Rusijos gilumą [...].86  

1915 m. rugsėjo 19 dieną vokiečių pajėgos užėmė Vilnių, rugsėjo 26 d. – Švenčionis ir rugsėjo 

27 d. pasiekė Polocko–Molodečno–Vilniaus liniją prie Ašmenos ir Smurgainių.87  
83 Lietuvos TSR istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 352. 

84 Lietuvos TSR istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 352. 

85 P. Petronis. Pirmasis pasaulinis karas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų 

redakcija, 1987, p. 386. 
86 

V. Daugirdaitė-Sruogienė. Lietuvos istorija. Vilnius: Vyturys, 1990, p. 287.  

87 Lietuvos TSR istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 353–354.  

 

Mobilizacijos padariniai  

Frontui dar nepasiekus Lietuvos, 1914 m. rugpjūtį Rusijos valdžia pradėjo didžiąją (visuotinę) 

mobilizaciją, kuri pasiglemžė dešimtis Dūkšto, Rimšės ir Drūkšių valsčių ūkininkų. Į Rusijos 

kariuomenę buvo pašaukti broliai Piotras ir Julijanas Valutos iš Budynų (Budinių?) kaimo, 

Kazimežas Malachovskij ir Vladislavas Bogdanovič (pastarasis dalyvavo ir Rusijos–Japonijos 

kare) iš Liaudėnų kaimo, Alichmenas (Alkimavičius), Petraška, Mykolas Kardelis ir Gruoba iš 

Tripuckų kaimo, du broliai Kazlauskai iš Vaškonių kaimo, Augustinas Jakutis iš Kalviškių kaimo, 

Porukievičius iš Rimšės. Kiti kaip įmanydami stengėsi išvengti mobilizacijos. Jie dažniausiai 

žalojosi: nusikirsdavo dešinės rankos smilių, kad negalėtų valdyti ginklo. Dar kiti mėgindavo 

išsipirkti. Kariauti iš šių apylinkių išėjo kelios dešimtys vyrų.88  
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1915 m. rugpjūtį, artėjant Vokietijos kariuomenei, Rusijos kariuomenė skubiai traukdamasi iš 

Lietuvos išsigabeno ir valstybinį turtą. Nors gyventojų neapiplėšė, bet iki paskutinio grūdelio 

iššlavė „magazinus“ (šiame krašte vadintus „šambeliais“), kuriuose buvo valstybės apsaugai 

patikėti ūkininkų grūdai.89 Reikia pažymėti, kad traukiantis Rusijos kariuomenei, kartu su ja, į 

rytus pasitraukė ir dalis šio krašto gyventojų. Iki karo pabaigos Polocko (ar Pskovo?) srityje buvo 

apsistoję 30 jaunuolių iš Vaškonių ir Beržininkų kaimų, kuriuos globojo Dūkšto klebonas 

Ledzinskas.  
88 L. Abarius. Prisiminimai iš kaizerinės okupacijos laikų Dūkšto ir Rimšės apylinkėse (1915–1918 m.) // 

http://web.sudargas.lt  
89 L. Abarius. Prisiminimai iš kaizerinės okupacijos laikų Dūkšto ir Rimšės apylinkėse (1915–1918 m.) // 

http://web.sudargas.lt  

 

Pirmieji vokiečių okupacijos metai 

Lietuvoje likusių žmonių taip pat laukė sunkūs išbandymai. Karo išvakarėse ir karo pradžioje 

prasidėjo visuotinė gyventojų mobilizacija į Rusijos kariuomenę. Anot demografo prof. Stasio 

Vaitekūno kiek gyventojų buvo mobilizuota į Rusijos kariuomenę nėra tiksliai žinoma.90 Anot 

mokslininko, netiesioginiai duomenys rodo, kad tuo metu Lietuvą paliko daug gyventojų. Jei iki 

mobilizacijos (1914 m.) pramonės bendrovėje „Vestfalija“ (Kaunas) dirbo 1256 darbininkai, tai po 

jos liko tik 20. Panaši padėtis buvo ir brolių Tilmansų sraigtų gamykloje: joje iš 840 darbininkų po 

mobilizacijos liko 290.91 Lietuvą užėmusi vokiečių valdžia ją pavadino Oberostu (vok. Ob Ost). 

Pagrindinis okupacinės valdžios uždavinys buvo kontribucijomis, rekvizicijomis, muitų sistema, 

„garantiniais raštais“ ar kitokia apgaule, net prievarta iš Lietuvos žmonių atimpti kuo daugiau 

maisto produktų, gyvulių, žemės ūkio žaliavų, įvairių daiktų.92 Ji rekvizavo viską, kas tik 

pakliūdavo po ranka: metalo dirbinius, žemės ūkio produktus, laukinius vaisius, gyvulių kaulus ir 

nagus.93 Buvo rekvizuoti net 1914 m. derliaus likučiai.94  

Vokiečių kariuomenei slenkant į Rytus, kareiviai plėšė sandėlius, krautuves, kaimuose skerdė 

iš gyventojų atimtas kiaules ir galvijus, gaudė vištas. Už atimtus gyvulius kareiviai valstiečiams 

duodavo korteles („šeines“), už kurias jie neva turėję gauti pinigų; jose dažniausiai būdavęs 

vokiškai parašytas pasityčiojimas, pavyzdžiui, „Šios kortelės davėją pakarti“, „Šimtas karvių – 

šimtas markių“, „sumokės caras“.95  
90 S. Vaitekūnas. Lietuvos gyventojai: Per du tūkstanmečius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 

2006, p. 120. 



 24 

91 Памятная книжка Ковенской губернии (на 1898–1915 год). Ковно–Поневеж, 1915, с. 23.  

92 S. Vaitekūnas. Gyventojai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, p. 58. 

93 Lietuvos TSR istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 355. 

94 Lietuvos TSR istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 355. 

95 J. Plieninis. Vokiškasis siaubas. Kaunas, 1934, p. 24–25. 

 

Vokiečių įžengimas į Drūkšių valsčių 

Pirmosiomis 1915 m. rugsėjo dienomis į Dūkšto, Rimšės ir Drūkšių valsčių teritoriją įžengė 

Vokiečių kariuomenės X armijos avangardas. Nors vokiečiai čia neketino apsistoti (Lietuva jiems 

tebuvo tik tarpinė stotelė žygiuojant į Rusijos gilumą), jie šiose apylinkėse įstrigo ilgam. 

Atsitraukusi už Drūkšių ežero, Rusijos kariuomenė pergrupavo savo pajėgas ir perėjo į gynybą. 

Prasidėjus poziciniam karui, nuo Adutiškio, per Drūkšius, Turmantą iki Stelmužės stojo fronto 

linija. Rusijos kariuomenė stovėjo šiaurės rytiniame, Vokietijos – pietvakariniame Drūkšių ežero 

krante (13 priedas. 1915–1917 m. fronto linija).  

Abi pusės rengėsi ilgalaikei gynybai: kasė apkasus, statė įtvirtintus ugnies lizdus, kuriuos dar 

šiandien galime pamatyti prie Turmantu, jų būta ir Serbiejiškėje, Mačionyse. Tverečiaus ir 

Mielagėnų apylinkėse buvo sudarytos 2 ar 3 gynybos linijos.96 Viena jų ėjo per Raščiūnų, 

Guntauninkų ir kt. kaimus. Tai liudija iki šių dienų išlikę betoniniai bunkeriai. Zarasų, Ignalinos 

bei Švenčionių rajonų gyvenviečių pakraščiuose bei aplinkiniuose miškuose ir laukuose yra išlikę 

dešimtys betoninių įtvirtinimų, slėptuvių, ugnies taškų, daugybė apkasų linijų, iš medžio ir žemės 

pastatytų įtvirtinimų pėdsakų.97  

Anot istoriko dr. Valdo Rakučio, vokiečiai išilgai fronto linijos kasė apkasus, statė įvairius 

medinius bei gelžbetoninius įtvirtinimus, sandėlius, tvėrė spygliuotų vielų tvoras. Be to, 

okupacinė vokiečių valdžia ėmė tvarkyti kelius, tiesti geležinkelius. Jais buvo atvežamas 

kareiviams maistas ir šaudmenys, o išvežama mediena, iš žmonių paimtas turtas. Beje, Pirmojo 

pasaulinio karo metais, būtent, vokiečių okupacijos laikotarpiu Lietuvoje masiškai išplito lauko 

tualetai. 
96 E. Andrašiūnienė, Z. Vasiliauskas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai // Kultūros paminklų 

enciklopedija. Rytų Lietuva I. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 115. 
97 E. Andrašiūnienė, Z. Vasiliauskas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai // Kultūros paminklų 

enciklopedija. Rytų Lietuva I. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 115.  
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Vokiečių įtvirtinimai Rytų Lietuvoje  

Šiaurės rytų Lietuvos regiono pakraštyje vokiečiai įsitvirtino ilgam. Čia fronto linija nesikeitė 

beveik trejus metus. Per tą laiką vokiečiai, padedami prievarta suvarytų vietinių gyventojų, 

Tverečiaus, Turmanto bei kitose apylinkėse įrengė įtvirtinimų ruožus, kurie sudaro beveik ištisinę 

liniją nuo Latvijos sienos – šiaurėje iki Adutiškio apylinkių – pietuose. Vidurinė šios linijos dalis 

buvo prie Vidžių miestelio (Baltarusija). Įtvirtinimai išdėstyti pietų-šiaurės kryptimi apie 50 km 

ilgio ruože abipus kelio Adutiškis-Vidžiai. Tikslus statinių skaičius nėra žinomas; dalis jų yra 

Baltarusijos teritorijoje. Prie Raščiūnų kaimo, miške, yra 2, Raščiūnų ir Guntauninkų kaimuose 

(Mielagėnų apyl.) – 6, Svirkų, Bonėnų, Kėkštų, Didžiasalio kaimuose (Dysnos apyl.) – 7, 

Čepeliškės, Kliukų, Tverečiaus, Popovkos kaimuose (Tverečiaus apyl.) – 8.98 Nuo 1915 m. iki 

1918 m. pradžios čia vykę mūšiai nebuvo intensyvūs, todėl kariai didesnę laiko dalį praleisdavo 

apkasuose nieko neveikdami arba statydami gynybinius įtvirtinimus. Išlikę statiniai yra įvairių 

formų: stačiakampio gretasienio arba puscilindrio pavidalo (1,28–2,20 m aukščio), stačiakampio 

plano (3,10–7,00 m ilgio ir 2,90–6,50 m pločio) su apskritomis, kvadratinėmis ir stačiakampėmis 

įvairaus dydžio šaudymo angomis (17 priedas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai 

Guntauninkų, Kliukų ir Raščiūnų kaimuose). Įėjimo angos yra dažniausiai arkos pavidalo arba 

stačiakampės, 1,10–1,50 m aukščio ir 0,88–1,10 m pločio.99 Statydami įtvirtinimus, vokiečiai 

naudojo nemažai vietos gyventojams nežinomų techninių naujovių – tokių kaip gelžbetonis, 

elektra, telefonas. Daugelis išlikusių gynybinių statinių yra betoniniai, kai kurie kompozicinio 

akmenų ir betono mūro. Dažnai betonas yra sutvirtintas armatūra, t.y. geležinkelio bėgiais bei 

įvairiomis geležinėmis sijomis. Taikant modernias to meto technologijas buvo pastatyti 

įtvirtinimai netoli Tilžės kaimo (Zarasų r.).  

Miške prie Raščiūnų ir Guntauninkų kaimų buvo pastatytas betoninių bunkerių („namų“) ir 

žeminių „miestas“ su mediniais gatvių grindiniais ir šaligatviais. „Mieste“ buvo elektros 

apšvietimas, veikė bažnyčia. Manoma, čia galėjo būti Vokietijos kariuomenės X armijos 

vyriausioji būstinė.100 

Vietos gyventojams vokiečių karių buitis bei fortifikacinių įrenginių statyba darė didžiulį 

įspūdį. Tverečiaus apylinkių žmonės pasakojo, kad „bunkeriai – kaip miestas. Lentomis išmušta, 

sienos išklijuotos, metaliniai pečiukai, įvesta elektra. Kareiviams bunkeriai iš rastų, karininkams – 

betonuoti“. Anot vietos gyventojų, „nueini girion – kaip kokian miestelin. Beržiniai krėslai, 
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telefonai“.101 Be šių gėrybių, vokiečių kareiviai turėjo lovas su čiužiniais, kas šio krašto 

gyventojams taip pat buvo naujiena.  
98 E. Andrašiūnienė, Z. Vasiliauskas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai //Kultūros paminklų 

enciklopedija. Rytų Lietuva I. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 115. 
99 E. Andrašiūnienė, Z. Vasiliauskas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai // Kultūros paminklų 

enciklopedija. Rytų Lietuva I. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 115. 
100 E. Andrašiūnienė, Z. Vasiliauskas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai // Kultūros paminklų 

enciklopedija. Rytų Lietuva I. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1996, p. 115. 
101 Tverečiaus kraštas: istorija, etnografija, tautosaka. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. 

 

Būstinės ir štabai 

Pirmosios būstinės buvo kuriamos gyvenamuosiuose namuose. Anot kraštotyrininko Laimono 

Abariaus, Čeberakų kaime vokiečiai išvarė iš namų Karlos šeimą ir ten įsirengė štabą, o 

Janutiškyje kariuomenės reikmėms išardė naują Jokūbo Mačkinio namelį ir išsivežė jį 

Baltarusijon. Tuo tarpu Beržininkuose kareiviai užėmė geresnįjį Baranovskajos namo galą, 

prastesnįjį palikdami šeimininkams. Tačiau toks atvejis gana retas, nes jei apylinkėse nebuvo 

tuščių namų, tai nusižiūrėto namo savininkai buvo tiesiog išvaromi iš namų; dėl to neretai 

viename ūkyje glaudėsi 2–3 šeimos. 2001 m. išleistos monografijos „Tverečiaus kraštas“ 

straipsnyje „Tverečiaus kraštas Pirmojo pasaulinio karo metais“ yra pateikiama nemažai 

kraštotyrininko Aloyzo Petrašiūno užrašytų vietos gyventojų prisiminimų apie to meto gyvenimą 

netoli fronto linijos. Remiantis Tverečiaus ir Mielagėnų apylinkėse užrašytais pasakojimais, 

žinome, kad vokiečiai išvarė visus Guntauninkų kaimo gyventojus, leisdami išvarytai šeimai 

pasiimti karvę, arklį ir vežimą, prikrautą turto (drabužių, namų apyvokos daiktų, rakandų, maisto). 

Kitus gyvulius ir likusį turtą vokiečiai nusavindavo. Žmonės iš namų buvo iškeldinami 

organizuotai, juos lydėjo ginkluoti vokiečių kareiviai. Iš savų namų buvo išvaryta daugiau kaip 

pusė Gilūtų kaimo gyventojų.102 Čia, kaip ir kituose kaimuose, žmonės buvo iškeldinti iš 

geresniųjų pirkių, kuriose apsigyveno vokiečiai. Jų savininkai turėjo persikelti į ūkinius pastatus, 

jaujas. Jei žmonės mėgindavo priešintis, vokiečiai juos priversdavo paklusti jėga. Kaip pasakojo 

Stanislava Karlienė, vokiečiams braunantis į jos vyro Juzefo Karlos tėvų daržą, pastarasis mėgino 

ginti savo nuosavybę, bet buvo sužeistas durklu. Vėliau norėdamas pribaigti sužeistąjį vokietis dar 

šovė, tačiau nemirtinai: prasikankinęs Karla mirė po keleto dienų.103 Iš kaimų iškeldinti žmonės 
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ne tik neteko namų, gyvulių ir turto, bet prarado ir žemę. Glausdamiesi toliau nuo fronto 

esančiuose kaimuose, jie nieko nesėjo ir neaugino. Dirbdavo dažniausiai už maistą.  

Ištuštėjusias sodybas vokiečiai naudojo kaip butus, štabus, ligonines. Daugybė pastatų buvo 

išardyta, o rąstai panaudoti įtvirtinimams statyti arba kurui. Nemažai sodybų ir ištisų kaimų 

sudegė arba buvo sudeginti. Ypač nukentėjo kaimai, kurie buvo Drūkšių ežero pakrantėse arba 

pateko į fronto liniją. Anot S. Kolupailos, visi kaimai paežeriais buvo sudeginti.104 

Vėliau didesnės vokiečių įgulos įsikūrė Beržininkų dvare, Žibakiuose, Mažėnuose. Pafrontės 

ruože buvo kasami apkasai, statomi patogūs bunkeriai. Didžiulį kelių patalpų, apšildomą ir gerai 

įrengtą bunkerį vokiečiai pasistatė minėtame Čeberakų kaime, kurį simboliškai vadino Berlynu.105  
102 Tverečiaus kraštas: istorija, etnografija, tautosaka. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2001. 

103 L. Abarius. Prisiminimai iš kaizerinės okupacijos laikų Dūkšto ir Rimšės apylinkėse (1915–1918 m.) // 

http://web.sudargas.lt 
104 S. Kolupaila. Drūkšiai // Lietuvių enciklopedija. T. 5, Bostonas: Lietuvių enciklopedijų leidykla, 1955, p. 197.  

