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Pratarmė

XX amžius ko gero tapo „kariningiausiu“ amžiumi Europos 

istorijoje. Europos šalys ir anksčiau pergyveno daug stambių karinių 

operacijų ir ilgamečių konfliktų, tačiau tai niekada nebuvo pareikalavę 

tokio milžiniško aukų skaičiaus ir nekėlė realios grėsmės senosios 

Europos civilizacijos egzistavimui. Didžiausi praėjusio amžiaus karai 

istoriografijoje įvardijami kaip Pirmasis ir Antrasis pasauliniai bei 

Šaltasis karas, tačiau iš tiesų juos galima apibūdinti kaip per visą 

XX amžių nusitęsusį karinį konfliktą. Šios viena kitą sekusių karų 

grandinės pradžios galima ieškoti XIX a., kai 1882 m. buvo pasirašyta 

Trilypės sąjungos sutartis, o visą amžių trukęs konfliktas užsibaigė tik 

1994 m. išvedus okupacinę kariuomenę iš Baltijos šalių. 

XIX–XX a. sandūroje didžiausios Europos šalys – Vokietija, Rusija, 

Prancūzija –aktyviai fortifikavo pasienių ruožus ir buvo akivaizdu, 

kad netrukus šiuos įtvirtinimus panaudos pagal jų tiesioginę paskirtį. 

Praūžęs Pirmasis pasaulinis karas pasiglemžė apie 30 milijonų 

gyvybių, sugriovė keturias imperijas, o mainais už tai buvo sukurti 

žymiai aukštesnio techninio lygio ir efektyvesni karo įrankiai negu 

Europa turėjo iki tol. 1919 m. Versalio taikos sutartyje buvo užkoduota 

netolimo naujo karinio konflikto pradžia.

Laikotarpį tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų daugelis valstybių 

išnaudojo naujos ginkluotės gamybai, įtvirtinimų statybai ir jaunuolių, 

o kartu ir visuomenių ruošimui būsimam karui. Nuolatinis laiko ir 

lėšų trūkumas vertė tokias  valstybes kaip Vokietija ir SSRS ieškoti 

mažiausių sąnaudų ir pigios darbo jėgos, kas praktiškai pateisino 

vergovinį darbą, o žmonių gyvybės prarado savo vertę. 1939–1940 m. 

karo kampanija startavo remiantis Miuncheno sutartimi tarp Vokietijos, 

Italijos, Prancūzijos ir Anglijos bei Molotovo–Ribentropo paktu tarp 

SSRS ir Vokietijos. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs Vokietijos–SSRS 

karas nebuvo netikėtas, tačiau nustebino karinių pajėgų ir žiaurumo 

mastu. Beveik metus fortifikuotas „naujasis pasienis“ netapo sudėtinga 

kliūtimi, o naujausių fortifikacinių įtvirtinimų užuomazgos per vieną 

dieną tapo istorijos dalimi. Nemažai nemalonių staigmenų teko patirti ir 

vermachto kariams – pripratę prie lengvų kampanijų Vakarų Europoje, 

jau pirmomis karo dienomis jie sutiko atkaklų pasipriešinimą, o praėjus 

metams nuo karo pradžios buvimas fronte laikytas baisesniu už 

pragarą. Trečiojo Reicho žygis Maskvos link baigėsi 1945 m. Berlyne 

– niekada savo istorijoje Vokietija nebuvo patyrusi tokio didelio 

pralaimėjimo. Antrasis pasaulinis karas pareikalavo 57 milijonų aukų, 

o jo pabaigoje vėl įvyko Europos pasidalijimas įtakos sferomis.

Lietuva, nors pati laikėsi neutraliteto politikos, taip pat jautė 

bręstantį naują konfliktą, kas ypač aiškėjo XX a. ketvirtajame 

dešimtmetyje. Tarptautinėje arenoje sklandžiusi įtampa vertė Lietuvos 

kariuomenę aiškiai apsibrėžti šalies gynybos prioritetus. Įtvirtintiems 

ruožams buvo numatytas svarus vaidmuo, siekiant išlaikyti valstybės 

gyvybingumo funkcijas kilus ginkluotam konfliktui. 

1945 m. dauguma Europos tautų džiaugėsi, kad pagaliau įveiktas 

nacizmas ir užbaigtas karas, nusinešęs milijonus gyvybių, sugriovęs 

tūkstančius miestų ir miestelių. Tačiau Lietuvoje prasidėjo naujas 

partizaninis karas su sovietais – iki pat 1953 m. trukęs mažos tautos 

karas prieš okupantus. Reta valstybė išgyveno tokio masto ir trukmės 

partizaninį karą, koks buvo Lietuvoje. Nustekenta ką tik praūžusių 

karinių konfliktų, netekusi tūkstančių ištremtų ir pasitraukusių iš 

šalies gyventojų, niekieno neremiama ir neturėjusi karinių resursų, 

palaikoma tik vilties ir patriotiškai nusiteikusių žmonių, maža valstybė 

sugebėjo net devynerius metus priešintis milžiniškai totalitarinei 

valstybei. Partizaninio karo pradžioje Lietuvos miškuose buvo apie 

30 tūkst. partizanų, iš jų per visą partizaninį laikotarpį žuvo apie 

23 tūkstančius. O tokio kiekio užmaskuotų slėptuvių galima būtų 

ieškoti nebent Š.Vietnamo kare su JAV. 

Po Antrojo pasaulinio karo SSRS ir jos kontroliuojamos valstybės 

Rytų Europoje turėjo didžiausias karines pajėgas, kitoje svarstyklių 

pusėje esanti Amerika ir jos remiama Didžioji Britanija negalėjo 

konkuruoti karių ar tankų skaičiumi, tačiau rengė naujos kartos atsaką – 

branduolinę ginkluotę. 1945 m. šis ginklas buvo sėkmingai išbandytas 
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laboratorijose, o kiek vėliau – Hirosimoje ir Nagasakyje. Tai atvėrė 

duris į branduolinio ginklavimosi varžybas. 1949 m. branduolinė bomba 

buvo sėkmingai išbandyta SSRS, 1952 m. Amerikoje išbandytas 

termobranduolinis užtaisas, o 1961 m. SSRS įvykdė 58 megatonų 

termobranduolinį sprogimą. Septintojo dešimtmečio pradžioje daugelis 

per karą sugriautų Europos miestų vis dar nebuvo atstatyti, o miškuose 

dar buvo gausu karo mūšiuose sudegintos karinės technikos, tačiau 

naujajam karui jau buvo pasiruošta. Tuo metu Baltijos Respublikų 

miškuose specialių angarų gilumoje jau „slėpėsi“ vidutinio nuotolio 

balistinės raketos su megatoninės galios termobranduolinėmis 

galvutėmis. Teoriškai vien Lietuvoje sukaupto termobranduolinio 

potencialo būtų užtekę sunaikinti pusę šimto didžiųjų Vakarų Europos 

miestų. Tam reikėjo tik politinio sprendimo. Visas šis mechanizmas 

buvo gerai surepetuotas pratybose ir vos nebuvo išbandytas 

praktikoje 1962 m. Karibų krizės metu ir 1968 m. per Čekoslovakijos 

įvykius. Susiformavęs branduolinis paritetas leido išvengti Šaltojo karo 

pavertimo „karštuoju“. 1989–1990 m. sugriauta Berlyno siena užbaigė 

šį ilgametį globalų konfliktą.

Knygoje „XX a. fortifikacija Lietuvoje“ apžvelgiama 

XX a. šiandieninės Lietuvos teritorijoje statyta fortifikacija. Lietuvių ir 

užsienio autorių publikuojamuose straipsniuose per daug nesigilinama 

į politines peripetijas ir didžiausias dėmesys kreipiamas į išlikusį 

militarinį paveldą, jo statybos aplinkybes ir tiesioginės funkcijos 

realizavimą. Dažnu atveju tai ne itin estetiški ar patrauklūs, neretai 

ir techniniu atžvilgiu per daug neišsiskiriantys miškuose išsibarstę 

bunkeriai1, tačiau knygos rengėjų nuomone, fortifikaciniai įtvirtinimai 

išliko kone vieninteliais realiais didžiųjų XX a. karų liudininkais. 

Žvelgiant į Pirmojo pasaulinio karo slėptuves ar pakrantės gynybos 

baterijas galima pamatyti kiek daugiau negu apleistas ir apdaužytas 

betonines konstrukcijas. Tikriausiai retas šios knygos skaitytojas turėjo 

galimybę stebėti Baltijos jūrą pro tolimačio objektyvus, uostyti aštrų 

raketinio kuro kvapą arba nedidelėje slėptuvėje išgyventi sunkiųjų 

1	 Knygos	rengėjų	nuomone,	fortifikaciniai	įtvirtinimai	dažniausiai	yra	labai	

estetiški	ir	gražus,	tiesiog	šį	grožį	ne	taip	lengva	pamatyti	:-).

sviedinių sprogimus. Daugeliui iš mūsų karas šiandien tėra sunkiai 

suvokiamas istorinis palikimas, galbūt žavi tik drąsūs žygiai dėl šlovės 

ar medalių. Tačiau Lietuvoje stūksantys niūrūs betoniniai įtvirtinimai 

bent iš dalies leidžia pajusti jau seniai praūžusių karų nuotaikas. 

Pati Lietuva kaip valstybė nedalyvausi nei Pirmajame, nei 

Antrajame pasauliniuose, nei Šaltajame kare, buvo tiesiogiai priversta 

pajusti karo skonį. Visi šie įvykiai įtakojo Lietuvos istoriją, gyventojų 

likimus, šalies ekonomiką ir politinę situaciją. Nebyli fortifikacija gali būti 

prakalbinta žmonių – skirtingų valstybių kariuomenių statytų įtvirtinimai 

savo istoriją gali atskleisti atskirų tyrimų ir mokslinių straipsnių eilutėse 

ir leisti apžvelgti globalius konfliktus iš skirtingų pusių. 

Knygos rengėjai ir autoriai nepretenduoja šiame nedideliame 

leidinyje nuosekliai išdėstyti visą XX a. fortifikacijos istoriją, tai greičiau 

vienas pirmųjų bandymų suburti įvairių šalių tyrinėtojus, besidominčius 

savo krašto kariuomenės kadaise statytais įtvirtinimais šiandien 

esančiais Lietuvoje. Didelis noras „prakalbinti“ šaltas betonines 

konstrukcijas ir atkreipti dėmesį į visų pamirštą ir niekam nereikalingą 

karo paveldą subūrė fortifikacijos tyrinėtojus ir paskatino išleisti šią 

pirmąją ir, tikimės, ne paskutinę naujausiųjų laikų fortifikacijos tyrimų 

knygą.

Rengėjai
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Pirmojo PasauLiNio karo fortifikacijos raiDa

XX a. pradžioje strategiškai svarbių vietovių gynybai buvo statoma 

patvarioji fortifikacija, o lauko fortifikacija naudota tik kaip pagalbinė 

priemonė patvariosios fortifikacijos sustiprinimui arba kovojančios 

kariuomenės įsitvirtinimui mūšio lauke. Pirmasis pasaulinis karas 

radikaliai pakeitė lauko fortifikacijos vaidmenį ir tam tikrais aspektais 

ji tapo reikšmingesnė už patvariąją fortifikaciją, o efektyvus jos 

panaudojimas dažnai nulemdavo priešo galimybes pulti ar gintis. 

Galima teigti, kad po 1914 m. lauko ir patvarioji fortifikacijos pasikeitė 

savo vietomis – pozicinio karo metu naujos kartos patvarioji fortifikacija 

dažnai pasitarnaudavo lauko fortifikacijos sustiprinimui. Norint suprasti, 

kodėl atsitiko toks neplanuotas posūkis ir kaip vystėsi fortifikacija 

Pirmojo pasaulinio karo metais, užtenka pasidairyti Lietuvos miškuose 

– ten, kur dar liko šio karo pėdsakų. Lietuvos teritorijoje galima atsekti 

visus lauko fortifikacijos raidos etapus, tačiau prieš pradedant kalbėti 

apie konkrečius objektus, bus aptarta fortifikacijos kaitos teorija.

Pirmojo pasaulinio karo metais galima išskirti 3 lauko fortifikacijos 

raidos etapus. Toks suskirstymas daugiau sąlyginis, nes dinamiško 

karo metu nauji gynybos metodai dažnai atsirasdavo ne tik štabuose, iš 

kur buvo siunčiami kovojančiai kariuomenei kaip įsakymai ir instrukcijos 

ir kas leidžia tiksliai nustatyti, nuo kurios dienos naudota viena ar kita 

priemonė, bet ir pačioje kariuomenėje. Naujų gynybos metodų kūrėjais 

tapdavo išradingi puskarininkiai ir jaunesnieji karininkai, o atitinkamos 

priemonės buvo reakcija į besikeičiančias karo sąlygas ir analogiškus 

priešo išradimus. Dažnai kariuomenės teoretikams tekdavo tik 

sisteminti naują karo patirtį ir siūlyti ją kitiems daliniams, neskiriant 

laiko teoriniams apmąstymams ar apskaičiavimams. O fortifikacijos 

f or t i f i k ac i j a  P i r m o j o  p asau l i n i o  k ar o  me t a i s
(1914–1918)

Vladimir Orlov

lygis labiau priklausė nuo karinio dalinio noro ir galimybių tobulinti 

savo kovos ir gyvenimo sąlygas, nei nuo gautų techninių instrukcijų 

arba fronto štabo rekomendacijų. 

1914–1915 m. įtvirtinimai

 Pirmojo pasaulinio karo pradžioje Rusijos ir Vokietijos kariuomenės 

naudojo identiškas vietovės įtvirtinimo schemas. Pagrindinėje gynybos 

linijoje vienai kuopai skirti pavieniai apkasai nusidriekdavo laužtine linija, 

atsižvelgiant į vietovės reljefą. Apkasuose buvo statomos uždangos 

nuo priešo šrapnelinės ugnies, užnugario link buvo nutiestos neilgos 

tranšėjos. Atramos punktai buvo statomi vienoje linijoje su apkasais 

taktiškai svarbiose vietose (prie kelių, aukštumų ir kitur). Dažniausiai 

tai buvo vienos kuopos įgulai skirtas redutas (t.y., žiediniai gynybai 

pritaikytas įtvirtinimas, dažnai konkrečios vietovės objektas, tvirtas 

statinys – malūnas, sodyba, sandėlis ir panašiai) arba paprasta kelių 

apkasų grupė. Atstumai tarp gretimų atramos punktu siekė apie 1 km, 

atramos punkto ginkluotė buvo sustiprinta kulkosvaidžiais, rečiau 

patrankomis. Turint laiko arba kai gynybinė pozicija buvo ypatingos 

reikšmės, 800 m atstumu nuo atramos punktų budavo įrengiami 

pavieniai priešakiniai atramos punktai, skirti nedideliems karių būriams. 

Jų paskirtis buvo priversti priešo pajėgas pradėti ataką ir demaskuoti 

jų ketinimus konkrečiame fronto bare. Už pagrindinės gynybos linijos 

buvo išdėstyta lauko artilerija, dar toliau įrengta užnugario pozicija, kur 

naudotos minimalios fortifikacijos priemonės. Užmaskuotos patrankos 

buvo sustatomos į linijines baterijas, o užnugaryje fragmentais 

iškasami apkasai arba panaudojami vietos statiniai. Taip paruoštos 

pozicijos gylis siekė iki 3 km, o jos branduoliu buvo gerai ginkluoti 
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atramos punktai, kurių flanginė ugnis skaidė priešą į pavienius būrius 

ir naikino juos gretimų atramos punktų tarpuose. Atramos punkto 

apsaugą papildydavo dirbtinės kliūtys, jo viduje dažniausiai buvo 

įrengti medžio–grunto blindažai. 

Taip parengtos pozicijos naudotos per pirmuosius Pasaulinio karo 

metus ir kaip gynybos priemonė prarado prasmę tada, kai priešas 

pradėjo aprūpinti lauko kariuomenę sunkiąja artilerija. Galima teigti, 

kad šio tipo fortifikacijos leido įsitvirtinti nuostatai apie sunkiosios 

artilerijos panaudojimo efektyvumą prieš lauko kariuomenę, nes 

anksčiau kovai su priešo pėstininkais buvo skirti tik lengvoji arba 

lauko artilerija, o sunkioji arba apgulties artilerija buvo nukreipta prieš 

tvirtoves arba patvariąją fortifikaciją. Sunkioji artilerija suprasta kaip 

ne didesnės negu 42 linijų bei 6 colių1 patrankos ir mortyros, kuriomis 

buvo aprūpinti tiek vokiečių, tiek rusų kariuomenės apgulties artilerijos 

junginiai ir tvirtovės. Šiomis patrankomis negalėjo naudotis lauko 

artilerijos artileristai, todėl jau 1914 m. vasarą pasienio tvirtovėse 

formuoti kartu su pabūklais į frontą išvykę laikini artilerijos daliniai. Šių 

patrankų šaudymo nuotolis leido iš saugaus atstumo apšaudyti kelis 

gretimus priešo gynybos linijos atramos punktus. Sunkieji sviediniai 

sunaikindavo visą atramos punkto ginkluotę, suardydavo lauko 

1  1 colis = 10 linijų – apie 2,54 cm, ilgio vienetas.

įtvirtinimus. Po to prasidėdavo lauko artilerijos remiamas pėstininkų 

puolimas, kurio metu buvo apsupamas sugriautas atramos punktas, jo 

gynėjai sunaikinami, o likę įtvirtinimai užimami. Į neginamą fronto tarpą 

buvo įvesdami nauji pėstininkų daliniai ir kavalerija, kuri užnugaryje 

sunaikindavo priešo artilerijos baterijas arba priversdavo jas atsitraukti. 

Neatakuojamų atramos punktų gynėjai palikdavo savo pozicijas 

dažniausiai po to, kai susidarydavo didelė apsupimo grėsmė, todėl 

puolimas pasibaigdavo visišku gynybos baro užėmimu. Tuo atveju, 

jeigu gynėjai, rezervo pagalba, bandydavo susigrąžinti prarastus 

atramos punktus, jiems tekdavo atakuoti ten įsitvirtinusius karius, 

todėl neretai atviroje vietovėje išsidėstę rezervai smarkiai kentėdavo 

nuo atramos punktų ugnies. Netrukus pastebėti šių įtvirtintų pozicijų 

trukumai – mažas gynybos gylis, silpnas atramos punktų atsparumas, 

menkos galimybės panaudoti rezervus ir susirūpinta jų tobulinimu.

Šiam laikotarpiui galima priskirti visas karo pradžioje Lietuvos 

teritorijoje Rusijos imperijos kariuomenės suręstas įtvirtintas pozicijas. 

Vien tik Kauno tvirtovės pajėgomis buvo įrengtos 9 pozicijos. 

Aštuoniose iš jų tilpo po vieną pėstininkų diviziją (apie 10 000 karių). 

Didžiausia buvo devintoji – Kazlų Rūdos miške įrengta pozicija dviems 

pėstininkų korpusams. Dar vieną įtvirtintą poziciją vienam korpusui 

įrengė lauko kariuomenės pajėgos prie Alytaus įtvirtintos pozicijos. 

Karo pradžios įtvirtintos pozicijos schema. Priešakiniai 
atramos punktai sustiprina pagrindinę poziciją, operatyviniame 
užnugaryje išdėstoma lauko artilerija. Užnugario pozicija 
neišvystyta.
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1915 m. rugpjūtį, jau po Kauno tvirtovės žlugimo, įrengta paskutinė – 

Maišiagalos įtvirtinta pozicija. Didelio masto lauko fortifikacijos darbai 

vyko visuose Kauno tvirtovės gynybos skyriuose. Vientisa visų įtvirtintų 

pozicijų gynybos sistema kartu su Kauno tvirtovės, Alytaus ir Gardino 

įtvirtinimais turėjo formuoti bendrą apsaugotą Nemuno gynybos 

ruožą. Šis strateginis sumanymas buvo pateiktas XIX a. viduryje, 

o XX a. pradžioje vis dar laikytas aktualiu. Vokiečių kariuomenė 

aptariamu laikotarpiu Lietuvoje vykdė tik puolamąsias operacijas, 

todėl esminių lauko fortifikacijos pozicijų neįrenginėjo.

1915–1916 m. įtvirtinimai

 Karo inžinierių pastangos sustiprinti kariuomenės gynybos 

galimybes fortifikacijos priemonėmis leido įvertinti visus minėtus 

trūkumus. Maždaug 1915 m. rudenį buvo pradėta taikyti nauja gynybos 

sistema. Vietoj vienos pagrindinės gynybos linijos pasiūlyta įrengti 

tris vientisas vienodo stiprumo apkasų linijas, apjungtas susisiekimo 

tranšėjomis. Pirmoji gynybos linija laikyta pagrindine, ją planuota 

gausiai aprūpinti stebėjimo ir kulkosvaidžiais apginkluotais šaudymo 

lizdais. Pirmą kartą pritaikytos ne tik įprastinės lauko fortifikacijos 

statybos medžiagos kaip mediena ir gruntas, bet ir betonas. 

Pėstininkų slėptuvės buvo įrengtos po šios linijos brustverais arba 

už 30–50 m esančioje specialioje tranšėjoje. Už šios linijos statytos 

antroji – palaikymo ir trečioji – užnugario linijos. Šios papildomos 

gynybos linijos buvo skirtos atremti prasiveržusiam priešui arba jį 

kontratakuoti. Atramos punktai statyti arčiau užnugario linijos. Jie 

buvo gerai užmaskuoti ir pritaikyti atremti didelį priešo smūgį bei 

palengvinti rezervų panaudojimą. Visų linijų ir atramos punktų priėjimai 

buvo apsaugoti spygliuota viela, įvairiomis kliūtimis ir apšaudomi 

flankuojančia ugnimi. Bendras aktyvios gynybos gylis siekė 1,5 km, 

artilerijos pozicijos buvo atitrauktos labiau į užnugarį. Tokio pobūdžio 

įtvirtinimų sistema priversdavo priešą atakuoti kiekvieną apkasų liniją 

ir patirti didelių nuostolių nuo gynėjų ugnies iš dar neužimtų apkasų. 

Tačiau ne mažiau nuostolių turėjo ir įtvirtinimų gynėjai – tankiai užimta 

pirmoji linija buvo matoma iš stebėjimo punktų, todėl po kiekvieno 

artilerijos apšaudymo joje buvo gausiai užmuštų ir sužeistų karių. 

Sunkieji sviediniai sugriaudavo blindažus, todėl greitai buvo atsisakyta 

pirmosios kaip pagrindinės linijos, ji liko tik kaip apsaugos ir stebėjimo 

pozicija, o gynyba sukoncentruota antroje arba net trečioje linijose. 

Maži karių būriai, išsidėstę nedideliuose pirmosios linijos blindažuose 

ar pavieniuose apkasuose, vykdė nuolatinį priešo pozicijų stebėjimą ir 

apšaudydavo jo žvalgus. Atakos metu pirmoji linija likdavo praktiškai 

tuščia, bet užnugario pozicijos apšaudydavo visas jos prieigas ir 

1915–1916 metų įtvirtintos pozicijos schema. Trijų eilių 
nenutrūkstama gynyba papildoma atramos punktais ir 
patvariaisiais šaudymo statiniais. Artilerija atitraukta į užnugarį.
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kliūtis. Pirmosios linijos užėmimas atakuojantiems neduodavo jokios 

naudos – jie susidurdavo su tankia ugnimi, buvo priversti veržtis 

gilyn arba atsitraukti. Pagal panašų scenarijų vyko visos pozicinio 

karo kovos – siekiant užimti priešo pozicijas atakuojantis turėjo pulti 

keliomis bangomis, nuolat papildant karių gretas. Dar prieš pradedant 

ataką, artilerija tankiai apšaudydavo priešo pozicijas, o inžinieriai ypač 

stiprius priešo atramos punktus sprogdindavo minomis, tam reikėjo 

slaptai iškasti požemines galerijas. Net sėkmingos atakos metu 

nuostoliai buvo dideli – paprastai atakuojantis prarasdavo tris kartus 

1916–1917 m. gynybos pozicijos schema. Sudėtingoje 
daugialinijėnėje gynyboje galima išskirti pagrindinę ir užnugario 
zonas.
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daugiau nei besiginantis. 

Tokio pobūdžio linijų įrengimui reikėjo daug medžiagų ir darbo, 

todėl jos statytos ten, kur nusistovėjus frontui, planuota aktyvioji 

gynyba. 1915–1916 m. žiemą tokie įtvirtinimai buvo įrengti palei 

visą Vokietijos–Rusijos frontą. Panašias fortifikacijas statė Austro-

Vengrijos, Vokietijos ir Rusijos kariuomenės. Tipiški šiam laikotarpiui 

buvo įtvirtinimai Rygos–Daugpilio–Naručių ež. fronte, tačiau dėl 

fronto stabilumo šios pozicijos buvo nuolat modernizuojamos, todėl 

išliko tik nedideli, sunkiai iš vėlesnio 1916–1917 m. raidos etapo 

išskiriami įtvirtinimų fragmentai. Lietuvos teritorijoje buvo pastatyta dar 

viena gynybinė linija, kurios pagalba vokiečiai buvo sustiprinę Kauno 

tvirtovės III skyrių. Ši mažai kam žinoma gynybinė sistema yra geras 

1915–1916 m. laikotarpio lauko fortifikacijos raidos pavyzdys. 

1916–1917 m. įtvirtinimai

Gynybiniai įtvirtinimai buvo nuolat tobulinami ne tik tikintis 

apsisaugoti nuo priešo puldinėjimų, bet ir siekiant pagerinti karių 

gyvenimo ir kovos sąlygas. 1916–1917 m. periodu lauko įtvirtinimai 

tapo „antraisiais“ kariuomenės namais, nes frontas buvo nusistovėjęs 

vienoje vietoje, o stambios karinės operacijos planuotos po keletą 

mėnesių. Apkasų linijos, papildytos susisekimo tranšėjomis, 

atsarginiais apkasais, blindažais, slėptuvėmis ir t.t., pavirto į sudėtingos 

konfigūracijos tinklą, kuriame išsiskyrė pagrindinė, užnugario ir 

artilerijos zonos bei kliūčių ruožai. Gelžbetoniniai flankuojantys 

statiniai, sustiprinti keliais kulkosvaidžiais, apšaudydavo pavojingas 

kryptis įtvirtinimų priekyje ir jų viduje. Analogiškais statiniais ir 

apkasų fragmentais buvo aprūpinti visi svarbiausi infrastruktūros 

taškai gynybos viduje – sankryžos, geležinkelio pervažos, pastatai. 