105 L. Abarius. Prisiminimai iš kaizerinės okupacijos laikų Dūkšto ir Rimšės apylinkėse (1915–1918 m.) // 

http://web.sudargas.lt 

 

Gyventojų prievolės ir rekvizicijos 

Lietuvoje įsigalėjus okupacinei vokiečių valdžiai, spontaniškus karių plėšikavimus pakeitė 

kontribucijos ir įvairios prievolės. Jau 1915 m. rudenį Rytų Lietuvos gyventojus skaudžiai palietė 

kirsto miško rekvizicijos. Iš gyventojų paimtas medienos atsargas vokiečiai naudojo gynybinių 

įtvirtinimų statybai. Be medienos rekvizavimo, 1915 m. metais buvo paskelbtas įsakymas dėl 

1914 m. derliaus likučių rekvizicijos (kaip minėjome saugomas grūdų atsargas išsigabeno 

atsitraukdama Rusijos kariuomenė); vėliau buvo rekvizuotas 1915 ir 1916 m. derlius.106 

1 gyventojui oficialiai buvo paliekama po 250 g grūdų ir 500 g bulvių dienai, skaičiuojant 6 

mėnesių laikotarpiui. Nors nustatyta norma leido išgyventi, tačiau Dūkšto ir Rimšės valsčių 

(Drūkšių valsčius pateko į fronto zoną) valstiečiai nepriteklių pajuto jau pirmaisiais metais. Tai 

lėmė keletas priežasčių. Pirma, nuimtą derlių praktiškai sunaikino atėję vokiečių kareiviai. Tų 

įvykių liudininkų Silvestro Dubakos iš Tripuckų kaimo ir Stanislavos Karlienės iš Čeberakų 

kaimo pasakojimu, vokiečių raiteliai (ulonai) įvedę savo arklius į klojimus jiems po kojomis vertė 

naujo, dar neiškulto, derliaus javų pėdus.107 Kita priežastis lėmusi grūdinių ir kitų maistinių 

kultūrų trūkumą buvo ta, kad šio krašto gyventojai jau pirmaisiais vokiečių okupacijos metais liko 
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be traukiamosios jėgos. Atėjus vokiečiams, netrukus buvo paskelbtas visuotinis arklių surašymas, 

kurį atliko veterinarijos gydytojas, kaimo seniūnas ir Vokietijos kariuomenės karininkas. 

Apžiūrėjus gyventojų arklius, jei arklys netinkamas frontui, į jo dešiniosios užpakalinės kojos 

šlaunį buvo įdegima „B“ raidė, o jei tinkamas kariuomenės reikmėms – „M“ raidė. Ūkininkams 

buvo paliekami tik seni ir ligoti darbui netinkami arkliai.108 Taip buvo padėtas pagrindas arklių 

rekvizicijai. Be to, neleista vietos gyventojams ganyti ar šerti gyvulių žaliu pašaru; jis turėjo būti 

naudojamas tik vokiečių arkliams ir jaučiams.109 Iš viso 1915–1917 m. Lietuvoje buvo įvykdytos 

penkios arklių rekvizicijos.110  

Vokiečiai fronto užnugaryje steigė aprūpinimo punktus. Vieni iš didesnių ūkinių punktų buvo 

Beržininkuose ir Vaškonyse. Beržininkų dvarelyje (Dūkšto dvaro palivarkas) vokiečiai įrengė 

„konkalį“, kuriame laikė arklius ir jaučius. Valstiečiai pagal grafiką eidavo jų liuobti. Jei kuris 

neateidavo, kareiviai gaudydavo kas pakliuvo – neatsižvelgdami nei į žmonių amžių, nei į 

gyvenamąją vietą. Kaip pasakojo Kazimieras Jakutis, jo tėvas dažnai eidavęs į dvarą atlikti 

prievolės; tuo tarpu kaimynai padėdavę šeimynai nudirbti ūkio darbus.111 Vaškonyse, Gurių 

dvarelyje (arčiau dabartinio Visagino), buvo malūnas, kuriame valstiečiai buvo priversti malti 

grūdus. Pagal vietinės valdžios įsakymą, valstiečiai galėjo grūdus malti tik vokiečių malūnuose; 

už sumalimą valdžia dalį miltų atseikėdavo sau. Kad valstiečiai nemaltų slapčia, vokiečių 

kareiviai važinėjo po kaimus ieškodami rankinių girnų, o jas radę sudaužydavo. Silvestro Dubakos 

iš Tripuckų pasakojimu, buvo „uždrausta malti, uždrausta kulti“. Anot jo, „atvažiuoja vokietis su 

„paraviku“, iškulia, truputį palieka žmogui, o kita išsiveža“.112 Už okupacinės valdžios potvarkių 

pažeidimą, neretai buvo uždedamos kontribucijos visam kaimui ar netgi valsčiui.113  

Siekdami kuo griežčiau kontroliuoti gyventojų ūkinę veiklą, okupantai įvedė ir tam tikras 

galvijų skerdimo taisykles. Leista skersti tik valdiškose skerdyklose, o, kad vietos gyventojai slapta 

nepasiskerstų veršio ar paršelio buvo ribojamas druskos išdavimas. Kadangi nesūdyta mėsa greitai 

genda, žmonės minėtų taisyklių pirmaisiais vokiečių okupacijos metais buvo priversti laikytis. 

1916–1917 m. vokiečiai Beržininkų dvare (Dūkšto valsčius) pastatė modernią skerdyklą: 

išbetonavo grindis ir nuotekų latakus, įrengė atliekų duobę. Tačiau greitai ji neteko reikšmės, nes 

užsitęsus frontui nebuvo ko skersti. Po karo buvusioje skerdykloje vietinis dvarininkas 

Stankevičius įsirengė kluoną (1939 m. rugsėjį kluoną ir kitus ūkinius pastatus subombardavo 

Sovietų Sąjungos karinė aviacija; buvo gauta informacija, kad čia slepiasi lenkų kareiviai).  
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Kita prievolių rūšis buvo miško kirtimas ir darbas lenpjūvėse. Šiuos darbus dirbo daugiausia 

rusų belaisviai. Čiornyj Brod vietovėje (netoli dabartinės Visagino geležinkelio stoties) ir 

Kukutėnų kaime karo belaisviai pastatė lentpjūves ir nutiesė į miškus tris geležinkelio (siauruko) 

linijas; jų žymių galima pamatyti dar ir šiandien. Daugiausia buvo kertami Dūkšto ir Rimšės 

valsčių miškai. Garvežiuku į lentpjūves atvežtą medieną rūšiavo: iš geresnės buvo pjaunamos 

lentos, o iš prastesnės medienos ir atraižų – degamos anglys, kurias veždavo į fronto apkasus; 

jomis šildydavosi kareiviai (deginant išdegtas anglis nebūdavo dūmų). Kol čia stovėjo frontas 

(1915–1918 m.) plynu kirtimu buvo iškirsta nemaža dalis Visagino apylinkių pušynų.  

Vokiečių laikais link fronto, nuo Dūkšto iki Apso, buvo nutiesta geležinkelio linija. Jo darbus 

prižiūrėjo Gailiutiškėje, Žibakiuose ir Girdžiūnuose įsikūrusios vokiečių karinės įgulos. Ten pat 

buvo ir karo belaisvių stovyklos: belaisvių barakai stovėjo Gailiutiškėje prie Švento ežero ir 

Girdžiūnuose.114 Prie jos statymo darbų, kartu su belaisviais, buvo varomi ir aplinkinių kaimų 

gyventojai. Neretai darbams žmones gaudydavo tiesiog keliuose ar turgaus dieną miestelyje. Be 

geležinkelio tiesimo, vokiečių okupacijos metais miesteliuose buvo tiesiami ir mediniai šaligatviai. 

Panašiai, kaip šaligatviai, buvo tiesiami ir keliai per pelkes. Juos tiesdavo taip: nupjautus beržus 

surišdavo viela ir jais išklodavo pelkėtas vietas. Vėliau ant jų pildavo žvyrą, skaldą ir smėlį.  

Kadangi jėgų pusiausvyra fronte nesikeitė, panaši padėtis pafrontėje išsilaikė visus 1915–

1916 metus. Vokiečiai puolimą pradėjo tik po 1917 m. vasario revoliucijos, kai buvo nuverstas 

Rusijos caras Nikolajus II.  
106 Lietuvos istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 355. 

107 L. Abarius. Prisiminimai iš kaizerinės okupacijos laikų Dūkšto ir Rimšės apylinkėse (1915–1918 m.) // 

http://web.sudargas.lt. 
108 S. Vaitekūnas. Lietuvos gyventojai: Per du tūkstanmečius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 
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1916–1918 metų badas 

Vokiečių okupacijos padariniai (žmonių engimas, maisto produktų nusavinimas, rekvizicijos) 

netrukus iššaukė badą, kuris greičiausiai palietė miesto gyventojus. Miestiečiai vertėsi kuo 

įmanydami: valgė labdaros valgyklose, dažnas elgetavo kaimuose. Vien Vilniuje nuo bado 

1916 m. išmirė trečdalis gyventojų.115 Miestų gyventojams buvo įvestos maisto kortelės, pagal 

kurias 1916 m. vienam žmogui per dieną teko 250 g duonos arba 160 g duoninių ir 40 g bulvių.116  

Itin didelis badas 1916–1918 m. ištiko daugelį Šiaurės rytų ir Rytų Lietuvos vietovių.117 

Pafrontės gyventojai buvo daug akyliau stebimi vokiečių kareivių. Be to, iš fronto linijos kaimų 

išvaryti gyventojai, neturėdami žemės ir trobesių, negalėjo augintis gyvulių ar paukščių, 

užsiauginti grūdų ir daržovių. Nepaisant to, kad prasidėjo badas, vokiečiai uždraudė namuose 

pasipjauti gyvulį ar net malti miltus. Buvo surašomi gyvuliai, atimamos girnos.118 Už 

nepaklusnumą buvo taikomos bausmės, ar net kalinama koncentracijos stovyklose. Vieną tokią 

stovyklą 1915–1918 m. veikusią tarp Molėtų ir Švenčionėlių savo knygoje „Dei Einsetzung des 

Könings“ („Karaliaus karūnavimas“, 1937 m; liet. išleistas „Mindaugas II, 1955 m.) aprašė 

Pirmojo pasaulinio karo dalyvis vokiečių rašytojas Arnoldas Cveigas (Arnold Zweig; 1887–1968); 

1917–1918 m. jis gyveno Lietuvoje.  

Rytų Lietuvos valstiečiai bado metais valgė viską, kas tik galėjo būti valgoma. Stanislava 

Karlienė iš Čeberakų kaimo taip apibūdina tų dienų racioną: „Mama patrindavo žolių, įberdavo 

saują miltų ir virdavo pasninkišką košę. Kitąsyk užplikius žoles ir įbėrus saują miltų, kepdavo, be 

riebalų, žalius „kohorus“.  

Daug Rimšės ir Gaidės apylinkių žmonių duonos ieškojo eidami tolyn į Lietuvą. Čeberakų 

kaimo bendorius Karla prigaminęs medinių kibirų ir bačkelių, veždavo juos į Lietuvos gilumą 

ponui Jablonskui. Už tai gaudavo grūdų, duonos.119 Kur kas lengviau bado metus pergyveno iš 

namų neišvaryti ūkininkai. Neretai nuo vokiečių jiems pavykdavo nuslėpti dalį derliaus. Silvestro 

Dubakos iš Tripuckų pasakojimu, jo tėvas savo sodybos pirkaitėje buvo pasidaręs podėlį, kuriame 

saugojo grūdų ir druskos atsargas, o Justino Jakučio šeimynai iš Kalviškių kaimo nuo vokiečių 

buvo pavykę nuslėpti net kiaulaitę.120  
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Neregėtą mastą badas pasiekė 1918 m. žiemą. Trūko ne tik maisto, bet ir darbo jėgos žemės 

ūkyje; dalis Lietuvos gyventojų pasitraukė su Rusijos kariuomene, buvo išvaryta darbams į 

Vokietiją ar mirė nuo ligų ir bado.121 Žmonės į Lietuvos gilumą nešė nuo vokiečių atlikusią geležį 

ar net nugvelbtus ginklus, tikėdamiesi iškeisti į grūdus ar duoną. Ypač populiarūs buvo plieniniai 

sunkiųjų kulkosvaidžių apsauginiai skydai vadinamieji „zasčitai“, kuriuos kalviai nesunkiai 

perdarydavo į noragus. Šios kelionės buvo ne tik ilgos, bet ir pavojingos, nes ne visiems 

pavykdavo grįžti. Liudininkų pasakojimu, išėjusi duonos dingo Malinauskienė nuo Padysnio.122  

1918 m. badas užklupo ne tik pafrontės gyventojus, bet ir vokiečių kareivius. Stanislavos 

Karlienės pasakojimu, kareiviai „ištinę nuo bado vaikščiodavo per žmones, prašinėdami saujelės 

miltų ar kruopų“. Nebegaudami normalaus maisto, jie valgė varles, gaudė kates. Buvo pradėta 

rekvizuoti net šunis (dobermanus ir aviganius).123 Kaip pasakojo Silvestras Dubaka, „Tripuckuose 

pas kaimyną badu nudvėsė šuniukas. Tai sužinoję iš Žibakių kaimo atėjo vokiečiai, išsikasė jį, 

nešasi ir džiaugiasi: essen! (valgyti!)“.124  

1918 m. liepos 7 d. Lietuvos karinė valdyba išleido įsakymą, kuris skelbė: „1918 metų derlius 

yra paimamas Oberosto valdžios […]. Javų pardavinėjimas ir pirkimas, taip pat vartojimas ne kaip 

valdžios leista, yra uždraustas ir baudžiamas“.125 Pažymėtina, kad Lietuvoje jau 1917–1918 m. 

trečdalis visos dirbamos žemės dirvonavo, be to, buvo smarkiai sumažėjęs grūdinių kultūrų 

derlingumas.126 Pafrontės kaimuose dirbamos žemės dalis, manoma, buvo kelis kartus mažesnė.  

Bado išvargintus ir nusilpusius žmones ėmė kankinti ligos. Ypač grėsminga buvo vadinamoji 

„ispankos“ (gripo atmaina) epidemija, kuri nusinešė dešimtis, o gal net šimtus gyvybių. Vien 

Tripuckuose, Silvestro Dubakos paskaičiavimu, 1918 m. pavasarį mirė 17 žmonių. Manoma, daug 

žmonių mirė ir kituose kaimuose. Gerkonių kaimo žmonės dar atsimena vietą (Gerkonių kapinių 

kampe), kur buvo laidojamos „ispankos“ epidemijos aukos.127  
115 K. Meškauskas. Lietuvos ūkis 1900–1940 metais. I dalis, Vilnius, 1992, p. 72. 
116 S. Vaitekūnas. Lietuvos gyventojai: Per du tūkstantmečius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos intitutas, 

2006, p. 122–123; Lietuvos TRS istorija. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. Vilnius: Mokslas, 1986, p. 355.  
117 Algirdas Matulevičius. Badas // Visuotinė lietuvių enciklopedija, II tomas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų 

leidybos institutas, 2002, p. 425. 
118 S. Vaitekūnas. Lietuvos gyventojai: Per du tūkstantmečius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos intitutas, 

2006, p. 122. 
119 L. Abarius. Prisiminimai iš kaizerinės okupacijos laikų Dūkšto ir Rimšės apylinkėse (1915–1918 m.) // 

http://web.sudargas.lt. 
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Sudeginti kaimai 

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, vokiečiai pasitraukė. Per šį karą Lietuvoje buvo 

sugriauta 50 miestų ir miestelių; labiausiai nukentėjo Šiauliai, Suvalkų Kalvarija, Kybartai, 

Naumiestis, Šakiai, Tauragė. Visiškai buvo sugriauta arba sudeginta 1200 kaimų, kuriuose buvo 

14 270 ūkių, 2000 vienkiemių, 270 dvarų. Miestuose ir miesteliuose buvo sudeginta 57 080 

trobesių, apgriautos bažnyčios.128 Karo nusiaubtą Lietuvą dr. Jonas Basanavičius aprašė taip: 

„Suvalkų gubernijoje, kiek siekia akys, retai kur belikusi sena troba, tenka matyti: visur tik apsvilę 

ūkininkų sodybų medžiai styro ir kai kur kaminai riogso“.129  

Nors didelių mūšių Rytų Lietuvoje nebuvo, tačiau beveik visos šio regiono gyvenvietės ir 

kaimai, buvę prie vokiečių įrengtos įtvirtinimų linijos, buvo jei ne sugriauti, tai sudeginti. 

Nukentėjo visos gyvenvietės įsikūrusios Drūkšių ežero pakrantėse (Drūkšių dvaras, Paševičių ir 

Melkos kaimai – rytinėje pakrantėje, Aukštadvario [Meištaučių dvaras], Tilžės kaimas, Padrūkšės, 

Burninės, Juodynės, Būdinių kaimai – šiaurinėje pakrantėje, Iliškių dvaras – vakarinėje 

pakrantėje, Vyšniavos, Bėbrušos [Babrūšos], Mantvilavo [Mantvilų], Kemerėzų kaimai, 

Grikaniškių vienkiemis, Sarbajiškių [Serbiejiškės], Šeškų [Šaškų], Klykolių kaimai, Ščitnikų, 

Močėnų, Barkaučiznos kaimai ir Drūkšių miestelis – pietinėje pakrantėje).130 Toks pat likimas, 

manoma, ištiko ir šiek tiek atokiau nuo ežero buvusias gyvenvietes, bet patekusias į fronto liniją. 
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Ne ką geresnis likimas buvo ir pafrontės gyvenviečių. Pastarosios dažniausiai buvo sudegintos 

pačių vokiečių.  