Apkasų tinklo tankis priklausė nuo gynybos krypties svarbos. Bendras 

gynybos gylis išaugo iki 6–10 km, į gynybos sistemą pakliūdavo 

pavieniai kaimai ir net mažesni miesteliai, naudoti štabų, sandėlių, 

karo ligoninių reikmėms. Atramos punktai peraugo į nuolatine įgula ir 

geromis šaudmenų atsargomis blindažuose aprūpintus pasipriešinimo 

mazgus. Platus apkasų tinklas už pasipriešinimo mazgo ribų buvo 

skirtas kariuomenės rezervų manevrams, todėl čia dislokuotos 

minimalios karių pajėgos. Pagrindinė ugnis buvo iš pasipriešinimo 

mazgų, o rezervai greitai manevravo gynybos bare, taip ugnis 

koncentruota reikiama kryptim ir bandyta apginti fronto barą esant 

nepakankamam skaičiui gynėjų. Daug dėmesio buvo skirta prieigos 

kliūtims; jų gylis gerokai išaugo ir vietoje vienos eilės spygliuotos 

vielos buvo įrengta virš dešimt savarankiškų įvairių tipų kliūčių: kasti 

grioviai, nutiestos spygliuotos vielos tvoros, statytos medinės užtvaros. 

Šios priemonės kartu su flankuojančiais statiniais ir apkasais, skirtais 

kliūčių apšaudymui, sudarydavo savarankiškas gynybos sistemas.

Šiame etape pradėtas naudoti „įtvirtinto rajono“ terminas2. 

Įtvirtintas rajonas buvo suprantamas kaip aibė pasipriešinimo mazgų 

arba grupių, įrengtų svarbiausiose fronto vietose, saugojusių apie 1 km 

ilgio fronto liniją ir kontroliavusių gretimų pasipriešinimo mazgų tarpus. 

Tokie mazgai buvo savarankiški savo gynyboje ir turėjo dviejų kuopų 

(bataliono) dydžio įgulą. Tarpai tarp mazgų taip pat buvo fortifikuojami, 

jų ilgis nuolat trumpėjo ir 1916 m. buvo vos 600–1600 metrų. Gynybos 

mazgams buvo numatyti tipiniai vidaus išplanavimo pavyzdžiai, tačiau 

dažniausiai tai priklausė nuo vietovės ypatumų. Vienas bataliono 

gynybos mazgas dažniausiai turėjo 3 atramos punktus, skirtus 

kovinėms kuopoms (atstumai tarp jų – 200–400 m), pirmojoje gynybos 

linijoje. Už jos 200–400 m atstumu buvo įrengti apkasai su slėptuvėmis 

palaikymo rezervui, dar už 200–400 m nuo rezervų apkaso, grupės 

užnugaryje, buvo įrengiamas grupės rediuitas su jame dislokuota 

ketvirtąja bataliono kuopa. Grupę dar įtvirtindavo susisiekimo 

tranšėjomis, betoninėmis slėptuvėmis ir kulkosvaidžių kaponieriais (jų 

skaičius ir dislokacija buvo nustatoma pagal galimybes ir poreikius). 

Grupėje taip pat galėjo būti prožektoriai, apšviečiantys mūšio lauką 

nakties metu, ir jiems skirti kazematai. Atramos punktą mazgo sudėtyje 

dažniausiai sudarė keli pusapvalės formos apkasai, išsidėstę dviem 

eilėmis, keli blindažai punkto viduje, susisiekimo tranšėjos ir kliūtys iš 

2 Tais laikais ši sąvoka buvo suprantama gerokai paprasčiau, negu Antrojo 
pasaulinio karo išvakarėse.
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fronto bei flangų pusės. Buvo atsisakyta naudoti iš užnugario uždarus 

įtvirtinimus, nes žinodami, jog nėra galimybės greitai atsitraukti, kariai 

bėgdavo iš tokių įtvirtinimų.

1916–1917 m. periodu susiformavo daug kilometrų besitęsiantys 

gynybiniai ruožai, atliekantys visas gynybines ir negynybines funkcijas 

(nuo priešakinių šaudymo lizdų ir apkasų ruožų iki blindažų, slėptuvių, 

sandėlių, valgyklų ir net koplyčių ar kapinių). Į šią struktūrą lengvai 

įsijungdavo kaimai ir palivarkai, civiliniai pastatai naudoti kareivinėms, 

štabams, sandėliams, dirbtuvėms ir panašiai. Ši gynybinė sistema 

vykdė panašias funkcijas kaip ir anksčiau statytos tvirtovės. Tokio 

pobūdžio įtvirtinimų likučių vis dar galima aptikti Zarasų, Ignalinos, 

Švenčionių rajonuose.

fortifikacijos statybos kauNo tvirtovėje

Kauno tvirtovė buvo stambiausias Rusijos imperijos Vilniaus 

karinės apygardos gynybinis mazgas, todėl jau pirmomis karo dienomis 

užėmė jai priklausančią vietą sudėtingoje fronto sistemoje, o Kauno 

tvirtovės inžinierių valdyba pradėjo ruošti tvirtovę kovos veiksmams. 

1914–1915 m. laikotarpiu čia vykdytos stambiausios fortifikacijos 

statybos Lietuvos teritorijoje. Atlikti darbai turėjo didelės įtakos 

tvirtovės gynybai – jos įgula ilgiausiai priešinosi naujai pastatytose 

gynybos linijose. Panašaus pobūdžio statybos vyko ir kitų kariaujančių 

šalių tvirtovėse. Tai pereinamasis laikotarpis nuo tvirtovių epochos iki 

paskirstytos fortifikacijos pradžios. 

Gynybinės statybos planavimas

1914 m. liepos 8 d. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 

Kauno tvirtovėje buvo paskelbta mobilizacija. Pagal tvarkaraštį per 

11 d. buvo planuota paruošti tvirtovę karo veiksmams. Toks trumpas 

mobilizacijos laikotarpis buvo duotas dėl to, kad tvirtovės rajonas 

buvo arti valstybės sienos ir šalia patogios transporto magistralės – 

Nemuno, kuriuo per trumpą laiką galėjo būti atgabentos priešininkų 

pajėgos ir apgulties artilerija. Pirmosios mobilizacijos valandos parodė, 

jog dar 1892 m. prof. Konstantino Veličkos sukritikuotas mobilizacijos 

planas iš tiesų yra visiškai neveiksmingas, atitolęs nuo tvirtovės realijų 

ir nerealizuojamas.

Tačiau mobilizacijos trūkumai buvo kompensuoti karo veiksmų 

vystymu. Tvirtovei neteko atremti vokiečių puolimo nei dvyliktąją 

mobilizacijos dieną, nei paskutiniosiomis 1914 m. dienomis; dėl 

palankiai susiklosčiusių aplinkybių, tvirtovės vadovybė beveik du 

sezonus intensyviai fortifikavo apylinkes. Situacija buvo palankesnė dar 

ir dėl to, kad visuose gynybos skyriuose buvo palikta sunkioji technika, 

skirta anksčiau planuoto antrojo žiedo statyboms – nutiestas siaurasis 

geležinkelis, pradėjo veikti betono gamybos aikštelės, suformuotos 

darbo brigados ir kita. Tačiau nuo 1914 m. iki 1915 m. rugpjūčio Kauno 

tvirtovės inžinieriai ne tik įtvirtino Kauną, bet ir aktyviai dirbo Šiaurės 

Vakarų fronte, kur gynybos sustiprinimo darbai buvo aktualesni. Tuo 

tarpu Kauno tvirtovė naudojo savo įrankius, medžiagas, darbuotojus 

ir inžinierius devynių gynybos pozicijų, talpinusių po vieną diviziją, 

statyboms. Pozicijos buvo įrengtos prie Virbalio, Vilkaviškio 

plento, Vilkių, Muniškių, Babtų, Vandžiogalos, Kruonio ir Jonavos 

gyvenviečių. 

Tvirtovės gynyba planuota, atsižvelgiant į galimus priešo 

veiksmus, pagrindinėmis operacijų kryptimis. Manyta, jog priešininkas, 

pasinaudojęs Nemuno upe ir Kauno–Eitkūnų (dabar Černyševskoje) 

geležinkelio ruožu, per trumpiausią laiką gali prie tvirtovės rajono ribų 

atgabenti apgulties parkus ir vystyti savo ataką tvirtovės I skyriaus 

kryptimi. Nesėkmės atveju arba prireikus atsarginio manevro, 

priešininkas galėjo forsuoti Nemuną Žiegždrių rajone, slapta priartėti 

prie V ir VI fortų ir įsitvirtinęs Aukštutinių Amalių kaime prie Pažaislio 

vienuolyno, pulti VI forto pozicijas. Ruožas tarp III ir IV fortų (Jiesios 

1907 m. štabo kapitono Ivano Švolkovskio sudaryta Kauno 
tvirtovės IV skyriaus įtvirtinimų schemą mobilizacijos 
laikotarpiui. 
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upės slėnis) taip pat laikytas potencialios atakos kryptimi. Manyta, 

jog priešininkas šiame ruože gali bandyti nuo Nemuno pakrantės 

atakuoti arčiau upės išsidėsčiusius centrinius įtvirtinimus. Tokiu pat 

pavojingu laikytas ir IV gynybos skyrius, nes čia buvo išsidėsčiusios 

virš didžiosios miesto dalies dominuojančios aukštumos.

Prasidėjusio karo realijos leido Kauno tvirtovės komendantui 

Vladimirui Grigorjevui savarankiškai priimti sprendimus, nelaukiant 

daug mėnesių trunkančio suderinimo, todėl į mobilizacinės statybos 

planą buvo įtraukti tie Kauno sutvirtinimo pasiūlymai, kurių prieš porą 

metų atsisakė aukštesnės instancijos. Karo padėties paskelbimas 

tvirtovėje išsprendė daug žemės nusavinimo, miesto pramonės 

naudojimo, atsargų ir kitų klausimų.

Pirmasis Kauno tvirtovės fortų žiedas buvo laikytas pagrindine, 

o pradėtas statyti antrasis žiedas pavadintas gynybos pozicija, prieš 

jį dar buvo įrengta apsaugos pozicija. Prieš pat tvirtovės šturmą kai 

kuriuose skyriuose buvo bandyta sukurti ketvirtąją – sargybos poziciją, 

kuri turėjo žymėti tvirtovės rajono ribas. 1914 m. tvirtovės mobilizacijos 

darbams buvo skirta 2 900 000 rublių. Inžinerinė tvirtovės valdyba buvo 

parengusi keletą slėptuvių tipų (tipas rodė statinio atsparumo lygmenį, 

o jų dydžiai skyrėsi). Buvo sukurtos slėptuvės, skirtos apsaugai 

nuo skeveldrų, lauko artilerijos, 48 linijų haubicų, 6 colių haubicų, 

8 ir 12 colių pabūklų sviedinių. Lauko artilerijos ir skeveldrų slėptuvės 

buvo apskaičiuotos 15–30 žmonių, statytos iš 1–2 sluoksnių rąstų. 

Slėptuvės nuo galingesnių apgulties pabūklų buvo numatytos 50–150 

žmonių, jos statytos iš 3 sluoksnių rastų ir 3 sluoksnių metalinių dvitėjų 

arba bėgių. Slėptuvės, saugančios nuo 8 ir 12 colių šaudmenų, statytos 

iš betono, viduje naudojant papildomą rąstų dangą. Tokie įtvirtinimai 

buvo statomi komandiniams punktams, tarpinėms telegrafinėms 

stotims, medicinos punktams, artilerijos baterijų slėptuvėms, o 

taip pat slėptuvėms, skirtoms penkiasdešimties pėstininkų įgulai. 

Pagrindinės gynybos linijos apkasai. Apsauginiai uždengimai 
neįrengti.

Nežiūrint į nepalankias darbo sąlygas dėl per greitos tvirtovės įgulos kaitos, nuolat vėluojančių vietos 
gyventojų darbo komandų, kurių skaičius buvo trigubai mažesnis negu buvo reikalaujama ir dažnų darbininkų 
pabėgimų iš baimės būti apsuptiems tvirtovėje, tvirtovės stiprinimo darbai buvo vykdomi labai sėkmingai ir 14 
mobilizacijos dieną buvo užbaigti. Nuo rugpjūčio tęsėsi stiprinimo darbai atskirų gynybos mazgų fortų linijoje ir 
priešakinėje pozicijoje (buvusio Kauno tvirtovės inžinierių valdybos viršininko generolo-majoro Zaslavskio byla.  
RGVIA. F. 30, ap.1, b. 2023).
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Didžiausios buvo tarpinės kareivinės – blindažai, atsparūs 12 colių 

šaudmenims ir skirti 150 arba 250 pėstininkų. Tvirtovės komendantui 

ir vyr. karininkams buvo suprojektuota speciali betoninė slėptuvė.

Tvirtovės statybų darbų mechanizacijai buvo surinkta nemažai 

technikos. Statybinių medžiagų gavybai ir transportavimui vandeniu 

Atramos punktas vienai kuopai prie Ukmergės plento. Eskizinis 
projektas. 1914 m. (RGVIA. F. 13148, ap.1, b. 3684).
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buvo skirta 1 žemkasė, 12 garlaivių, 2 baržos ir 2 motorinės valtys. 

Sausumos transportavimo darbus vykdė 10 garvežių, naudojančių 

750 mm pločio ir 45 varstų3 ilgio ir 24 garvežiai, naudojantys 600 mm 

pločio ir 100 varstų bendro ilgio siaurąjį geležinkelį. Tvirtovėje taip pat 

buvo 12 nafta varomų variklių, 9 akmens skaldyklos, 7 ekskavatoriai, 

5 betono maišyklės, 3 volai, 6 traktoriai ir kita technika. 

Tokių plačių statybos darbų vykdymui reikėjo didelių žmogiškųjų 

resursų. Prasidėjus mobilizacijai tvirtovėje buvo suformuoti tvirtovės 

kariaunų būriai4, vėliau performuoti į šešias Kauno tvirtovės kariaunas. 

3  1 varstas – apie 1067 m, ilgio matavimo vienetas.
4  Дружины Государственного ополчения – kariuomenės daliniai Rusijos 
imperijoje; buvo formuojami tik karo metu.

Vokiečių artilerijos mortyros pozicija. Įrengtas baterijos kiemelis 
su slėptuve. Tokias paprastas pabūklų uždangas vokiečiai 
naudodavo puolimų metu, pvz., šturmuojant Kauno tvirtovės 
įtvirtinimus.
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Šauktiniai iš Kauno apylinkių, kurių ginkluotei buvo skirta daugiau 

kastuvų nei šovinių, visus metus dirbo įtvirtinimų statybose, ten dirbo 

ir laisvai samdomi darbininkai, o statybų užsakymus vykdantiems 

rangovams buvo griežtai uždrausta vilioti darbininkus iš kitų statybos 

barų, žadant didesnes pajamas. Nepaisant visų pastangų, buvo 

jaučiamas nuolatinis darbininkų stygius.

tarpinės kareivinės

Vieni iš stambiausių nagrinėjamo periodo metu statytų objektų 

buvo betoninės tarpinės kareivinės, atsparios 12 colių šaudmenims. 

Tvirtovė disponavo dideliu kiekiu cemento, todėl buvo nutarta pastatyti 

18 tokių kareivinių visų skyrių sargybos pozicijose. Tvirtovės inžinerinė 

valdyba parengė du tarpinių kareivinių projektus, kurie skyrėsi tik 

dydžiu – pusės ir vienos kuopos įguloms.

Vienai kuopai skirtose tarpinėse kareivinėse tilpo iki 250 žmonių. 

Statant tokį objektą buvo perkasta 450 kubinių sieksnių žemės, 

sunaudota 350 kvadratinių sieksnių betono, sumontuoti 275 dvitėjai 

ir įdėtos 3 šarvuotos durys ir šarvuotos langinės. Vidinis kareivinių 

plotas buvo padalintas į penkis kazematus, išdėstytus dvejomis 

eilėmis. Pats didžiausias kazematas užimdavo visą galinę eilę, jame 

buvo 96 dviaukščiai mediniai gultai, skirti 192 kariams. Antrosios eilės 

kraštiniame kairiajame kazemate buvo prausyklos, už jų – dvisienis5, 

virtuvė, 58 kariams skirtas kazematas, tambūras ir karininkams skirtas 

kazematas. Vidinė kareivinių įranga – tai maisto virimui skirti katilai, 

nešiojamos krosnelės, praustuvai, karininkų kazemato baldai ir medinės 

durys tarp kazematų. Ventiliacijai ir dūmtraukiams buvo naudojami 6 ir 

8 colių skersmens vamzdžiai, įbetonuoti į slėptuvės sienas. Pusei 

kuopos skirtos kareivinės buvo panašios konstrukcijos, tik mažesnės. 

Jose tilpo 125 karių įgula, dislokuota trijuose kazematuose, o įėjimui į 

statinį buvo naudojamas vienas dvisienis. 

Pirmajame skyriuje buvo planuota pastatyti 5 vienos kuopos 

dydžio kareivines, antrajame – 3 vienos kuopos ir 2 pusės kuopos 

5  Papildoma galerija, skirta įėjimo apsaugai nuo sprogimo bangos

dydžio kareivines, trečiajame skyriuje – 3 pusės kuopos talpos 

kareivines, ketvirtajame – 5 vienos kuopos talpos kareivines, – iš 

viso 18 abiejų tipų kareivinių. Kareivinių statybos darbų vykdymui nuo 

1914 m. lapkričio 10 d. buvo pasirašytos sutartys su pirkliais C. Sereiskiu 

(I, II, III skyriai) ir L. Čulado (IV skyrius). Pagal sutarties sąlygas vienų 

didelių kareivinių statybos kainavo 168 800 rublių, mažų – 107 270 

rublių (kadangi artėjo žiema, ši kaina priklausė nuo oro temperatūros 

paros vidurkio). Nuo rudens pabaigos iki pat 1915 m. balandžio vykdyti 

kareivinių statybos darbai. Tam, kad išlaikyti betonavimo technologiją 

esant minusinei temperatūrai, virš kiekvienų kareivinių buvo pastatyta 

didžiulė medinė daržinė, šildoma keliomis krosnelėmis. Žvyras, smėlis 

ir paruoštas šiltas betonas buvo vežami iš betono gamyklų, išdėstytų 

taip, kad iki statomų slėptuvių būtų likę ne daugiau kaip 10 min. kelio. 

Statybininkų laimei, žiema nebuvo žvarbi ir temperatūra nekrito žemiau 

nei –10°C. Prasidėjus 1915 m. pavasariui daugumoje statybų aikštelių 

betonavimo darbai buvo pabaigti ir vykdyta kazematų vidaus apdaila 

– sienų balinimas ir asfalto grindų įrengimas. Vėliausiai buvo įrengtos 

III skyriaus kareivinės – gegužės mėnesį vienas statinys vis dar buvo 

betonuojamas, o kiti – apdengiami gruntu.

Gynybinė statyba i skyriuje

Kauno tvirtovės I skyriaus mobilizaciniams darbams buvo skirta 

792 300 rublių6. Čia buvo atlikta daug inžinerinio pobūdžio darbų: 

fortuose ir ilgalaikėse baterijose atliktas įvairaus pobūdžio remontas, 

pašalintos nuošliaužos, parengtos aikštelės prieššturminiams 

pabūklams, pataisytos aparelės ir brustverai, išvalyti šuliniai ir atlikti 

tie darbai, kuriems dešimtmečiais neužtekdavo pinigų. Tarpuose tarp 

fortų pastatytos 56 numeruotos baterijos 42 linijų ir 6 colių pabūklams, 

taip pat 16 baterijų lauko patrankoms. Pastatytų mortyrų baterijų 

skaičius buvo nedidelis, nes tvirtovėje jų turėta nedaug. Tarpuose taip 

pat buvo įrengti redutai, apkasai, atskiri kulkosvaidžių lizdai, blindažai. 

Arčiausiai fortų išsidėsiusios griovos buvo užminuotos fugasais ir 

6  План обороны I отдела. RGVIA. F. 802, ap. 5, b. 17091.
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akmensvaidžiais. Tarp fortų žiedo ir centrinių įtvirtinimų buvo pastatyti 

tarpiniai parako sandėliai su trijų dienų sviedinių atsarga baterijų 

grupėms, taip pat įrengtos telefono stotys ir žeminės.

Centriniai įtvirtinimai buvo pritaikyti fronto gynybai, redutuose buvo 

išdėstyta sunkioji tvirtovių artilerija, pastatytos žeminės–slėptuvės 

aptarnaujančiam personalui, parako sandėliai, suremontuota gynybinė 

tvora buvo suremontuota, kraštinės jos atkarpos nuleistos į Nemuną 

iki pusės tvoros aukščio. Siaurasis geležinkelis buvo praplėstas 

papildomomis atšakomis ir pralankomis. Prie Aleksoto buvo pastatytas 

nuolatinis medinis tiltas ant polių, o prie Marvos dvaro – pontoninis 

tiltas.

Apsauginės pozicijos linija buvo nustumta 1,6–2 km į priekį nuo 

fortų linijos ir saugojo ją nuo šturmo. Apsauginę liniją sudarė lauko 

pobūdžio įtvirtinimai, jos pagrindu tapo statomi naujo žiedo fortai, 

taip pat atsparos punktai, sukurti prie Ringvaldiškių, Germaniškių ir 

Dominikankos dvarų. Apsauginės pozicijos įtvirtinimus sudarė apkasai, 

redutai, pusiau ilgalaikio pobūdžio slėptuvės (iš rąstų su betono ir 

smėlio sluoksniais), taip pat lauko tipo slėptuvės (su perdengimais 

iš 2–3 rąstų eilių, apipiltų 1,8 m storio sluoksniu žemės), žeminės, 

sustiprinti kulkosvaidžių lizdai, stebėjimo punktai, telefono ryšio stotys 

ir kita. Apsauginė linija buvo sustiprinta dviejų juostų 7 eilių pločio 

vielos tinklu, vietomis jos prieigos buvo užminuotos fugasų grupėmis.

Nebaigtas statyti Marvos fortas buvo pritaikytas gynybai. 

Pagrindinis forto pylimas buvo pritaikytas antrai gynybos linijai, pirma 

linija perdaryta iš glasio. Forto griovys pritaikytas flanginiam apšaudymui 

iš slėptuvių su kulkosvaidžiais. Pamatų duobė, numatyta betoninėms 

kareivinėms statyti, panaudota statant analogiškų matmenų medines 

kareivines, padengtas betono bei smėlio sluoksniais. Kontreskarpo 

šlaituose buvo įrengtos „lapės urvo“ tipo slėptuvės. Bendras I skyriaus 

apsauginės linijos fronto ilgis buvo apie 12 km, jos baigtumo laipsnis 

1915 m. liepos pabaigoje siekė 80%.

Priešakinė gynybos linija ėjo pagal: Pyplių (sen. Piple) kaimą, 

Stangviliškių (sen. Stangveliški) dvarą, Kantališkius (sen. Kantališki), 

Tabariškius (sen. Taboriškiai), Kazliškius (sen. Kozliški), Faltiškius 

(sen. Foityški), Alšėnus (sen. Olšany), Kampiškius (sen. Kempiški), 

Garliavą (sen. Godlevo), Rinkūnus (sen. Rynkuny). Linijai priklausė 

atsparos punktas prie Digrių (sen. Dygry) kaimo, keletas pozicijų eilių 

dešiniajame flange prie Pyplių dvaro. Dėl darbo jėgos trūkumų šie 

atsparos punktai buvo menkai fortifikuoti. 

 Linija tęsėsi apie 40 km, ją sudarė apkasai, nedidelis skaičius 

lengvų slėptuvių, kulkosvaidžių  lizdų, buvo sustiprinta 3 eilėmis vielos 

tinklo. Linijos paskirtis buvo pristabdyti priešo puolimą, padėti nustatyti 

jo puolimo centrą ir priversti jį persirikiuoti. Prasidėjus karo veiksmams 

priešakinė linija buvo parengta tik 50%.

Gynybinė statyba ii skyriuje

Inžinerinių mobilizacijos darbų vykdymui II skyriuje buvo skirta 

639 600 rublių. Gynybos pagrindą sudarė IV fortas, statomas Pajiesio 

fortas ir Linksmės aukštuma. Lauko įtvirtinimai buvo sukoncentruoti 

dešiniajame Jiesios upės daubos šlaite. Taip skyriaus gynybinis frontas 

sukosi III forto kryptimi, V fortą praktiškai palikdamas užnugaryje. Tokia 

gynybos schema nebuvo atsitiktinė – už tvirtovės rajono ribų Jiesios 

šlaite gynybą palaikė 3-asis Sibiro korpusas, todėl buvo numatyta, jog 

besiginanti tvirtovė nebus visiškai autonomiška, o palaikys glaudų ryšį 

su fronte esančiais kariais. Centrinių įtvirtinimų nepatekimas į I skyrių ir 

fortų išsidėstymas netoli Nemuno neleido parengti patikimo klasikinio 

stiliaus gynybos. II skyrius koncentravo savo ugnį I skyriaus link, 

kas matyti įvertinus baterijų išdėstymą – dauguma pabūklų išdėstyti 

dešiniajame flange ir IV forto užnugaryje bei Linksmės aukštumoje.

II skyriuje buvo nutiesta 7580 m apkasų, pastatytos medinės 

slėptuvės, parako sandėliai, spygliuotos vielos užtvaros. Didelių kalibrų 

artilerijai buvo pastatytos 25 baterijos su slėptuvėmis, šaudmenų 

saugyklomis ir apkasais. Lauko artilerija užėmė 19 baterijų. Skyriuje 

buvo iškirsta 57 000 m² miškų, pastatyti mediniai tiltai per Jiesios ir 

Sėmenos upes, nutiestas kelias nuo Jiesios tilto iki Linksmės kalno7. 

7  План обороны II отдела. RGVIA. F. 802, ap. 5, b. 17092.
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Buvo įrengti 27 artilerijos stebėjimo punktai, gynybai pritaikyti 2 ūkiniai 

pastatai Vaišvydavos gyvenvietėje, iki ten nutiesta siauruko atšaka.

Pagrindinėse skyriaus aukštumose buvo įrengti atsparos punktai. 

Rinkūnų kaimo atsparos punktą sudarė: 450 m apkasų 900 karių įgulai, 

60 m susisiekimo apkasų, 4 kulkosvaidžių lizdai, 4 stebėjimo punktai, 

4 slėptuvės, kuriose tilpo 200 karių. Forto linijoje buvo koncentruotos 

sunkiosios artilerijos baterijos. Linksmės kalne buvo dislokuotos 

baterijos Nr. 59, 60, 61, 628. Baterija Nr. 59 buvo sudaryta iš keturių 

42 linijų patrankų, 5 šaudmenų saugyklų, 1 slėptuvės, 1 kulkosvaidžio 

8  Lauko pozicijas užimančios baterijos buvo sunumeruotos.

Rusų artilerijos sunkiojo pabūklo pozicija. Aukštas tvirtovinis 
lafetas leidžia padaryti aukštesnę kiemelio užtvarą. Taip buvo 
įrengtos sunkiosios baterijos Kauno tvirtovėje.
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lizdo ir dviejų 57 mm patrankų. Baterijoje Nr. 60 buvo keturios 42 linijų 

patrankos, 7 šaudmenų saugyklos, dvi 57 mm patrankos, 1 apkasas, 

skirtas 80 karių, 1 kulkosvaidis. Napoleono kalne buvo dislokuota 

baterija Nr. 58 su keturiomis 42 linijų patrankomis, 2 saugyklomis, 

1 parako sandėliu ir 1 slėptuve. Artilerijos baterijos taip pat buvo 

išdėstytos nuo IV forto iki 5 baterijos išilgai kelio, jų ginkluotė buvo 

identiška.

Stipriausi skyriaus įtvirtinimai buvo pastatyti IV forto užnugaryje. 

Už artilerijos kareivinių miestelio buvo vietovės reljefo pokytis, čia 

dar taikos metais buvo nutiesta siauruko atšaka. Prof. K. Velička dar 

1892 m. siūlė išnaudoti šią vietovę saugių slėptuvių įrengimui. 1915 m. 

beveik prieš pat tvirtovės šturmą buvo nutarta panaudoti likusį betoną 

kelių slėptuvių statybai. Tačiau jos statytos paskubomis, nors jų 

projektai naudoti gan primityvus, atsparumo klasė buvo pakankamai 

rimta – iš 12 pastatytų slėptuvių beveik pusė saugojo nuo 12 colių 

kalibro sviedinių. Šiose slėptuvėse išsidėstė skyriaus vadavietė, 

telegrafo stotis, tvarstomasis, kitos buvo skirtos karių apsaugai. 

Slėptuvės buvo pastatytos vienoje linijoje palei siaurojo geležinkelio 

pylimą ir dėl stataus šlaito buvo praktiškai nepažeidžiamos priešo 

artilerijos. 

II skyriuje mažų upių slėniai turėjo daug daubų, todėl atsižvelgiant 

į tai buvo priimtas sprendimas užminuoti tuos vietovės ruožus, kuriuos 

sunku apšaudyti artilerijos ugnimi, kad priešas nepanaudotų jų kaip 

mažų placdarmų. Dažniausiai buvo užminuoti priėjimai prie tiltų ir 

atramos punktų. Tam naudoti trijų tipų fugasiniai užtaisai: užtaisyti 

12 kg ir 36 kg parako bei 12 kg piroksilino. Parako užtaisai buvo 

sustiprinti skaldos sluoksniu. Minų lauko konstrukcija buvo labai 

paprasta – į žemę buvo užkasti pailgo stačiakampio formos užtaisai, 

valdomi iš artimiausio atramos punkto nutiestu elektros laidu. Deja, 

užminavimo idėja nepasiteisino – dauguma minų suveikė 1915 m. 

pavasarį trenkus žaibui.

Gynybinė statyba iii skyriuje

Mažiausias dėmesys buvo skirtas tvirtovės III gynybos skyriaus 

parengimui, nes beveik visi šio skyriaus įtvirtinimai buvo išsidėstę 

užnugaryje. Paruošimui karo veiksmams buvo skirta 650 000 rublių, 

tačiau nemaža šios sumos dalis buvo panaudota tvirtovės šaldytuvui 

statyti. Skyriaus apsaugos linijos buvo nutiestos per atramos punktus 

prie Ukmergės plento, Naujasėdžio kaimą, ir per nepabaigtus 

Geležinkelio ir Paplentės fortus.

Gynybinė statyba iv skyriuje

Šis gynybos skyrius, išsidėstęs dešiniajame Nemuno ir Neries 

krantuose savo svarba nenusileido I skyriui. Čia reikėjo skubiai spręsti 

dominuojančiųjų aukštumų, 1913 m. virtusių gynybai netinkančia didele 

statybų aikštele, įtvirtinimo klausimą. 1914 m. lapkričio 26 d. buvo 

parengtas IV skyriaus mobilizacijos darbų planas, kurio bendra kaina 

siekė 842 000 rublių. Šio skyriaus gynybos sistemą sudarė priešakinė, 

apsauginė ir užnugario linijos. Priešakinė gynybos linija tęsėsi nuo 

Lontainių iki Aukštutinių Kaniūkų ir susidėjo iš 9 atramos punktų. Linija 

buvo stiprinama lauko fortifikacijos įtvirtinimais. Apsauginė gynybos 

linija laikyta pačia svarbiausia skyriaus gynyboje. Į jos sudėtį įėjo 

antrojo žiedo fortai ir 6 atramos punktai. Užnugario gynybos linijai 

priklausė Linkuvos įtvirtinimai ir Černių kaimas.

IV skyriaus mobilizacijos plane numatyta įrengti atramos punktus 

Romainių, Šilainių, Šakių ir Domeikavos aukštumose, o apsaugos 

linijoje pastatyti 16 tarpinių sunkiosios artilerijos baterijų, 12 lauko 

artilerijos baterijų ir 10 redutų. Skyriuje buvo numatyta iškasti 4303 m 

ilgio apkasus, įrengti 46 kulkosvaidžių lizdus, nutiesti 60 000 m2 

spygliuotos vielos. Šiame skyriuje buvo realizuoti kai kurie novatoriški 

sprendimai – artilerijos stebėjimo postai įrengti apsaugos linijos 

apkasuose iš kilnojamojo siauruko vagonečių (vagonetės korpusas 

buvo dedamas ant šono, jame pramušamos trys stebėjimo kiaurymės, 

o išorė užbetonuojama). Užnugario pusė buvo uždaryta medinėmis 

sienelėmis. Tokiame miniatiūriniame blindaže stebėtojas buvo 
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apsaugotas nuo šautuvų ugnies ir skeveldrų. Iš viso buvo įrengta 

30 tokių stebėjimo postų ir tiek pat medinių postų. Antroji naujovė – 

tai metalinio prožektoriaus bokšto, transportuojamo siaurais bėgiais, 

įrengimas. Skyriaus įgulą planuota patalpinti penkiose apsauginėje 

linijoje pastatytose tarpinėse kareivinėse. Galiausiai, siekiant sustiprinti 

užnugario liniją, kurios pagrindas buvo centriniai skyriaus įtvirtinimai, 

planuota statyti 29 pėstininkų slėptuves, 15 artileristų slėptuvių, keturis 

57 mm pabūklų pagrindus, o taip pat įrengti slėptuvę vadui ir medicinos 

punktą.

Dar nebaigti statyti antrojo žiedo fortai buvo integruoti į gynybos 

sistemą kaip atramos punktai. Pagrindinis vaidmuo skyriaus gynyboje 

atiteko Romainių fortui ir Domeikavos fortų grupei. Tačiau šių fortų 

statybos planai buvo radikaliai pakeisti – atsisakyta tęsti statybas 

pagal 1912 m. projektą. Vietoje grandiozinės Domeikavos fortų grupės 

įtvirtinimų apsiribota slėptuve 60 karių centrinėje forto dalyje ir viena 

slėptuve su banketu užnugaryje (abi jos buvo sujungtos poterna su 

medinėmis sienomis ir betoniniu perdengimu). Forte buvo įrengti 

2 stebėjimo postai, 2 pavieniai kazematai 57 mm pabūklams, 2 šuliniai. 

Domeikavos sustiprinimui buvo išleista 118 129 rublių. 

Gynybai buvo pritaikytas Romainių forte pastatytas centrinio pylimo 

slėptuvės fragmentas – nepradėtų poternų angos užbetonuotos, šalia 

pastatytos papildomos slėptuvės, iškasti apkasai. Lauko ir sunkiosios 

artilerijos baterijos buvo sukoncentruotos tiek forto teritorijoje, tiek 

0,5 km spinduliu Nemuno upės slėnio link. Iš viso Romainių fortui 

buvo skirta 88 325 , Šilainių ir Šakių atramos punktų statyboms – apie 

19 000 rublių.

Visus darbus iš pradžių planuota pabaigti per keturias 

savaites, tačiau jų sąrašas vis ilgėjo, o vėliau nuspręsta skyriaus 

gynybą papildyti dar 1150 m apkasų, 28 slėptuvėmis, 6 artilerijos 

baterijomis ir 20 000 m2 spygliuotos vielos, visi šie darbai kainavo dar 

395 800 rublių.

1916–1917 m GyNybiNė statyba kauNo tvirtovėje 

(vok. Festung KOwnO)

1915 m. rugpjūčio 5 d. vokiečiai užėmė Kauno tvirtovę. Tai pakeitė 

Rusijos karo vadovybės planus ir pažeidė fronto gynybinį pajėgumą. 

Nepaisant noro „išvyti iš Kauno dar neįsitvirtinusius vokiečius“, rusų 

kariuomenė traukėsi po nesėkmingų bandymų įsitvirtinti Maišiagalos 

pozicijose ir Kauno įtvirtinimai pasiliko puolančiosios vokiečių 

armijos operatyviajame užnugaryje. Kauno tvirtovė atiteko vokiečių 

kariuomenei būdama beveik idealios būklės – rusų pajėgos nespėjo 

stipriai sugriauti nė vieno rimto įtvirtinimo, beveik nenukentėjo kareivinių 

fondas, o kai kurie amunicijos, maisto atsargų ir šaudmenų sandėliai 

liko pilni. Nenuostabu, kad gen-feldmarš. Paulas fon Hindenburgas 

(Paul von Hindenburg) nusprendė būtent Kaune įkurti savo štabą. Nuo 

1915 m. rugpjūčio 5 d. iš Kauno buvo valdoma Hindenburgo armijų 

grupė, kuri 1916 m. vasarą užėmė platų frontą nuo Rygos įlankos iki 

Jekabpilio ir Daugpilio. Šiame fronte dalyvavo gen. Otto fon Belovo 

(Otto von Below) (štabas Šiauliuose) ir gen. Fridricho fon. Šolco 

(Fridrich von Scholtz) armijų grupės (štabas Utenoje), 10-oji ir 12-oji 

vokiečių armijos (štabai Vilniuje ir Lydoje) – iš viso apie 37 pėstininkų 

ir 9 kavalerijos divizijos. Patogi geografinė Kauno padėtis, geležinkelio 

mazgas, o taip pat visi tvirtovės infrastruktūros privalumai leido 

...Einant netoli Kauno miesto aš nuo gyventojų sužinojau, kad vokiečiai jį labai tvirtiną ir šiems įtvirtinimams 
sukelia daug vilčių. Jie sako, kad rusams nepavyks užimti Kauną per tris dienas, kaip tai pavyko jiems. Vokiečiai 
taiso savo apkasus ir užkasa rusiškus, pjauna vielą...(belaisvio Grigorijaus Belenkos, 310-jo Šacko pėstininkų 
pulko 9-sios kuopos eilinio pasakojimai. RGVIA. F. 2106, ap. 1 b. 800).
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Kauną paversti vienu iš svarbiausių vokiečių kariuomenės valdymo ir 

aprūpinimo punktu. 

Naujų įtvirtinimų statybos aplinkybės

Vokiečių karo vadovybė, nepaisant stabilios Vokietijos armijų 

padėties ir fronto atstumo nuo Kauno, blaiviai vertino rusų kariuomenės 

prasiveržimo galimybes nuo Rygos ar Vilniaus placdarmų. Nepalankaus 

įvykių susiklostymo atveju, vokiečiai būtų neturėję galimybių sulaikyti 

Kauno link plūstančias rusų pajėgas – tarp fronto linijos ir Kauno 

nebuvo jokių patogių kliūčių ar įtvirtinimų. Todėl Hindenburgo štabas 

rimtai nagrinėjo nors ir hipotetines rusų pajėgų galimybes prasiveržti 

Vokiečių statyti įtvirtinimai Kauno tvirtovėje. Aktyviosios slėptuvės  
Nr. 165 planas ir pjūvis.
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į Kauną, nes tai galėjo pridaryti vokiečiams labai nepageidaujamų 

pasekmių. Kaune saugomų kariuomenės atsargų nebuvo įmanoma 

išgabenti per trumpą laiką, o laisvų kokybiškų divizijų reikiamu 

momentu galėjo ir nebūti. Kita vertus, vokiečių strategijoje nebuvo 

numatyta tvirtovėje nuolat laikyti didelę įgulą – lemtingais 1914 m. 

Rytų Prūsijos gynybos metu Koenigsbergo tvirtovės įgula dažnai 

kovėsi lauko mūšiuose ir tvirtovė kurį laiką stovėjo beveik tuščia. 

Tikėtina, jog dėl šių ir kitų argumentų buvo rimtai ruoštasi tvirtovės 

gynybai, tačiau šiuo klausimu nepavyko rasti daugiau archyvinės 

medžiagos, kurios pagrindu būtų galima pateikti išsamią naujų 

įtvirtinimų projektavimo ir statybų istoriją. Šis klausimas nagrinėtas 

remiantis antriniais šaltiniais – vėlesne Lietuvos kariuomenės 

rekognoskavimo medžiaga, taip pat lauko tyrimų informacija. Laimei, 

išliko originalus vokiškas šių įtvirtinimų žemėlapis, kuris leidžia 

susidaryti bendrą vokiečių vadovybės sumanymo vaizdą. 

Vokiškajame Kauno tvirtovės sustiprinimo plane buvo numatyta 

naudoti iš rusų gautus įtvirtinimus, o taip pat statyti naujus. Vokiečių 

vadovybė išsaugojo fortų, taip pat gynybinių tvirtovės skyrių 

numeraciją, tačiau šių įtvirtinimų reikšmė kardinaliai pasikeitė. 

Planuodama tvirtovės gynybą nuo galimos rusų karo pajėgų atakos, 

vokiečių vadovybė siekė pakartoti ir net pagerinti gynybos scenarijų, 

su kuriuo pati susidūrė tvirtovės šturmo pradžioje. Buvo numatyta, jog 

tvirtovė turės stiprų ryšį su lauko kariuomenės frontu ir ginsis tik vienu 

gynybos skyriumi, kurio gynybos linijos turėjo būti iškeltos kuo toliau 

nuo fortų linijos. Sunku pasakyti, kokį vaidmenį šioje gynyboje turėjo 

atlikti fortai, tačiau vargu ar iš jų buvo tikėtasi daugiau negu artilerijos 

baterijų, sandėlių, kareivinių ar ligoninių funkcijos. 

Norint kuo tiksliau nustatyti planuojamų įtvirtinimų atsiradimo 

laikotarpį, tenka padaryti keletą analitinių įžvalgų. Gerai žinoma, jog 

1916 m. kovą rusų pajėgos pradėjo puolimo operaciją prie Naručio 

ežero, kurios pagrindinis tikslas buvo užimti Vilnių ir priartėti prie 

Šiaulių. Tačiau kelias dienas trukusių žiaurių mūšių operacija baigėsi 

nesėkmingai, nes rusų puolimas išseko tada, kai vokiečių pajėgos 

apleido Vilnių, laikydamos savo frontą jau pralaužtu. Naručio operacija 

galėjo tapti lemtingu įtvirtinimų statybos Kaune faktoriumi – per penkias 

mūšių dienas vokiečiai prarado apie 30 000 karių, o galėjo prarasti 

visą Rytų frontą9. 

Kauno tvirtovės sustiprinimas leido ne tik apsaugoti strategiškai 

svarbų užnugario mazgą, bet ir padidino fronto stabilumą tam atvejui, 

jeigu pasikartotų plataus masto rusų puolimas. Galutine šių statybų 

data galima laikyti 1917 m. pavasarį, tuo metu rusų revoliucijos 

9  1917 m. Rusijos kariuomenės žvalgyba gavo informaciją apie tai, kad 
Naručio operacijos pabaigoje vokiečiai praktiškai apleido Vilnių ir labai 
nustebo, kai puolimas buvo sustabdytas.

Vokiečių statyti įtvirtinimai Kauno tvirtovėje. Aktyviosios slėptuvės 
planas ir pjūvis.
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pasekmės galutinai sugriovė rusų kariuomenę, tad jokio poreikio 

statyti naujus įtvirtinimus nebebuvo. Taigi, statybų darbai vyko 1916–

1917 m. – du statybos sezonus.

Kauno tvirtovės sustiprinimo plano parengimas ir jo dalinė 

realizacija gali būti laikoma vienu ryškiausių vokiečių patvariosios 

fortifikacijos istorijos etapų Pirmajame pasauliniame kare. Patvarieji 

Vokietijos ir Austrijos armijų įtvirtinimai statyti visuose karo veiksmų 

teatruose nuo 1916 m. pavasario, tačiau Kauno tvirtovės atvejis buvo 

unikalus tuo, kad fortifikaciniai darbai vykyti ne fronto linijoje, naudojant 

parankines priemones ir esant pastoviai apšaudymo grėsmei, bet 

giliame užnugaryje, naudojant didelius žmoniškuosius išteklius ir be 

didesnės skubos. Šių gynybos darbų rezultatas yra 10 km besitęsiantis 

įtvirtintas ruožas, sudarytas iš 300 ilgalaikių statinių.

Gynybos organizavimas

Kauno tvirtovės I gynybos skyrius buvo laikomas saugiausiu, 

nes vokiečių karo pajėgoms jis buvo užnugaryje, o jo įtvirtinimai 

dar 1915 m. tvirtovės šturmo metu buvo labiausiai sugriauti. Šiame 

skyriuje buvo numatyta naudoti dvi nuo rusų likusias apkasų linijas. 

Skyriaus užnugaryje liko sugriauti I–III fortai, taip pat jokio vaidmens 

nebevaidinantys centriniai įtvirtinimai. Manyta, jog šiame gynybos 

skyriuje rusų ataka yra mažai tikėtina. Gynybos plane buvo numatyta 

turėti ryšį su lauko kariuomene, išsidėsčiusia Varluvos (dešinysis 

IV skyriaus flangas) ir Žiegždrių kaimų (dešinysis III skyriaus flangas) 

rajonuose. Planuota, jog tvirtovė turės ginti nedidelį IV skyriaus ruožą 

Varluva–Romaškiai–Lantainiai ir visą III gynybos skyrių Narėpų–

Palemono linijoje. IV skyriuje buvo numatyta naudoti visas keturias 

buvusių rusų apkasų linijas, kurios liko praktiškai nesugriautos vokiečių 

vykdyto tvirtovės šturmo metu. Iš senų rusiškų įtvirtinimų šiame 

skyriuje buvo vertinamas tik IX fortas. Antrajame skyriuje gynybai 

buvo pritaikytos dvi gynybinės linijos. Visuose senuose rusiškuose 

apkasuose vokiečiai išvalė nuošliaužas, sutvirtino spygliuotos vielos 

kliūtis, o nereikalingus apkasus užkasė tam, kad jais negalėtų 

pasinaudoti priešas. 

Vokiečiai didžiausio rusų puolimo tikėjosi III skyriaus kryptimi, 

nes iš Rygos ir Vilniaus pusės rusų pajėgos galėjo būti perkeltos 

kokybiškais keliais, be to iš čia buvo patogiausia užimti frontą 

tarp Neries ir Nemuno upių ir pulti Kauno tvirtovę nuo Karmėlavos 

pusės. Šio skyriaus gynybai naudoti rusų įtvirtinimus buvo praktiškai 

neįmanoma. Rusų kariuomenei šis skyrius visuomet buvo užnugaryje, 

Ugniavietė Narėpų miške. Kelios tokios ugniavietės buvo 
pastatytos ant aukšo šlaito, jų statybos technologija gerokai 
prastesnė už pagrindinėje linijoje esančius įtvirtinimus.
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todėl net mobilizacijos metu jame nebuvo vykdyti rimtesni įtvirtinimo 

darbai. Vokiečiams neliko kitos išeities kaip tik pasistatyti savo 

įtvirtinimus. 

Gynybos linijų įrengimas III Kauno tvirtovės skyriuje vyko 

atsižvelgiant į 1916 m. lauko ir patvariosios fortifikacijos vizijas. Vokiečių 

karo vadovybė nusprendė sukurti dvi sudėtingos konfigūracijos 

gynybos linijas, sujungti jas į vieną sistemą ir pavojingiausiuose 

ruožuose bei flanguose sustiprinti papildomais įtvirtinimais. Pagrindinė 

gynybinė linija turėjo prasidėti nuo Kleboniškio kaimo ir tęstis nuo 

kairiojo Neries kranto iki Narėpų kaimo, toliau sukti Karmėlavos–Kauno 

plento link, kirsti jį ir driektis Davalgonių, Naujasodžio, Vieškūnų kaimų 

kryptimis, sukti link Amalių ir apjuosti dešinįjį Nemuno upės krantą 

prie Pažaislio vienuolyno. Užnugario gynybos linija driekėsi kaip ir 

pagrindinė linija nuo Kleboniškio, tačiau link Dainavos, Girstupio ir 

Amalių, kur abi linijos susijungė. Tarpas tarp jų siekė 2 km centriniame 

fronte ir iki 0,5 km flanguose. Dešiniajame gynybos sistemos flange 

atsirasdavo trečioji gynybos linija, besidriekianti iki Biruliškių kaimo. 

Nedidelis ruožas buvo planuotas iki Žastėnų kaimo – akivaizdu, jog 

čia kalba ėjo apie rusų atramos punkto pritaikymą, norint sustiprinti 

bendrąją gynybos sistemą. 

Pastebėsime, jog buvo suplanuoti du flango ruožai, išsidėstę 

kaimyniniuose gynybos skyriuose, kad pridengtų III skyriaus gynybą. 

Kairiojo flango trikampio formos ruožas išsidėstė Varluva–Romaškiai–

Lantainiai linijoje, besidriekiančioje link Domeikavos, kur jungėsi su 

IV skyriaus gynybiniais įtvirtinimais. Dešiniojo flango ruožas driekėsi 

Pakalniškių–Vaišvydavos–Sėmenos upės linijoje. Abu ruožai taip pat 

turėjo dvi gynybos linijas. 

Vokiečiai planavo sustiprinti tvirtovę, kurdami gynybos sistemą 

iš dviejų glaudžiais ryšiais susietų ir nukreiptų į priešininko flangus 

gynybos linijų, pavojingiausiuose ruožuose sustiprintų trečiosios. 

Tokia gynybos sistema laikyta patikima ir efektyvia, nes tam, kad ją 

įveikti, reikėjo šturmuoti pakankamai gilų gynybos ruožą, visą laiką 

būnant kryžminėje šautuvų, kulkosvaidžių ir artilerijos ugnyje, taip pat 

sulaukiant ugnies iš Kauno tvirtovės fortų. Sudėtinga gynybos linijų 

Vokiečių statyti įtvirtinimai Kauno tvirtovėje. Aktyviosios slėptuvės 
planas ir pjūvis.
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konfigūracija buvo pateisinama poreikiu užimti pagrindines aukštumas 

o taip pat panaudoti buvusius rusų apkasus ir nebaigtus statyti 

įtvirtinimus, kas palengvino darbų eigą. Šis planas nebuvo visiškai 

realizuotas. Remiantis prieinama dokumentacija ir lauko tyrimais, 

galima teigti, jog buvo pastatyta viena gynybos linija III skyriuje ir dalis 

dešiniojo flango linijos IV skyriuje. Panašu, jog gynybos planas galėjo 

būti koreguojamas suprastinant atskirus ruožus. 

fortifikacinių statinių tipai 

Nemažiau įdomūs yra vokiečių statytų gynybinių įtvirtinimų 

Kaune tipai. Vokiečių kariuomenės vadovybė nenorėjo apsiriboti tik 

lauko įtvirtinimais, nes Kaune buvo pakankamai statybinių medžiagų 

ir brangios statybinės technikos, pradedant traktoriais ir ekskavatorių 

ir baigiant lauko betono gamyklomis ir akmens skaldyklomis. Vietinių 

gyventojų ir karo belaisvių tarpe buvo daug darbininkų, stačiusių 

Kauno įtvirtinimus 1912–1915 m. ir turėjusių nemažai patirties. Visi 

šie faktoriai galėjo būti lemiami priimant sprendimą statyti daugybę 

betoninių statinių visoje linijoje.

Nežiūrint į didelį įvairių gynybinių statinių tipų skaičių (apie keletą 

dešimčių), juos galima padalinti į tris sąlygines grupes. Daugiausia 

buvo pasyviųjų slėptuvių, skirtų apsaugoti besiginančias pajėgas 

nuo priešininko artilerijos ugnies. Tam statyti stačiakampiai betoniniai 

kazematai iš vienos vidaus patalpos ir dviejų simetriškų išėjimų. 

Pastarieji statiniai skyrėsi savo dydžiu, dažniausiai pasitaikydavo 

18 m2 ploto objektai, nors kartais sutinkami vos 1 m2 statiniai, skirti 

šaudmenims saugoti. Šie įtvirtinimai statyti po apkaso brustveru 

nedideliu atstumu nuo gynybos linijos. Slėptuvės įrengtos labai tankiai: 

kai kuriuose ruožuose atstumas tarp gretimų statinių nesiekė nė 20 m, 

taip tikėtasi apsaugoti apkasų gynėjus apšaudymų metu. Antrąją vietą 

pagal skaičių užėmė aktyvieji gynybiniai statiniai – ilgalaikiai šaudymo 

taškai. Šie statiniai buvo skirti šauliams ir kulkosvaidininkams, jie 

statyti numanomos gynybos linijos priekyje. Daugiausia buvo 6x4 m 

pločio statinių, turinčių 1 kazematą, 1 įėjimą ir 3 ambrazūras (dvi buvo 

skirtos šautuvams, o viena – kulkosvaidžiui). Dešiniajame linijos 

flange išlikę kelių kazematų kaponieriai, turintys net 9 ambrazūras, 

išdėstytas trimis kryptimis. Dalis statinių buvo unikalios konstrukcijos, 

pavyzdžiui, statinys Nr. 165 – tai du šaudymo taškai apsukti vienas 

kito atžvilgiu ir sujungti į vientisą sistemą nedidelės poternos pagalba, 

skirti frontiniam ir flanginiam apšaudymui. Trečiasis gynybos statinių 

tipas – tai stebėjimo punktai. Šie statiniai buvo šiek tiek panašūs į 

pasyviąsias slėptuves, tačiau savo pagrindinės funkcijos vykdymui 

jie turėjo stebėtojui skirtą šarvuotą gaubtą – dvigubą metalinį cilindrą, 

kurio vidinis skersmuo buvo 1 m, aukštis – 1,3 m, turėjo duris ir 

3 stebėjimo ambrazūras. Vidinė cilindro dalis nuo išorinės buvo atskirta 

kelių centimetrų oro tarpu, kuris galėjo būti užpildytas betonu. Išorinė 

cilindro dalis buvo surenkama iš dviejų kniedėmis sutvirtintų metalo 

lakštų. Stebėjimo gaubtas iš statinio beveik neišsikišdavo, nes jo 

stogas turėjo nedidelį nuolydį. Šio tipo objektai gan retai pasitaikydavo 

gynybos linijoje, be jų dar egzistavo supaprastinti stebėjimo punktai, 

kuriuose stebėjimui vietoj gaubto buvo skirta anga frontinėje sienoje. 