Po karo iš Dūkšto sugrįžę Vilkaragio (Klikolnicos) kaimo gyventojai savo sodybas rado 

pavirtusias plėnimis (buvo sudegintos). Bugelių, Kimbarių, Ramanauskų, Svidarskų, Savickų 

šeimos glaudėsi vokiečių paliktuose bunkeriuose, kasėsi žemines.131 Nemažai sodybų sunaikino 

vokiečiai. Atsitraukdami jie sudegino Vaškonių dvaro namą su malūnu, pelenais paleido Karlos 

kaimo trobesius, Karliškėse sudegino vandentiekio stotį.132 Grįžę į savo kaimus ir radę sudegusius 

trobesius gyventojai laikinai prisiglaudė vokiečių statytose įtvirtinimuose. Per kelerius metus 

atstatę savo sodybas ir kaimus, gyventojai dalį betoninių statinių pradėjo naudoti ūkio reikmėms, 

pirmiausia – kaip daržovių saugyklas. Dalis betoninių įtvirtinimų buvo susprogdinta per Antrąjį 

pasaulinį karą ar pokario metais.133  
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Kitų XX amžiaus karų atgarsiai 

Netrukus po to, kai 1918 m. kovo 3 d. Sovietų Rusija su centrinėmis valstybėmis – Vokietija ir 

Austrija–Vengrija – bei jų sąjungininkėmis Turkija ir Bulgarija Breste pasirašė taikos sutartį, karo 

veiksmai Drūkšių ežero regione buvo baigti. Kadangi Rusija baigė dalyvavimą Pirmajame 

pasauliniame kare, vokiečių kareiviai, buvę Rytų fronte, išvyko į Vokietiją. Reikia pažymėti, kad 

Bresto sutartimi Sovietų Rusija atsisakė Lietuvos, Latvijos, Estijos ir dalies Baltarusijos.134 

Nepaisant to, Sovietų Rusija netrukus pradėjo telkti bolševikų kariuomenę Lietuvai ir kitiems 

Baltijos kraštams užimti. Tuo tikslu, remiantis Josifo Stalino pasiūlymu, Maskvoje buvo sudaryta 

Vinco Mickevičiaus-Kapsuko „revoliucinė Lietuvos vyriausybė“, kuri 1918 m. pabaigoje kartu su 

Raudonąja armija artėjo prie Lietuvos. 1918 m. gruodžio 10 d. užėmusi Daugpilį, bolševikų 
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kariuomenė po kelių dienų pasiekė Lietuvos teritoriją ir pradėjo puolimą. Drūkšių apylinkės 

žmonės jau pirmosiomis karo su Sovietų Rusija dienomis patyrė bolševikų okupaciją.  

Raudonoji armija, beveik nesutikdama pasipriešinimo, gruodžio 22 d. užėmė Zarasus, Vidžius 

ir Švenčionis;135 šio puolimo metu buvo užimti Drūkšiai ir Gaidė (bolševikai mėgino vietovę 

prijungti prie kuriamos Gudijos–Lietuvos sovietinės respublikos).136 Po to žygiuodama gilyn į 

Lietuvą, gruodžio 23 d. ji užėmė Uteną, gruodžio 27 d. – Rokiškį, 1919 m. sausio 5 d. – Vilnių, 

sausio 9 d. – Panevėžį, sausio 10 d. – Ukmergę, sausio 15 d. – Šiaulius, sausio 25 d. – Telšius. 

Užėmę daugiau nei pusę (apie 2/3) Lietuvos teritorijos, bolševikų kariniai daliniai kurį laiką (iki 

vasario pradžios) naujų karo veiksmų nesiėmė: telkė savanorius, rinko rezervą, ginklus, mitingavo, 

steigė revoliucinius komitetus. Po vasario 7–10 d. kautynių dėl Kėdainių (jose Kėdainių įgula kartu 

su vokiečių pajėgomis sumušė bolševikus) frontas nusistovėjo ties linija: Kuršėnai–Šiauliai–

Baisogala–Krekenava–Pagirys–Vepriai–Žasliai–Jieznas–Varėna–Stakliškės (14 priedas. Žemėlapis 

Karas su bolševikais 1919 metais). Tačiau jau kitą dieną, Raudoji armija buvo priversta trauktis: 

vasario 11 d. buvo išvaduotas Jieznas, o iš vasario 15 į 16 d. Alytus. Po nepasisekusio žygio į 

Vilnių (nespėjus pasiekti miesto, balandžio 19 d. jį užėmė lenkai), Lietuvos karinė vadovybė 

nutarė neleisti bolševikams įsigalėti Šiaurės rytų Lietuvoje: generolo Silvestro Žukausko 

vadovaujama Lietuvos kariuomenė gegužės 3 d. išvadavo Ukmergę, gegužės 7 d. – Širvintas, 

gegužės 11 d. – Giedraičius, iš gegužės 22 į 23 d. – Panevėžį, iš gegužės 30 į 31 d. – Kupiškį, 

birželio 2 d. – Uteną.137 Birželio pradžioje fronto linija nusistovėjo prie Zarasų; į vakarus nuo 

Drūkšių (Rimšės, Gaidės ir Drūkšių apylinkės liko okupuotos bolševikų). Raudonoji armija, 

laukdama lietuvių puolimo, kasėsi apkasus, apsitvėrė spygliuotomis vėlomis. Stipriausia 

įtvirtinimų grandis buvo Grybiškių ir Bružų kaimuose, Avilio–Čičirio tarpežeryje ir prie 

Babrinėlio ežero – čia buvo išlikę nemažai techninių įrengimų, naudotų Rusijos kariuomenės per 

Pirmąjį pasaulinį karą. Lietuvių pajėgos puolimą pradėjo rugpjūčio 24 d. prie Bružų kaimo. Per 

kelias dienas bolševikai iš Šiaurės rytų Lietuvos buvo išvyti: rugpjūčio 25 d. lietuvių pajėgos 

išvadavo Zarasus, rugpjūčio 26 d. – privertė bolševikus trauktis iš Avilio–Čičirio tarpežerio, o 

rugpjūčio 29 d. – nustūmė juos iki Dauguvos.138 Kovų dėl Šiaurės rytų Lietuvos metu Drūkšių 

valsčiaus teritorijoje mūšių nevyko. Tačiau 1919 m. pabaigoje, kai Lietuvos ir Lenkijos 

kariuomenės, eidamos beveik vienu frontu, bolševikus stūmė į rytus, į Drūkšius įžengė lenkai.139  

Kitais metais, t.y. 1920 m. liepos 7 d. (tuo metu Maskvoje vyko Lietuvos ir Rusijos derybos dėl 

taikos sutarties pasirašymo), tebevykstant Sovietų Rusijos ir Lenkijos karui, kai bolševikai, pasiekę 



 35 

Lietuvos teritoriją, prie Drūkšių ežero, privertė lenkus trauktis,140 Drūkšiai trumpam laikui buvo 

grįžę Lietuvai; reikia pažymėti, kad pagal Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartį, pasirašytą 

1920 m. liepos 12 d. Maskvoje, Drūkšių valsčius buvo priskirtas Lietuvai. Nors nėra žinoma kur 

tiksliai vyko bolševikų ir lenkų mūšiai, labai tikėtina, kad šio puolimo metu, greičiausiai, 

nukentėjo visos Drūkšių valsčiaus apylinkės.  

Dar kartą Drūkšius ir jo apylinkes lenkai okupavo Lietuvos nepriklausomybės kovų su Lenkija 

pabaigoje; kovos vyko nuo 1919 m. vasaros (18 priedas. Žemėlapis Lietuvos–Lenkijos kovos 

1919–1920 metais). Kitą dieną (spalio 8) po to, kai 1920 m. spalio 7 d. Suvalkuose buvo pasirašyta 

paliaubų sutartis, lenkų kariuomenė, vadovaujama Lenkijos generolo Liucjano Želigovskio (1865–

1947), surengė žygį į Vilnių. Prasidėjus mūšiams dėl Vilniaus krašto, Drūkšių valsčius vėl pateko į 

fronto liniją. 1920 m. lapkričio 21 d. Tautų Sąjungos Kontrolės komisijai pareikalavus sustabdyti 

karo veiksmus, Drūkšių valsčius liko (iki 1939 m.) Lenkijos okupuotame krašte.  

Karo baisumai Drūkšių apylinkių neaplenkė ir Antrojo pasaulinio karo metais. 1941 m. vasarą 

Drūkšius palyginti taikiai užėmė Vokietijos kariuomenė ir jie, kaip ir visa Rytų Lietuva, 1941–

1944 m. buvo priskirti Lietuvos generalinei sričiai (ją valdė civilinė administracija) ir įtraukti į 

vokiečių Ostlando reichskomisariatą; Ostlandui priklausė Lietuva, Latvija, Estija ir didžioji dalis 

Baltarusijos.  

1944 m. liepos 10 d. Drūkšius „išvadavo“ I-ojo Pabaltijo fronto kariai. Vėliau prie šio fronto 

karių prisijungė III-ojo Baltarusijos fronto kariai. Šių dviejų frontų divizijos ir „vadavo“ Lietuvą 

iki 1945 m. sausio 28 d., kai buvo paimtas paskutinis vokiečių atramos punktas Lietuvoje – 

Klaipėda. I-ojo Pabaltijo fronto kariuomenė traukė per Lietuvos šiaurinę, o III-ojo Baltarusijos 

fronto kariuomenė per pietinę dalį.141  

1944 m. liepos pradžioje Raudonajai armijai artėjant prie Lietuvos, patriotiškai nusiteikę 

lietuviai ėmė ginkluotis ir telkti kovos būrius. Dar tebevykstant karui beveik visoje Lietuvos 

teritorijoje kūrėsi partizanų būriai. 1944 m. spalio mėn. Leono Vilučio-Bitinėlio iniciatyva Rytų 

Lietuvoje buvo įsteigtas Tigro rinktinės štabas. Jis, kartu su bendražygiais, sutelkė Utenos, 

Švenčionių ir Zarasų apskrityse besislapstančius partizanus, suskirstė juos į būrius ir iš jų sudarė 

kuopas bei batalionus (19 priedas. Tigro rinktinės veikimo teritorija 1945–1953 m.). Iki metų 

pabaigos Tigro rinktinėje buvo prisaikdinta 600 kovotojų, sudaryta 13 kuopų.142 Tigro rinktinė 

veikė Švenčionių apskrityje (išskyrus Pabradės valsčių), Zarasų apskrities Rimšės ir Dūkšto 

valsčiuose, Utenos apskrityje (išskyrus jos pietinį pakraštį) ir Ukmergės apskrities Balninkų bei 
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Želvos valsčiuose, visame Baltarusijos SSR Vidžių rajone, taip pat Breslaujos, Pastovių bei Svierių 

rajonuose (nuo 1944 m. spalio iki 1945 m. gegužės 23 d.). Rinktinės daliniai stovyklaudavo bei 

žiemodavo daugiausia šiuose miškuose: Labanoro, Gelednės, Dūkšto, Ažvinčių, Minčios, 

Adutiškio (abipus LSSR ir BSSR valstybinės sienos), Belmonto, Varapajevo, Svierių (visi BSSR). 

Nuo 1946 m. vasaros Tigro rinktinė veikė vien 1920–1939 m. Lenkijos okupuotame Vilniaus 

krašte. Nuo šiol rinktinės (įskaitant ir 1946 m. nuo jos atskilusią „Rytų grupę“) veikimo vakarinė 

riba buvo Vilniaus–Daugpilio geležinkelis, šiaurinė – Dūkšto miškai ir Druveto ežeras, rytinė – 

Belmonto ir Varapajevo miškai, pietrytinė – Pastovių–Kamojų–Lentupio–Kliukščionių linija; 

reikia pažymėti, kad 1949–1950 m. dalis rinktinės kovotojų (Svierių kuopa) veikė ir kitapus šios 

linijos.143 Kaip matome, Drūkšių valsčiaus teritorija į Tigro rinktinės veikimo teritoriją nepateko. 

Tad jo teritorijoje nevyko ir susirėmimų ar mūšių su NKVD (SSRS Vidaus reikalų liaudies 

komisariatas) kariuomene. Be to, anot kraštotyrininko Laimono Abariaus, turimais duomenimis 

Tigro rinktinėje buvo tik 1 šio krašto gyventojas – Leonas Petraška iš Tripuckų kaimo.  

Pagrindinis Tigro rinktinės mūšis su NKVD kariuomenė vyko 1945 m. kovo 10–12 d. netoli 

Kiauneliškio kaimo (Švenčionių apskritis). Čia buvo įrengti pagrindiniai rinktinės bunkeriai. Nors 

šiame mūšyje Tigro rinktinė neteko daug kovotojų, ji atsilaikė. Jos štabas persikėlė į Antanų 

miškus, būriai ir kuopos pakeitė buvimo vietas. 1945 m. rugpjūtį Tigro rinktinė įsijungė į Vytauto 

apygardą ir kovojo toliau. Kiti didesni Tigro rinktinės partizanų susirėmimai: kautynės prie 

Ginučių piliakalnio (Ignalinos valsčius; 1944 m. lapkričio 18 d.), Alantos miestelio užėmimas 

(1944 m. lapkričio 29 d.), Reškutėnų kautynės (Reškutėnų kaime ir ant užšalusio Kretuono ežero, 

Švenčionių apskritis; 1945 m. balandžio pradžia), Saldutiškio miestelio užėmimas (1945 m. 

birželio pradžia), Davedynų kautynės (Rimšės valsčius, 1945 m. gruodis), Minčiagirės mūšis 

(Želmeniškėse, arba vadinamąjame Prūsijos kaime, Salako valsčius; 1946 m. sausis), mūšis 

Dvarykščiaus vienkiemyje (netoli Dietkauščiznos, Tverečiaus valsčius, 1946 m. spalis), mūšis 

Bujutiškės vienkiemyje (Ceikinių apylinkė, 1952 m. kovas).144 

Kaip matome, nuo XX a. pradžios iki vidurio Drūkšių valsčiaus gyventojams teko ne kartą 

išgyventi fronto linijoje vykusius atvirus mūšius, bet ir patirti dažnai besikeičiančias okupacijas: 

vokiečių (1915–1918 m.), bolševikų (1919 m.), lenkų (1919–1939 m. su pertrauka), nacistinę 

(1941–1944 m.) ir sovietinę (1940–1941 m. ir nuo 1944 m.).  
134 J. Skirius. Bresto taika // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. III, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2003, p. 473.  
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135 V. Leščius, A. Anušauskas. Kovų istorijos. II knyga. XX amžius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2008, p. 31. 
136 B. Kviklys. Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai. I tomas, Bostonas: 

Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, p. 656; B. Kviklys. Lietuvos bažnyčios. 5 tomas. Vilniaus arkivyskupija. 

2 dalis. Vilniaus provincijos bažnyčios. Chicago, 1986, 447. 
137 V. Leščius, A. Anušauskas. Kovų istorijos. II knyga. XX amžius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2008, p. 41–43. 
138 V. Leščius, A. Anušauskas. Kovų istorijos. II knyga. XX amžius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2008, p. 44–45. 
139 

B. Kviklys. Lietuvos bažnyčios. 5 tomas. Vilniaus arkivyskupija. 2 dalis. Vilniaus provincijos bažnyčios. Chicago, 

1986, 447. 
140 V. Leščius, A. Anušauskas. Kovų istorijos. II knyga. XX amžius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2008, p. 54. 
141 J. Starkauskas. Fronto užnugario apsaugos NKVD kariuomenės veikla Lietuvoje (1944-1945) // Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (internetinis puslapis)  
142 

V. Leščius, A. Anušauskas. Kovų istorijos. II knyga. XX amžius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 

institutas, 2008, p. 104. 
143 

Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945–1950 m.), dokumentų rinkinys. Vilnius, 2003; 

L. Abarius. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų srities 3-oji Vytauto apygarda (1945–1952 m.) // Laisvės kovų archyvas, 

16/1996.  
144 

Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945–1950 m.), dokumentų rinkinys. Vilnius, 2003; 

L. Abarius. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų srities 3-oji Vytauto apygarda (1945–1952 m.) // Laisvės kovų archyvas, 

16/1996; J. Baltakis, K. Čeponis. Pasipriešinimas (1939–1953 metų [Ignalinos] rajono įvykių kronika) // Nauja vaga, 

1993-06-12.  

 

V. Stabatiškės paminėjimas istoriniuose šaltiniuose 

Stabatiškės – tarp Drūkšių ir Gaidės 

Jei pasižiūrėsime smulkų šio regiono žemėlapį (20 priedas. Ignalinos rajono Gaidės ir Rimšės 

apylinkės), sudarytą per 1966 m. kompleksinę kraštotyrinę ekspediciją matysime, kad tarp Drūkšių 

ežero ir Rimšės kas 1–2 km buvo išsidėstę kaimai. Anot istoriko Antano Tylos, didžioji šių kaimų 

dalis priklausė Drūkšių dvarui ir Gaidės bažnytiniam palivarkui.145  

Iš anksčiau pateiktos medžiagos žinoma, kad XVI a. pradžios dokumentuose, kartu su 

Drūkšiais, buvo minima ir Gaidės vietovė. Tuo metu ir Gaidė, ir Drūkšiai priklausė Lietuvos 



 38 

didžiajam kunigaikščiui. Manoma, nuo Vytauto Didžiojo laikų Gaidę už karinę tarnybą, kurią 

turėjo atlikti Drūkšių pilyje, gaudavo valdyti bajorai. Tuo tarpu Drūkšius valdė Vilniaus vaivada 

arba skirtas vietininkas. 1514 m. Žygimanto Augusto nurodymu buvo įkurta Drūkšių parapija 

(Drūkšiuose pastatyti bažnyčią buvo pavesta Drūkšių valdytojui Vilniaus vaivadai Mikalojui 

Radvilai). Drūkšių parapijai Žygimantas Augustas iš karališkųjų valdų užrašė miestelį 

(Pasamanės?) prie Samanio ežero, Gaidės dvarą su visais žmonėmis ir tris ežerus: Samanio, Gaidės 

ir Bliuvangės (greičiausiai turi būti Bliuvaklio). Naujai įkurta parapija priklausė Vilniaus 

vyskupijai (21 priedas. Žemėlapis Vilniaus vyskupija XIV–XVI amžiuje).  

XVII–XVIII a. Drūkšių valsčius buvo Vilniaus ekonomijos dalis; XVIII a. pradžioje ją sudarė 

Aukštadvario, Medininkų, Nemėžio ir Drūkšių raktai. Pastarajam priklausė 135 kaimai, 667 dūmai 

ir 16,7 dešimtinių žemės.146 Drūkšių raktas buvo suskirstytas į keletą vaitysčių. Drūkšių ežero 

pietiniame pakraštyje ir Gaidės apylinkėse buvę kaimai buvo priskirti Dysnos ir Svirčių 

vaitystėms. Yra išlikę Drūkšių rakto 1682 ir 1722 m. inventoriai (pirmasis saugomas Vilniaus 

universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, antrasis – Lietuvos valstybiniame istorijos archyve), 

tačiau tarp juose minimų kaimų Stabatiškės vietovės nėra.  