Visi gynybiniai statiniai turėjo bendrus apsaugos parametrus: 

frontinės sienos storis buvo 0,9–1,2 m, šoninių sienų storis – 1 m, o 

užnugario sienos – 0,4 m; pastatų perdangos storis – ne mažesnis 

nei 1 m, kai kuriuose statiniuose perdanga sustiprinta bėgiais. Kai 

kurie objektai turėjo iki 0,75 m. storio grunto dangą, tačiau didesni 

statiniai buvo įrėžti į apkasų kraštą tokiu būdu, jog savo stogu formavo 

papildomą apsaugą šauliams, kuri neleido peršauti apkasų kulkomis 

ar kitais šaudmenimis. Nežymus statinių kiekis turėjo priešskeveldrinę 

gofruoto metalo dangą. Statinio vidaus įranga buvo labai paprasta: 

dažniausiai viduje būdavo niša ginklų saugojimui, krosnis su 

dūmtraukio vamzdžiu, ventiliacijos angos ir medinės išorės durys. 

Statinių viduje galėjo stovėti mediniai baldai: suolai, stalai ar gultai. 

Elektros instaliacijos požymių lauko tyrimų metu nebuvo rasta.
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Patvarioji fortifikacija 

froNto stabiLizacijos LiNijoje (1916–1918)

Vilniaus operacijos metu vykę aktyvūs karo veiksmai nulėmė 

vokiečių puolimo tempo sulėtėjimą. 1915 m. rugpjūčio 22 d. vokiečių 

vadovybė atsisakė plataus fronto operacijos ir vietoje to sutelkė 

galingą kavalerijos grupuotę Švenčionių rajone. Sėkmingas vokiečių 

kavalerijos puolimas, vadovaujant generolui Garnje, leido prasilaužti 

Molodečno kryptimi ir netgi pradėti kontroliuoti Minsko–Smolensko 

plentą. Tačiau Garnje vadovaujama kavalerija prie Molodečno 

susidūrė su 2-ąja gen. Vladimiro Smirnovo armija, ir, nepalaikoma 

savo pėstininkų, turėjo atsitraukti Švenčionių link. Toks greitas vokiečių 

kavalerijos prasiveržimas pirmyn ir grėsmė būti apsuptiems, privertė 

rusų pajėgas pasitraukti iš Vilniaus. Tačiau jau rugsėjo 10–18 d. rusų 

Karo suniokota gyvenvietė. Panašiai atrodė visi fronto ruože 
esantys kaimai ir miesteliai. 
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pajėgos sėkmingai atrėmė vokiečių puolimus Naručių ežero rajone. 

Labai aktyvūs 1915 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesių įvykiai sąlygojo 

didelius abiejų pusių nuostolius. Nors vokiečių karo vadovybei 

nepavyko įvykdyti savo strateginio plano – apsupti ir sutriuškinti 10-ąją 

armiją, tačiau rusų pajėgos buvo labai nusilpusios. Rugsėjo pabaigoje 

10-osios armijos divizijose vis dar buvo apie 50% įgulos, nuolat augo 

aprūpinimo ir palaikymo nepriteklius. Analogiška situacija buvo ir 

vokiečių kariuomenėje – nebuvo laiko karių iš užnugario pritraukimui, 

įgulos papildymui ir aprūpinimo pagerinimui. Dėl šių priežasčių abi 

kariaujančios pusės pradėjo galvoti apie perėjimą prie gynybos. 

Pirmieji šią mintį realizavo vokiečiai, nes jau rugsėjo pabaigoje 

10-osios rusų armijos karinės pajėgos, puldamos atskiruose fronto 

ruožuose, susidurdavo su pastiprinta vokiečių apsauga grioviuose ir 

spygliuotos vielos ruožais. Spalio pradžioje 2-oji, 5-oji ir 10-oji rusų 

armijos pradėjo sustiprinimo darbus gynybos linijose, besidriekiančiose 

fronto linijoje ties Krėva–Smurgainiais–Naručio ežeru–Pastoviais–

Kazėnais–Drukšių ežeru–Daugpiliu. Spalio 11–19 d. vykdyta 

paskutinė nesėkminga 4-ojo, 14-ojo ir 6-ojo Sibiro korpusų ataka 

1-osios armijos fronte. Tai buvo paskutinis rusų bandymas pastumti 

fronto liniją Vilniaus link. Po šios atakos vokiečių pajėgos pasitraukė 

šiek tiek toliau į jau paruoštas pozicijas operatyviniame užnugaryje, 

tačiau rusų pajėgoms tai kainavo apie 5000 karių gyvybių. Pagaliau 

buvo pripažintas bet kokių puolimo operacijų beprasmiškumas. 

rusijos kariuomenės fronto sustiprinimas

1915 m. spalio 15 d. vakarų fronto vadas gen. Aleksėjus Evertas  

savo ataskaitoje pasiūlė atsisakyti bet kokių puolimo veiksmų 

ateinančiais mėnesiais, sutiprinti užimamas pozicijas ir paruošti 

jas žiemai. Greitai atėjo ir pirmosios fronto pasiruošimo gynybai 

instrukcijos. Karinėms pajėgoms buvo įsakyta iškasti ne mažiau 

kaip 3 eilių apkasus, paruošti ne mažiau kaip 3 atsargines pozicijas 

kiekvienai artilerijos baterijai, surinkti naktiniam šaudymui reikalingus 

duomenis ir kita. Taip pat suteiktos pirmosios rekomendacijos 

dėl dirbtinių kliūčių, slėptuvių nuo artilerijos ugnies įrengimo, 

akcentuota ginklų atsargos, šaudmenų ir inžinerinio inventoriaus 

paruošimo svarba stambaus masto operacijoms ateityje. Stebina 

tai, kad sustiprintų pozicijų įrengimui buvo reikalingos papildomos 

rekomendacijos. Teoriškai bet koks pulkas buvo pajėgus įsitvirtinti 

užimamoje pozicijoje, o kiekvienas korpusas turėjo visais reikiamais 

įrankiais aprūpintus inžinerinius batalionus. Tačiau reikia nepamiršti, 

jog 1915 m. pabaigoje prieškarinės lauko fortifikacijos praktika 

buvo beviltiškai pasenusi. Norint efektyviai apsiginti tuometinio karo 

sąlygomis, kariams buvo reikalingos visiškai kitokios žinios. Naujojo 

gynybos proceso įsisavinimo eiga ir jo adaptavimas frontuose buvo 

Rusų kariuomenės blindažas. 10 rąstų sluoksnių užtikrindavo 
rimtą apsaugą nuo sunkųjų sviedinių tačiau labai demaskuodavo 
statinį.
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gana ilgas. Po kiekvieno inspekcijos vizito veikiančiose kariuomenėse 

buvo rašoma daugybė ataskaitų dėl esamos padėties, taikomų 

kovos ir gynybos metodų, sėkmingų ir nesėkmingų sprendimų. 

Visa ši patirtis buvo apdorota valdybų kabinetuose ir išleistos 

instrukcijos, trumpi vadovai, o kartais ir tiesioginiai įsakymai armijai 

ar korpusui. Pagrindinis tokio pobūdžio literatūros bruožas – siekimas 

spręsti taktinius uždavinius tokiose sudėtingose sąlygose, kuriose 

atsidūrė rusų kariuomenė 1916 m. pradžioje. 10-osios armijos 

štabo sudarytame „Trumpajame įtvirtintų pozicijų įrengimo vadove“, 

pagrindinis fortifikacijai keltas uždavinys – „tam tikrame fronte, turint 

labai apribotas pajėgas sėkmingai atremti daugiau jėgų turinčio priešo 

su stipria artilerija, puolimą“. Šioje frazėje paslėptas visas Rusijos 

karinių pajėgų padėties sunkumas: karių ir šaudmenų nepriteklius, 

siekis tiesiog išlikti iki „geresnių laikų“. Kai nebuvo galimybės 

disponuoti dideliu karių skaičiumi, liko tik mokėjimas „užsikasti” žemėje 

ir naudoti ginklus. „Įtvirtinant pozicijas viskas turi būti nukreipta taip, 

kad šiuolaikinė ginkluotė būtų panaudota išmintingiausiai“, – toliau 

rašyta nurodymuose.

Siekiant vis giliau vystyti gynybą, privaloma tvarka buvo statomos 

pirmoji ir antroji gynybos linijos, paliekant tarp jų tokį atstumą, kad priešo 

ugnis nesunaikintų abiejų linijų vienu metu. Kiekvienos linijos priekyje 

buvo įrengtos kliūtys, o užnugaryje – blindažai. Ypatingai svarbiose 

ruožuose buvo įrengti redutų, liunetų arba žiedinių apkasų pavidalo 

atramos punktai. Stebėtina, kad statant įtvirtinimus buvo sukurtas 

veiksmų eiliškumas: iš pradžių siūlyta įrengti atramos punktus su 

lengvai pernešamomis medinėmis kliūtimis, vėliau sustiprinti gynybą 

išilgai fronto, įrengti pagrindinę liniją ir joje esančias kliūtis, pabaigoje 

pastatyti blindažus ir tik užbaigus pagrindinės linijos įrengimą pradėti 

darbus antrojoje linijoje. 

Skirtingai negu vokiečiai, rusų kariuomenė daugiau dėmesio 

skyrė antrajai gynybos linijai, pirmajai linijai paliekant apsaugos 

pozicijos funkciją. Taip įvyko todėl, kad pirmosios linijos tinkamai 

įrengti neleisdavo patys vokiečiai – jų gausi artilerija sugriaudavo visus 

aptiktus įtvirtinimus. Be to vykdyti statybos darbus, nutolus vos kelis 

šimtus metrų nuo priešo, buvo faktiškai neįmanoma. Dėl šių priežasčių 

svarbiausiu fortifikacijos metodu čia tapo sargybos blindažų ir apkasų 

maskavimas, o pagrindinė gynyba buvo vystoma užnugaryje.

Įtvirtintai pozicijai kelti reikalavimai:

Pozicija turėjo suteikti galimybes naudoti visą ugnies galią •	

labiausiai apsimokančiomis kryptimis, o gynybos sistema 

remtis flanginio ir frontinio šaudymo deriniu;

Pozicijoje turėjo būti stiprios dirbtinės kliūtys;•	

Pozicijoje turėjo būti įrengti apkasai, saugantys karines •	

pajėgas nuo šautuvų ugnies ir lengvosios artilerijos;

Pozicija turėjo būti specialiais praėjimais ir kitais būdais •	

sujungta su užnugariu;

Kitaip tariant, buvo siekiama statyti pozicijas, susidarančias iš 

gerai konkrečiai vietovei pritaikytų išsišakojančių ir besilaužančių 

apkasų ir su jais sujungtų blindažų, iš kurių tankia kulkosvaidžių 

ugnimi turėjo būti apšaudoma šalia esanti vietovė, o pirmiausia – 

kliūtys. Slėptuvės buvo kvalifikuojamos pagal jų apsaugos laipsnį, jų 

statybai taikyti skirtingi metodai. Paprasčiausios buvo įrengtos apkaso 

pagrindu, naudojant rąstus ir žagarus ten buvo įrengtas perdengimas. 

Apsisaugoti nuo šrapnelių ir nedidelių skeveldrų užteko vienos rąstų 

eilės ir 50 cm grunto sluoksnio. Nuo fugasinio lauko patrankos 

sviedinio apsaugoti galėjo dvi rąstų eilės ir 1,5 m grunto sluoksnis. 

Labiau apsaugotos slėptuvės statytos naudojant perdengimus iš 

bėgių, papildomo žvyro sluoksnių ir metalo lakštų, skirtų išankstinei 

šaudmenų detonacijai. Jeigu slėptuvė buvo apsaugota 3 m grunto ir 

1 m rąstų sluoksnio, ji atlaikydavo maksimalų 6 colių kalibrą. Akivaizdu, 

jog pastovus sienų storio didinimas demaskuodavo patį statinį, todėl 

pačiomis patikimiausiomis slėptuvėmis laikytos tos, kurios įrengtos 

kasant žemėje gilias šachtas. 

Rusijos kariuomenės pusiau patvariosios fortifikacijos būklė 

techniniu ir organizaciniu atžvilgiu buvo prastesnė nei vokiečių. 
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Vokiečių kariai stato blindažo tipo kareivines. Medinis statinys 
buvo įleidžiamas į gruntą ir maskuojamas šakomis. Jo 
konstrukcija neapsaugodavo nuo artilerijos, tačiau turėjo gerą 
maskavimą. 
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Pradinio fronto stabilizacijos periodo metu Rusijos karo vadovybė kur 

kas daugiau dėmesio skyrė puolimams negu savo pozicijų tvirtinimui. 

Įtakos turėjo inžinerinių resursų, transporto, įrankių stoka ir bendras 

fronto neorganizuotumas.

vokiečių kariuomenės fronto stiprinimas

Kaip jau minėta aukščiau, perėjimas prie pastoviosios gynybos 

išilgai visos linijos tapo pagrindiniu vokiečių kariuomenės strateginiu 

Vokiečių kariuomenės artilerijos baterijos statinių kompleksas. 
Zarasų raj. 
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uždaviniu. Vokiečių karinė vadovybė jautė, kad armijos pajėgios 

vykdyti smulkias kovines operacijas, tačiau patikima laikė tuometinį 

gynybos barą Vyšisnkoje10–Naručio–Drukšių ežerai ir nenorėjo 

atsisakyti šio gynybinio ruožo dėl taktinio pranašumo.

Vokiečiai laikė frontą Nemuno, 8-osios ir 10-osios armijų pagalba, 

turėjo gerą geležinkelių sistemą užnugaryje, didelius Kauno ir Vilniaus 

miestus su puikiomis kareivinėmis, todėl šiame karo veiksmų teatre 

jie užėmė geresnę padėtį, kas įtakojo ir geresnes gynybos galimybes.

Straipsnyje aptariama tik ta Rusijos–Vokietijos fronto linijos 

dalis, kuri buvo dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje arba 

jos pasienyje. Šis pakankamai ramus ir nedidelis ruožas buvo 

šiandieniniame Zarasų rajone, o jo flangai išsidėstę Latvijos ir 

Baltarusijos teritorijose. Toks globalaus masto įtvirtinimų pozicinio karo 

laikų fragmentas yra svarbus elementas bendroje to meto fortifikacijos 

raidoje, nors reikšmingų karo veiksmų čia ir nebuvo. 

Nagrinėjamasis fronto ruožas iš Rusijos pusės buvo saugomas 

4-ojo armijos korpuso. Jis tam tikrais momentais buvo dviejų armijų ir 

net dviejų frontų susidūrimo vieta. Tokios aplinkybės labai apsunkina 

šiame regione vykusių karo veiksmų istorijos tyrinėjimą, tačiau įveda 

tam tikrą įvairovę, nes būtent stambių karo pajėgų vienetų susidūrimo 

10  Оз. Вышинское, dabar Baltarusijos teritorijoje.

vietose buvo didžiausia atakos tikimybė. 

Zarasų miesto ir šiaurės vakarų geležinkelio ruože vokiečių 

apkasai prasidėjo nuo Medumio ežero pietiniame krante esančio 

atramos punkto Griniškių kaimo aukštumose. Toliau apkasai driekėsi 

Dauguvos plento kryptimi prie Medumio kaimo sudarydami atramos 

punktą. Dar toliau gynybos sistema vystėsi Marienhofo11, Berhofo, 

Laucesgejaus palivarkų, Pešelynės, Kosmičevkos, Bratoniškių, 

Kuchališkių ir Pikeliškių kaimų kryptimi. Kiekvienoje gyvenvietėje buvo 

įrengtas atramos punktas, o Dauguvos plentas buvo perkastas. Šis 

ruožas buvo sustiprintas nedidelės užnugario Kumpainių palivarko–

Smėlių ežero linijos, kuri pridengdavo Zarasus iš šiaurinės pusės. 

Toliau driekėsi ruožas, už kurį rusų pusėje buvo atsakingas 4-asis 

armijos korpusas, sudarytas iš 30-osios ir 40-osios pėstininkų divizijų. 

Jų atsakomybės zonų riba ėjo maždaug ties Skirno ežero viduriu ir 

ties Podbrežce kaimu. Vokiečių pagrindinė apkasų linija driekėsi ties 

Nitkeliškiais–Imeniškiais–Latviškiai–Gatenio ežero pietiniu–Skirno 

ežero šiauriniu ir vakariniu krantu Tilžės kaimo link. Iš 16 km ilgio 

fronto linijai atiteko apie 6 km pakrančių. Toliau vokiečių pagrindinė 

24 km ilgio linija ėjo Drukšių ežero vakariniu krantu su gynybos 

mazgais Budynėje, Iliškiuose, Grikaniškiuose, Šakiuose, Krikalnicoje 

11  Šie ir kiti smulkių gyvenviečių vietovardžiai reikalauja papildomo tikslinimo 
dėl jų teisingo lietuviško pavadinimo, dauguma jų jau nebeegzistuoja.

Vokiečių kariuomenės artilerijos baterijos statinių kompleksas. 
Zarasų raj. 
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ir Barkovščiznoje. Užnugario gynybinė linija driekėsi ties Turmanto ir 

Kimbartiškių stotimis, Kazimieravo, Zavesiškių, Karolinavos palivarkais 

ir vakariniu Drukšių ež. krantu ties Lavdianų kaimu.

Nuo pietinio Skirno ežero kranto ir Barkovčiznos kaimo 22 km ilgio 

vokiečių gynybos linija driekėsi link Nurvianų kaimo, Stavarelių, 

Korženevčiznos palivarkų, Mateikūnų, Meškelių kaimų, pietiniu Sėklos 

ežero krantu link Vydžių miesto. Šiame fronto ruože vokiečiams 

priešinosi 14-asis Rusijos karo pajėgų korpusas. 

Mus dominančiame ruože už vokiškų apkasų gynybą buvo 

atsakinga 88-oji pėstininkų divizija. Šis pasižymėjęs karinis junginys 

buvo suformuotas 1914 m. lapkritį Vroclavo (Breslau) miesto įgulos 

pagrindu. Divizija gavo „Mengez“ pavadinimą ir pirmąjį „krikštą“ kovoje 

dėl Lodzės. 1915 m. rugpjūčio 2 d. divizija buvo pervadinta į 88-ąją 

pėstininkų diviziją ir nuo 1915 m. rugsėjo iki 1917 m. gruodžio buvo 

dislokuota aprašomo fronto ruože tarp Drūkšių ir Medumio ežerų. 

Iš pradžių diviziją sudarė dvi brigados su aštuoniais pulkais, tačiau 

artėjant 1916 m. divizija buvo reformuota, jos sudėtis 1916 m. vasarą 

pateikiama 1-oje lentelėje.

Nuo 1916 liepos divizijos brigadų skaičius sumažėjo iki dviejų, 

o nuo rugpjūčio – iki vienos brigados, o atsilaisvinusios brigados 

prijungtos prie kitų divizijų. 87-oji pėstininkų divizija užėmė ruožą nuo 

Drūkšių ežero iki Vydžių miesto, o iš kairės – 77-oji rezervo divizija. 

Nuo rugsėjo 26 d. Tilžės kaime įkurtas 88-osios divizijos štabas, vėliau 

persikėlęs į užnugaryje buvusį Grezentalio palivarką. Pėstininkų ir lauko 

Pėst in inka i

175-os i  landvero br igada
349-as is  landvero pu lkas

350-as is  landvero pu lkas

176-o j i  pėst in inkų br igada
351-as is  pėst in inkų pu lkas

352-as is  pėst in inkų pu lkas

177-o j i  pėst in inkų br igada
353-as is  pėst in inkų pu lkas

354-as is  pėst in inkų pu lkas

Kavaler i ja 88-as is  kavaler i jos  pu lkas

Ar t i ler i ja
88-as is  lauko ar t i le r i jos  pu lkas

223-as is  lauko ar t i le r i jos  pu lkas

Inž iner i ja

6-as is  landvero p ion ier ių  bata l ionas

88-as is  te le fon is tų  būrys

88-as is  pontonų būrys

Pr isk i r t i  kar in ia i  jungin ia i

31-as is  landšturmo pulkas

111-as is  darbo bata l ionas

1 Lentelė. 88 pėstininkų divizijos sudėtis 1916 m. vasarą.
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ginkluotės brigados nedidelėmis įgulomis užimdavo atramos punktus, 

o pagrindinė pajėgų masė buvo dislokuota žeminių miesteliuose arti 

fronto linijos. Pavyzdžiui, 175-osios brigados žeminių miestelis buvo 

miške, apie 2 km nutolęs nuo atramos punkto prie Tilžės kaimo. 

Čia buvo pastatyta pilna karinė gyvenvietė: didelis žeminių skaičius 

formavo gatves ir kvartalus, kurie iki šiol matosi miške. Čia išliko du 

stambiausi betoniniai blindažai – greičiausiai jie buvo skirti štabui 

ir kariniam lazaretui. Ryškus šio miestelio akcentas buvo iki šiol 

gerai išlikusios brigados kapinės su paminkliniu akmeniu. Šio pulko 

kavalerija užėmė savo pozicijas ties Drūkšių ežeru. Žeminių miestelio 

Vokiečių kariuomenės atramos punkto blindažai. Tilžės kaimas 
Zarasų raj.
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prieigos buvo saugomos trumpais apkasų fragmentais, o dalis čia 

dislokuotos kariuomenės savo išsidėstymo vietas pasirinkdavo 

gretimuose kaimuose, palivarkuose, pavieniuose sodybose. Stabili 

fronto linija buvo sąlyginai rami, tačiau reikėjo saugotis priešo 

artilerijos apšaudymo ir galimų atsitiktinių prasiveržimų. Todėl apkasai 

kasti visur, kur tik buvo galima sulaukti priešo.

Vokiečių kariuomenės užnugario tarnybos buvo išsidėsčiusios 

prie fronto linijos ir atitinkamu atstumu nuo jos. Pagrindiniu vokiečių 

kariuomenės aprūpinimo mazgu tapo Kauno tvirtovė, kurioje be 

Rytų fronto štabo taip pat buvo intendantūros, šaudmenų sandėliai 

ir telegrafo stotis. Vilniuje buvo 10-osios vokiečių armijos štabas, 

telegrafo stotis, šaudmenų sandėliai, intendantiškas turtas ir nuodingų 

dujų sandėlis. 8-osios armijos štabas buvo Šiauliuose. Arti fronto 

esantys sandėliai buvo išdėstyti Zarasuose, Dūkšte ir Rimšėnuose. 

Siekiant operatyviai aprūpinti kariuomenę, buvo nutiesta keletas 

siaurojo geležinkelio ruožų ir naujų plentų. Reikia pažymėti, jog vokiečių 

karinė vadovybė skyrė labai daug dėmesio fronto komunikacijoms. 

Būtent dėl išvystyto susisiekimo keliais ir gebėjimo greitai manevruoti 

turimais karo resursais, vokiečių kariuomenė pergalingai pabaigė 

manevringąjį karo periodą, t.y. 1914–1915 m. kampaniją. Tačiau šiais 

privalumais pasinaudoti vokiečių kariuomenė naujoje fronto linijoje 

negalėjo – geležinkelių ir plentų tinklas bei kokybė vakarinėse Rusijos 

gubernijose buvo kur kas blogesnis negu vokiečių. Todėl vokiečių 

karinė vadovybė aktyviai tiesė naujus kelius. 

Pauzė aktyviuosiuose karo veiksmuose leido abiem pusėm nuolat 

tobulinti savo gynybos pozicijas. 1915 m. pabaigoje vokiečių apkasai 

buvo be pertraukų išdėstyti aukštumų nuolydžiuose ir sustiprinti 

spygliuota viela. Vielos užtvarų gylis priklausė nuo ruožo pavojingumo, 

pavyzdžiui, priešais atramos punktus buvo statoma ne mažiau kaip 

keturios eilės. Didžiausias šios rūšies kliūčių gylis galėjo siekti net 

100 m, o ruožuose, kuriuose buvo tikėtinas priešo puolimas, buvo 

įrengta keletas tokių juostų. Ypatingas dėmesys buvo skirtas tankiam 

kliūčių apšaudymui, dėl to tarpuose tarp juostų statyti nedideli blindažai 

su kulkosvaidžiais. Tarp pagrindinių apkasų ir užtvarų buvo kasami 

papildomi apkasai stebėtojams. Apie 400–1500 m už pagrindinės 

linijos buvo įrengta antroji apkasų linija, taip pat sustiprinta vielos 

užtvėrimais ir sujungta su pagrindine linija specialiais komunikacijų 

apkasais. Apkasuose ir praėjimuose tarp jų buvo išdėstyti blindažai, 

Vokiečių kariai savo blindaže. Nedidelis medinis blindažas, 
greičiausiai skirtas priešakinės linijos žvalgams.
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pastatyti naudojant medieną ir žemę. Siekiant bet kokioje vietovėje 

turėti taktinį įtvirtinimų pranašumą, žemosiose reljefo dalyse vokiečiai 

naudodavo supiltus apkasus, sutvirtinant gauto pylimo kraštus įvairiais 

būdais. Kartais į pylimą buvo užkasti metaliniai strypai arba bėgiai ir 

tarp jų įtempta viela. Iš viršaus pylimas buvo užmaskuotas. Apkasų 

sienos ir grindys buvo dengtos mediena, po grindimis dažniausiai 

buvo nutiesta drenažo kiuvetė.

Įtvirtinimų statybai trukdė arti įsitvirtinęs priešas. Rusijos 

pagrindinės pozicijos dažniausiai buvo išdėstytos prie pat vokiečių 

apsauginės vielos, pavyzdžiui, atstumas tarp priešų įtvirtinimų 

Vokiečių sunkiosios baterijos kariai prie šaudmenų saugyklos. 
Priekyje maišas su parako rišulėliais ir tūta. 
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Nitkeliškių kaimo ruože buvo 150 m., o prie Latviškių kaimo – 400 m, 

tam tikruose ruožuose šis atstumas sumažėdavo net iki 75 metrų. 

Akivaizdu, jog organizuoti greitąją ataką tokiomis sąlygomis buvo 

neįmanoma, net buvimas pagrindinėje linijoje buvo labai rizikingas, 

todėl apkasai čia dažniausiai likdavo tušti. Ruožuose, kur fronto linija 

eidavo ežerų krantais, tarpas tarp priešų pozicijų buvo gana didelis. 

Nežiūrint į tai, jog aktyvūs karo veiksmai jau nebuvo vykdomi, 

priešai labai domėjosi vienas kito veikla. Žvalgyba kasnakt 

prasibraudavo iki svetimų vielų tvoros, norėdama sužinoti jų gynybos 

silpnąsias vietas. Taip pat domėtasi bendru gynybos sistemos 

88-osios divizijos 353-jo pulko blindažai. Zarasų raj. 1916 m. 
liepos mėn.
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organizavimu. „Priešininko pozicijų aprašymuose“ tarp 14-ojo korpuso 

fronto pranešimų buvo ir tokių: „Apkasai yra pilno profilio su laiptuku 

šauliams, su 30 cm aukščio brustverais. Pastebėtos žeminės plokščiu 

stogu, skirtos 3–8 žmonėms susisiekimo linijoje tarp apkasų linijų. 

Rezervuose rastos 25 žmonėms skirtos žeminės. Pirmoje linijoje stovi 

8 sargybiniai kartu su vadu. Sargyba išdėstyta taip: du žmonės tarp 

vielos užtvarų, du apkase, o vadas kartu su keturiais eiliniais randasi 

žeminėje, esančioje susisiekimo kanale. Pirmoji apkasų linija saugoma 

grupių po aštuonis sargybinius. Tarpas tarp tokių sargybos grupių – 

20 žingsnių. Žeminės apibertos dviem žemių sluoksniais, žieminių 

viduje įrengtos krosnys <...>“. Analogiški duomenys buvo gauti iš kito 

fronto ruožo.

Vokiečių pozicija, kuri buvo įtvirtinta nuo 1915 m. rudens, 

t.y. nustojus atakuoti ir perėjus prie fronto linijos stabilizacijos, turėjo 

keletą iki 1,75 km gylio apkasų linijų. Apkasai buvo siauri, skirti 

šaudyti nuo apkasų dugno. Kas 15–20 m įrengti uždari traversai, 

šaudymo angos buvo siaurų stačiakampių ir trikampių pavidalo. 

Kartais įrengti nedideli gaubtuvai. Daugelyje apkasų buvo pažymėtos 

trapecijos formos angos – tikriausiai minosvaidžių ir kulkosvaidžių 

šaudymo angos. 30 m už apkasų buvo įrengtos žeminės, kiekviena 

skirta 9 žmonėms; apie 100–150 m atstumu buvo įrengta antroji 

apkasų linija be vielos užkardų. Užtvarai pastatyti vietomis viena, 

vietomis dviem eilėmis. Pirmoji eilė iškelta į priekį,  antroji pastatyta 

5–6 eilėmis, kartais net 10–11 eilių išdėstyti kuolai. Kuolo aukštis – du 

metrai; kai kur grioviai apkrauti nukirstais medžiais. Labai išvystytas 

fronto susisiekimas su užnugariu. Kai kur sargybai skirti apkasai 

iškelti į aptvėrimų priekį, juose taip pat buvo praėjimai susisiekimui su 

pagrindine linija. 

1916 m. pradžioje galutinai susiformavo ne tik tiksli fronto linija, 

bet ir priešų pažiūros į susiklosčiusią padėtį. Reikėtų pažymėti, jog 

faktiškai šios pažiūros buvo visiškai priešingos. Rusijos vadovybė 

visomis jėgomis bandė organizuoti naują puolimą ir nustumti vokiečius 

į Lietuvos  teritorijos gilumą. Tuo metu vokiečiai niekur neskubėjo. 

Aktyvios 1915 m. vykusios puolimo operacijos atnešė vokiečiams 

daugybę pergalių, tačiau taip pat neapsiėjo be didžiulių nuostolių, tad 

vokiečių karo vadovybė suvokė, jog jeigu dar organizuos tokias atakas 

bent pusmetį, visos pergalės nueis perniek. Todėl buvo priimtas 

išmintingas sprendimas – patikimai įsitvirtinti užkariautose teritorijose, 

aprūpinant besiginančias pajėgas būtina įranga ir patikima patvariąja 

fortifikacija. 

Vokiškuose „1915 m. gynybos organizavimo instrukcijose“12 

12  RGVIA. F. 2106,  ap. 1, b. 800.

Vokiečių kariuomenės betonino blindažo vidus. Lauko tyrimų 
metu blindažuose aptikti sienų balinimo pėdsakai, elektros 
instaliacijos, baldų ir šildymo įrangos likučiai. 
Zarasų raj. (2005 ).
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randama tokių nuorodų: „1915 m. liepos 7 d. po to, kaip sustojo 

puolimas prie Ipro upės (dab. Belgijoje), visos mūsų pajėgos turi būti 

nukreiptos rimtam įsitvirtinimui mūsų užimtoje teritorijoje. Karo ruožų 

vadai atsako už gerai įrengtos pirmosios gynybos linijos paruošimą. 

Pirmojoje linijoje turi būti apkasai, kuriuos užėmėme. Apkasuose turi 

būti įrengti traversai, daug perdengtų slėptuvių, skirtų nuo artilerijos 

ugnies apsisaugotiems postams, sargybai, telefono mazgams bei 

štabams. Kulkosvaidžių bei belgiškų 57 mm pabūklų kiekis turi būti 

sumažintas, o patys pabūklai paslėpti. Gynyba nuo artilerijos – 

2 m storio žemės sluoksnis arba 50 cm storio betonas. Slėptuves 

statyti, naudojant du viela surištus rastų sluoksnius, sudėtus kryžmai, 

iš viršaus užbėrus 50 cm žemės sluoksniu“.

Šios ir kitų instrukcijų vykdymas aprašomame rajone prasidėjo 

1916 m. vasario pabaigoje–kovo pradžioje. Būtent šiuo periodu 4-ojo 

korpuso žvalgyba užfiksavo fronto statybos darbų suaktyvėjimą. 

Pavyzdžiui, Mištautų–Paberžės ruože vokiečių kariuomenė turėjo du 

atramos punktus, vienas iš jų buvo išsidėstęs šiauriau Tilžės, priešais 

bevardį ežerą, antrasis kontroliavo Skirno ežero šiaurinio pakraščio 

155 m aukštumą. Pirmieji žvalgybiniai duomenys apie šių pozicijų 

įtvirtinimą buvo gauti vasario 25 d., kiek šiauriau nuo šio ruožo – 

Gatenės ežero rajone – kovo 7 d. vokiečių pajėgos pabandė pirmąjį ir 

paskutinį kartą 1916 m. pulti dešiniojo flango rusų pulką, tačiau buvo 

atremti. Jau kovo 8 d. vokiečiai tamsiu paros metu vykdė statybos 

darbus ruože Nitkeliškiai–Gatenės ežeras. Kovo 14 d. šiame ruože 

vokiečiai padarė rusams pirmą „staigmeną“ – naktį jame buvo įjungti 

šeši prožektoriai. Po poros dienų rusų įtvirtinimai buvo apšaudyti 

lengvosios ir sunkiosios artilerijos pabūklų, papildomai naudoti 

minosvaidžiai. Iki pat kovo pabaigos vokiečių karinės pajėgos vykdė 

aktyvius statybų darbus: apkasai buvo išvalyti, į sausumą buvo pernešti 

ant ledo sustatyti vielos užtvėrimai. Akivaizdu, jog panašūs darbai 

prasidėjo visuose vokiečių gynybos atraminiuose punktuose, tai buvo 

susiję su nauju pavasario sezonu ir būtinybe pataisyti apgriuvusius 

apkasus, įrengti drenažą ir patobulinti gynybą. Kovo pabaigoje 

žvalgyba užfiksavo Sarbaiškių kaimo pakraštyje vykstančius darbus: 

vokiečių pajėgos kasė žemę, degino laužus, rengė žiemines. Darbų 

vykdymui šiame ruože naudotas kilnojamasis geležinkelis. Balandžio 

pabaigoje darbai buvo jau užbaigti, kasti papildomi apkasai. Keletas 

susisiekimo apkasų buvo iškasta nuo Rėgeliškių iki Skirno ežero, taip 

kariuomenė buvo aprūpinta vandeniu. 

Vokiečių gynybos sistemoje svarbią vietą užėmė artilerija. Deja, 

neįmanoma tiksliai įvardinti artilerijos išdėstymo tankio remiantis vien 

rusų oro žvalgybos duomenimis. Tačiau rusų karinei vadovybei buvo 

žinoma, jog tik Nikeliškių–Tilžės ruože buvo išdėstyta 13 artilerijos 

baterijų, iš kurių trys buvo 15 cm kalibro, viena – 21 cm, Tilžės–

Bartkoviščiznos ruože buvo išdėstytos mažiausiai 4 baterijos, o 

tolimojo šaudymo baterija buvo dislokuota Lipniškių dvare. Pozicinio 

karo sąlygomis pamažu buvo atsisakyta baterijų, kurios reguliariai 

keisdavo savo pozicijas, vietoje to pabūklai buvo įrengti artilerijos 

kiemuose, o juos aptarnaujančiai įgulai buvo skirti blindažai. Taip pat 

egzistavo kazematuotos baterijos, iš jų viena išliko kartu su pagalbinių 

statinių kompleksu. Tokioje baterijoje buvo du perdengti kazematai 

pabūklams ir saugios patalpos įgulai bei šaudmenims. Kazematuotos 

baterijos leisdavo apsaugoti pabūklus ne tik nuo priešo ugnies, bet ir 

darė jas nepastebimomis oro žvalgybai. Paprastesnės konstrukcijos 

baterijų kazematai buvo mediniai su rąstų perdengimais.

Apžiurint [vokiškas] pozicijas, į akis krenta puikus statinių aprūpinimas bei pritaikymas kariuomenės 
reikmėms – visur nutiestas elektros apšvietimas, įrengtas vandentiekis su siurbliais, įstatytais į šulinius, blindažai 
dengti skarda, brezentu, viduje tinkuoti, dažyti, kartais naudoti tapetai, įstatyti langai... (N. Šelavinas). 
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Vokiečių sukurtos gynybos efektyvumą galima įvertinti iš duomenų 

apie rusų bandymą 1915 m. pabaigoje pulti 4-ojo korpuso ruože. 

Trijų dienų ataka nedavė jokių rezultatų: „1915 m. gruodžio 23 d. 

prasidėjusios operacijos metu buvo išsiaiškinta, jog nežiūrint į ilgalaikį 

sąlytį su priešu tik sunki, 3 dienas trukusi ataka parodė, jog jo pozicijos 

įtvirtintos ypač stipriai, vielos aptvarai yra 3 eilių, po 100 žingsnių 

kiekviena, su galingais šių kilučių apšaudymui skirtais blindažais“. 

Visų 1916 m. eigoje korpuso štabas reikalavo savaitinių 

ataskaitų iš savo žvalgų burių apie vokiečių gynybos būklę korpuso 

atsakomybės zonoje. Buvo reikalauta išsiaiškinti ir raportuoti apie 

vokiečių gynybos silpnąsias vietas ir patogų priėjimą prie jų pozicijų. 

Vienoje iš tokių ataskaitų 1916 pavasarį buvo rašyta: „priešo apkasai – 

tai beveik nepertraukiama linija, išdėstyta nuolydyje ir sustiprinta vielos 

užtvarais. Labai nedaug patogių priėjimų – tik tarpas kiek į pietryčius 

nuo Nikeliškių, tarp Nikeliškių ir Latveniškių. Visas likęs fronto ruožas 

yra priešo apšaudomas. Ruože nuo Latveniškių iki Gatenio ežero 

priešo apkasai randasi kalvų nuolydžiuose, virš mūsų pozicijos. 

Kiek į pietvakarius nuo Gatenio ežero jo pozicijos kiek išsikišusios ir 

eina miško pakraščiu – medžiai iškirsti, ištiesta spygliuota viela nuo 

šio išsikišimo apšaudomi visi priėjimai prie pozicijų iš Gatenio ežero 

pusės, ežeras taip pat apšaudomas13“.

Visose vėliau pasirodžiusiose ataskaitose pranešta, kad pulti 

vokiečių pozicijas neįmanoma dėl per mažo atstumo tarp vokiškos ir 

rusiškos gynybos linijų ir gero kliūčių apšaudymo iš vokiečių pusės. 

vokiečių gynybos inžineriniai sprendimai

Geras Vokietijos karinių pajėgų techninis pasiruošimas leido jai 

sustiprinti savo gynybą techninėmis naujovėmis. Vielos užtvaruose 

buvo įrengta signalizacija, ant vielos pakabintas tūteles ir varpelius 

pakeitė elektriniai skambučiai bei signalinės minos, o Dūkšto stotyje 

įrengus elektros generatorių, prie Tilžės kaimo esančiame vielinių 

aptvarų ruože buvo paleista elektra. Mechaniniai užtvėrimai taip pat 

13 RGVIA. F. 2106, ap. 1, b. 687.

Karo realijos. Vokiečių kariai fotografuojasi prie miške aptikto 
rusų kareivio palaikų. 
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buvo tobulinami ir jau 1916 m. kovą liniją sudarė 9–10 eilės kuolų. Jie 

buvo pridengti metaliniu tinkleliu ir apvynioti spiralėmis. Tokios kliūtys 

buvo ganėtinai saugios ir paprastai pagaminamos, todėl statytos 

išilgai visų antrosios linijos apkasų. Siekiant pridengti savo šaulius 

nuo kulkų ir skeveldrų, apkasų brustvero viduje statytos nedidelės 

slėptuvės. Jos buvo stiprinamos rastų sienomis ir „olandiškaisiais 

rėmais“ (surenkamomis konstrukcijomis iš 4 lentų, sutvirtintų pleištais). 

Šių blindažų viduje buvo įrengtos krosnys ir lovos. Siekiant apsaugoti 

kareivius nuo stambaus kalibro artilerijos, buvo atrastas visiškai 

naujas slėptuvės tipas. Po brustveru buvo kasami du lygiagretūs 

45º kampu į gilumą nukreipti įėjimai. Praėjimui gilėjant nuo įgriuvimo 

saugojo olandiškaisiais rėmais įtvirtintos sienos. Pasiekus 5–6 m 

gylį abu įėjimai buvo sujungti horizontaliąja šachta, kuri išplatėdavo 

iki normalaus dydžio slėptuvės, jos sienos buvo padengtos rastais ir 

lentomis. Taip giliai įrengtame požeminiame blindaže buvo visiškai 

saugu slėptis net nuo didelio kalibro artilerijos apšaudymų. Du 

lygiagretūs įėjimai leido greitai pasislėpti ir palikti slėptuvę, o taip pat 

gynė slėptuvės gyventojus tuo atveju, jeigu būtų sugriautas vienas iš 

įėjimų. Nežiūrint į sąlyginai sunkų tokio tipo slėptuvės įrengimą, jos 

plačiai paplito. Per vieną naktį 3–5 žmonių komanda galėjo pagilinti 

galeriją apie 50–75 cm, iškastas gruntas buvo slaptai paskirstomas 

paviršiuje, o visi vykdytų darbų pėdsakai kruopščiai paslėpti. Norint 

pastatyti vieną 12 m ilgio slėptuvę 6–10 žmonių komandai tekdavo 

dirbti naktimis apie 4 savaites abu įėjimus kasant vienu metu. 

Tokioje slėptuvėje lubų aukštis buvo 2 m, sienose buvo įrengtos 

nišos granatoms, šoviniams ir šautuvams, taip pat buvo pastatytos 

dviaukštės lovos. Viename apkase buvusios slėptuvės dažnai buvo 

sujungtos vidine galerija, o nuo pagrindinės patalpos galėjo vesti 

daugybė atšakų. Pamažu 10–12 vietų slėptuvės išsivystė į išplėtotas 

požemines kareivines, apsaugotas nuo sunkiosios artilerijos ugnies, 

kuriose tilpdavo nemaža įgula. Vienintelė tokių kareivinių silpnoji vieta 

– tai, kad jos įėjimai galėjo būti užversti taikliu šaudmens pataikymu. 

Siekiant išspręsti šią problemą, siūlyta padaryti įėjimus 2 m gylyje, 

tačiau netrukus buvo rastas patikimesnis sprendimas. Įėjimų kraštai 

buvo pradėti betonuoti, t.y. apkaso brustvere buvo įrengtas savotiškas 

betoninis dvisienis, kuris patikimai saugojo įėjimo į slėptuvę pagrindą. 

Šie dvisieniai buvo vienintelis paviršiuje matomas požymis, pagal 

kurį galima buvo identifikuoti slėptuves. Slėptuvių gylis priklausė nuo 

priešo artilerijos ugnies intensyvumo ir pėstininkų noro užsikasti kuo 

giliau – jeigu 1915 m. manyta, kad 6 m pakanka, tai 1918 m. pasiūlyta 

slėptuvių gylį padidinti iki 10 metrų. Realiai kiekvienos slėptuvės gylis 

Vokiečių karininkais su kareiviais apkase. Karo pabaigoje 
apkasų gylis buvo didesnis už žmogaus ūgį, todėl iššokti iš tokio 
apkaso buvo įmanoma tik tam skirtose vietose. 
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buvo nustatomas individualiai, be to iš itin gilių slėptuvių reikėjo ilgo 

laiko pakilimui į paviršių. Kitas ne mažiau svarbus faktorius, sąlygojantis 

bet kokio fortifikacinio statinio gylį – tai gruntiniai vandenys ir bendras 

klimato drėgmingumas. Mūsų nagrinėjamame fronto ruože buvo 

daugybė ežerų ir išsišakojusi upių sistema, todėl regiono hidrologinės 

savybės nebuvo palankios fortifikacijos atžvilgiu. Būtent dėl šios 

priežasties požeminės slėptuvės neišplito, o kur kas populiaresnės 

buvo betoninės įvairių rūšių slėptuvės.

Betono, kaip pagrindinės patvariosios fortifikacijos konstrukcinės 

medžiagos, naudojimas lauko įtvirtinimuose buvo neabejotinai 

didžiausia Pirmojo pasaulinio karo inžinierinė naujovė. Patvariojoje 

fortifikacijoje betonas naudotas nuo XIX a. pabaigos, tačiau lauko 

fortifikacijoje tai nenumatyta net prasidėjus Pirmajam pasauliniam 

karui. Tai lėmė aukšta betonavimo darbų kaina, darbo sunkumas, 

technologinis sudėtingumas ir „tvirtos“ karo vadų nuomonės apie 

manevringumo svarbą kare. Tačiau 1916 m. pradžioje visos 

organizacinės problemos buvo išspręstos, todėl liko paskutinis 

uždavinys – pasiūlyti frontui besiginančių pajėgų poreikius atitinkančių 

betoninių statinių projektus. Ši problema buvo itin sudėtinga, nes 

fortifikacijos teorijoje nebūta žinių ir praktikos apie sąlyginai paprastus 

statinius, skirtus spręsti tuometines fronto problemas. Dėl šios 

priežasties dauguma įtvirtinimų buvo savotiška improvizacija.

Nagrinėjamame fronto ruože beveik nebuvo aktyviųjų statinių 

arba jie visiškai neišliko. Vienintelė išimtis yra dviems pabūklams 

skirta artilerijos baterija, esanti kiek į vakarus nuo Šakių ežero. Visi 

kiti statiniai yra pasyvūs – tai slėptuvės, sandėliai ir nedideli stebėjimo 

arba vadovavimo punktai.

Visos slėptuvės statytos pagal tipinę schemą, skyrėsi tik statinių 

dydžiai. Fasadinės sienos kraštuose buvo išsidėstę du įėjimai, tarp 

kurių buvo nedidelių langelių eilė. Viduje statinys buvo padalintas 

keliomis betono perdangomis į gyvenamąsias patalpas. Vidaus 

patalpos buvo įrengtos atsižvelgiant į statinio naudotojus. Budinčių 

dalinių blindažai turėjo viena arba dvi krosnis, medinius suolus, gultus. 

Sienose esančiose nišose galima buvo laikyti ginklus, maisto atsargas. 

Karininkams, ryšio mazgams, tvarstomajam skirtos patalpos buvo 

baltintomis sienomis, turėjo elektrinį apšvietimą, kartais iš artimiausio 

šulinio atvestą vamzdį. 

Greitam patvariosios fortifikacijos pastatymui įtakos turėjo gerai 

organizuota užnugario infrastruktūra, įskaitant ir siaurąjį geležinkelį. 

Kariniai lauko geležinkeliai vokiečių ginkluotoms pajėgoms tarnavo dar 

nuo XIX a. pabaigos. Geležinkelio pajėgos buvo suskirstos į statybų 

ir eksploatavimo dalinius. Vokiečių karinis lauko siaurojo geležinkelio 

bėgių tarpas buvo 600 mm, tačiau skirtingai nuo civiliams skirtos 

Dekavilio siaurojo geležinkelio sistemos14, ši turėjo sudėtingesnę 

konstrukciją, artimą paprastiems (platiesiems) geležinkeliams. 

Siaurojo geležinkelio įrengimui buvo naudota 2,9 m pločio kūgio 

formos aikštelė, o kraštais buvo iškasti drenažiniai grioviai. Bendrasis 

siaurojo geležinkelio plotis kartu su grioviais siekė 5,3 metro. Išskirtinė 

vokiečių lauko geležinkelių savybė buvo metalinių pabėgių, dėl kurių 

vokiečių geležinkeliai išsiskyrė ilgaamžiškumu, statymas. Geležinkelio 

sistemoje taip pat buvo numatytas tiesių ir išlenktų bėgių, o taip pat 

važiavimo krypties perjungimo iešmų naudojimas. Šie moduliai buvo 

keturių dydžių, naudoti priklausomai nuo grunto atsparumo svoriui ir 

kitų savybių. Geležinkelis buvo tiesiamas 5 m ilgio bėgiais (jų metras 

svėrė nuo 7 iki 20 kg) su septyniais pavieniais metaliniais pabėgiais. 

Ši konstrukcija leisdavo pasiekti 20 km/h greitį, esant 2–4 t ašies 

apkrovai. 

Krovinių vežimui naudoti keturių tipų garvežiai, iš kurių 

populiariausias buvo garvežys „Brigadelok“, gamintas firmose 

„Henschell“, „Borsig“, „Maffau“. Kroviniai gabenti „Brigadewagen“ tipo 

vagonais, kurių įkrovimo galimybės siekė 5000 kg, mažiau paplitę 

buvo keleiviniai 22 žmonėms skirti vagonai, o taip pat 8 vietų vagonai 

su gulimosiomis vietomis sužeistiesiems.

Siaurasis geležinkelis buvo svarbiu fronto komunikacijos elementu. 

14 Dekavilio sistemos kilnojamas siaurasis geležinkelis buvo plačiai 
naudojamas pramonės reikmėms.
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Jis aprūpindavo sunkiosios artilerijos baterijas, atramos punktus 

šaudmenimis, taip pat naudotas miško kirtimui ir kitiems kariuomenės 

poreikiams. Šiems tikslams buvo nutiestos geležinkelio atšakos: 

Smalva–Berkaškiai–Zarasai–Rožencovas–Eloska–Biltarūnė–

Vilcinas; Černyj Brod–Veselovo. Iš Rimšanų siaurasis geležinkelis 

ėjo iškart trimis kryptimis: į apkasus prie Drisviatų kaimo, link Vydžių 

ir Dūkštų, kur siaurasis geležinkelis buvo sujungtas su plačiuoju. 

Strateginius fronto poreikius aprūpindavo platusis geležinkelis. 

Pagrindine fronto transporto arterija buvo Vilniaus–Daugpilio 

geležinkelis su mazgais Ignalinos, Dūkštų, Turmanto stotyse. Plačiuoju 

geležinkeliu gabenti kroviniai buvo saugomi geležinkelio stotyse, o 

vėliau transportuojami į frontą vieškeliais arba siauruoju geležinkeliu, 

pavyzdžiui, Turmanto geležinkelio stotyje buvo įrengti intendantūros 

sandėliai, sujungti su Veselovo kaimo plentu. 

Gynybos sistemos likimas po karo

Vokiečių kariuomenės fortifikaciją Pirmojo pasaulinio karo metais 

tyrė ir priešų, ir naujai susikūrusių Europos valstybių kariuomenės. 

Neretai po Vokietijos pralaimėjimo likę vokiečių kariuomenės statyti 

įtvirtinimai ir vėliau išsaugojo karinę paskirtį. Tai byloja Kauno 

apylinkėse ir kitose šalies vietovėse bei kaimyninėse valstybėse 

vykdyta fortifikacijos statinių inventorizacija, gynybos projektų, 

turėjusių padėti apsaugoti nuo galimo priešo puolimų, rengimas. 

Būtent dėl to tarpukariu Lenkijos užimtame Zarasų rajone buvusiame 

vokiečių slėptuvių ruože randami lenkiški užrašai „Objekt Wojskowy“, 

o archyvuose išlikę dokumentai, liudijantys apie konfliktus tarp vietinių 

gyventojų ir karo vadovybės, kuri siekė išsaugoti fortifikaciją. Tačiau 

bėgant metams įtvirtinimai nyko, vietiniai gyventojai išsinešė paliktą 

inventorių, užkasė apkasus ir išarė laukus. Iki šiol tik kai kur stūkso 

buvusių atramos punktų, betoninių blindažų, lauko įtvirtinimų liekanos, 

miškuose stovi pamirštos karių kapinės. 

išvaDos

Galima teigti, kad nuo pirmųjų karo dienų iki jo pabaigos Lietuvos 

teritorijoje nuolat vyko intensyvi fortifikacijų statyba, apimanti visus 

raidos etapus.  Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui stambūs 

gynybos darbai vykdyti Kauno tvirtovėje, kurių tikslas buvo paruošti 

tvirtovę gynybai nuo naujausių kovos su tvirtovėmis priemonių, t.y., 

stambaus kalibro greitašaudės artilerijos ir greitų pėstininkų atakų. 