Dar vienas dokumentas, minintis tarp Drūkšių ir Gaidės XVII a. viduryje buvusias gyvenvietes, 

yra Drūkšių parapijos kronika (Dryświaty kronika parafini p.w. Św. Apostałow Piotra i Pawła; 

1514–2007; paskelbta internete lenkų kalba). Joje nurodoma, kad 1514 m. Drūkšiuose pastatyta 

pirmoji bažnyčia, kuri 1593 m. buvo perstatyta. 1725 m. Drūkšių miestelyje pastatyta nauja 

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, kuri nuo 1744 m. tapo parapine (priklausė Breslaujos 

dekanatui). Be to, Drūkšių kronikoje nurodoma, kad tuo metu (1744 m.) jai priklausė šios Gaidės ir 

Rimšės vietovės: Dryświaty, Kudzie n Dryświacicą, Staniance, Czepukany, Jenełańce, Maguny, 

Laudzie, Iliszki, Wiszniow, Kiemerczy, Szaczki, Paszewicze, Miałka, Misztołcie, Tylża Karczma, 

Skirna, Misiunce, Gebuśki, Skorobohaci, Krywasele, Mikołaiuncy, Anisimowicze, Antosicie, 

Wiazy, Niezany, Zwirynie, Girczany, Iłgaycie, Niekrasze, Mesoiedy, Tołoczki, Rymaszany, 

Trabsze, Hołowacze. Kaip matome, Stabatiškės vietovė šiame dokumente taip pat neminima.  

Pirmosios rašytinės žinios apie Stabatiškes yra iš XVIII a. pabaigos; tai nurodo ir 

E. Marcinkevičiūtė ir E. Šatavičius savo ataskaitoje Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji 

tyrimai Ignalinos atominės elektrinės teritorijoje 2006 metais.147 Remiantis rašytiniais šaltiniais, 

žinome, kad XVIII a. pab. Drūkšių klebonui (arba Gaidės dvarui) priklausė Berniūnų, Beržininkų, 

Čeberakų, Pasamanės, Karklų arba Maciukų, Kukutėnų, Šaukštelių ir Skripkų kaimai.148  Palivarko 
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centras buvo Gaidėje. Tuo tarpu Drūkšių dvarui 1780 m. priklausė šie kaimai: Magūnų, Mačionių, 

Švikščionių, Stanionių, Šaškų, Sorbajiškių (Serbiejiškės), Stabatiškių (Stabatiškės), Liaudėnų ir 

Vilkaragio.149 Šie Radvilų valdomam Drūkšių dvarui priklausantys kaimai buvo įsikūrę Drūkšių 

ežero pietinėje pakrantėje arba netoli jos (pietinės dvaro žemės ribojosi su Gaidės bažnytinio 

palivarko šiaurinėmis žemėmis). Tai yra pirmasis iki šiol žinomas Stabatiškės vietovės 

paminėjimas.  
145  A. Tyla. Gaidės ir Rimšės apylinkių istorijos bruožai // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 30.  

146  O. Hedemann. Historja powiatu Brasławskiego. Wilno, 1930, p. 63. 
147 

E. Marcinkevičiūtė, E. Šatavičius. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Ignalinos atominės elektrinės 

teritorijoje 2006 metais. Vilnius, 2008, p. 32. 
148  LVIA, SA, b. 19252, p. 55–60. 

149 
 A. Tyla. Gaidės ir Rimšės apylinkių istorijos bruožai // Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969, p. 31.  

 

VI. Stabatiškės vietovės žymėjimas žemėlapiuose 

Vienas ankstyviausių žemėlapių, pateikiantis informacijos apie artimiausias Stabatiškės 

vietovės teritorijas yra Breslaujos apskrities (Atlas du distrik de Brasław; 22 priedas) parapijų 

žemėlapis (1812 m.), saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA, f. 525 ap. 8 b. 1579). 

Tačiau jame Stabatiškės vietovė nėra pažymėta. Netoli dabartinės Stabatiškės vietovės yra 

pažymėta sodyba ar vienkiemis pavadinimu Šaukšteliai; XIX a. vidurio ir 2 pusės žemėlapiuose jis 

žymimas kaip vienkiemis, tačiau nuo XX a. 3 dešimtmečio jis nurodomas kaip kaimas.  

Pirmasis žinomas žemėlapis, kuriame yra pažymėta Stabatiškės vietovė datuojamas 1845–

1850 metais. Tai Rusijos okupacijos metais išleistas Dūkšto regiono žemėlapis (23 priedas). Jame 

prie Stabatiškės vietovės pavadinimo yra pažymėta raidė „ф“, kas reiškia „фольварк“. Paprastai 

šis žodis verčiamas kaip „palivarkas“ (Rusų–lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Mokslas, 1985). 

Tačiau reikia pažymėti, kad rusų enciklopedijose aprašant istorinį palivarką, nurodoma, jog žodis 

„фольварк“ yra kilęs iš vokiško žodžio „Vorwerk“, kuris atitinka rusišką žodį „хутор“. Pastarasis 

žodis lietuvių kalboje reiškia vienkiemį, viensėdiją, kaimelį ar nedidelę gyvenvietę (Rusų–lietuvių 

kalbos žodynas. T. 4, Vilnius: Mokslas, 1985). Norime atkreipti dėmesį, kad šio žemėlapio 

pagrindu 1894 m. išleistame vokiškame žemėlapyje Uebersichtskarte von Mitteleuropa Dwinks 

(24 priedas) Stabatiškės pažymėtos kaip vienkiemis.  
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Kitas žemėlapis, kuriame yra pažymėta Stabatiškės vietovė, vadinasi T20 Widzy (25 priedas). 

Jis taip pat priklauso vokiečiams. Šis žemėlapis buvo parengtas 1917, o išleistas 1921 metais.  

Lenkijos okupacijos metais buvo išleisti du Drūkšių žemėlapiai. Pirmasis išėjo 1919 m. 

(26 priedas), antrasis – 1932 m. (PAS 26 SŁUP 43 Dryświaty, 27 priedas). Pastarąjį parengė 

Wojskowy Institut Geograficzny (Karinis geografinis institutas). Prieš pat Lietuvos okupaciją 

Vokietija taip pat išsileido Drūkšių apylinkių žemėlapį (Dryswiaty N 35-18 A, 1940 m.; 

28 priedas). Visuose šiuose žemėlapiuose Stabatiškės vietovė nurodoma vienodai – Stabatyszki. 

Šiuose žemėlapiuose Stabatiškė taip pat žymima kaip sodyba arba vienkiemis.  

Vienas naujausių šio tipo žemėlapių yra sovietinės okupacijos metais parengtas ir išleistas 

Vidžių generalinio štabo žemėlapis (parengtas 1983 m., išleistas 1984 m.; 1 priedas). Šis žemėlapis 

buvo priskiriamas slaptų dokumentų kategorijai.  

Kaip matome, Stabatiškės vietovė žemėlapiuose pradėta žymėti tik nuo XIX a. vidurio. Be to, 

daugeliu atveju ji nurodoma kaip vienkiemis.  

 

VII. Stabatiškės administracinis-teritorinis pavaldumas 

Kadangi ankstyviausia žinoma data, susijusi su Stabatiškės vietove, yra 1780 m., tad nuo jos ir 

pradėsime aiškintis kam įvairiais laikotarpiais priklausė Stabatiškės. Kaip žinome, Stabatiškės 

minimu laikotarpiu buvo vadinamos kaimu, kuris priklausė Radvilų valdomam Drūkšių dvarui. 

Pastarasis iki 1795 m. buvo Vilniaus vaivadijos (LDK) Breslaujos apskrityje (1793–1795 m. – 

Breslaujos vaivadija), 1795–1835 m. Vilniaus gubernijos Breslaujos apskrityje. Nuo 1835 m. 

Drūkšių dvaras buvo naujai sudarytoje Zarasų apskrityje, kuri nuo 1843 m. įėjo į Kauno guberniją.  

1920 m. Lenkijai okupavus dalį Zarasų apskrities, Stabatiškės pateko į lenkų užimtą teritoriją; 

priklausė Drūkšių valsčiui, kuris buvo priskirtas vėl atkurtai Breslaujos apskričiai.150 1939 m. 

Stabatiškės buvo įjungtos į Ignalinos valsčių, kuris 1941–1950 m. priklausė Švenčionių apskričiai. 

1950–1975 m. Stabatiškės priklausė Gaidės apylinkei (Dūkšto rajonas), 1976–2002 m. Rimšės 

apylinkei (Ignalinos r.).151  

Reikia pažymėti, kad Lenkijos Respublikos Centrinio statistikos biuro paskelbtame leidinyje 

Lenkijos Respublikos vietovių indeksas (Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej. 

Tom VII. Część II. Warszawa, 1923) Stabatiškės nurodomos kaip „folwark“, kas gali būti 

suprantama kaip sodyba, nedidelis kaimas, dvarelis.152 Vėlesniuose šaltiniuose Stabatiškės 
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vadinamos vienkiemiu,153 arba viensėdžiu.154 Reikia pažymėti, kad neretai žodis „folwark“ 

aiškinamas ir kaip palivarkas.155 
150 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Tom VII. Część II. Warszawa, 1923.  
151 Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. II dalis, Vilnius: Mintis, 1976, p. 287. 

152 Lenkų-lietuvių kalbų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1979. 

153
 Lietuvos TSR administracinis-teritorinis surašymas. Vilnius, 1959, p. 65, 935. 

154 Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. II dalis, Vilnius: Mintis, 1976, p. 287. 

155 Lietuvių kalbos žodynas. T. IX, Vilnius: Mintis, 1973 

 

VIII. Stabatiškės gyventojai  

Tikslių žinių kiek Stabatiškėse gyveno žmonių yra tik nuo XX a. 3 dešimtmečio pradžios. Kaip 

žinome, nuo to laiko įvyko septyni gyventojų surašymai: 1923, 1942, 1959, 1970, 1979, 1989 ir 

2001 metais. Tad remdamiesi jų ir 1945–1990 m. „Ūkinių knygų“ duomenimis, pamėginsime 

nustatyti Stabatiškės sunykimo istoriją. Pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo metu156 

Stabatiškės vietovė buvo Lenkijos užimtoje teritorijoje, todėl jos gyventojai liko nesurašyti. Tačiau 

iš Lenkijos Respublikos Centrinio statistikos biuro paskelbtų duomenų157 žinome, kad tuo metu 

Stabatiškėse buvo du gyvenamieji namai, juose gyveno dvylika asmenų (keturi vyrai ir aštuonios 

moterys), visi jie buvo lenkų tautybės, išpažino Romos katalikų tikėjimą (29 priedas).  

Kur kas tikslesnes žinias pavyko rasti 1945–1946 m. Gaidės, Mantvilų ir Rimšės apylinkių 

„Ūkinėse knygose“ (30 priedas). Iš jų matyti, kad minėtu laikotarpiu Stabatiškėse gyveno 6 šeimos 

(iš viso 21 asmuo – 8 moterys ir 13 vyrų), pagal tautybę visos jos save priskyrė lenkams. 1 šeima 

gyveno Mantvilų apyl. priskirtoje kaimo dalyje, o 5 šeimos – Gaidės apyl. priklausiusio kaimo 

dalyje; manoma, toks susikirstymas buvo laikinas. Penkios šeimos turėjo nuo 8 iki 10 ha, viena –

15 ha žemės. Kadangi ūkio, priskirto Mantvilų apyl., duomenys nėra išsamūs, toliau aptarsite tik 

Gaidės apyl. priklausiusios kaimo dalies sodybas.  

Dauguma šeimų, gyvenusių Gaidės apyl. priklausiusioje dalyje, po 1920 m. buvo naujakuriai, 

t.y. jiems teko atsistatyti karų suniokotus ūkius arba kurtis iš naujo. Kaip minėjome anksčiau, 

1923 m. Stabatiškėse buvo likę tik du gyvenamieji pastatai – vienas jų buvo pastatytas 1904 m. 

(1945 m. jis priklausė Vieličkievičiaus Mariono šeimai), o kitas 1912 m. (priklausė Virvičienei 

Elienai).158 Kiti pastatai buvo pastatyti 1930–1939 metais. Iš viso 1945 m. Stabatiškių (Stabatiškės) 

kaime buvo 12 pastatų: 4 gyvenamieji namai (past. 1904 m., 1912 m., 1936 m., 1939 m.), 4 
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klojimai (past. 1930 m., 1936 m., 1938 m., 1939 m.), 3 tvartai (past. 1936 m., 1938 m., 1939 m.) ir 

1 pirtis (past. 1938 m.). Sodybiniai sklypai buvo nuo 0,04 iki 0,50 ha dydžio. Didžiausias 

sodybinis sklypas (savininkas Saulievičius Povilas) buvo padalytas taip: 0,43 ha užstatytas 

pastatais (iš jų, 0,02 ha – gyvenamaisiais), 0,02 ha užsodinta daržais, 0,03 ha sodais. Minėtą 

sodybą sudarė 4 pastatai: gyvenamasis namas, tvartas, klojimas ir pirtis.159 Didelė buvo ir 

Virvičiaus Broniaus bei jo motinos Virvičienės Elienos sodyba (1945–1946 m. „Ūkinėse knygose“ 

jų ūkiai užregistruoti atskirai). Joje buvo gyvenamasis namas, tvartas ir klojimas. Pastarieji du 

priklausė motinai, trečiasis – sūnui. Bendra užstatyto sklypo dalis – 0,40 ha. Kitos dvi sodybos 

buvo mažos, jos užėmė apie 0,04–0,05 ha; sodybų sodybinių sklypų dydžiai, pastatų kiekis bei jų 

užstatytas plotas nurodytas išraše iš Gaidės, Mantvilų ir Rimšės apylinkių 1945–1990 m. „Ūkinių 

knygų“ (30 priedas). 

1946 m. iš Stabatiškių (Stabatiškės) į Lenkijos Respubliką repatriavo 4 šeimos: ūkininkų 

Gedrūno Kazio, Vieličkievičiaus Mariono, žvejo Virvičiaus Broniaus ir Virvičienė Eliena. Tais 

pačiais metais iš Stabatiškių (Stabatiškės) kaimo į Smalvų valsčių persikėlė gyventi Saulievičiaus 

Povilo šeima. Kaime liko tik Petkievičiaus Juozo šeima. Taip Stabatiškės kaimas, suklestėjęs 

Lenkijos okupacijos metais, sunyko beveik per vienerius metus. Išsikėlus daugumai gyventojų, 

sovietinė valdžia kaimo neapgyvendino, o likę be priežiūros pastatai, greičiausiai, buvo išardyti ar 

sunaikinti gaisrų. Tai rodo ir vėlesnių surašymų duomenys. Iš 1959 m. visasąjunginio gyventojų 

surašymo žinome, kad tuo metu Stabatiškėse gyveno tik du žmonės.160 Tai patvirtina ir 1961–

1963 m. „Ūkinės knygos“ (1949–1560 m. neišliko), kuriose nurodoma, kad 1961, 1962 ir 1963 m. 

Stabatiškių (Stabatiškės) kaime gyveno Petkievičius Bronius (g. 1910 m.) ir jo giminaitė 

Veličkaitė Marytė (g. 1938 m.).161  

Studijuodami vėlesniųjų metų „Ūkines knygas“ matysime, kad apie 1964 m. Petkievičius 

Bronius ir Veličkaitė Marytė persikėlė gyventi į didžiausią kaimo sodybą, t.y. į Virvičienei Elienai 

iki 1946 m. priklausiusius pastatus. Tai atspindi minėtose knygose esantys įrašai, nurodantys 

gyvenamojo namo (nurodyta iki 1918 m., turi būti 1912 m.) ir tvarto (nurodyta iki 1920 m., turi 

būti 1938 m.)162 statymo metus; naujasis savininkas, nežinodamas tikslių pastatų statybos metų, 

surašymo metu pateikė apytikrius duomenis. Be to, tais pačiais metais į minėtą sodybą atsikėlė 

gyventi Puzinkievič Vaclov (g. 1904 m.),163 kuris nurodomas Veličkaitės Marytės vyru; jie 

greičiausiai nebuvo susituokę, nes vienose knygose minima Veličkaitė, kitose – Puzinkievič. 
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1989 m. birželį mirus Vaclovui Puzinkievič, Veličkaitė Marytė išvyko iš Stabatiškių. 2001 m. 

gyventojų surašymo duomenimis, ši vietovė buvo nebegyvenama.  
156 Lietuvos gyventojai: pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys. Kaunas: Lietuvos 

Respublikos Centrinis Statistikos Biuras, 1923; Lietuvos apgyventos vietos: pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų 

1923 m. surašymo duomenys. Kaunas: Centrinis Statistikos Biuras, 1925. 
157 Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej. Tom VII. Część II. Warszawa, 1923. 

158 Zarasų apskrities, Rimšės valsčiaus, Gaidės apylinkės (?) 1945–1946 m. ūkinė knyga. Utenos apskrities archyvas 

159 Zarasų apskrities, Rimšės valsčiaus, Gaidės apylinkės (?) 1945–1946 m. ūkinė knyga. Utenos apskrities archyvas 

160 1959 metų visasąjunginio gyventojų surašymo duomenys. Vilnius: Centrinė statistikos valdyba prie TSR Ministrų 

Tarybos, 1963. 
161 Ignalinos rajono, Rimšės valsčiaus, Gaidės apylinkės 1961–1962–1963 m. ūkinė knyga. Utenos apskrities archyvas 

162 Dūkšto rajono (?),Gaidės apylinkės 1964–1966 m. ūkinė knyga. Utenos apskrities archyvas 

163 Dūkšto rajono (?),Gaidės apylinkės 1964–1966 m. ūkinė knyga. Utenos apskrities archyvas 

 

IX. Ar Stabatiškėse buvo sodybvietė ir dvarelis? 

2006 m. Stabatiškės vietovėje buvo atliekami žvalgomieji tyrimai. Anot tyrėjų, XV a. 