Intensyvi gynybinė statyba vykdyta nuo 1914 m. liepos 18 d. iki 

1915 m. liepos 21 d., darbų nestabdant net žiemos laikotarpiu. Tačiau 

šios stambaus masto statybos vyko be atitinkamo teorinio pagrindo, 

neturint nusistovėjusios ir išbandytos reikiamų fortifikacinių statinių 

teorijos žinių. Dėl to dauguma statinių turėjo improvizuotus projektus, 

buvo skirtingų formų ir dažnai net nepajėgūs atlikti savo funkcijų, 

naudotos praktikoje neišbandytos medžiagos. Tuo metu labiausiai 

įsidėmėtinas mobilizacinės statybos faktas – tai esminis skirtumas 

tarp vykdomo mobilizacinės statybos plano ir patvariosios fortifikacijos 

teorijos, kuri 1914 m. Rusijos imperijoje dar buvo aktuali. Atsisakius 

fortų tvirtovės projekto realizacijos, tvirtovės komendantas pasiūlė, 

o tvirtovės inžinerinė valdyba realizavo naują karo veiksmų teatro 

inžinerinio pasiruošimo formą. Šios formos pagrindas – gili ešelono 

principu paremta gynybos visuma, kurios pagrindas buvo nedidelių 

įgulų ginami atramos punktai, glaudžiai susiję su artilerija ir kaimyniniais 

gynybos ruožo įtvirtinimas. Gynybos linijose buvo įrengtos nedidelės 

skirtingo atsparumo slėptuvės, pastatytos lauko, pusiau patvariosios 

ir patvariosios fortifikacijos metodais. Tokia fortifikacijos vystymo 

koncepcija buvo ištobulinta Pirmojo pasaulinio karo metais ir praminta 

„fortifikacijos dulkėmis“, o vėliau peraugo į įtvirtintų rajonų fortifikaciją. 

Viena iš pirmųjų gynybos sistemų, kurioje masiškai naudotas 

„fortifikacijos dulkių“ arba daug mažų ir primityvių statinių, buvo 

pastatyta Vokietijos kariuomenės 1916–1917 m. laikotarpiu Kaune. 

Šios sistemos esmė buvo itin didelė statinių, integruotų į išplėtotą 

apkasų tinklą, koncentracija. Statyboms naudoti unifikuoti statinių 

tipai ir šarvuotos apsaugos elementai, pastatams naudotas 

kokybiškas betonas, o pagrindinių sienų storis beveik du kartus 
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viršijo 1916 m. vokiečių rekomendacijas. Statinių ilgis neviršijo 10 m ir 

skirtingai nuo rusų įtvirtinimų, kurie dažniausiai buvo skirti ne mažiau 

nei 50–100 karių, vokiečių karo vadovybė pastatė daugybę mažų, 

ne itin apsaugotų, bet geriau užmaskuotų ir patikimesnių pataikymo 

galimybės atžvilgiu įtvirtinimų. 

Ši gynybos sistema nė karto nebuvo panaudota karo veiksmams, 

o kai kuriose vietovėse, pavyzdžiui, Varluvos kaimo rajone, 

XX a. trečiame dešimtmetyje dar galima buvo rasti nepanaudotų 

šarvuotų stebėjimo gaubtų ir kitų elementų. Lietuvos kariuomenė 

inventorizavo įtvirtinimus valstybės sostinės gynybos tikslais. Iki šiol 

išliko III skyriaus dešiniojo flango įtvirtinimai Narėpų kaimo rajone, 

Palemono rajono kairiajame flange, o taip pat IV skyriaus statiniai 

Varluvos, Romainių, Lontainių kaimų rajonuose. Pramoninės statybos 

vietose įtvirtinimai buvo sugriauti arba užpilti, kaip, pavyzdžiui, 

Palemono–Amalių plento vietoje menkai pastebimi žemės kupstai 

yra ne kas kita, kaip užpilti ugnies taškai. Lauko tyrimai nesuteikia 

galimybės patvirtinti pirminiame plane numatytos antrosios gynybos 

linijos egzistavimo.

1916 m. viduryje fronto stabilizacijos linijoje vokiečiams 

pavyko sukurti patikimą gynybos sistemą, kurios pagrindu tapo trys 

pagrindiniai komponentai: pigios ir paprastai montuojamos vielos 

užtvaros, statytos pagal principą „kuo daugiau – tuo geriau“, taip pat 

„šakių“ ir spygliuotos vielos eilės, kurių plotis siekė dešimtis metrų 

visoje fronto linijoje; antrasis komponentas buvo daug blindažų 

ir slėptuvių (nuo skirtų keliems sargybiniams priedangų iki erdvių 

valdymo punktų kazematų). Aktyvios slėptuvių statybos ir betono 

panaudojimas leido ne tik sumažinti pajėgų nuostolius, bet ir sukurti 

gana padorią kareivių buitį, kas teigiamai veikė vokiečių kariuomenės 

nuotaikas ir moralę. Galiausiai, didelis artilerijos, kulkosvaidžių ir 

šautuvų ugnies tankis, suderintas su gerai išplėtota gynybinių statinių 

sistema, leido vokiečiams sukurti beveik nepralaužiamą gynybą. 

Vokiečių fortifikacijos mokykla galėjo dinamiškai ir efektyviai reaguoti į 

pasikeitusias kovos sąlygas.

Pirmojo pasaulinio karo fortifikacijos statybų ir panaudojimo 

patirtis prisidėjo prie esminio lūžio patvariosios fortifikacijos 

istorijos evoliucijoje nuo fortinių tvirtovių iki įtvirtintų rajonų teorijos, 

dominavusios iki pat branduolinio ginklo laikų. Nežiurint į tai, Pirmojo 

Pasaulinio karo fortifikacijos paveldas vis dar nėra tinkamai įvertintas.
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i n ž i n er i n ė s  p r i e m o nė s  L i e t u vos  g yn yb o j e
(1919–1940)

Vytautas Petrikėnas
Kauno IX forto muziejus

ĮvaDas

 1918 m. paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę iškilo būtinybė 

organizuoti valstybės sąrangą su jos egzistenciją užtikrinančiais 

elementais, kurių vienas svarbiausių buvo šalies ginkluotosios 

pajėgos. Šio klausimo opumas buvo sąlygotas pirmiausiai sudėtingos 

geopolitinės situacijos. Politinės pastangos įtvirtinti naują, modernios 

respublikos pagrindais sukurtą, valstybę susidūrė su kaimyninių 

šalių – Lenkijos ir Sovietų Rusijos – agresyvia ekspansine politika, 

kuri galiausiai įgavo karinių veiksmų prieš Lietuvą išraišką. 

Nepriklausomybės kovos išryškino valstybės gynybos pagrindinius 

barus, kurie iš esmės neprarado aktualumo ir per paskutinius 

valstybingumo dešimtmečius.

Taip jau susiklostė, kad istoriografijoje didžiausias dėmesys  

teikiamas  labiau „herojiškumo aura“ spindinčioms ginkluotojų 

pajėgų rūšims, pavyzdžiui, aviacijai, tankams, kavalerijai arba 

mūšiuose bene labiausiai užgrūdintiems pėstininkų daliniams. Tačiau 

nederėtų nuvertinti ir kitų pajėgų rūšių indėlio į sėkmingą karinių 

operacijų išpildymą. Karo inžinerinių pajėgų vykdomi darbai apėmė: 

1) infrastruktūros kūrimą (tiltai, keliai – priemonės, leidžiančios 

kariuomenei greitai judėti); 2) fortifikacinių įrenginių statybą (apkasai, 

ilgalaikiai ungies taškai, slėptuvės ir kt. – priemonės, suteikiančios 

pranašumą besiginančiai kariuomenei); 3) infrastruktūros ir objektų 

naikinimo darbus (kelių, tiltų, elektros jėgainių, geležinkelio mazgų 

ir kt. – veiksmai, apribojantys priešo kariuomenės judėjimą ir 

pasinaudojimą vietos resursais). Straipsnyje yra sukoncentruotas 

dėmesys į paskutiniųjų dviejų punktų aptarimą.

Rašant darbą buvo stengiamasi atskleisti karo inžinierių veiklą, 

panaudojant kuo daugiau pirminių šaltinių, todėl straipsnio pagrindą 

sudaro Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma medžiaga. 

Autorius susipažino ir pasinaudojo informacija iš šių archyvinių fondų: 

1) Lietuvos krašto apsaugos Generalinio štabo (F.929); 2) 1-ojo 

inžinierijos bataliono (F.533); 3) 2-ojo inžinierijos bataliono  (F.534); 4)  

Karo technikos valdybos (F.1364). Tačiau dėl tyrimų naujumo visas 

šaltinių potencialas nebuvo spėtas atskleisti šiame straipsnyje, todėl 

analizuojamą temą derėtų traktuoti kaip neišbaigtą ir reikalaujančią 

tolimesnių tyrimų. Straipsnis neprentenduoja į “galutinės tiesos” 

statusą, o priešingai, siekia iššaukti diskusijas ir platesnius tyrimus 

tiek visuomenės, tiek akademinės bendruomenės lygiuose. Tuo 

pačiu  siekiama sužadinti skaitytojo susidomėjimą Pirmosios Lietuvos 

respublikos laikų Lietuvos karo inžinerijos pajėgų veikla ir Lietuvos 

kariuomene, nes veikale skaitytojas gali pajusti ryšius tarp geopolitinių 

valstybės problemų, įtakojusius tam tikrus kariuomenės veiksmus ir 

karo inžinierių veiklos tendencingumą, apčiuopti tuometinį santykį 

tarp vystomos valstybės gynybos koncepcijos ir praeities fortifikacinių 

įrenginių pritaikymo bei inovacijų įdiegimo.

Aptariamojo laikotarpio periodinė spauda taip pat suteikė nemažai 

naudingos informacijos apie karo inžinerinių pajėgų kūrimą ir vystymąsi. 

Tad buvo pasinaudota Kauno apskrities viešosios bibliotekos senų ir 

retų spaudinių skyriuje sukauptais periodiniai leidiniais „Mūsų žinynas“ 

ir  „Atspindžiai“. Ikonografinė medžiaga panaudota daugiausiai iš 

Lietuvos valstybinio vaizdo ir garso archyvo fondų.
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Lietuvos kariuomeNės iNžiNerijos PajėGų 

vystymosi raiDa  

Sudėtinga problema Lietuvos Krašto apsaugos ministerijai buvo 

valstybės sienų apsauga. Lietuvos sienos visur buvo atviros ir neturėjo 

jokių rimtesnių gamtos kliūčių. Pastatyti atskirus stipresnius įtvirtinimus 

(ne ištisa linija) buvo galima tik šalies viduje, tai yra prie Nemuno ir 

Dubysos upių bei dar keliose vietose. XX a. ketvirtajame dešimtmetyje 

kariuomenės vadas Stasys Raštikis savo plane numatė koncentruoti 

fortifikaciją rytų kryptimi, gynybai prieš Lenkiją ir Sovietų Sąjungą. 

Prezidentas Antanas Smetona ir ministras pirmininkas Juozas Tūbelis 

8-ojo pėstininkų pulko kuopa, kovojanti Daugpilio fronte, ant 
Daugavos upės kranto (1919). LCVA. P-18967.
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prieštaravo tokiam planui dėl politinių priežasčių. Pirmiausia manyta, 

kad įtvirtinimų statymas sukeltų baimę ir įtampą Lietuvos gyventojams, 

taip pat dėl neaiškaus kaimyninių valstybių požiūrio. Todėl buvo 

pasiūlyta ruošti įtvirtinimus prieš visas kaimynines valstybes išskyrus 

Latviją1. Vis dėlto ilgiausiai trukusios ir didžiausios pastangos 

įrengiant fortifikacinius įtvirtinimus buvo telkiamos pietryčių kryptimi 

prieš tuomet aktualiausią Lietuvos priešą – Lenkiją. Įtvirtinimai buvo 

statomi plačiu frontu, todėl jie galėjo būti panaudoti ir galimo Sovietų 

Sąjungos puolimo atveju. Maždaug ketvirtojo dešimtmečio viduryje 

iškilo būtinybė vystyti gynybos priemonių kompleksą prieš agresyviai 

nusiteikusią kaimyninę Vokietiją. 

Lietuvos karo inžinerijos pajėgų įkurimo data galime laikyti 

1919 m. sausio 13 d., kai Krašto apsaugos ministerijos įsakymu 

karininkas Nurkus buvo paskirtas 1-ojo inžinierijos būrio vadu. Tačiau 

jau 1919 m. vasario 1 d. įsakymu inžinierių (sapierių) būrio vadas buvo 

pakeistas, juo tapo Juozas Šmidtas. Pirmosiomis dienomis būrį sudarė 

keletas savanorių ir mobilizuotų buvusios carinės Rusijos kariuomenės 

puskarininkių. Inžinierių pajėgos įsikūrė Panemunės rajone Kaune, 

greta II-ojo pėstininkų pulko. Mokymai vykdavo po septynias valandas 

per dieną, iš kurių 3,5 valandos buvo skiriamos specializuotoms 

disciplinoms. Pirmieji Lietuvos kariuomenės inžinieriai buvo 1919 m. 

atvykęs savanoris Ananka (sausio 19 d.) ir viršila Juozas Veiselis 

(sausio 21 d.), o tų pačių metų vasario 28 d. jau tarnavo 16 karių.

1919 m. kovo 1 d. 1-asis inžinerijos būrys performuojamas 

į 1-ąją inžinerijos kuopą, o jos vadu paliktas J. Šmidtas. Nuo 

gegužės 2 d. pradėta formuoti 2-oji, o kiek vėliau ir 3-oji  inžinerijos 

kuopos, apjungtos į inžinerijos batalioną. Kuopos buvo sudaromos iš 

savanorių, o paskelbus pirmąjį naujokų šaukimą ir iš naujokų, gimusių 

1897 ir 1898 metais. Antroje 1919 metų pusėje pradėta kurti Atskiroji 

inžinerijos kuopa iš 1-osios ir dalinai iš 2-osios bei 3-osios kuopų. 

Naujai suformuotą kuopą sudarė 160 kareivių ir 2 karininkai. Iš 

Inžinerijos bataliono kuopai buvo perduoti 23 arkliai, 6 vežimai ir 

1  Raštikis S. Kovose dėl Lietuvos. Vilnius, t. 1, 1990, p. 329.

2 lauko virtuvės. Kareiviai buvo priversti dėvėti tiek savo drabužius, 

tiek perduotas vokiškas uniformas. Inžinerinių pajėgų papildymas 

naujokais vyko nesistemingai, be didesnės atrankos – dauguma 

jų buvo menkai išsilavinę žemdirbiai. Pagrindinė priežastis, kuri 

apsunkindavo inžinierių mokymą, buvo lėšų trūkumas. Stigo 

elementaraus inventoriaus, mokymai neretai vyko atvirame lauke, 

o braižymo lentą atstodavo aprūkusios kluono durys. Dėstyta iš 

prieš Pirmąjį pasaulinį karą išleistų Rusijos kariuomenės inžinierių 

apmokymui skirtų vadovėlių, nes nebuvo parengta lietuviška metodinė 

medžiaga. Mokymuose didžiausias dėmesys buvo skiriamas lauko 

fortifikacijai ir stovyklų įrengimui. 1919 – 1921 m. laikotarpiu karo 

inžinieriai daugiausiai vykdė tiltų ir kelių atstatymo darbus, šiek tiek  

buvo nuveikta įrengiant lauko fortifikacijas.

Pirmieji lauko fortifikacijos įrengimo darbai pradėti 1919 m. spalį, 

kai Atskirajai inžinerijos kuopai buvo duotas įsakymas sustiprinti 

pozicijas II pėstininkų pulko ir Kauno bataliono baruose. Inžinieriams 

buvo suformuluotas tikslas, padaryti pirminėje pozicijoje eilę atsparos 

punktų su tarpusavio ugnies ryšiu. Pozicija stiprinta ties Radviliškiu 

kovai su bermontininkais. Apkasai kasti pilno profilio ir su susisiekimo 

keliais, kai kur buvo įrengti kulkosvaidžių lizdai bei požeminės 

slėptuvės. Kasimo darbus, prižiūrint inžinieriams, atliko vietos 

gyventojai arba vietoje dislokuotos pėstininkų pajėgos.

Atskirosios inžinerijos kuopos būrys, veikęs III pėstininkų pulko 

bare prieš bolševikus, 1919 m. lapkritį pradėjo požeminių slėptuvių 

įrengimo darbus, kurios buvo skirtos tiek pėstininkų apgyvendinimui 

fronto sąlygomis (tapo itin aktualu artėjant žiemai), tiek apisaugoti nuo 

priešo ugnies. Kaip darbo jėga buvo naudojami vietiniai gyventojai ir 

pėstininkų pulko kariai. Nuo lapkričio 20 d. Joniškėlio bataliono bare 

pradėta stiprinti pirmoji linija, o po savaitės ją pabaigus, vykdytas 

antrosios pozicijų linijos įrengimas. Darbus dažniausiai atlikdavo 

naktimis, kad iš bolševikų pozicijų nebūtų galima nustatyti darbų vietų 

ir atskleisti taikinius priešo artilerijai bei kulkosvaidžiams.

1920 m. sausio 3 d. Atskirosios inžinerijos kuopos būrys, dirbęs 
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fronte prieš bolševikus, buvo padalintas į tris komandas, kurios dirbo 

prie III, VI ir IX pėstininkų pulkų. Pozicijų stiprinimo darbai tęsėsi iki 

kovo mėn., nes patvinusi Dauguvos upė nebeleido pabaigti darbų. Be 

to, tuo metu būrys buvo pervestas į III pėstininkų divizijos barą, kur 

kova vyko jau ne prieš bolševikus, o prieš Lenkijos kariuomenę.

1921 m. vasario 20 d. buvo duotas įsakymas dėl Atskirosios 

inžinerijos kuopos performavimo į atskirą Inžinerijos batalioną, kurio 

vadu vėl paskirtas J. Šmidtas. Performavimas vyko komplikuotai, nes 

du kuopos būriai buvo dislokuoti atskirai nuo kuopos štabo ir vykdė 

jiems anksčiau pavestas užduotis, kurios dar nebuvo užbaigtos, o 

papildomų inžinerijos karių nespėta parengti. Tokia padėtis sąlygojo, 

kad pradžioje kuopose tebuvo po 66–67 karius. Iš esmės tai buvo tik 

formalūs pakeitimai – Inžinerijos kuopa buvo pavadinta batalionu, 

o būriai – kuopomis. Tų pačių metų gegužės 29 d. dar galutinai 

nesuformuotas Inžinerijos batalionas buvo perorganizuotas į pulką, o 

prie jo prijungta iki tol atskirai veikusi Inžinerijos puskarininkių mokykla. 

Oficiali bataliono performavimo data yra 1921 m. birželio 19 d., kai 

majoras Šilingas raštu patvirtino bataliono sudėtį ir išleido įsakymą 

Nr.1 dėl Inžinerijos pulko sudėties. Pastarąjį sudarė penkios inžinierių 

(sapierių) kuopos, puskarininkių mokykla ir ūkio komanda. Dvi naujos 

kuopos buvo sukurtos perskirsčius karius iš trijų ankstesnių kuopų. 

4-oji kuopa buvo sukurta specialiai atvykstančių naujokų apmokymui, 

o 5 kuopa turėjo vykdyti tiltų bei kelių atstatymo darbus. Pulko vadas 

turėjo du padėjėjus: pirmajam buvo pavesta rikiuotės ir mokymo, 

antrajam – technikos sritis. Buvęs Inžinerijos bataliono vadas 

J. Šmidtas buvo paskirtas ūkio komandos vedėju. I ir III pėstininkų 

divizijų baruose dislokuotos inžinerijos kuopos buvo paliktos toliau 

vykdyti pozicijų stiprinimo darbus. Kaune Aukštojoje Panemunėje 

veikė Puskarininkių mokykla, Šančiuose buvo įsikūręs pulko štabas, 

ūkio komanda ir 4 kuopa, o kitos kuopos dislokuotos prie pėstininkų 

divizijų, kur vykdė darbus. 1923 m. pabaigoje Inžinerijos pulką 

sumanyta pertvarkyti, likviduojant 4 ir 5 kuopas, o karius perskirstant 

tarp kitų inžinerijos kuopų. Buvęs Inžinerijos pulkas sujungtas į du 

batalionus: 1) Rikiuotės batalionas sudarytas iš trijų inžinerijos kuopų ir 

inžinerijos kolonos; 2) Technikos batalionas – iš mokomosios kuopos, 

dirbtuvių ir sandėlių. 

Į inžinerines karo pajėgas naujokus pradžioje skyrė iš likusių 

nuo jau vykusių šaukimų į kitas karines struktūras vyrų. Naujokai 

atvykdavo ne vienu metu, kas apsunkindavo jų apmokymą. Nebuvo 

galima suvienodinti mokymų programos. Pirmiausiai stengtasi išmokyti 

rikiuotės, bendro pobūdžio statutų ir specialybės pagrindų. Apmokytus 

naujokus siųsdavo į 1, 2 ir 3 inžinerijos kuopas, kuriose jie iš esmės ir 

įgaudavo reikiamą specialybinį paruošimą daugiausiai per praktinius 

užsiėmimus. 1922 m. pradžioje Kauno puskarininkių mokykla surinko 

dvi puskarininkių ruošimo klases – inžinierių (sapierių) ir sprogdintojų. 

Kandidatų skaičius buvo itin mažas, nes visame Inžinerijos pulke tik 33 

kariai atitiko reikalavimus. Pulke buvo nuolat jaučiamas puskarininkių 

stygius, tad vadovaujantis karo vado įsakymu, 1922 m. gegužę 

apsikeista keliomis dešimtimis kareivių su Kauno miesto 

komendantūra. Pretekstu tokiems mainams pasitarnavo nuostata, 

kad per naujokų šaukimą į komendantūrą pateko labiau išsilavinę 

jaunuoliai. Tačiau tai nepagerino padėties, nes naujokai pasirodė 

esą panašaus lygio. Kita vertus, stengtasi pagerinti pačią naujokų 

mokymo programą, pavyzdžiui, 1921 m. naujokų apmokymams buvo 

skiriamos aštuonios savaitės, o 1922 m. kursas pailgintas iki dešimties 

savaičių. Nuo 1923 m. sausio 1 d. prie inžinerijos pulko štabo pradėjo 

veikti technikos kursai. Kursus turėjo išklausyti visi kuopų ir komandų 

karininkai, kurie buvo pulko štabe, taip pat iš kitų inžinerijos kuopų 

buvo deleguota po vieną karininką. Mokymo programoje didžiausias 

dėmesys buvo skiriamas kelių, tiltų ir mechanikos žinioms gilinti 

– 120 val., sprogdinimams – 80 val., fortifikacijai ir tvirtovėms – 

70 val., lauko telefonijai – 30 valandų. 1924 m. buvo įsteigti Aukštieji 

karo technikos kursai, kurių statybos skyrius suteikdavo inžinerijos 

karininkams geresnį techninį pasiruošimą. Kiek vėliau šie kursai buvo 

prijungti prie Aukštųjų karininkų kursų.

1926 m. sausio 1 d. Inžinerijos pulką ir kitas technikos dalis 
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Generalinis štabas sujungė į vieną Karo technikos pulką. Pulką sudarė 

trys batalionai: inžinerijos, technikos ir mokomasis. Inžinerijos pulko 

rikiuotės kuopos buvo prijungtos prie dviejų inžinerijos (pionierių) 

kuopų. Tokia struktūra buvo išlaikyta tik iki 1927 m. rugsėjo 1 d., kai 

iš technikos skyriaus buvo išskirtas inžinerijos batalionas. Inžinierių 

ruošimas vykdytas pagal naujus Karo technikos inspekcijos išleistus 

mokymo planus. Naujokų parengimo programa sutrumpinta iki 

keturių savaičių, tačiau buvo pailginta specialybinių disciplinų trukmė. 

1933 m. patvirtinta technikos dalių mokymo programa, kurios esmė – 

universalaus inžinerijos pajėgų eilinių bei puskarininkių paruošimas. 

Eilinis karys Balys Barysa prie žeminės. LCVA. P-14941.
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Sustiprinta pozicija III-sios divizijos bare (fragmentas). LCVA. 
F. 929, ap. 3, b. 323).
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Ketvirtajame dešimtmetyje inžinerijos pajėgų struktūra nusistovėjo ir 

esminių pokyčių nebuvo vykdoma.

ĮtvirtiNimai Prieš LeNkiją

 Lietuvos kariuomenės inžinerijos pajėgų veikimo pradžia fronte 

prieš Lenkiją galima laikyti 1920 m. sausio 3 d., kuomet Atskirosios 

inžinerijos kuopos vienas būrys buvo perkeltas į III pėstininkų divizijos 

barą ir ten pradėjo pozicijų stiprinimo darbus. 1921 m. birželio 5 d. 

karo inžinierių atliktų fortifikacijos darbų ruože nuo Nemuno iki Neries 

ataskaitinėje schemoje atvaizduota paskirų, tankiai išsidėsčiusių 

linijoje apkasų sistema, kuri iš abiejų pusių sudarydama dvi apkasų 

linijas supo Miežonių kaimą, esantį pora kilometrų užnugaryje nuo 

Kaišiadorių. Apkasų linija nuo Kaišiadorių į šiaurę ėjo kairiuoju Lomenos 

upės krantu iki pat Neries, o į pietvakarius palei dešinįjį Strėvos upės 

krantą iki Nemuno. Beveik visame ruože priešais apkasus pastatytos 

vienos eilės spygliuotos vielos užtvaros2. III pėstininkų divizijos baro 

pozicijų įtvirtinimo klausimas buvo itin skubus, tačiau darbų vykdymas 

buvo trikdomas nepakankamu karo inžinerijos karininkų skaičiumi. 

Pavyzdžiui, į divizijos vado prašymą atsiųsti daugiau inžinierių 

karininkų, kad darbai būtų atliekami efektyviau, 1921 m. birželio 18 d. 

buvo gautas atsakymas, jog bent jau laikinai reikia tenkintis anksčiau 

į diviziją priskirtais keturiais inžinerinių pajėgų karininkais3. Darbus 

vykdė 1 ir 3 inžinerijos kuopos, kurių sudėtyje buvo kiek daugiau nei 

po šešiasdešimt kareivių. Tokių pajėgų nepakako atlikti užduotis, tad 

buvo pasitelkiami bare dislokuotos pėstininkų divizijos kariai ir vietiniai 

gyventojai. Įrankius ir pozicijų įtvirtinimams reikalingą medžiagą tiekė 

Inžinerijos pulko štabas. 1921 m. rugpjūtį 1 inžinerijos kuopa buvo 

perkelta į Kauną, o po dviejų mėnesių persiųsta į Vilkiją taisyti kelių 

bei tiltų.

III pėstininkų divizijos pamatinė įtvirtinimų linija ėjo ruože 

2  Įstiprintos pozicijos Nemunas – Vilija // LCVA. F. 929, ap. 3, b. 323, l. 17.
3  Generalinio štabo raštas III pėstininkų divizijos vadui // LCVA. F. 929, ap. 
3, b. 323, l. 18.

Bartkūnai – Antakalnis – Miežonys – Palomenė – Lomenai – Rukla. 

Bendras pozicijos ilgis sudarė 35 km. Iškasta 119 atskirų apkasų, 

kurių vidutinis ilgis siekė 50 metrų. Apkasai buvo pritaikyti šaudyti nuo 

dugno, banketai nebuvo įrengti. Spygliuotos vielos užtvaros suręstos 

20–100 m atstumu nuo apkasų. Apie 70% užtvarų turėjo tris, o 

30% – dvi eiles medinių kuolų. Miškingoje vietovėje į pietus nuo Ruklos 

apie 3 km atkarpoje užtvaros buvo padarytos tik iš rąstų ir šakų. Šalia 

geležinkelio Kaišiadorys – Kaunas iš abiejų bėgių pusių buvo įrengtos 

dvi dengtos pozicijos sunkiesiems kulkosvaidžiams, vienas tokio 

pat tipo kulkosvaidžio lizdas įrengtas prie geležinkelio Kaišiadorys – 

Jonava. Neigiamu įtvirtinto ruožo veiksniu laikyta dešiniajame sparne 

priešais 2 km atstumu buvusi aukštuma, nuo kurios atsivėrė geras 

pozicijų, besidriekiančių nuo Nemuno iki Miežonių, matomumas. 

Atsitraukimo–tiekimo kelių dešiniajame sparne buvo paruošta 

pakankamai, tačiau jie irgi buvo atviri. Didžiąja dalimi tai nulėmė 

minėtos aukštumos, palankios priešo pajėgoms, išsidėstymas ir miško 

priedangos stoka. Tuo tarpu kairiajame III pėstininkų divizijos fronto 

sparne dėl miškų gausos keliai buvo gerai užmaskuoti, tačiau jų būta 

per mažai4.

1921 m. rugpjūčio viduryje galima įžvelgti svarbius pakeitimus 

III pėstininkų divizijos baro įtvirtinimų sistemoje. Inžinerijos pulko 

vadas Šilingas pateikė Generaliniam štabui minėtojo baro pozicijų 

ties Kaišiadorimis papildymo projektą, pagal kurį apkasų linija turėjo 

būti papildyta priešakinėmis linijomis, tuomet Kaišiadorys atsidurtų 

užnugaryje, tačiau pietvakarių kryptimi besitęsianti apkasų linija paliktų 

Žiežmarius priešais pozicijas. Jau nuo 1921 m. rugpjūčio 22 dienos 

numatytas darbų vykdymas5. Iš esmės tai ženklino priešakinės linijos 

kūrimą.

Priešakinė pozicija tęsėsi nuo Nemuno iki Neries per Viekanius – 

Morkūnus – Kertoviškes – Budnikus – Prozoriškes – Kasperiškes. Linija 

4  Atlikti ir projektuojami inžinieriniai darbai III pėstininkų divizijos ruože // 
LCVA. F. 929, ap. 3, b. 410, l. 3.
5  Įtvirtinimų projektas prieš stotį Kaišiadorys // LCVA. F. 929, ap. 3, b. 323, l. 
64.
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Fortifikacijos darbai. Aukštųjų karininkų kursų inžinerijos skyriaus 
2-oji laida. (1927) LCVA. P-14908.
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nusidriekė apie 55 km ir apėmė visas ruože buvusias aukštumas, kas 

užtikrino gerą apžvalgą ir apšaudymo lauką. Pozicija buvo sudaryta iš 

vienos eilės apkasų be jokių papildomų kliūčių. Apkasai pastatyti be 

banketų, pritaikyti šaudymui nuo dugno. Šiame ruože turėjo būti tik 

pristabdytos priešo pajėgos, kol įgula pasiruoš gynybai pagrindinėje 

III pėstininkų divizijos įtvirtintoje linijoje. Kita svarbi užduotis buvo 

apginti Kaišiadorių geležinkelio mazgą6.

I pėstininkų divizijos bare 1921 m. buvo dislokuota 2 inžinerijos 

kuopa. Ji buvo kilnojama išilgai demarkacinės linijos ir visame divizijos 

bare organizavo bei vykdė pozicijų stiprinimo darbus. Šiaurės rytų 

Lietuvoje buvusiame I pėstininkų divizijos bare įtvirtinto ruožo statyba 

vyko kiek aukščiau Šventosios upės nuo Upninkėlių, per Veprius iki 

Davidiškių palei dešinįjį Šventosios krantą. Įtvirtinimų liniją, kaip ir 

II pėstininkų divizijos bare, sudarė atskirų apkasų sistema, kurioje 

vidutinis apkaso ilgis buvo 30 metrų. Iš viso iškasti 129 apkasai, kurių 

beveik kiekvienas turėjo po atvirą lizdą kulkosvaidžiui. Visi apkasai 

padaryti profiliu šaudymui stačiomis. Dengtų apkasų nebuvo įrengta. 

Spygliuotos vielos užtvarų nespėta padaryti, tačiau viela jau buvo 

atgabenta į Ukmergę ir paruošta pakankamai kuolų (5000 vnt.), 

kad prireikus per trumpą laiką būtų įmanoma svarbiausiose vietose 

priešais apkasus įrengti kliūtis. Tų pačių metų rugsėjį svarbiausi darbai 

jau buvo baigti ir 2 inžinerijos kuopa buvo perkelta į Vieliškius, kur 

dalyvavo manevruose.

Remiantis I pėstininkų divizijos vado 1921 m. lapkričio 4 d. 

pranešimu, labiausiai nerimauta dėl silpnųjų įtvirtinto ruožo vietų, 

kuriose priešui buvo palikta galimybė apeiti įtvirtintas pozicijas, nes 

6  Atlikti ir projektuojami inžineriniai darbai III pėstininkų divizijos ruože // 
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 410, l. 3.

Šventosios upė daugelyje vietų buvo sekli ir lengvai perbrendama, 

o dėl per silpnai įrengtų pozicijų, jose įsitvirtinusi divizija nebuvo 

pajėgi laikytis ilgesnį laiką. Divizijos vadas pasiūlė nutraukti tokio tipo 

įtvirtinimų ruošimą, nes divizijos kariai galėjo per porą valandų įvykdyti 

adekvačių apkasų iškasimą esant grėsmei ir tai atlikti labiausiai 

tikėtinoje susirėmimo vietoje7. Tačiau toks siūlymas buvo atmestas 

ir įsakyta tęsti įtvirtinto ruožo palei dešinįjį Šventosios upės krantą 

statybos darbus8.

Kairiajame Šventosios upės krante I pėstininkų divizijos įtvirtinimų 

linija tęsėsi nuo Šventosios upės (šiauriau Kunigiškių) iki vietovės kiek 

aukščiau Knyžlaukio. Ši atskirų apkasų juosta turėjo dengti priėjimą 

prie Veprių tilto. Linijoje buvo išdėstyti 9 atviri kulkosvaidžių lizdai, 

integruoti į atskirus apkasus. Apie Ukmergę kairiuoju Šventosios 

upės krantu (Kapustėlė – Slobotka – Jodkiškis – Siesarties upė) 

buvo padaryta puslankio formos atskirų apkasų linija, kuri buvo 

keletą kilometrų nutolusi nuo miesto. Dešinysis linijos sparnas beveik 

atsirėmė į Šventosios upę toje vietoje, kur kitapus upės prasidėjo 

dešiniojo kranto apkasų linija. Taip buvo išpildyta vientisos apkasų 

sistemos koncepcija, neatsižvelgiant, kuriame krante ėjo toji linija. Nei 

kairiojo, nei dešiniojo kranto gynybos linija neturėjo spygliuotos vielos 

užvarų9.

1921 m. vasarą vykdyti aktyvūs darbai įtvirtinimui pozicijos 

II pėstininkų divizijos pozicijos įtvirtinimui bare ties Jonava. 

1921 m. lapkričio 17 d. atliktų darbų schemoje pažymėta atskirų apkasų 

linija einanti nuo kairiojo Neries kranto ties Rukla iki plento Jonava 

– Kaunas. Daugelyje vietų įrengti atsitraukimo apkasai. Spygliuotos 

vielos užtvaros padarytos tik mažoje atkarpoje ties Rukla10. Tačiau iki 

1923 m. vasaros visoje linijoje priešais apkasus jau buvo padarytos 

7  I pėstininkų divizijos pareiškimas kariuomenės vadui // LCVA, f. 929, ap. 3, 
b. 323, l. 75.
8  Generalinio štabo viršininko pirmojo padėjėjo raštas I  pėstininkų divizijos 
vadui // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 323, l. 76.
9  1923 m. gynybos linijų schema // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 410, l. 53.
10  1921 m. vasarą padarytų įtvirtinimų ties Jonava schema // LCVA, f. 929, 
ap. 3, b. 323, l. 81.

Alytaus įtvirtinimų planas, sudarytas 1925 m. vykdant tvirtovės 
rekognoskavimą. LCVA. F. 929, ap. 3, b. 520.
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trijų eilių spygliuotos vielos užtvaros.

3 inžinerijos kuopos vadas kapitonas Sidaravičius 

1922 m. birželio 19 d. pateikė Inžinerijos pulko vadui svarstyti 

įtvirtinimų linijos Užusaliai – Neveronys – Karmėlava projektą. Tai 

turėjo būti atsparos punktų idėjos pagrindais sudaryta įtvirtinimų linija. 

Pozicijos privalėjo atlikti tarpinės gynybos funkcijas ruože Jonava – 

Kaunas. Atsparos punktas ties Užliedžiais buvo numatytas bataliono 

dydžio daliniui. Bendras apkasų bendras ilgis turėjo sudaryti 550 m, 

apie 2 km susisiekimo apkasų, 6 atviros pozicijos sunkiesiems 

kulkosvaidžiams, apie 12 km spygliuotos vielos užtvarų. Pozicijos 

frontas turėjo tęstis 5 km, o numatytas gylis – 2 kilometrai. Taip pat 

bataliono dydžio daliniui turėjo būti įrengta poziciją ties Turžėnais: 

450 m apkasų, 1 km susisiekimo apkasų, 6 atviri lizdai sunkiesiems 

kulkosvaidžiams, 10 km spygliuotos vielos užtvarų, fronto ilgis 

numatytas – 6 kilometrai. Atsparos punktas ties Neveronimis 

projektuotas gintis kuopos dydžio įgulai: 300 m bendras ilgis atskirų 

apkasų, 400 m susisiekimo apkasų, 2 atviri sunkiųjų kulkosvaidžių 

lizdai, 6 km spygliuotos vielos užtvarų, fronto ilgis numatytas apie 

3,5 km, pozicijos gilumas – 2 kilometrai11. Kaip matyti iš pridėtos prie 

projekto įtvirtinimų schemos, linija būtų užėmusi strategiškai gerą vietą 

ir, apimdama platų frontą, turėjo sudaryti priešui rimtą kliūtį artėjant 

prie Kauno tiek plentu, tiek geležinkeliu Kaišiadorys – Kaunas. Tačiau 

dėl archyvinių šaltinių trūkumo, nepavyko išsiaiškinti, ar projektas 

buvo patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti, ar liko tik planuose.

1924 m. buvo peržiūrima galimybė, palikti Krašto apsaugos 

ministerijos žinioje buvusios Alytaus tvirtovės objektus ir 

adaptuoti šį kompleksą (ar jo dalį) valstybės gynybos reikalams. 

1925 m. gegužės 7 d. Operacijų skyriaus viršininko išvadose dėl 

tvirtovės aktualumo sakoma, jog fortai įrengti aukštumose, kas 

suteikia gerą apžvalgą bei apšaudymo lauką (kai kur iki 2 km), o 

atsižvelgiant į galimą priešo puolimo kryptį aptariamajame sektoriuje 

(šiaurės rytai), ypatingos reikšmės turėjo IV fortas, buvęs prie plento 

11  Inžinerijos pulko 3 sapiorų kuopos vado raportas // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 
384, l. 39.

Alytus–Seirijai ir vienintelė 169 tvirtovės baterija, įrengta visoje 

apylinkėje dominuojančioje aukštumoje. Šiauriau suformuotas 

III fortas prie geležinkelio Alytus–Simnas buvo antraeilės reikšmės. 

Tuo pačiu pastebėta, kad įtvirtinimai reikalavo papildomų inžinerinių 

patobulinimų, siekiant pritaikyti juos gynybai12. Aptikti archyviniai 

šaltiniai neskelbia, ar iš tiesų buvo imtasi priemonių pritaikyti Alytaus 

tvirtovės fortus ir bateriją Lietuvos kariuomenės panaudojimui. Tačiau 

2007 m. straipsnio autoriui atlikus minėtų objektų lauko tyrimus, buvo 

pastebėta, kad minėtoje tvirtovės baterijoje yra ganėtinai aiškiai išlikę 

apkasų sistemos kontūrai su dvigubomis („Y“ formos) kulkosvaidžių 

pozicijomis. Surinkti duomenys leidžia hipotetiškai manyti, jog karo 

atveju vis dėlto buvo pasirengta panaudoti bent aktualiausius tvirtovės 

objektus.

Po nepriklausomos Lietuvos ir kaimyninės Lenkijos susidūrimų 

dar 1919 m., greitai įsitikinta Lenkijos kariuomenės potencialu, 

vykdyti karinius veiksmus bet kurioje Lietuvos vietovėje, keliant 

pavojų tuometinei sostinei – valstybingumo šerdžiai – Kaunui. Tada 

tapo aktualus ir Kauno tvirtovės objektų panaudojimo karo tikslams. 

1920 m. lapkričio 6 d. Karo technikos skyriaus viršininko įsakymu buvo 

atlikta Kauno tvirtovės apkasų ir spygliuotos vielos užtvarų apžiūra. 

Nustatyta, kad dauguma carinės tvirtovės apkasų stipriai apgriuvę, 

o vielų užtvaros suardytos13. Tuomet apsiribota tik įtvirtinimų būklės 

nustatymu, o tvarkymo ar rekonstrukcijos darbai nebuvo atliekami. 

Dėmesys pirmiausiai buvo koncentruojamas į fronto linijos stiprinimą.

Kauno gynybai liko svarbi įtvirtinimų linija Nemunas – Vieškūnai 

– Narėpai – Neris, pradėta statyti dar carinės Rusijos metais, o Kauno 

tvirtovę užėmus kaizerinės Vokietijos kariuomenei, linija buvo stipriai 

modernizuota betoniniais įtvirtinimais, dalis iš jų buvo su metaliniais 

stebėjimo bokšteliais. 1923 m. konstatuota, kad linija nėra išbaigta ir 

reikalavo patobulinimų. Tuo metu 10 km liniją sudarė tankiai išdėstyti 

12  Operacijų skyriaus viršininko raportas Vyriausiojo štabo viršininkui // 
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 520, l. 7.
13  Karo technikos viršininko pareiškimas Generalinio štabo viršininkui // 
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 202, l. 6.
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(20–50 m atstumu vienas nuo kito) 165 betoninės konstrukcijos 

įtvirtinimai (kulkosvaidžių lizdai, stebėjimo pozicijos ir blindažai), 

apkasai ir prieš juos suregztos trijų eilių spygliuotos vielos užtvaros. 

Ruožo vertę didino tai, kad efektyviai išdėstytų kulkosvaidžių lizdų 

ugnis galėjo naikinti priešo pajėgas išilgai visos linijos.14

Žymiai daugiau diskusijų bei sumanymų galima matyti 

archyviniuose šaltiniuose dėl Kauno tvirtovės galimo panaudojimo. 

1928 m. vasario 18 d. inžinerijos pajėgų majoras Antanas Novickis 

akcentavo, kad: „ <...> Kauno tvirtovės liekanų ardymą reiktų 

uždrausti, nes esamieji įrengimai, kad ir nustojo aktyvės reikšmės, 

14  3-os pėstininkų divizijos baro įtvirtinimų legenda // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 
410, l. 3.

Inžinerinio skyriaus kariai praktikos darbų metu. (1928).
LCVA. P-5113.
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kaip fortai, vis tik niekuomet nenustos buvę svarbiais <...>, kuriuos 

sumani Vadovybė galės puikiai išnaudoti, pasiekdama nemažą jėgų 

ekonomiją ir saugumą“15.

1928 m. balandžio 24 d. buvo parengtas projektas, įkurti 

Nuolatinę Kauno tvirtovės komisiją, kurios pirmininku būtų Karo 

technikos viršininkas, o nariais Generalinio štabo valdybos atstovas 

ir Tiekimo valdybos atstovas. Komisija turėjo veikti su tiesiogine 

atskaitomybe Vyriausiojo štabo viršininkui. Jos kompetencijoje turėjo 

15  Inžinierinių pajėgų majoro raportas Susisiekimo skyriui // LCVA, f. 929, ap. 
3, b. 635, l. 5.

Karo mokyklos fortifikacijos darbai, vadovaujant kapitonui Pabe-
dinskui. LCVA. P-5114.
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būti visi, su Kauno tvirtovės objektais susiję klausimų svarstymai, 

projektų ruošimas dėl naujų Kauno įtvirtinimų įrengimo, Kauno ir jo 

apylinkėse buvusių įtvirtinimų maskavimo klausimai, civilinės statybos 

kontrolė įtvirtinimų zonose16. 1929 m. liepos 25 d. komisija nutarė, kad 

Kauno tvirtovė juridiškai nebeegzistavo, nes nebebuvo tokių elementų 

kaip tvirtovės komendantas, valdyba ir įgula. Todėl tvirtovės liekanų 

kompleksas buvo įvardintas kaip įtvirtintas Kauno rajonas. Minėtasis 

dokumentas de jure užbaigė Kauno tvirtovės egzistavimą, kuris jau 

XX a. trečiojo dešimtmečio pradžioje, sustabdžius Kauno tvirtovės 

komendanto ir valdybos veiklą, faktiškai buvo nutrauktas. 

1934 m. Generalinio štabo parengtame raporte Krašto apsaugos 

ministrui rašoma, kad Kauno tvirtovės17 svarba tuo metu buvo 

nepaneigiama. Kaunas nuo valstybės sienos buvo nutolęs per dviejų 

dienų priešo pėstininkų žygio nuotolį, todėl operatyviai veikdamos 

priešo pajėgos galėjo surengti staigų puolimą ir suduoti smūgį valstybės 

sostinei. Be to, atsižvelgiant į tuometinių potencialių priešininkų – 

Lenkijos ir Vokietijos – kariuomenių pajėgumus, tapo akivaizdu, kad 

svarbiu besiginančios Lietuvos kariuomenės veiksniu, kuris bent kiek 

sušvelnintų kovojančių jėgų santykį, turėjo tapti įtvirtinimai. Išvada 

dėl Kauno tvirtovės vietos laikinos sostinės gynybos plane skambėjo 

taip: „Pritaikius senus, kame reikia pastačius keletą naujų pastatų–

įtvirtinimų, Kauno tvirtovė galėtų būti sėkmingai panaudota Kauno 

gynimui“18.

Kauno gynimo planas ir Kauno tvirtovė susilaukė ir aštrios 

16  Nuolatinės Kauno tvirtovės komisijos projektas // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 
635, l. 9.
17  Archyviniuose dokumentuose ir po 1929 m. vyrauja ne „Kauno įtvirtinto 
rajono“, o „Kauno tvirtovės“ pavadinimas.
18  Generalinio štabo raportas Krašto apsaugos ministrui dėl Kauno tvirtovės 
panaudojimo // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 932, l. 19.

kritikos aukštame karo vadovybės lygyje. 1936 m. pėstininkų divizijos 

vadas rašte Kariuomenės štabo viršininkui išdėstė argumentus, 

kuriais remiantis siūlė patobulinti 1932–1934 m. sudarytą Kauno 

gynybos planą. Divizijos vadas teigė, kad: 1) Kauno tvirtovė neteko 

savo reikšmės, nes buvo statyta pagrinde orientuojantis gynybai tik 

iš vienos krypties – iš vakarų; 2) anksčiau buvę geros būklės Kauno 

tvirtovės įtvirtinimai, tarpukariu galėjo būti panaudoti kaip „paprasti 

lauko įtvirtinimai“, priešui puolant iš vakarų, pietų arba pietryčių, o 

vokiečių okupacijos metu įrengta linija Vieškūnai – Narėpai galėjo būti 

panaudoti gynybai iš rytų ir šiaurės rytų, tačiau privalėjo būti įrengtas 

bendras įtvirtinimų ruožas (Nemuno aukštupis – Neris – Šventoji), nes 

tik bendrame fronte, su veikiančia lauko kariuomene buvo įmanomas 

Kauno miesto gynimas; 3) siūlyta atskirai nuo lauko kariuomenės 

formacijų sudaryti Kauno gynimo įgulą, kurios viršininkas ir štabas 

privalėtų rūpintis buvusiais įtvirtinimais ir jų tobulinimu19. Šie pėstininkų 

divizijos vado argumentai padeda geriau suvokti Lietuvos gynybos 

koncepcijos, paremtos fortifikaciniais įrengimais, problemos opumą 

tuometinėje ginkluotojų pajėgų vadovybėje.

Kauno miesto plėtrai daugiausiai buvo išnaudojami žemės plotai 

į šiaurės rytus nuo centro, tai yra VI ir VII fortų kryptimi. Civiliniais 

pastatais užstatytas sektorius kėlė sunkumų galimai Kauno gynybai 

centrinio pylimo (tarp Nemuno ir Neries) ir  minėtų fortų ruože. Be 

to, linija nebuvo palanki dėl per menko atstumo nuo miesto centro 

ir tvirtovės rajone buvusių perkėlų per Nemuną bei Nerį. Todėl buvo 

nutarta Kauno miesto gynybai, priešui puolant iš rytų, pagrindinį 

dėmesį sutelkti linijoje Vieškūnai – Vaistariškės20. Kita vertus, tvirtovės 

19  1936 m. gruodžio 18 d. pėstininkų divizijos vado raštas Kariuomenės 
štabo viršininkui // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 932, l. 68.
20  1936 m. Generalinio štabo raštas Karo technikos viršininkui // LCVA, f. 

...Kasmet stiprėjant mūsų Vyriausiojo štabo kvalifikuotom jėgom ir atsistojus priešaky krašto gynimo reikalo 
J. E. Ponui Respublikos Prezidentui, mintis  apie ypatingą Kauno rajono reikšmę ir svarbą nepriklausomybei 
išlaikyti, nuolat aiškėja ir eina stipryn. Kaunas buvo ir bus labai svarbiu strateginiu punktu. Kauną reikės ginti...
(Iš Nuolatinės Kauno tvirtovės Komisijos posėdžio protokolo, 1929 m. liepos 25 d.).
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centrinis pylimas šiame ruože buvo palankiai vertinamas kariniam 

panaudojimui dar ir 1937 metais. Komisija, sudaryta iš Generalinio 

štabo narių, 1937 m. gruodžio 1 d. apžiūrėjusi centrinį Kauno tvirtovės 

929, ap. 3, b. 932, l. 64.

pylimą tarp Nemuno ir Neries nustatė, kad pylimas, ypač į rytus nuo 

Ukmergės plento (dėl ne tokio tankaus užstatymo), dar galėjo būti 

panaudotas miesto prieigoms iš šiaurės rytų ir rytų pusių ginti. Tačiau 

įvertinant tai, kad statyba nebuvo varžoma, pylimo reikšmė palaipsniui 

mažėjo ir ilgainiui tiko tik kaip priedanga mūšiams jau pačiame 

mieste21.

1935 m. sausio 26 d. Kariuomenės vadas įsakė Karo technikos 

viršininkui sudaryti projektą Kauno tvirtovės įtvirtinimams atnaujinti 

ir papildyti. Projektas turėjo apimti Kauno tvirtovės pietų periferijos 

įtvirtinimus bei Vieškūnai – Vaistariškės linijos įtvirtinimus. Pozicijos 

turėjo būti pritaikytos gintis dviem pėstininkų pulkams ir artilerijai. Taip 

pat privalėjo paruošti naujų įtvirtinimų projektą ginti Jonavą (vienam 

pėstininkų batalionui) ir Ukmergę (vienam pėstininkų pulkui). Buvo 

iškeltas reikalavimas, kad įtvirtinimai būtų geriau apsaugoti nuo 

priešo ugnies, tad sunkiųjų kulkosvaidžių pozicijos turėjo būti įrengtos 

dengtose aktyviose slėptuvėse.22

1934 m. gegužės 1 d. Vyriausiojo štabo viršininkas davė 

leidimą, panaudojant mokymams skirtas lėšas, tais pačiais metais 

karo inžinieriams pastatyti vieną gelžbetoninį kulkosvaidžio lizdą su 

ambrazūromis ir stebėjimo anga. Įtvirtinimui buvo parinkta vieta Kauno 

tvirtovės centrinio pylimo redute, buvusiame į rytus nuo plento Kaunas 

– Jonava ir į šiaurės vakarus nuo VI forto. Apšaudymo kampas siekė 

beveik 60 laipsnių, dešinėje pusėje ugnis dengė VI forto priešfortinę 

zoną. 23 

Itin opus klausimas buvo svarbiausių geležinkelių tiltų apsauga 

21  Centrinio pylimo 1937 m. gruodžio 1 d. apžiūros protokolas // LCVA, f. 
929, ap. 3, b. 932, l. 90.
22  Įsakymas Karo technikos viršininkui // LCVA, f. 1364, ap. 3, b. 414, l. 3.
23  Generalinio štabo valdybos viršininko raštas Karo technikos viršininkui // 
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 843, l. 3.