2 pusėje–XVI a. čia buvusi sodybvietė, kuri XVII a.–XVIII a. pradžioje sunyko (gyventojai išmirė 

per karus dėl Livonijos su Švedija ir Rusija arba masinių epidemijų metu), vėliau gerėjant 

gyvenimui (gausėjo gyventojų) jos vietoje XVIII a. pab.–XIX a. vid. buvo pastatytas nedidelis 

dvarelis.164 Reikia pažymėti, kad šiuo metu turima istorinė medžiaga neleidžia teigti, kad 

Stabatiškėse XV a. 2 pusėje–XVI a. galėjo būti sodybvietė. Be to, savo ataskaitoje tyrėjai nurodo, 

kad šioje vietoje aptikti radiniai preliminariai datuojami XVIII a. pab.–XX amžiumi.165 Tad 

patvirtinti teiginį, kad ankstyvuoju laikotarpiu čia galėjo būti sodybvietė kol kas negalime, tačiau 

jo negalime ir atmesti, nes to laikotarpio šaltiniai sodybvietės galėjo neminėti, jei ji, kaip nurodo 

tyrėjai, buvo Drūkšių dvaro padalinys, t.y. priklausė minėtam dvarui. Šią prielaidą gal būt 

patvirtins 2009–2010 m. archeologinių tyrimų duomenys.  

Kad XVIII a. pab. Stabatiškės vietovėje būta gyvenvietės rodo ir 2006 m. vykdytų žvalgomųjų 

tyrimų medžiaga ir istoriniai šaltiniai. Tačiau teiginys, kad čia galėjo būti dvarelis ar palivarkas 

kelia daug abejonių. Nors XVIII a. pabaigoje visoje Lietuvos teritorijoje labai padaugėjo 

palivarkų,166 manytume, Stabatiškės vietovė tam buvo neparanki, nes palivarko sodybai stengtasi 

parinkti tokią vietą, kad gretimų kaimų valstiečiai galėtų patogiai pasiekti dirbamus palivarko 

laukus. Tuo tarpu Stabatiškės buvo Drūkšių dvaro pietiniame pakraštyje, t.y. beveik prie Drūkšių 
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parapijos žemių ribos. Be to, palivarkuose būdavo daug statinių: juos paprastai sudarydavo 

administracijos pastatas (rūmai), ledainė, sandėlis, kumetynas, svirnas, tvartas, malūnas (neretai 

šių statinių būdavo po kelis); pastatai dažniausiai buvo išdėstomi apie 2–3 kiemus. Taip pat reikėtų 

atkreipti dėmesį, kad po XVII a.–XVIII a. pradžios karų sunaikinti dvarai dažnai buvo 

atstatinėjami pagal buvusį planą, tačiau dažniausiai mūriniai. XVIII a. dvarų sodybas juosė 

želdiniai.167 Vėliau palivarkuose atsirado gamybinės dirbtuvės, alaus bravorai (Gubernijos dvaras), 

stiklo fabrikai (K. Bžostovskio stiklo gamybos cechas Ciso palivarke), tvenkiniai (Kurtuvėnai, Šilo 

Pavėžupis). Be to, palivarkai dažnai išaugdavo į kaimus (Baubliai, Leliškė, Taurusiškė) ar net 

miestelius (Antašava, Armalėnai, Krosna, Vičiūnai).  

Tačiau teigti, kad čia nebuvo palivarko taip pat negalime, nes jo buvimą iš dalies nurodo du 

šaltiniai: 1845–1850 m. Rusijos išleistas Dūkšto regiono žemėlapis ir 1923 m. Lenkijos 

Respublikos Centrinio statistikos biuro paskelbtas Lenkijos Respublikos vietovių indeksas 

(Skorowidz miejscowości Rzeczpospolitej Polskiej). Šias prielaidas paneigti arba patvirtinti taip pat 

galėtų padėti Stabatiškės dvarvietės 2009–2010 m. archeologinių tyrimų medžiaga.  
164

 E. Marcinkevičiūtė, E. Šatavičius. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Ignalinos atominės elektrinės 

teritorijoje 2006 metais. Vilnius, 2008, p. 32. 
165 

E. Marcinkevičiūtė, E. Šatavičius. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Ignalinos atominės elektrinės 

teritorijoje 2006 metais. Vilnius, 2008, p. 32.  
166 

L. Mulevičius. Palivarkas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 3, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 

1987, p. 284. 
167

Dvaras (Lietuvoje) // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. V, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 

2004, p. 236–239. 
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Išvados: 

1. Šiuo metu Stabatiškės viensėdyje negyvenama, jame nėra išlikusių ir gyvenamųjų pastatų 

(2001 m.), tačiau jo teritorijoje yra nekilnojamųjų daiktų (priešgaisrinis depas, sandėlis, kt. 

statiniai). Į vakarus nuo Stabatiškės viensėdžio, Drūkšinių kaime (Visagino savivaldybė, Utenos 

apskritis), yra Stabatiškės dvarvietė (Un. k. 31275), kurios istoriniai tyrimai ir buvo atliekami.  

2. Stabatiškės pavadinimo kilmė nėra žinoma. Šis vietovardis nėra įtrauktas į vietovardžių 

žodynus. Jis neminimas ir XV a.–XVIII a. 1 pusės šaltiniuose; Stabatiškės vietovės taip pat nemini 

ir Drūkšių rakto 1682 ir 1722 m. inventoriai bei Drūkšių parapijos kronika, kurioje yra išvardyti 

1744 m. parapijai priklausę kaimai.  

3. Pirmą kartą Stabatiškės paminėtos 1780 m. kaip Drūkšių dvarui priklausantis kaimas (tais 

metais Ldk dvaras už 2 mln. zlotų paskolą buvo perduotas Radviloms). Tai leidžia daryti prielaidą, 

kad ši vietovė greičiausiai buvo apgyventa XVIII a. 2 pusėje. Ankstyvesnį šios vietovės 

apgyvendinimą, manoma, trukdė Drūkšių apylinkėse vykę dažni karai, o XVII a.–XVIII a. ir 

kilusios emidemijos bei maras. Dėl tų pačių priežasčių Stabatiškėse dar kurį laiką galėjo būti 

gyvenama ne nuolat. Tokią prielaidą leidžia kelti Breslaujos apskrities parapijų žemėlapis 

(1812 m.), kuriame tarp daugelio gretimų vienkiemių Stabatiškės nėra pažymėtos.  

4. Pirmą kartą Stabatiškės vietovė buvo pažymėta okupacinės Rusijos valdžios išleistame Dūkšto 

regiono žemėlapyje (1845–1850 m.). Nuo to laiko Stabatiškės žymėtos visuose šio regiono 

žemėlapiuose. Tai rodo, kad nuo XIX a. 1 pusės Stabatiškėse gyventa pastoviai.  

5. Stabatiškės, kaip ir kitų šio regiono gyvenviečių, augimą sustabdė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis 

karas. Patekusios į fronto ar pafrontės liniją, per tris šio karo metus (1915–1917) daugelis jų buvo 

visiškai sunaikintos ar sudegintos. Po šio karo, jos dar trims metams (iki 1920 m.) atsidūrė kovų 

sūkuryje: iš pradžių su bolševikų valdoma Rusija, vėliau su Lenkija.  

6. Po karų daugeliui šio regiono gyventojų teko iš naujo atsistatyti ne tik savo namus, bet ir ūkius. 

Tam reikėjo lėšų ir darbo jėgos, kurios dažnai trūko. Po karo žmonės po kelias šeimas glaudėsi 

viename pastate. Lenkijos Respublikos Centrinio statistikos biuro paskelbtais duomenimis, 

1923 m. Stabatiškėse buvo du gyvenamieji namai, kuriuose gyveno 12 asmenų (4 vyrai ir 8 

moterys). Kaip rodo 1945–1946 m. „Ūkinės knygos“ duomenys, Stabatiškėse buvo 5 ūkiai, 

kuriuose gyveno 6 šeimos (iš viso 21 lenkų tautybės asmuo: 8 moterys ir 13 vyrų). Stabatiškės 

kaimo dalyje, priklausiusioje Gaidės apyl., buvo 12 pastatų: 4 gyvenamieji namai (past. 1904, 

1912, 1936 ir 1939 m.), 4 klojimai (past. 1930, 1936, 1938 ir 1939 m.), 3 tvartai (past. 1936, 1938 
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ir 1939 m.) ir 1 pirtis (past. 1938 m.). 1946 m. į Lenkiją repatriavus 4 šeimoms, o 1 šeimai 

persikėlus gyventi į Smalvų valsčių, kaime liko 1 šeima. Stabatiškėse 1959 m. gyveno 2 žmonės, 

1964–1972 m. – 3 žmonės, 1989 m. – 2 žmonės, 2001 m. – nebegyvenama.  

7. Kas Stabatiškėse buvo sodybvietė, palivarkas, dvarelis ar vienkiemis? Istorinių duomenų, kad 

XV a. 2 pusėje–XVI a. Stabatiškėse buvo sodybvietė, priklausiusi Drūkšių dvarui, nepavyko rasti. 

Teiginys, kad Stabatiškėse XVIII a. pab.–XIX a. vid. galėjo būti dvarelis ar palivarkas taip pat 

kelia daug abejonių. Nors XVIII a. pab. visoje Lietuvoje plito palivarkai, jie paprastai buvo statomi 

tokiose vietose, kad aplink jį būtų kaimai, kurių valstiečiai galėtų patogiai pasiekti dirbamus 

palivarko laukus. Tuo tarpu Stabatiškės buvo Drūkšių dvaro pietiniame pakraštyje, beveik prie pat 

Drūkšių parapijos žemių ribos. Palivarkuose būdavo daug įvairios paskirties statinių, kurių 

pagrindiniai jau nuo XVII a.–XVIII a. pr. paprastai statyti iš mūro, buvo įrengiami tvenkiniai ir 

želdynai. Be to, palivarkai dažnai išaugdavo į kaimus ar miestelius. Kaip matome, Stabatiškės ne 

tik, kad neišaugo, bet priešingai, sunyko. Turimi istoriniai ir lingvistiniai duomenys (manoma, 

lenkiškas žodis „folwark“ ir rusiškas – „фольварк“ buvo verčiami viena reikšme, kaip palivarkas, 

nežiūrint kitų šio žodžio reikšmių – sodyba, vienkiemis, nedidelis kaimelis) leidžia manyti, kad 

Stabatiškės greičiausiai buvo vienkiemis. Tokią prielaidą patvirtina pirmasis Stabatiškės 

paminėjimas (1780 m.); tuomet Stabatiškių (Stabatiškės) vietovė vadinta Drūkšių dvaro kaimu. Tai 

rodo ir daugelis XIX a. pab.–XX a. 1 pusės žemėlapių.  
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Priedų sąrašas 

1 priedas. Žemėlapis СССР БССР Витебская область и Литовская ССР. Генеральный штаб. 

Видзы. Секретно N-35-18 

2 priedas. Dabartinis Drūkšių piliakalnio vaizdas iš viršaus. Šaltinis: Google maps 

3 priedas. Lietuvos žemėlapis iš G. Mercatoriaus „Altas sive cosmographicae meditationes“, 

Duisburgas, 1595 m., LNM  

4 priedas. M. K. Radvilos Našlaitėlio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Išleistas 

1635–1650 m. Amsterdame, LNM  

5 priedas. Kuršo, Žiemgalos ir Žemaitijos žemėlapis. Sudarė N. Sanson d‘Abbeville. Išleistas 

1659 m. Paryžiuje, MAB 

6 priedas. Vilniaus, Trakų ir dalies Minsko vaivadijų žemėlapis. Sudarė N. Sanson d‘Abbeville. 

Išleistas 1665 m. Paryžiuje, MAB 

7 priedas. Lenkijos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir gretimų šalių žemėlapis. 

Parengė G. Sanson d‘Abbeville. Išleistas 1675 m. Paryžiuje, NČDM 

8 priedas. Lietuvos žemėlapis. Parengė M. V. Coronellis. Išleistas 1696 m. Venecijoje. Iš prof. 

Kazio Varnelio rinkinio 

9 priedas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Parengė J. Dankertsas. Išleistas XVII a. 

pab. Amsterdame. Iš prof. Kazio Varnelio rinkinio 

10 priedas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Parengė D. Robert de Vaugondy. 

Išleistas 1749 m. Paryžiuje. Iš prof. Kazio Varnelio rinkinio 

11 priedas. Lenkijos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kaimyninių šalių žemėlapis. 

Sudarė G. Van Keulenas. Išleistas apie 1750 m. Amsterdame, VUB 

12 priedas. Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis. Parengė 

T. K. Lotteris. Išleistas 1772 m. Augsburge. Iš prof. Kazio Varnelio rinkinio 

13 priedas. 1915–1917 m. fronto linija, vadinamoji Hindenburgo linija. Šaltinis: 

http://www.grwarm.ru/library/Evs; lndp.lt  

14 priedas. Žemėlapis Karas su bolševikais 1919 metais. Šaltinis: V. Skorupskis. Karas už 

Lietuvos laisvę, 1914–1934. Kaunas, 1934 

15 priedas. 1939 m. sienos tarp Lietuvos ir Baltarusijos per Drūkšių ežerą nustatymo schema. 

Šaltinis: Lietuvių enciklopedija. 5 t. Bostonas, 1955  
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16 priedas. Drūkšių rakto Dysnos ir Sviščių vaitysčių kaimų dūmų skaičius 1682–1722 metais. 

Sudarė A. Tyla. Šaltinis: Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius: Vaga, 1969  

17 priedas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai Guntauninkų, Kliukų ir Raščiūnų 

kaimuose. Šaltinis: Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva I. Vilnius: Mokslo ir 

enciklopedijų leidybos institutas, 1996 

18 priedas. Žemėlapis Lietuvos–Lenkijos kovos 1919–1920 metais. Šaltinis: V. Skorupskis. Karas 

už Lietuvos laisvę, 1914–1934. Kaunas, 1934 

19 priedas. Tigro rinktinės veikimo teritorija 1945–1953 metais. Šaltinis: Tigro rinktinė // 

Vikipedija 

20 priedas. Žemėlapis Ignalinos rajono Gaidės ir Rimšės apylinkės. Sudarė R. Kunskas. Šaltinis 

Gaidės ir Rimšės apylinkės, Vilnius: Vaga, 1969)  

21 priedas. Žemėlapis Vilniaus vyskupija XIV–XVI amžiuje. Žemėlapio autorius Ježis 

Ochmianskis. Šaltinis: B. Kviklys. Lietuvos bažnyčios. 5 dalis. Vilniaus arkivyskupija I. Chicago, 

1985). 

22 priedas. Breslaujos apskrities parapijų žemėlapis Atlas du distrik de Brasław (1812 m.), LVIA, 

f. 525 ap. 8 b. 1579 

23 priedas. Dūkšto regiono žemėlapio (rusų k., 1845–1850 m.) fragmentas 

24 priedas. Žemėlapio Uebersichtskarte von Mitteleuropa Dwinks (1894 m.) fragmentas 

25 priedas. Žemėlapis T20 Widzy (1921 m.) 

26 priedas. Žemėlapis T20 Widzy (1919 m.) 

27 priedas. Žemėlapis PAS 26 SŁUP 43 Dryświaty (1932 m.) 

28 priedas. Drūkšių apylinkių žemėlapis Dryswiaty N 35-18 A (1940 m.) 

29 priedas. Lenkijos Respublikos Centrinio statistikos biuro duomenys (1923 m.)  

30 priedas. Duomenys iš Gaidės, Mantvilų ir Rimšės apylinkių „Ūkinių knygų“ apie Stabatiškių 

(Stabatiškės) kaimo gyventojų šeimų dydį, turimą žemę ir pastatus (1945–1990 m.) 
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1 priedas. Žemėlapio СССР БССР Витебская область и Литовская ССР. Генеральный штаб. 

Видзы. Секретно N-35-18 (1984 m.) fragmentas 
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2 priedas. Dabartinis Drūkšių piliakalnio vaizdas iš viršaus 
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3 priedas. Lietuvos žemėlapis iš G. Mercatoriaus „Altas sive cosmographicae meditationes“ 

(1595 m.)  
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4 priedas. M. K. Radvilos Našlaitėlio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis (1635–

1650 m.)  
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5 priedas. Kuršo, Žiemgalos ir Žemaitijos žemėlapis (1659 m.)  
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6 priedas. Vilniaus, Trakų ir dalies Minsko vaivadijų žemėlapis (1665 m.) 
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7 priedas. Lenkijos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir gretimų šalių žemėlapis 

(1675 m.) 
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8 priedas. Lietuvos žemėlapis (1696 m.)  

 



 62 

9 priedas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis (XVII a. pab.)  
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10 priedas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis (1749 m.) 
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11 priedas. Lenkijos Karalystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir kaimyninių šalių žemėlapis 

(1750 m.) 
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12 priedas. Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis (1772 m.)  

 

 



 66 

13 priedas. 1915–1917 m. fronto linija, vadinamoji Hindenburgo linija 
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14 priedas. Žemėlapis Karas su bolševikais 1919 metais 
 
 

 



 68 

15 priedas. 1939 m. sienos tarp Lietuvos ir Baltarusijos per Drūkšių ežerą nustatymo schema 
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16 priedas. Drūkšių rakto Dysnos ir Sviščių vaitysčių kaimų dūmų skaičius 1682–1722 metais 
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17 priedas. Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai Guntauninkų, Kliukų ir Raščiūnų  

kaimuose 

 
 

  
 
Guntauninkų ir Kliukų kaimų Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai 
 
 
 
 
 

  
 
Raščiūnų kaimo Pirmojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai 
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18 priedas. Žemėlapis Lietuvos–Lenkijos kovos 1919–1920 metais  
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19 priedas. Tigro rinktinės veikimo teritorija 1945–1953 metais 
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20 priedas. Žemėlapis Ignalinos rajono Gaidės ir Rimšės apylinkės. Sudarė R. Kunskas  
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21 priedas. Žemėlapis Vilniaus vyskupija XIV–XVI amžiuje  
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22 priedas. Breslaujos apskrities parapijų žemėlapis Atlas du distrik de Brasław (1812 m.) 
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23 priedas. Dūkšto regiono žemėlapio (rusų k., 1845–1850 m.) fragmentas 
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24 priedas. Žemėlapio Uebersichtskarte von Mitteleuropa Dwinks (1894 m.) fragmentas 
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25 priedas. Žemėlapis T20 Widzy (1921 m.)  
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26 priedas. Žemėlapis T20 Widzy (1919 m.) 
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27 priedas. Žemėlapis PAS 26 SŁUP 43 Dryświaty (1932 m.)  

 



 81 

28 priedas. Drūkšių apylinkių žemėlapis Dryswiaty N 35-18 A (1940 m.) 
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29 priedas. Lenkijos Respublikos Centrinio statistikos biuro duomenys (1923 m.)  

Apskritis, 
valsčius 

Kaimas 
 

Pastatų Gyventojai 
(pagal lytį) 

Gyventojai pagal tikybą Nurodė tautybę 

  

G
yv

en
am

i 
na

m
ai

 

K
it

i s
ta

ti
ni

ai
 

Iš
 v

is
o 

V
yr

ai
 

M
ot

. 

R
om

os
 

ka
ta

li
ka

i 

St
ač

ia
ti

ki
ai

 

E
va

ng
el

ik
ai

 

K
t. 

kr
ik

šč
io

n.
 

re
lig

ij
ų 

Ju
dė

ja
i 

L
en

kų
  

B
al

ta
ru

si
ų 
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Ž
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K
it
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Babrūša, palivark. 3  19 9 10 19     19     
Grikiniškė, vnk. 3  16 8 8 11    5  11  5  
Klikalnica, k. 14 3 93 45 48 93     93     
Kemerėzai, k. 10  69 35 34 42   27  69     
Konce palivark. 3  18        18     
Marjanavas vnk. 2  8 3 5      8     
Montvilova vnk. 2  15 7 8      15     
Piotrovčyzna 
(Petriškė), k. 

7  30 14 16 30     30     

Pažeminės vnk. 2  13 7 6      13     
Serbajiškės vnk. 2  11 6 5 10 1    11     
Stabatiškė palivark. 2  12 4 8 12     12     
Šaškės, k. 8  55 25 30 55     55     

Breslaujos 
apskritis, 
Drysviatų 
(Drūkšių) 
valsčius 

Tumalina, palivark. 2  17 6 11 17     17     

Cichosz (Ramybė), 
vnk.  

1  5 3 2 5     5     

Karačiunka, vnk.  1  11 6 5 11     11     
Kalviškiai, k. 11  70 37 33 70         70 
Lapusiškė, vnk. 2  14 4 10 14     7    7 
Platumos, palivark. 1  7 4 3 7     7     
Tiltelis, vnk.  1  11 7 4 11         11 

Breslaujos 
apskritis, 
Dūkšto 
valsčius 

Zakalviškė 
(Užkalviškė), k. 

1  10 4 6 10     1    9 

Čeberakai, k. 15 1 79 37 42 79     79     
Iljanavas (Iliškė), 
k. 

3  16 7 9 16     16     

Juljanavas, kol. 6  29 10 19 29     10    19 
Juliškė, vnk. 1  12 5 7 12     12     
Karlos, k. 14  66 20 46 65 1    66     
Klibiškė, palivark. 1  8 4 4 8     8     
Kukaveržė, kol. 2  7 4 3 7     7     
Magūnėliai, 
palivark. 

1  10 5 5 10     10     

Magūnai, kol. 34  156 75 81 156     34    122 
Makaravas, vnk. 2  11 6 5 11     11     
Posamanė, vienk. 9  46 24 22 46     46     
Skripkos, k. 12  68 34 34 68     68     
Šaukšteliai, k. 6  29 18 11 29     29     
Vaitkuškė, 
palivark. 

4  30 16 14 30     30     

Breslaujos 
apskritis, 
Rimšės 
valsčius 

Visaginas 
(Wysagino), vnk. 

5  28 18 10 28     26    2 

Beržonka (Beržinė) 2  12 6 6 12     12     
Borovka 
(Brukninė), vnk. 

1  14 7 7 6    8 5    9 

Čiarnyj Brod 
(geležink. stotis) 

6  44 22 22 29 2  13  37    7 

Breslaujos 
apskritis, 
Smalvų 
valsčius 

Čiarnyj Brod, vnk. 1  7 4 3 7     7     
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Dumbliai, vnk. 1  3 2 1 3     3     
Magunka, palivark. 2  13 6 7 11 2    13     
Sedulina, vnk.  1 8 4 4 8     8     
Vspulnyj Bor, vnk. 4  24 12 12 15 3  6  24     
Podlaudany 
(Paliaudanė), paliv. 

5  28 18 10 12 5  11  28     

Iš viso:  44                

 
Šaltinis: SKOROWIDZ MIEJSCOWOŠCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. TOM VII. CZĘŠČ II. 
Warszawa 1923  
 



30 priedas. Duomenys iš Gaidės, Mantvilų ir Rimšės apylinkių „Ūkinių knygų“ apie Stabatiškių 

(Stabatiškės) kaimo gyventojų šeimų dydį, turimą žemę ir pastatus (1945–1990 m.) 

 
Gaidės, Mantvilų ir Rimšės apylinkių „Ūkinių knygų“ (1945–1990 m.) duomenys. 

„Ūkinės knygos“ saugomos Utenos apskrities archyve 

 

1945–1946 m. 

Zarasų apskr., Rimšės vlsč., Mantvilų apyl., Stabatiškių k. [1 šeima] 

Gedrūno Kazio šeima. Tautybė nenurodyta.  

1. Šeimos galva Gedrūnas Kazys Kosto g. 1903 m. Žemdirbys, dirbo savo ūkyje  

2. Žmona Gedrūnienė Jadzė Nikodemo g. 1901 m. Šeimininkė  

Turėjo 10 ha žemės. 

Kiek ir kokių turėjo trobesių nenurodyta.  

Šeima 1946 m. išvyko į Lenkiją 

 

Zarasų apskr., Rimšės vlsč., Gaidės apyl. (?), Stabatiškių k. [5 šeimos] 

I. Virvičiaus Broniaus šeima. Tautybė lenkai. 

1. Šeimos galva Virvičius Bronius Petro g. 1907 m. Žvejys 

2. Žmona Virvičienė Eliena Petro g. 1910 m. 

3. Sūnus Virvičius Tadeušas Broniaus g. 1939 m. 

4. Sūnus Virvičius Januš Broniaus g. 1944 m. 

Turėjo 15 ha žemės. Iš jos: 

Sodybinis sklypas – 0,30 ha (0,15 ha užstatyta pastatais, 0,15 ha sodai ir daržai) 

Ariama žemė – 5 ha  

Miškas – 2 ha  

Pievos – 2 ha  

Ganyklos – 3,70 ha 

Pūdymas – 2 ha 

Pastatai: klojimas (past. 1938 m.) 

Šeima 1946 m. išvyko į Lenkiją 
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II. Virvičienės Elienos šeima. Tautybė lenkė. Virvičiaus Broniaus Petro motina. 

1. Virvičienė Eliena Geronimo g. 1874 m. Šeimininkė 

Turėjo 8 ha žemės. Iš jos: 

Sodybinis sklypas – 0,40 ha (užstatyta pastatais 0,25 ha, iš jų gyvenamaisiais – 0,02 ha, užsodinta 

sodu ir daržais 0,13 ha) 

Ariama žemė – 3,60 ha  

Miškas – 1 ha  

Pievos – 1 ha  

Ganyklos – 1 ha 

Pūdymas – 1 ha 

Pastatai: gyvenamasis namas (past. 1912 m.) ir tvartas (past. 1938 m.) 

Kartu su sūnaus šeima 1946 m. išvyko į Lenkiją 

 

III. Vieličkievičiaus Mariono šeima. Tautybė lenkai. 

1. Šeimos galva Vieličkievičius Marionas Izidoriaus g. 1899 m. Žemdirbys 

2. Žmona Vieličkievičienė Mikolina Mikolo g. 1904 m.  

3. Duktė Vieličkievičiutė Vanda Mariono g. 1938 m. 

4. Sūnus Vieličkievičius Marionas Mariono g. 1944 m.  

Turėjo 8,35 ha žemės. Iš jos: 

Sodybinis sklypas – 0,05 ha (užstatytas pastatais 0,05 ha, iš jų gyvenamaisiais – 0,01 ha) 

Ariama žemė – 2 ha  

Ganyklos – 2 ha 

Pievos – 1 ha 

Pūdymas – 3,30 ha 

Pastatai: gyvenamasis namas (past. 1904 m.) ir klojimas (past. 1930 m.) 

Šeima 1946 m. kovo 9 d. išvyko į Lenkiją 

 

IV. Saulievičiaus Povilo šeima. Tautybė lenkai. 

1. Šeimos galva Saulievičius Povilas Kosto g. 1903 m. Dirbo sargu Vilkaragio pradžios mokykloje 

2. Žmona Saulievičienė Vladzė Jono g. 1906 m.  

3. Sūnus Saulievičius Jonas Povilo g. 1939 m.  
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4. Sūnus Saulievičius Povilas Povilo g. 1944 m.  

Turėjo 10 ha žemės. Iš jos:  

Sodybinis sklypas – 0,50 ha (užstatytas pastatais 0,43 ha, iš jų gyvenamaisiais – 0,02 ha, užsodinta 

daržais 0,02 ha, sodais 0,03 ha) 

Ariama žemė – 2 ha 

Pievos – 1 ha 

Miškas – 1,5 ha 

Ganyklos – 2 ha 

Pūdymas – 3 ha 

Pastatai: gyvenamasis namas (past. 1936 m.), tvartas (past. 1936 m.), klojimas (past. 1936 m.) ir 

pirtis (1938 m.) 

Šeima 1946 m. persikėlė į Smalvų valsčių 

 

V. Petkievičiaus Juozo šeima. Tautybė lenkai. 

1. Šeimos galva Petkievičius Juozas Juozo g. 1864 m. Žemdirbys 

2. Sūnus Petkievičius Bronius Juozo g. 1910 m. (1944 m. gruodžio 20 d. išėjo į kariuomenę) 

3. Sūnus Petkievičius Alieksas Juozo g. 1913 m. (1945 m. gruodžio 10 d. išėjo į kariuomenę) 

4. Sūnus Petkievičius Petras Juozo g. 1928 m. Žemdirbys 

5. Duktė Petkievičiūtė Maliania (Melanija) Juozo g. 1908 m. Šeimininkė 

6. Sesuo Petkievičiūtė Eliena Juozo g. 1865 m. Šeimininkė 

Turėjo 8,50 ha žemės. Iš jų: 

Sodybinis sklypas – 0,04 ha (užstatyta ūk. pastatais – 0,03 ha, gyvenamaisiais – 0,01 ha) 

Ariama žemė – 2 ha 

Miškas – 2 ha 

Pievos – 0,25 ha 

Ganyklos – 0,50 ha 

Pūdymas – 3,71 ha 

Pastatai: gyvenamasis namas (past. 1939 m.), tvartas (past. 1939 m.) ir klojimas (past. 1939 m.)  

 

1949–1960 m. „Ūkinės knygos“ neišliko 
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1961–1962–1963 m. 

Ignalinos r., Rimšės vlsč., Gaidės apyl., Stabatiškių k.  

1. Šeimos galva Petkievičius Bronius Juozo g. 1910 m. birželio 16 d. Lenkas. Kolūkietis 

2. Giminaitė Veličkaitė Marytė g. 1938 m. sausio 3 d. Lietuvė 

 

Pastatai neaprašyti 

 

1964–1966 m. 

Dūkšto r. (?), Gaidės apyl., A. Mickevičiaus kolūkis, Stabatiškių k. [1 šeima]] 

1. Šeimos galva Petkievičius Bronius Juozo g. 1910 m. birželio 16 d. Lenkas. Kolūkietis 

2. Giminaitė Veličkaitė (Puzinkievič) Marytė g. 1938 m. sausio 3 d. Lietuvė. Kolūkietė 

3. Jos vyras Puzinkievič Vaclov Michailovič g. 1904 m. liepos 3 d. Lenkas. Niekur nedirba 

 

Pastatai: gyvenamasis namas (past. iki 1918 m.), tvartas (past. iki 1920 m.) 

 

1967–1970 m. 

Dūkšto r. (?), Gaidės apyl., A. Mickevičiaus kolūkis, Stabatiškių k. [1 šeima] 

1. Šeimos galva Petkievičius Bronius Juozo g. 1910 m. birželio 16 d. Lenkas. Kolūkietis 

2. Giminaitė Puzinkievič (Veličkaitė) Marytė g. 1938 m. sausio 3 d. Lietuvė. Kolūkietė 

3. Jos vyras Puzinkievič Vaclov Michailovič g. 1904 m. liepos 3 d. Lenkas. Kolūkietis 

 

Pastatai: gyvenamasis namas (past. iki 1918 m.), tvartas (past. iki 1920 m.) 

 

1971–1972 m. 

Dūkšto r. (?), Gaidės apyl., A. Mickevičiaus kolūkis, Stabatiškių k. [1 šeima] 

1. Šeimos galva Petkievičius Bronius Juozo g. 1910 m. birželio 16 d. Lenkas. Kolūkietis 

2. Nuomininkas Puzinkievič Vaclov Michailovič g. 1904 m. liepos 3 d. Lenkas. Kolūkietis  

3. Nuomininkė Veličkaitė Marytė g. 1938 m. sausio 3 d. Lenkė. Kolūkietė 

 

Pastatai: gyvenamasis namas (past. iki 1918 m.), tvartas (past. iki 1920 m.) 
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1973–1985 m. „Ūkinės knygos“ neišliko 

 

1989 m. sausio 1 d. surašymo duomenys 

Ignalinos r., Rimšės apyl., Stabatiškių k.  

1. Šeimos galva Puzinkievič Vaclov Michailovič g. 1904 m. liepos 3 d. Lenkas [mirė 1989 06 04]  

2. Žmona Veličkaitė Marija Kazio g. 1938 m. sausio 3 d. Lietuvė.  

 

Pastatai neaprašyti. Nėra gyventojų parašų 

 



                                                                                                              Priedas Nr. 9 

 

Palaikų iš Stabatiškių vietovės (Ignalinos raj.) 24 perkasos 2009 m. tyrinėjimų 

Antropologinės medžiagos analizės rezultatai 

 

 Kapas 1 

Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 12 m. ± 36 mėn. 

 Kapas 2 

Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 3-5 m. 

 

Kapas 3 

Kaukolės ir skeleto fragmentai. Vaikas, 5-10 m. 

 

 

Vilniaus universiteto medicinos fakulteto 

Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorius 

 

 

Rimantas Jankauskas 

2010 03 17 
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                                                                                                                                      Priedas Nr.10 

Stabatiškės dvarvietės (u.k. 31275) archeologiniai tyrimai  (2009 – 2010) 

 ZOOARCHEOLOGINĖS MEDŽIAGOS ANALIZĖ 

Rastus Stabatiškių dvarvietėje archeologinius kaulus galime suskirstyti į dvi atskiras grupes:  

1. centrinis pastatas ir aplink jį iškasti įvairių naminių gyvulių kaulai  

2. arklių laidojimo vietos. 

Centrinis pastatas: Jame nustatyti naminių gyvulių kaulai: galvijo, kiaulės, avies/ožkos 

ir „žemaitukų tipo“ arklių kaulai. Galvijo 10-12 mėn. amžiaus su kirčių žymėmis. Rasti ir 

vyresnio amžiaus  galvijo 2- 2,5 metų amžiaus kaulai. Dviejų individų (MIS – 2) kiaulių amžius 

buvo 24 mėn.  Nustatyti dviejų amžiaus grupių avies/ožkos kaulai (pieniniai dantys, iki 24 mėn. 

amžiaus ir suaugusių gyvūnų virš 24 mėn. amžiaus). Perkasoje 32 rasti galvijui, arkliui ir kiaulei 

priskirti pavieniai kaulai su kirčiais ir įkartomis. Aplink pastatą iškasti naminių gyvulių kaulai 

buvo kirsti (pav. krūtinės slanksteliai ar juosmens slanksteliai kirsti išilgai, kas būdinga 

viduramžiams ir XIX – XX amžiaus gyvulių skerdimo technologijoms) 

Stabatiškės arklių laidojimo vietoje rasti 12 dviejų amžiaus grupių arkliai. Pirma grupė 

apie 3 metų amžiaus (tai rodo atitrūkusios kaulų epifizės ir slankstelių diskai) ir kita grupė  5 – 7 

metų amžiaus jojamieji/traukiamieji arkliai. Vieną grupę sudaro eržilai, kitai grupei -  lytis 

nenustatyta. Daugumos arklių ūgis gogo srityje panašus. Atlikus vamzdinių kaulų matavimus 

nustatyta 136 – 144 cm žirgų ūgis goge. Pavieniams arkliams rastas mažesnis (MIS – 1; 136 – 

128 cm) ar didesnis ūgis gogo srityje (MIS – 1;  144 cm - 150 cm). 

Toje pačioje laidojimo vietoje (Perkasa 22) rasti ir dviejų galvijų (MIS – 2), kurių amžius 

buvo tarp  9 mėn. ir 2 metų griaučių dalys. Vyresnio amžiaus galvijui nustatytas kelio sąnario 

uždegimas. 

Nustatyti jojamiesiems /traukiamiesiems arkliams būdingi kaulų patologijų atvejai. Rasti 

slankstelių asimetrijos atvejai, slankstelių suaugimai (ancylosing spondylitis)  ir osteofitai, 

šonkaulinių duobelių kaulinio paviršiaus uždegimas, plaštakos/pėdos grifelinių kauliukų raiščių 

kaulėjimas (desmoiditis ossificans ligamentum interosseum), pavieniai kanopinių kremzlių 
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(ossificatio cartilaginis ungulae) kaulėjimo atvejai. Visos vardijamos patologijos būdingos šiai 

gyvūnų rūšiai. 

Pavieniai arklių kaulai rodo aukštą gruntinio vandens lygį, kuris veikia į atskirus arklių 

griaučių kaulus (dilbio, blauzdos ir plaštakos/pėdos kūno ir distalinės dalies kaulus). Trys kaulų 

fragmentai buvo deginti.  

Viršutinio kultūrinio sluoksnio Kv. 1-20 horizonto gylis -0,10 – 0,50 ir atsitiktiniai 

radiniai papildomai neanalizuoti. Stabatiškių dvarvietėje iškasti  arklių kaulai.  

 

Linas Daugnora                   

Anatomijos ir fiziologijos katedra 

Lietuvos veterinarijos akademija  

Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas (LSMU) 

 

PRIEDAS: Zooloarcheologinės medžiagos suvestinė  (24 lapai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Zooarcheologinės medžiagos suvestinė  

Atskirose kasinėjimo vietose rasti kaulai ar jų fragmentai: 

P. 12  kv. A-D-42-46, duobė Nr. 24 

Arklio šonkaulių fragmentai - 6 

Arklio dubens kaulai abi pusės dešinės MIS – 2 

Arklio šeštasis juosmens slankstelis – 1 

Arklio krūtinės slanksteliai 8 vnt. (4 tame tarpe sąnarinių paviršių asimetrija) būdinga 
traukiamiesiems arkliams. 

Arklio kryžkaulis (promontorium diskas atitrūkęs) 

Arklio kaklo slankstelis (užpakalinis diskas atitrūkęs) 

Arklio plaštaka Dešinė koja  

GL – 22,8 cm 

Bp 5,19 

SD 3,58 

Arklio petikaulis kairės kojos GL 29 cm. 

Arklio šlaunikaulis kairė koja ir dešinė koja 

GL – 43,8 cm. 

Arklio šlaunikaulis (dešinė koja) proksimalinė ir kūno viršutinė dalys (kapota).  

Perkasa 14  kv. A-D-1-70 

Galvijo alkūnkaulis 

Galvijo blauzdikaulis (dešinė koja) 

Perkasa 20 kv. A-D-26-28, duobė Nr. 62 

Paimti slanksteliai nuotraukai arklių skaičius MIS – 2) 

Arklio du juosmens slanksteliai (3-4) suaugę (dešinė pusė) 

Arklio krūtinės skyrius – 2 
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Arklio juosmens skyrius – 9 (dviems slanksteliams užpakaliniai diskai nesuaugę ir vienam 
asimetrija) 

Arklio šonkauliai – 70 fragmentų 

Arklio kryžkaulis -  4 (vienas sveikas) MIS – 3 

Arklio kaklo skyrius – 4 

Arklio krūtinės skyrius  - 45 (tame tarpe trys asimetrija; trims diskai atitrūkę) 

Arklio septintas kaklo slankstelis – 1 

Arklio axis – 1 

Arklio žandikaulio fragmentas – 1 

Arklio kelio girnelė 

Stambaus arklio blauzdikaulis (kairė koja) 

Arklio viršutinis žandikaulis krūminis dantis. – 10 

Arklio šonkauliai – 5 

Arklio pirštikauliai (pirmasis – 4;  Antrasis – 3, kanopa – 1) 

Arklio  juosmens – 2 (vienas šeštasis) 

Arklio juosmens slankstelis su patologija. 

Eilinis kaklo slankstelis – 1 

Arklio dantis P 2  

Arklio riešo kaulai – 3 

Arklio alkūnkaulio fragmentas (dešinė koja) 

Arklio dubens kaulo dalis – 1 

Arklio kaklo slankstelio fragmentas – 1 

Arklio šokikauliai – 2 (abu dešinės kojos) 

Arklio krūtinės slanksteliai – 3 

Arklio plaštakos frag. 



 5 

Eržilo iltis (arklio amžius  - 5 -6 metai. 

Arklio kulnikaulis 

Arklio plaštaka (dešinė koja) 

GL 22,8 

Bp 5,3 

SD- 

Bd - 

Arklio kairės kojos dilbio kaulai 

GL 43 cm. 

Arklio grifelinis kauliukas (Raiščio kaulėjimo pradžia) 

Perkasa 20 kv. A-D-26-28, duobė Nr. 62 

Arklio kaklo slanksteliai – 3 (vienas ašinis) 

Arklio šeštasis juosmens slankstelis – 1 

Arklio petikaulis kairės kojos – 1 (distalinės dalies nėra skaldyta??) 

Arklio kairės kojos blauzdikaulio fragmentas (proksimalinė dalis skelta) 

Arklio dešinės pusės 3 dubens pusės ir viena kairės pusės (MIS – 3) 

Arklys krūtinės slankstelis – 1 

Suaugusio arklio apatinis žandikaulis (ilčių nėra) 

Arklio šlaunikauliai kairės kojos – 2 vieno GL – 44,9 MIS – 2) 

Arklio mentės  - 4 (trys kairės kojos ir viena dešinės) MIS - 3 

Perkasa 20 kv. A-D-26-28, duobė Nr. 62 

Arklio dubens kaulas dešinė koja – 1 

Arklio kryžkaulis – 1 

Arklio šonkaulių frag. – 6 

Arklio juosmens slanksteliai – 5 
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Arklio krūtinės slanksteliai – 7 

Arklio šokikauliai – 2 (dešinės ir kairės kojos) ir vienas kito arklio MIS – 2 

Arklio pirmasis pirštikaulis – 1 

Arklio mentė (kairės kojos su snapeliu). 

Perkasa 20 kv. A-D-26-28, duobė Nr. 62 

Šiame plote yra iškastos 3 kanopos, vienas II pirštakaulis, 12 krūtinės slankstelių, 5 kaklo 
slanksteliai (tame tarpe vienas ašinis). Pavieniai krūtinės slankstelių diskai atitrūkę. 8 juosmens 
slanksteliai. Gal 4 – 5 juosmens slanksteliams matyti iš kairės apatinės kūno pusės ventralinė 
pusės eosteofitai ir kitam juosmens slanksteliui to paties arklio iš priekinės dešinės pusės matyti 
osteofitai ir iš kairės kūno pusės irgi procesas prasidejęs tik mažiau. Nustatyta krūtinės 
slankstelių asimetrija (užpakalinių proc. articularis caudalis). VII kaklo slankstelio jungimosi 
vietoje su VI caput vertebrae yra išauga (šonas kairė pusė.) 

Dvi mentės kairė pusė (MIS – 2) 

Du petikauliai – kairės pusės (MIS – 2) 

Kairė   kairė 

GLI 31,0  29,8 

GLC 28,2  28,0 

SD 3,62  3,62 

Bd 8,10  7,88 

BT 7,08  7,60 

 

Du dilbio kaulai abu dešinės 

GL 42,8 

Bp  7. 93 

BFp 7,43 

BFd 6,68 

Bd 7,60 



 7 

 

Šlaunikaulis dešinė 

GL 41,3 

GLC 37,8 

Bp 12,35 

SD 4,30 

Bd 9,11 

Du blauzdikauliai dešinė ir kairė 

GL 35,3 

LI 34,5 

Bp 9,60 

SD 4,28 

Bd 7,42 

Pėda 

GL 27,8 

LI 26,7 

Bp 5,27  

SD 3,13 

Bd 5,03 

Perkasa 20 kv. A-D-26-28, duobė Nr. 62 

Pagal šlaunikaulių fragmentus 3 arkliai  

1 Dešinės Vienas kairės kojos GL 38,2 cm  (vienas stambesnis) ir plius 2 dešinės. 

Didelis kiekis šonkaulių fragment. 

Kaklo du slanksteliai ir krūtinės slankstelis. 

Kryžkaulis 
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Kairės kojos dilbio kaulo dalis 

Mentė trys dešinės kojos mentės (MIS – 3) 

Dubens kaulas (dešinės ir kairės) – MIS – 1. 

VI juosmens slankstelis su proc.articularis asimetrija. 

Perkasa 22 kv. A-D-25-26, duobė Nr. 74 

Arklio šlaunikaulio galvutė (atitrūkusi) 

Arklio kairės kojos dubens kaulas nesuaugęs (yra siūlė) 

 Arklio dubens kaulai su klubaduobe (dešinė pusė) MIS - 2   

Arklio du kryžkauliai (MIS – 2) 

Arklio kairės kojos mentė be snapelio – 1 

Arklio šlaunikaulio kūnas ir proksimalinė dalis 

Arklio krūtinės slankstelis – 2 

Arklio atlas, axis ir 3-5 kaklo slankstelis  -3 

Arklio juosmens slanksteliai – 3. 

Arklio blauzdikaulis dešinės kojos proksimalinė ir kūnas (panašu į daužtą). 

Arklio dešinysis ir kairysis apatiniai žandikauliai  

Arklio uodegos slankstelis (be diskų) 

Arklio kulnikaulis (kairė koja) 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio Du atlas (MIS – 2), du kaklo slankstelių fragmentai 

Arklio apatinio žandikaulio šakos ( dvi, dešinės ir kairės). 

Arklio petikaulis (dešinė koja) GL apie 31 cm. (kirsta atauga). 

Arklio blauzdikaulio fragmentai – 2. 

Arklio apatinio žandikaulio dalis su dantimis – kairė pusė M3 išaugęs pilnai. 

Arklio kairės kojos dilbio kaulo kūnas ir proksimalinė dalis (nėra distalinės dalies) 



 9 

Arklio kaukolės du fragmentai (vienas os occipitale) 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklys  6- 7 metų nėra ilčių 

Arklio kaklo slankstelis – 4  

Arklio krūtinės slankstelis – 1 (asimetrija) 

Arklio dubens kaulai – 2 (dešinės ir kairės kojos) 

Arklio mentės (kairės ir kairės kojos su snapeliais) – 2 (MIS – 2) 

Arklio petikaulis – kairės kojos – 1 

Arklio šlaunikaulis – kairės kojos 

Arklio šlaunikaulis – dešinės kojos. 

Arklio kairės kojos blauzdikaulis – 1 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio krūtinės slanksteliai – 7 

Arklio juosmens slanksteliai – 2 

Arklio kaklo slanksteliai – 6 

Arklio kairės kojos šlaunikaulis (proksimalinė epifizė atitrūkusi) 

Arklio mentė (abi dešinės kojos (snapelis) – 2 

Arklio šonkauliai – 10 

Arklio (atipinis ) dilbio kūnas Kairės kojos). 

Arklio stipinkaulis (kairės kojos) – 1 

Arklio kanopa 

Arklio kairės kojos petikaulis ir dešinės kojos 3 petikauliai vieno proksimalinė epifizė atitrūkusi) 

Arklio dešinės kojos dilbio kaulai (sveiki) 

Arklio mentė (abi kairės kojos snapelis) – 2 

Arklio ašinis slankstelis – 1 
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Arklio alkūnkaulis (tuber atitrūkęs) 

Arklio plaštakos dalis  

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio šeštasis juosmens slankstelis -1 

Arklio kaklo slankstelis -2 

Arklio juosmens slankstelis – 9 (vienas su osteofitais) 

Arklio krūtinės slankstelis – 2 

Arklio šonkauliai – 7 

Arklio alkūnkaulis (tuber atitrūkęs) 

Arklio os sacrum – 4 (MIS – 2) 

Arklio kairės kojos stipinkaulis 

Aklio petikaulis – 1 (kairė koja) 

Arklio mentė – (kairė koja) 

Arklio dubens kaulas – 1(kairė pusė) 

Arklio axis – 1 

Arklio blauzdikaulis (dešinė koja ir kairė koja ) 

Arklio dubens kaulo dalis (kapota). 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Suaugusio arklio viršutinio žandikaulio dantys ir viršutinio žandikaulio kairė pusė 5,5 – 7,0 metų 

Grifelinis kauliukas 

Arklio kaklo slanksteliai – 3 

Arklio septintas kaklo slankstelis -1 

Arklio krūtinės slanksteliai  - 4 (asimetrija proc. articulares) 

Arklio juosmens slanksteliai - 3 (vienas šeštasis) 

Arklio petikaulis (dešinės kojos) kūnas – 1 
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Arklio blauzdikaulis (dešinė koja) ir kairė koja (MIS – 2) 

GL 38,8 cm.   GL  39,4cm 

Bp 10,54 Bp 11,19 

SD 4,40 SD 5,10 

Bd 8,19 Bd 8,42 

Arklio šlaunikaulis kairė koja  ir dešinė koja 

GL  45,0 cm    GL 45,0 cm 

Bp 14,36 

SD 5,93 

Bd 11,46 cm 

Arklio pėda dešinė ir kairė kojos (proksimalinės dalys ir kūno pradžia (trūksta apatinės dalies) 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio šonkauliai – 3 

Arklio kryžkaulis -1 

Arklio kaklo slanksteliai – 3 

Arklio šeštasis juosmens slankstelis (- 3 (4 ir penktas kiti du) 

Arklio kanopa 

Arklio krūtinės slankstelis – 2 (asimetrija) 

Arklio septintas kaklo – 1 

Arklio kulnikaulis (kairės kojos) – 1 

Arklio alkūnkaulis – 1 (kairė koja) 

Arklio blauzdikaulis (dešinė koja proksimalinė dalis; dešinė koja distalinė dalis; kairė koja 
distalinė dalis. 

Arklio dubens kaulai (dešinė ir kairė pusės ir 1 kairė pusė) MIS – 2 

Arklio šlaunikaulis (dešinė koja (proksimalinė ir kūnas nėra distalinės dalies) – 2 (MIS – 2) 
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Arklio petikaulis kairė koja 

GL – 31 cm 

Bp – 10,32 

SD 4,36 

Bd 7,56 

Arklio kairės kojos šlaunikaulis 

GL – 40,3 

Bp – 11,72 

SD – 5,28 

Bd – 9,42 

Arklio kairės kojos šlaunikaulis 

Arklio pėda (dešinė koja) 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio os occipitale – 1 

Arklio atlas 

Arklio juosmens slanksteliai – 6 (tame tarpe 5 ir 6) 

Arklio krūtinės slanksteliai – 2 

Arklio 10 šonkaulių 

Arklio plaštaka kairė koja 

GL 25,2 

Bp – 6,25 

SD 4,40 

Bd – 6,11 

Arklio petikaulis kairė koja ir dešinė koja dešinė koja  kairė koja  MIS - 2 

GL33,4   GL 33,4 GL 31,8  GL 31,8 
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Bp 11,36     Bp 10,30 

SD 4,40 

Bd9,70 

 

Arklio pėda dešinė ir kairė kojos 

GL 29,2   GL – 27,9 

Bp 5,71   Bp 5,72 

SD 3,64   SD3,99 

Bd 5,43   Bd –  

Arklio dilbio kaulas kairė koja GL -42,8 cm 

Arklio dilbio kaulas (dešinė koja) (proksimalinė ir kūnas iki vidurio, distalinė dalis nėra) 

Arklio dilbio kaulas (dešinė koja) (proksimalinė ir kūnas iki vidurio, distalinė dalis nėra) 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Du žirgai (vienas jaunas) / galvijo kaulai 

Arklio šonkauliai – 14 

Arklio apatinio žandikaulio šaka (kairė pusė) 

Arklio kairės  kojos šlaunikaulio kūnas (abi epifizės atitrūkę) 

Arklio dešinės kojos mentė (su snapeliu) ir kita Dešinės kojos mentė. MIS – 2 

Arklio dešinės kojos dubens kaulas – 2 (MIS -2 ) 

Arklio krūtinės slanksteliai (šonkaulių patologijos - 2 ir asimetrija - 1) – 16  

Arklio viršutinio žandikaulio dantys  - 9 (M2 nesiekia trinamojo paviršiaus) 

Arklio kryžkaulio dalys – 3 (MIS – 2) 

Arklio juosmens slankstelis (- 1 (6) 

Arklio kaklo slankstelis – 1 (atlas) 

Arklio juosmens slankstelis – 3 (vienas su osteofitais (3 – 4 lateralinė pusė) 
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Arklio uodegos slankstelis 

Arklio petikaulis (dešinė koja) 

GL – 29,4 cm. 

Arklio šlaunikaulis (dešinė koja) 

GL – 42,2 cm 

Galvijo kaukolės fragmentas -1 

Galvijo kaklo slankstelis – 1 

Galvijo alkūnkaulis - 1 

Galvijo apatinio žandikaulio šaka – 1 (dešinė pusė) 

Galvijo krūtinės slankstelis - 1 

Galvijo 2 šonkauliai 

Galvijo mentė – 1 kairė koja 

Galvijo stipinkaulio proksimalinė dalis – 1 (kairė koja apatinė dalis kapota). 

Galvijo krūtinės slankstelio dalis 

Galvijo kaklo slankstelis 

Galvijo kryžkaulio dalis 

Galvijo petikaulio kūno dalis 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Eržilo galva ir apatiniai žandikauliai (yra iltys) 

Arklio dubens kaulai –(dešinė koja) – 1 

Arklio du blauzdikauliai (dešinės ir kairės kojos, kūnas vieno sunykęs) 

Arklio petikaulio galvutė (epifizė atitrūkusi) 

Arklio apatinio žandikaulio šaka (kairės pusės) 

Arklio krūtinėse slankstelis – 2 

Arklio pars basilaris ossis occipitalis (MIS – 2) 
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Arklio kaklo slankstelis – 3 

Arklio ašinis slankstelis – 1 

Arklio atlas – 2 (vienas stambesnio arklio) 

Arklio šeštasis juosmens slankstelis – 1 

Arklio septintasis kaklo slankstelis – 1 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio krūtinės slankstelis 

Arklio juosmens slankstelis – 3 

Arklio os sacrum 1 

Arklio kulnikaulis dešinės ir kairės kojos MIS – 2 

Arklio alkūnkaulis – 1 kairės kojos (tuber atitrūkęs) 

Arklio dilbio kaulas (dešinės ir kairės kojos MIS – 1) 

Arklio kanopa su sukaulėjusiais kremzlėmis. 

Arklio pirmas pirštikaulis – 1 

Arklio antrasis pirštikaulis – 1 

Arklio šlaunikaulis (kairė koja proksimalinė epifizė atitrūkusi). 

Arklio blauzdikaulis dešinė koja (išaugusi prominencija patologija) 

Arklio blauzdikaulis dešinė koja (smulkesnio arklio) 

Arklio petikaulis (dešinės kojos proksimalinė epifizė atitrūkusi) 

Arklio dubens kaulas Dešinė koja – 1 

Arklio pėda (dešinė koja – 1 (trūksta distalinės kūno dalis) 

Arklio plaštaka (dešinė koja – 1 (iš išorės grifelinis kauliukas priaugęs). 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio krūtinės slankstelis – 6 (asimetrija ir patologija) 

Arklio grifelinis kauliukas 
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Arklio 3 šokikauliai ((2 dešinės ir 1 kairės) MIS – 2 

Arklio dešinės kojos kulnikaulis (tuber atitrūkęs) stambus arklys 

Arklio šlaunikaulis (dešinė koja) – ir arklio šlaunikaulis Dešinė koja (MIS – 2) 

Arklio blauzdikaulis – 1 (dešinė koja) 

Arklio petikaulis – (dešinė koja) 

Arklio dubens kaulas (kairė pusė) 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio juosmens slankstelis – 1 (asimetrija) 

Arklio krūtinės slankstelis – 13 (vienam patologija) 

Arklio šonkauliai - 26 

Arklio kaklo slankstelis – 1 

Arklio juosmens slankstelis- 2 (šeštas ir penktas) 

Arklio kanopa – 1 

Arklio šokikauliai – 2 (dešinė ir kairė koja) 

Arklio dilbio kaulai (dešinė ir kairė kojos yra proksimalinis ir kūnas trūksta distalinės dalies). 

Arklio blauzdikaulis (kairė koja) – 1 

Arklio mentė (dešinė  - 2 ir kairė – 1 MIS – 2) 

Arklio plaštaka (kairė koja išorinis grifelinis kauliukas priaugęs patologija) 

Arklio pirštikauliai (3 (du pirmojo ir vienas antrojo) 

Arklio grifelinis kaulas. 

Arklio petikaulis (dešinė koja – 2; kairė koja – 1) MIS - 2 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio apatinis žandikaulis – kairė pusė – 1 

Arklio krūtinės slankstelis – 7 

Arklio kaklo slankstelis – 2 
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Arklio atlas – 1 

Arklio kaukolės pamatinė dalis – 1 

Arklio petikaulis (kairė koja) -1 

Arklio mentė (dešinė ir kairė kojos su snapeliu ) MIS – 1 stambus 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio dubens kaulai – 2 (dešinė ir kairė – MIS – 1 

Arklio šlaunikaulis (kairė ir dešinė kojos ) 

Arklio apatinis žandikaulis – 1 (kairė pusė) 

Arklio mentė - 3 ( visos dešinės kojos viena smulkesnė) 

Arklio apatinis žandikaulis – 1 

Arklio kaklo slankstelis - 2 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio juosmens slankstelis – 2 

Arklio petikaulis (du kairės kojos abiejų proksimalinė epifizė atitrūkusi. MIS – 2) 

Arklio dilbio kaulas proksimalinė dalis (tuber atitrūkęs distalinės dalies nėra (kapotas??) 

Arklio dešinės kojos stipinkaulio proksimalinė dalis (kapota?) 

Arklio mentė (kairės kojos su snapeliu) 

Galvijo kaklo slankstelis -1 

Galvijo kryžkaulis – 1 

Galvijo kairės kojos blauzdikaulis - 1 

Galvijo juosmens slankstelis – 2 (vieno diskai atitrūkę) 

Galvijo petikaulis – 1 (kairės kojos) 

Galvijo kairės kojos šlaunikaulis 

Galvijo kairės kojos šlaunikaulis (MIS – 2) 

Galvijo kairės kojos dilbio kaulas proksimalinė dalis. 
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Galvijo dubens kaulo fragmentas – 1 

Galvijo kairės kojos kulnikaulio dalis 

Galvijo mentė – 3 (du kairės kojos ir vienas dešinės kojos) 

Galvijo stipinkaulis (kairės kojos) 

Perkasa 22 kv. A-D-29-33, duobė Nr. 67 

Arklio juosmens slankstelis 

Arklio krūtinės slankstelis (diskas atitrūkęs) – 6 

Arklio šonkaulio fragmentas 

Arklio šlaunikaulio galva (atitrūkusi proksimalinė epifizė) 

Arklio kairės kojos šlaunikaulis (proksimalinė epifizė atitrūkusi) 

Arklio petikaulis (dešinė koja proksimalinė epifizė atitrūkusi nuo kūno). 

Arklio dubens kaulas (kairės kojos) 

Arklio petikaulis (kairės kojos ir dešinės kojos  - 2 

Arklio septintasis kaklo slankstelis 

Arklio blauzdikaulio proksimalinė dalis- 1 

Galvijo šonkaulio fragmentas - 1 

Galvijo dešinės ir kairės kojos blauzdikauliai MIS – 2 

Galvijo juosmens ir – 1 

Galvijo krūtinės slankstelis – 1 

Galvijo centrinis kulno kaulas – 1(kairė koja) 

Galvijo dešinės kojos šlaunikaulis ir dešinės kojos šlaunikaulis (MIS – 2) 

Galvijo petikaulio galva – 1 (kairė koja) 

Galvijo dubens kaulo fragmentas – 1 

Galvijo plaštakos dalis 

Galvijo alkūnkaulis (tuber atitrūkęs) 
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Galvijo dubens kaulo fragmentas 

Galvijo petikaulio distalinė dalis (dešinė koja) 

Perkasa 25 kv. A-D-1-30 

Kiaulės kaulai MIS - 2 

Kiaulės mentės – 2 

Kiaulės 4 blauzdikauliai (abi epifizės atitrūkę MIS – 2) 

Kiaulės petikaulis (proksimalinė epifizė atitrūkusi). 

Kiaulės du šlaunikauliai (abi epifizės atitrūkę) (abi kairės kojos (MIS – 2) 

Kiaulės kairės kojos alkūnkaulis (gumburas ir distalinė epifizė atitrūkę) 

Kiaulės du šonkauliai. 

Kiaulės du dubens kaulo dalys (acetabulum paviršiuje siūlės). 

Perkasa 29 Kv. A-B-34-35, duobė Nr. 85 

Arklio 2 mentės (dešinė ir kairė) 

Arklio dešinė ir kairė kojos šlaunikaulis GL – 44,0cm 

Arklio dešinės kojos petikaulis GL 31,5 cm. 

Arklio 2 dubens kaulai (dešinys ir kairys) ar MIS – 2 

Arklio kaklo slankstelius – 2 

Arklio dilbio kaulas (proksimalinė dalis, dešinė ) 

Arklio blauzdikaulio proksimalinė dalis. 

Arklio krūtinės slanksteliai – 5 (šonkaulinių duobelių patologija) 

Arklio juosmens slanksteliai – 2 (osteofitai iš kūno šonų). 

Arklio kelio girnelė – 1 

Arklio 8 šonkaulių fragmentai (galvutės ir gumburėlio sąnarinių paviršių patologijos) 

Arklio kanopa 

Arklio degintas petikaulio distalinė dalis  
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Arklio degintas antrasis pirštikaulis 

Arklio deginti du fragmentai (ar ne stipinkaulis) 

Perkasa 29 kv. A-D-1 -30  

Galvijo blauzdikaulis (distalinė epifizė atitrūkusi.) 

Perkasa 29 Kv. A-B-34-35, duobė Nr. 85 

Arklio dešinės kojos dubens kaulas 

Arklio dešinės kojos proksimalinė dalis (dalies distalinio kaulo nėra) 

Arklio dešinės ir kairės kojų mentės (turi geras išaugas, kaip dalis žemaitukų) 

Arklio dešinės kojos šlaunikaulis GL  44,20 cm 

Arklio kairės kojos šlaunikaulis proksimalinė dalis ir kūnas (distal dalies trūksta). 

Arklio dešinės kojos petikaulis GL 34,5 cm. 

Arklio kairės kojos petikaulis proksimalinė dalis ir kūnas ( distalinės dalies nėra,) 

Arklio blauzdikaulio proksimalinė dalis 

Arklio krūtinės slankstelių fragmentas – 2 

Arklio 15 šonkaulių fragmentų. 

Perkasa 30  kv. A-D-7-12  

Kiaulės kairės kojos mentė 

 Kiaulės apatinis žandikaulis kairė pusė suaugusio gyvulio. 

Kiaulės dešinės pusės M3 

Kiaulės apatinio žandikaulio iltis. 

Kiaulės dešinės kojos kulnakaulis 

Kiaulės dešinės kojos blauzdikaulio kūnas 

Kiaulės šonkaulio dalis. 

Galvijo kaklo slankstelis – 1 

Galvijo dešinės kojos alkūnkaulis 
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Galvijo kairės kojos blauzdikaulis distalinė dalis 

Avies/ožkos kairės pusės apatinis žandikaulis (dP 4 trigubas) 

Avies/ožkose kairės kojos stipinkaulio kūnas 

Nenustatyti 3 vamzdinių kaulų fragmentai. 

Perkasa 32 kv. A-D-10–19  

Galvijo dubens kaulo dalis (įkartos) 

Galvijo mentės dalis (dešinė koja) 

Arklio pėda (dešinė koja) 

Kiaulės acetabulum (kirsta, dešinė pusė) 

Kiaulės petikaulio kūnas (dešinė koja) 

Perkasa 32 kv. A-E-7-10, duobės Nr. 96   

Galvijo juosmens slankstelis (kirstas išilgai) 

Galvijo juosmens slankstelio atauga (proc. transversus) 

Galvijo stipinkaulis (kairė koja, kirstas) 

Galvijo mentė (kirsta) 

Galvijo acetabulum (kirsta) 

Galvijas blauzdikaulis (kirstas) 

Galvijo šlaunikaulio kūnas (kirstas, iš abiejų pusių pjautas) 

Galvijo juosmens slanksteliai (skersai kirsti) – 8 (yra pjautas ir su kirčiais) 

Galvijo šonkaulio kūnas (išaugos tarp tarpšonkaulinių raumenų) 

Galvijo dubens kaulai (kirsti) – 2 

Galvijo šlaunikaulio galvutė (atitrūkusi) 

Galvijo petikaulio kūnas (kirstas/pjautas) 

Galvijo dešinės pusės klubikaulis (kirstas tuber) 

Galvijo dubens kaulo dalis (kirsta) 
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Vamzdinio kaulo fragmentas – 1 

Galvijo blauzdikaulis pjautas kūnas dešinės kojos) 

Galvijo šlaunikaulio distalinė dalis (atitrūkusi, penimas galvijas) 

Galvijo blauzdikaulio proksimalinė dalis (atitrūkusi)  

Galvijo kirstas šokikaulis. 

Galvijo šešto kaklo slankstelio dalis. 

Galvijo kairės kojos kulnakaulis 

Galvijo juosmens slankstelis (pjautas /kirstas skersai). – 4 

Galvijo kaklo slankstelio fragmentas. 

Galvijo acetabulum dalis 

Galvijo šlaunikaulio kūnas (iki 1 metų) 

Galvijo stipinkaulis – 1 

Galvijo šlaunikaulio galvutė atitrūkusi. 

Galvijo šonkaulių kūnai - 6 

Galvijo alkūnkaulis – 1 

Avies/ožkos apatinis žandikaulis (kairė pusė suaugusio gyvulio) 

Avies/ožkos kairės kojos stipinkaulis – 1 

Avies/ožkos blauzdikaulio kūno dalis. 

Kiaulės mentė (dešinė koja) 

Kiaulės pėdos kūnas (distalinė epifizė atitrūkusi) 

Kiaulės viršutinio žandikaulio fragmentas su dantimis. 

Kiaulės stipinkaulis (kirstas) 

Skaldytos vamzdinių kaulų nuolaužos – 12 

Šlaunikaulio kūno dalis (proksimalinė epifizė atitrūkusi). 

Nenustatyti du šonkauliai 
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Perkasa  33, kv. A-D-1-27 

Galvijo dešinės kojos stipinkaulis (distalinė epifizė atitrūkusi) 

Galvijo plaštaka (kirsta. Dešinė koja) 

Vamzdinio kaulo fragmentas. 

Perkasa 34 kv. A-D-1-29 

Galvijo plaštakos kūnas 

Kiaulės iltis 

Krūtinės slankstelio dalis 

Dubens kaulo dalis (galvijo?) 

Avies/ožkos stipinkaulio kūnas (kairė koja). 

Perkasa 36, pastatas Nr.6, išorinė dalis 

Galvijo dešinės kojos šlaunikaulio kūnas 

Galvijo mentės fragmentas -1 

Galvijo petikaulio fragmentas (kirstas) 

Kiaulės šonkaulio dalis – 1 

Kiaulė acetabulum (siūlės matosi) 

Kiaulė šlaunikaulis (distalinė epifizė- siūlė matosi) 

Kiaulės šonkauliai -2 fr. 

Galvijo blauzdikaulis (proksimalinė epifizė atitrūkusi). 

Perkasa 35 kv. A-D-1-20  

Kiaulės kairės kojos mentė  

Kiaulės du šlaunikauliai (abiejų epifizės atitrūkę MIS – 2) 

Kiaulės blauzdikaulio kūnas dešinės kojos, abi epifizės atitrūkę 

Kiaulės kairės kojos blauzdikaulis abi epifizės atitrūkę. 

Kiaulės dubens kaulo dalis – 1 
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Kiaulės krūtinės slanksteliai – 3 

Kiaulės krūtinės slanksteliai kirsti skersai – 2 

Kiaulės stipinkaulis kairė koja distalinė epifizė atitrūkusi. 

Kiaulė stipinkaulis dešinė koja abi epifizės atitrūkę. 

Kiaulės dubens kaulo dalis 

Kiaulės 12 šonkaulių. 

Kiaulės alkūnkaulis (tuber ir distalinė epifizė atitrūkę) 

Kiaulės kulnikaulis (tuber atitrūkęs) 

Kiaulės kaklo slankstelis (šeštasis) 

Kiaulės du riešo kauliukai. 

Galvijo petikaulio kūnas. 

Perkasos 25 -30, 31, 35  

Galvijo skersai kirsti juosmens slanksteliai- 9 vnt. 

Galvijo dubens kaulo dalis (os ilii kirstas dviejose vietose) -1 

Galvijo dubens dalys – 2  (kirstos) 

Stambaus buliaus šlaunikaulio distalinė dalis (distalinė epifizė atitrūkusi) 

Galvijo 4 dubens kaulo fragmentai MIS – 2 

Galvijo šonkaulių fragmentai – 5 (4 iš jų pjauti kirsti). 

Kiaulės M3 apatinio žandikaulio. 

Arklio kaklo slanksteliai – 5 (vienas sveikas) 

Arklio antrasis pirštikaulis. 

Arklio kanopa 

Atsitiktiniai radiniai 

Nestambus eržilas – 6 – 7,0 metų amžiaus su iltimis 

Arklio 12 šonkaulių fragmentų 
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Arklio krūtinės slanksteliai – 10 (vienas su patologija proc. articularis cranialis) 

Arklio dešinės kojos mentįė – 1 

Arklio petikaulio kūnas ir distalinė dalis (dešinė koja) 

Arklio petikaulio proksimalinė dalis (dešinė koja)  

Arklio juosmens slankstelis – 2 

Arklio kaklo slankstelis – 3 

Arklio dešinės kojos mentė (snapelis) 

Arklio dilbio kaulas kairės kojos proksimalinė dalis  

Arklio kairės kojos blauzdikaulio proksimalinė dalis (kapota?) 

Arklio kryžkaulis  1 

Arklio dubens kaulas kairės kojos – 1 

Arklio šlaunikaulis dešinės ir kairės kojos – MIS – 1 

Arklio plaštaka kairės kojos išorinis grifelinis kauliukas priaugęs (ossificatio ligg. interosseum) 

GL 21,8 

Bp 4,82 

SD 3,14 

Bd 4,60 

Arklio šlaunikaulis (kairės kojos) 

GL 38,4 cm. 

Arklio krūtinės slankstelis – 2 

Arklio kanopa su ossicikation of the cartilagines. 

Arklio plaštaka (dešinė koja nedidelio ūgio) 

Arklio os sacrum 

Arklio petikaulis (dešinė koja distalinė dalis ir kūnas).  

Arklio petikaulis (dešinė koja) 
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Arklio šlaunikaulis  

Arklio šlaunikaulis kairės kojos ( distalinė dalis) 

Arklio atlas 

Arklio juosmens slankstelis – 5 

Arklio krūtinės slanksteliai – 7 

Arklio dubens kaulai (dešinė pusė – 4 ir kairė pusė 1) 

Arklio II pirštikaulis – 1 

Arklio krūtinės slanksteliai – 2 (asimetrija) 

Arklio šonkauliai – 8 

Arklio šlaunikaulis (dešinė koja (proksimalinė dalis ir kūno dalis) distalinė dalies mėra?) 

Arklio dubens kaulai (kairės kojos abi dalys ) 

Arklio mentė (kairė ir dešinė kojos su snapeliu) 

Arklio šlaunikaulis – kairė koja 

Arklio petikaulis – kairė koja –  

Galvijo alkūnkaulis -1 

Manau du arkliai (MIS – 2) vienas jaunas, kitas suaugęs) 

Arklio šokikaulis – 1 (kairė koja) 

Arklio krūtinės slanksteliai  - 12 (penkiems užpakaliniai diskai atitrūkę) 

Arklio šonkauliai. 

Arklio mentė (spenelis) karės kojos ir kairės kojos – 2 ( MIS – 2) 

Arklio viršutinio žandikaulio krūminis dantis (caries) ir vienas apatinio žandikaulio dantis 

Arklio dubens kaulas (dešinė pusė) 

Arklio septintas kaklo slankstelis – 2 (MIS – 2) 

Arklio kairės kojos kulnikaulis – 1 

Arklio petikaulio galvutė (atitrūkusi) 
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Arklio juosmens slankstelis -1 

Arklio abiejų kojų centrinis ir trečiasis kulno kaulai – 4. 

Arklio kaklo slankstelis- 4 frag. 

Arklio šonkaulių fragmentai – 3. 
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