Kariai Jonavos tilto sleptuvėje Nr. 2. (1937 m. lapkričio 4 d.). Dėl 
nepakankamo kazemato aukščio ir ambrazūros išdėstymo karys 
turėjo šaudyti nepatogioje pozoje (LCVA. F. 1364, ap. 2, b. 48).
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nuo užėmimo ar užminavimo. XX a. ketvirtame dešimtmetyje šį 

klausimą imta spręsti pasitelkiant modernias patvariosios fortifikacijos 

priemones – buvo statomos gelžbetoninės aktyvios slėptuvės. Šioms 

priemonėms buvo skiriamas didelis dėmesys, tad derėtų aptarti 

išsamiau bene sudėtingiausią konstrukciškai įgyvendintą projektą 

tarpukario Lietuvoje.

1937 m. liepą inžinerijos majoras Juozas Vitkus paruošė 3 aktyvių 

gelžbetoninių slėptuvių įrengimo, prie Jonavos geležinkelio ir plentinio 

tiltų, projektą. Slėptuvių ambrazūrų kampai matuoti tiksliai parenkant 

taškus – paklaida galėjo sudaryti 2–3 laipsnius. Ambrazūrų įrengimui 

pagal projektą reikėjo pagaminti išardomus modelius iš lentų ir juos 

pastatyti numatytoje slėptuvės šaudymo angos vietoje. Angų–modelių 

Inžinerinio skyriaus kariai praktikos darbų metu (1928). LCVA. 
P-779.
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koregavimas vyko kuo labiau priartėjant prie realios situacijos 

imitavimo, tad buvo naudojamas „Mauser“ šautuvas ir lengvasis 

kulkosvaidis „Brno“. Galutinai nustačius ambrazūrų modelius pagal 

konkrečiai tai ambrazūrai suprojektuotą šaudymo lauką, angų klojiniai 

buvo tvirtinami prie slėptuvės sienų klojinių, tuomet buvo pašalinami 

mediniai šaudymo angų modeliai ir klojiniai užpildomi betonu su 

armatūra. Betonavimo darbus buvo numatyta atlikti be pertraukų, 

norint pasiekti bendrą maksimalų tvirtumą ir konstrukcinį vientisumą. 

Darbams geležies armatūra buvo pristatoma iš geležinkelių valdybos, 

cementas, atsižvelgiant į atliktus Vytauto Didžiojo universiteto statybos 

Fortifikacijos darbai. Aukštųjų karininkų kursų inžinerijos skyri-
aus 2-oji laida (1927). LCVA. P-14913.
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medžiagų laboratorijos atliktus bandymus, buvo pirktas iš danų 

firmos „Alborg“, žvyras vežtas iš Kėdainių karjero, skalda naudota iš 

vietos akmenų (diametras 2–6 cm). Jau vykdant darbus buvo atlikta 

trečios slėptuvės statybų vietos korekcija – ji pastatyta 7 m toliau nuo 

Neries, kad išvengtų paplovimo. Geresniam matomumui pasiekti, kai 

kurios šaudymo angos buvo sukeistos vietomis. Pirmoje slėptuvėje 

buvo įrengta po papildomą ambrazūrą ir stebėjimo angą. Pirmiausia, 

1937 m. rugsėjo 24 d., buvo užbaigti betonavimo darbai antroje 

slėptuvėje, po to, spalio 14 d., – trečioje slėptuvėje, o lapkričio 4 d. 

– pirmoje slėptuvėje. Po penkių savaičių buvo nuimti klojiniai, iki 

gruodžio 4 d. numatytos slėptuvių vietos buvo užpiltos žemėmis ir 

apklotos velėna, siekiant jas užmaskuoti. 

Pastatytų slėptuvių ugnies veikimo plane buvo keliamos itin 

svarbios užduotys. Tiek geležinkelio, tiek plentinis Jonavos tiltai buvo 

ginami visų trijų slėptuvių. Pirma slėptuvė su 6 angomis šautuvams 

ir 1 kulkosvaidžiui turėjo ginti zoną  virš tiltų, antra ir trečia slėptuvės 

su 7 angomis šautuvams ir 1 kulkosvaidžiui saugojo priartėjimą prie 

tiltų ir svarbių jų konstrukcinių elementų (užminavimui trukdyti). Pirma 

slėptuvė flankavo antrą iš dviejų pusių, tuo tarpu antroji slėptuvė 

flankavo iš vieno šono pirmą ir iš abiejų šonų trečią slėptuves. Trečia 

slėptuvė iš abiejų pusių ugnimi dengė antrą ir dalinai pirmą slėptuves, 

apšaudant priėjimus prie geležinkelio pylimo nuo Jonavos pusės. 

Prie tiltų nebuvo galima priešui priartėti, neapšaudant nors vienai 

slėptuvei. Kad išvengti pačių slėptuvių užminavimo, buvo įrengtos 

tokios ambrazūros, pro kurias gynėjai galėjo išmesti puolamąsias 

granatas ir taip likviduoti priešą neapšaudomoje zonoje. Slėptuvės 

buvo pritaikytos atlaikyti vienetinius 75–77 mm kalibro artilerijos 

sviedinių pataikymus. Objektų pamatų, sienų ir perdengimų storis 

prieš tokius kalibrus buvo apskaičiuotas pasitelkiant kitų valstybių 

analogus bei karo praktiką. Derėtų atkreipti dėmesį, kad slėptuvių 

ugnies plane buvo rekomenduota, slėptuvių gynėjus apginkluoti 

automatiniais ginklais, nes nakties metu šautuvų ugnis tolimesniuose 

atstumuose pradėtų silpti24. Nors vėliau, jau vykdant statybas, pačios 

ambrazūros buvo pritaikytos kuo idealesniam šaudymui „Mauser“ 

šautuvais. Ambrazūros buvo įrengtos nustatant tokius kampus, kad 

iš vienos slėptuvės šaudymo angų nebūtų galima šaudyti į gynėją, 

stovintį prie kitos slėptuvės angos. Taip buvo norima apsaugoti 

besipriešinančių slėptuvių karius nuo apšaudymo iš priešo užimtos 

kurios nors slėptuvės. Visos slėptuvės, išskyrus dalinai pirmą, buvo 

gerai maskuojamos aplinkoje. Geresnei maskuotei buvo numatyta 

įtvirtinimų prieigas papildomai apželdinti žilvičiais, o vėliau kontroliuoti 

jų augimą, kad nebūtų sumažintas matomumas, šaudymo laukas ir pati 

objektų maskuotė. Prie geležinkelio tilto iki tol buvusius blokhauzus25 

buvo nutarta likviduoti, kad jie priešo artilerijai nedemaskuotų tiltų ir 

pačių slėptuvių lokalizacijos26.

Galima pastebėti, kad slėptuvės turėjo tam tikrų trūkumų, kurie 

paaiškėjo jau atliekant statybos darbus, tačiau nebuvo ištaisyti. Projekto 

autoriaus 1938 m. balandžio 11 d. raporte Inžinerijos bataliono vadui 

išdėstytos pastebėtos klaidos, kurių ateityje turėtų būti išvengta statant 

panašius objektus: 1) ambrazūrų aukštis nuo grindų tesiekė 1,16 m ir, 

atlikus bandymą praktikoje, buvo pripažintas per mažu, todėl ateityje 

rekomenduota aukštį padidinti iki 1,35 m; 2) slėptuvės aukštis viduje 

buvo per mažas – 1,85 m, ateityje numatyta daryti 1,90–1,95 m; 3) 

pildant panašius projektus, numatyta įrengti ventiliacijos angas (antroje 

ir trečioje slėptuvėse po pataisų buvo padaryta po 1 ventiliacinę angą); 

4) rekomenduota ambrazūrose iš vidaus įrengti metalinius skląsčius; 

5) siūlyta naudoti 1,5–4 cm skaldą, nes dėl tankaus armatūros tinklo 

24  Plane rekomenduota naudoti trasuojančių kulkų ugnį, kuri palengvina jos 
korekciją.
25 Gynybinis statinys, pritaikytas šaudyti iš kulkosvaidžių ir artilerijos pabūklų į 
visas puses bei turintis įgulos apgyvendinimo paskirtį.
26  Jonavos tilto slėptuvių ugnies plano paaiškinamasis raštas // LCVA, f. 
1364, ap. 2, b. 48, l. 28.
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naudota 2–6 cm skalda pasirodė per stambi27.

Kariuomenės vadas S. Raštikis 1939 m. rugpjūčio 29 d. 

direktyvoje nurodė, kad Ukmergės priedangos rinktinės bare priešas 

puolimą greičiausiai vykdytų dviem kryptimis Širvintos – Vepriai 

– Šėta ir Širvintos – Ukmergė – Pagiriai. Atsižvelgiant į finansinių 

išteklių ribotumą, įsakytą gelžbetonines aktyviąsias slėptuves įrengti 

itin kruopščiai parinktose vietose, kad matomumas ir šaudymo laukas 

apimtų kuo platesnį sektorių. Taip buvo tikimasi geriau apsaugoti 

prasčiau ginamus barus ir sumažinti gynimui reikalingų pėstininkų 

skaičių. Įtvirtinimai pirmiausiai turėjo būti statomi galimomis priešo 

puolimo kryptimis, o antraeiles linijos vietas numatyta stiprinti tik 

baigus darbus pagrindinėse. Linijos stiprinimo darbus ribojo ne tik lėšų 

trūkumas, esminis lūžis įvyko 1940 m., kai politiniai įvykiai sustabdė 

Lietuvos kariuomenės inžinierių vykdytus fortifikacijos statybos 

darbus. 

ĮtvirtiNimai Prieš vokietiją

1921 m. susirūpinta pasienio su Vokietija apsauga. Karo technikos 

viršininkas 1921 m. rugsėjo 15 d. rašte Generalinio štabo viršininkui 

aptarė galimybę, per 100 dienų spygliuotos vielos tvora užtverti 

300 km ilgio Lietuvos pasienį su Vokietija (nuo Vištyčio iki Palangos). 

Šiam darbui planuota paskirti pusę Inžinerijos kopos, o pagalbiniams 

darbams (medinių kuolų gamybai, medžiagų pristatymui) atlikti 

panaudoti pasienio pėstininkų pulkų karius. Darbų išpildymo sąmatą 

sudarė apie 2,3 mln. auksinų28. Tačiau šis projektas, kaip galima 

spręsti iš susirašinėjimų, dar neturėjo didesnės militarinės reikšmės, 

nes juo buvo bandoma varžyti tik kontrabandininkų judėjimą per sieną. 

Rimtesni įtvirtinimų ir kliūčių rengimo darbai buvo vykdomi tik XX a. 

ketvirtajame dešimtmetyje, kai buvo pripažinta potenciali karo su 

Vokietija grėsmė ir pradėti rengti gynybos planai. 

27  1938 m. balandžio 11 d. raportas I inžinerijos bataliono vadui // LCVA, f. 
1364, ap. 2, b. 48, l. 2.
28 Konvertavus auksinus į litus pagal pradinį 1922 m. kursą projekto sąmata 
sudarytų apie 13 tūkst. litų

1938 m. Vokietijos vadovybė pareikalavo, kad Klaipėdos 

krašte būtų panaikinta karo padėtis, likviduota politinė policija, 

įteisintas vokiečių kalbos vartojimas įstaigose. Šie reikalavimai buvo 

tiesioginis kišimasis į Lietuvos vidaus politiką. Itin aktyvus Vokietijos 

ginklavimasis ir bręstantis Dancigo koridoriaus problema artino karo 

grėsmę regione. Po Lenkijos ultimatumo (1938 m. kovo 17 d.) ir 

Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos (1939 m. kovo 22 d.), 

tarp priešiškiausių Lietuvos kaimynių prasidėjo varžymasis dėl mūsų 

valstybės patraukimo į savo pusę. Artėjantį karą pranašavo Lenkijos ir 

Vokietijos veiksmų skubotumas. 1939 m. rugsėjo 1d. Vokietija įsiveržė 

į Lenkiją, taip pradėdama karą ir dar kartą įrodydama agresyvią 

ekspansinę politiką. Lietuvos vyriausybė suvokė padėties rimtumą ir 

laikėsi neutraliteto. Tačiau tokia Lietuvos pozicija kėlė naujus ir itin 

sudėtingus uždavinius karo inžinerijos pajėgoms – būtinybę skubiai 

įgyvendinti įtvirtinimų ir kliūčių sistemą gynybai prieš Vokietiją.

1939 m. į gelžbetoninių slėptuvių statybą buvo žiūrima atsargiai, 

nes esant atviriems sparnams vien priešo stabdymo tikslu jų statyti 

neapsimokėjo. Planuota apsiriboti lauko tipo blindažais. Įtvirtinimų 

statymą Tauragės ruože komplikavo priešiškas vietos gyventojų 

požiūris į Lietuvos valstybę. Buvo būgštaujama, kad toliau nuo 

kareivinių pastatytiems įtvirtinimams nebus galima užtikrinti apsaugos, 

todėl „nepalankus elementas“ galės netrukdomai prieiti ir jiems kenkti, 

pavyzdžiui, užminuoti arba suardyti slėptuves. Tad buvo pasiūlyta 

kuo greičiau priimti valstybės gynimo įstatymą, kuriuo vadovaujantis, 

nepatikimus gyventojus būtų galima iškelti, o į jų vietą atsiųsti Lietuvai 

lojalius piliečius. Kariuomenės vadas, atsižvelgdamas į nepalankų 

vietos gyventojų nusistatymą, 1939 m. liepą įsakė nestatyti jokių 

įtvirtinimų Tauragės ruože. Bet kita vertus, jei prireiktų gintis nuo 

Vokietijos puolimo, reikėjo iš anksto sudaryti tikslų ugnies planą, o 

įtvirtinimams būtiną medžiagą paruošti bei laikyti 7 pėstininkų pulko 

sandėliuose. Pulko turimų sunkiųjų kulkosvaidžių skaičiui kintant, 

privalėjo būti atliktos pataisos ugnies plane ir tuo pačiu papildytos 
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įtvirtinimams reikalingų medžiagų atsargos. Darbai turėjo būti pradėti 

vykdyti tik gavus Kariuomenės vado įsakymą.29 

1939 m. liepos 19 d. Karo technikos viršininkui buvo įsakyta, 

remiantis Dubysos gynimo planu, paruošti įtvirtinimų projektą, kuriame 

turėjo būti numatyta, kiekvieno pulko bare pastatyti po keletą aktyvių 

slėptuvių. Taip pat buvo pageidauta statybų darbus pradėti dar tais 

pačiais metais30.

Karo technikos skyriaus pateiktame projekte, dėl IV pėstininkų 

29  Kariuomenės vado 1939 m. liepos 4 d. įsakymas III pėstininkų divizijos 
vadui ir Karo technikos viršininkui // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1119, l. 4.
30  Įsakymas karo technikos viršininkui // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1119, l.13.

Inžinerinio skyriaus kariai praktikos darbų metu (1928). LCVA. 
P-781.
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divizijos Dubysos baro gynybos, buvo numatyta statyti gelžbetoninius 

įtvirtinimus: 1) šiauriniame (22 km pločio) bare – 14 sunkiųjų 

kulkosvaidžių lizdų, 2 automatinių pabūklų pozicijas, flankuojančios 

artilerijos poziciją, 3 stebėjimo postus; 2) centro (21 km pločio) bare 

– 16 sunkiųjų kulkosvaidžių lizdų, 2 automatinių pabūklų pozicijas, 

flankuojančios artilerijos poziciją, 2 stebėjimo postus; 3) pietiniame 

(20 km) bare – analogišką skaičių atitinkamų įtvirtinimų kaip ir 

šiauriniame bare. Be to, viename iš minėtų barų buvo suplanuota 

pastatyti gelžbetoninę poziciją su besisukiojančiu plieniniu bokšteliu 

artilerijos pabūklui. Visi įtvirtinimai turėjo atlaikyti 150 mm kalibro 

pabūklo pataikymą. Statybos darbams planuota išleisti vieną milijoną 

litų31. 

1939 m. rugpjūčio 17 d. jau buvo atliktas detalus Dubysos 

ruožo įtvirtinimų vietų įvertinimas ir pateikti pasiūlymai svarstymui. 

Prieššarvinių automatinių pabūklų slėptuvės buvo numatytos su plačiu 

31  Palyginimui aukso gramas tuo metu kainavo apie 6,66 Lt, o vidutinis 
mėnesio atlyginimas siekė apie 130 Lt.
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šaudymo sektoriumi (70–80º), bet jos pasižymėjo blogu maskavimu. 

Pastebėta, kad tokioms slėptuvėms buvo reikalingi plieniniai 

bokšteliai, tačiau atsižvelgiant į patobulinimų brangumą, nuspręsta 

neįtraukti jų į projektus. Tačiau buvo palikta galimybė, suradus 

lėšų, užsakyti tokius bokštelius Švedijoje. Sunkiųjų kulkosvaidžių 

gelžbetoniniai lizdai pagal vietovę ir ugnies perimetrą turėjo būti trijų 

Lyduvėnų tilto aktyvioji sleptuvė Nr. 1. Planas (kairėje) ir pjūvis 
A-B (dešinėje).
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tipų: 1) poriniai, šaudantys viena kryptimi; 2) poriniai, šaudantys dviem 

kryptimis; 3) pavieniai sunkieji kulkosvaidžiai. Tam laikui dar nebuvo 

suprojektuoti tik antro tipo lizdai. Apžvalgos pozicijų sekimo angų 

kampas turėjo būti ne mažesnis kaip 180º, o vienos net 300º, todėl dėl 

sudėtingumo jų projektavimo darbai strigo. Reikėtų atkreipti dėmesį, 

kad slėptuvėse buvo numatyta po grindimis įrengti nedidelius, apie 

0,9 m aukščio, sandėliukus maistui, vandeniui, šaudmenims, izoliuotus 

nuo dujų patekimo. Taip pat planuota įrengti po vieną (1,65x1,20 m 

ploto) poilsio vietą kariui, tačiau ši dalis nebūtų apsaugota nuo dujų 

prasiskverbimo. Tokių sandėliukų įrengimui naudotasi vokiečių karo 

inžinerijos patirtimi. Nuo gelžbetoninių slėptuvių artilerijos pabūklams 

buvo atsisakyta motyvuojant aukšta jų įrengimo kaina ir itin dideliais 

matmenimis. Vietoje jų suplanuota įrengti pabūklo aikštelę su 2 

kompaktiškesnėmis gelžbetoninėmis slėptuvėmis (viena – karių 

priedangai, antra – sviedinių atsargoms). Numatytus statybos darbus 

turėjo atlikti II inžinerijos bataliono kariai. Skaldą buvo tikimasi gauti iš 

Susisiekimo ministerijos, o Karo technikos skyrius turėjo užsakyti visą 

kitą būtiną medžiagą. Darbų pradžia buvo numatyta 1939 m. rugsėjo 

arba spalio mėnesį. Projekto įgyvendinimo darbai strigo ir ženklesnių 

rezultatų iki 1940 m. sovietinės okupacijos taip ir nespėta pasiekti.

Aptariant tiltų apsaugos įgyvendintus projektus, reikėtų detaliau 

panagrinėti Lyduvėnų geležinkelio tilto per Dubysą įtvirtinimus, kurių 

projektų autoriais buvo inžinerijos majoras J. Vitkus ir pulkininkas 

leitenantas Jonas Maculevičius. 1937 m. pabaigoje šalia minėto 

tilto buvo įrengtos 3 aktyvios gelžbetoninės slėptuvės. Dažymo ir 

apželdinimo darbai buvo atlikti 1938 m. pavasarį jau ne I inžinerijos 

bataliono, o Karo technikos geležinkelių valdybos karių pajėgomis. 

Statybų projekto sąmata sudarė 25 300 litų32.

Kairiajame Dubysos krante pastatytos pirma ir antra slėptuvės, 

dešiniajame – priešo atėjimo pusėje – trečia slėptuvė. Pirmoji slėptuvė 

buvo pritaikyta ginti tilto paviršių ir priėjimus prie jos pačios, antra 

ir trečia slėptuvės turėjo tapačius ugnies uždavinius tik priešingose 

tilto pusėse, t.y., apšaudyti priėjimus prie upės krantų ir tilto atramų. 

Pastarosios dvi slėptuvės buvo įrengtos šlaituose. Maskavimo tikslu 

slėptuvių prieigos buvo apželdintos krūmais. Tai atlikta taip, kad 

nebūtų sumažinti stebėjimo bei šaudymo laukai. Priešas neturėjo 

galimybės užminuoti tiltą neapšaudomas, kol viena iš dviejų (antroji 

ir trečioji) slėptuvių galėjo priešintis. Įtvirtinimai pritaikyti atlaikyti po 

32  Pirma slėptuvė kainavo 11 336 Lt. 23 ct., antra ir trečia – kiekviena 
po 6 885 Lt. 43 ct., apželdinimui ir kitiems nenumatytiems darbams skirta 
192 Lt. 91 ct. (Lyduvėnų tilto įtvirtinimo sąmata // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1119, 
l.55).

Sleptuvė Nr. 1 prie Lyduvėnų tilto (1939). LCVA, f. 292, ap. 3 
b. 1119. Analogiško tipo sleptuvė buvo pastatyta Jonavos tilto 
gynybai.
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tiesioginį 75–77 mm kalibro artilerijos sviedinio pataikymą. Pastatų 

pamatų, sienų ir perdengimų storis buvo apskaičiuojamas pasitelkiat 

užsienio valstybių analogus33. Būta akivaizdžių trūkumų, susijusių su 

33  Paaiškinamasis raštas // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1119, l.60.

Kėdainių geležinkelio tilto  per Nevėžį gynybos planas. LCVA, f. 
1364, ap. 2, b. 57.
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slėptuvių panaudojimo apribojimu. Aktyvios slėptuvės buvo įrengtos 

taip, kad iš jų atidengta ugnis apimtų tilto paviršių ir atramas, tačiau 

priešo artėjimas prie tilto galėjo būti vykdomas netrukdomai. Be to, 

slėptuvės nebuvo pritaikytos artimai kovai. Šaudymo angos padarytos 

per siauros, kad būtų galima gintis granatomis, kas lengvino priešo 

priėjimą prie pačios slėptuvės ir jos užminavimą. Kaip matyti iš 

projekto, buvo padarytos analogiškos esminės konstrukcinės klaidos, 

Destrukcinių darbų schemos fragmentas. Nurodomi objektai, jų 
naikinimo eiliškumas ir tikslus naikinimo pradžios bei pabaigos 
laikas (1939). LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1116.
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kaip ir statant Jonavos tilto aktyviąsias slėptuves. Klaidų tapatumas 

buvo sąlygotos vienalaikėmis abiejų objektų statybomis.

Lyduvėnų tilto aktyvias slėptuves galime laikyti sudėtingiausiais 

fortifikaciniais statiniais, kurie buvo pastatyti numatant juos panaudoti 

kovoje su Vokietijos kariuomene. Tačiau buvo ir kiek ankstesnis 

bandymas užtikrinti šiaurės vakarų gynybos baro apsaugą tokio pačio 

tipo slėptuvėmis. Dar 1935 metais J.Vitkus pateikė dviejų aktyvių 

slėptuvių prie Kėdainių geležinkelio tiltų statybos projektą, kurio 

įgyvendinimui buvo apskaičiuota 10000 litų sąmata34. Slėptuvė nr.1 

turėjo ginti tiltų viršų ir priėjimus prie jų, o slėptuvė nr.2 – tiltų apačią ir 

priėjimus prie neapšaudomų iš slėptuvės nr.1 sektorių. Abi slėptuvės 

apšaudytų viena kitos viršutinę dalį ir flankuotų prieigas iš abiejų šonų.  

Nors slėptuvės ir skiriasi forma nuo aktyviųjų slėptuvių įrengtų prie 

Jonavos ir Lyduvėnų geležinkelių tiltų, tačiau galime matyti esminius 

konstrukcijos atitikimus: sienos (storis iki 50 cm) turėjo atlaikyti 75 – 77 

mm sviedinio pataikymą; numatyta įrengti po vieną vietą lengvajam 

kulkosvaidžiu, kurio ugnis derinama su keletos šautuvų ugnimi; turėjo 

būti galimybė per ambrazūrą išmesti granatą, kad būtų apsaugotos 

slėptuvės prieigos;  kazemato aukštis – 185 cm; ambrazūros kazemate 

įrengtos 116 cm aukštyje35.  

Kaip matyti iš archyvinių šaltinių, Kėdainių geležinkelio tiltų 

slėptuvių projektas nebuvo įgyvendintas. Straipsnio autorius neaptiko 

statybos darbų ataskaitų, susirašinėjimo dokumentų dėl darbų 

vykdymo ar kitokių dokumentų įrodančių projekto realizavimą. 

Išeities, gerinant gynybos galimybes, buvo ieškoma ne vien 

įtvirtinimų statybos sferoje, bet ir kliūčių priešui sudaryme naikinant 

infrastruktūrą (kelius, tiltus, elektros jėgaines, gamyklas, radijo stotis 

ir kt.).

DestrukciNiai Darbai

34 5097 Lt numatyta skirti slėptuvei nr.1, 4748 Lt – slėptuvei nr.2, likusi suma 
– nenumatytoms išlaidoms.
35 Pastarieji du atitikimai pastačius Jonavos slėptuves 1938 m. buvo įvardinti 
kaip trūkumai, kurie verčia karį šaudyti nepatogioje pozoje.

XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiuose buvo pastebimas 

spartus kariuomenės mechanizavimas, pasirodydavo vis daugiau 

motorizuotojų divizijų projektų, karių dislokacijos vietos keitimui 

vis dažniau buvo pasitelkiamas autotransportas. Motorizuotos 

kariuomenės mobilumas leido per dieną įvykdyti 200–300 km žygį. 

Tačiau tokios kariuomenės efektyvumas pasireiškė tik ten, kur 

buvo tinkama infrastruktūra transporto priemonių judėjimui, t.y. 

pravažiuojami keliai ir tiltai. Tad suardžius kelius bei tiltus priešo 

vystomo puolimo kryptimi galima buvo sudaryti reikšmingų sunkumų. 

Tai suteiktų daugiau laiko besiginančiai pusei, kad būtų galima 

persiorganizuoti ir efektyviai vykdyti pasipriešinimą. Per „laimėtą“ 

laiką buvo galima organizuoti mobilizaciją, vykdyti lauko fortifikacijos 

darbus. Destrukcinės karo inžinierių veiklos nauda buvo pastebėta ir 

Lietuvos kariuomenės vadovybės. Jau pirmaisiais inžinerinių pajėgų 

egzistavimo metais buvo duotas įsakymas, pasirengti tiltų naikinimui 

priešo galimo puolimo kryptimi.

1921 m. balandžio 24 d. karo inžinieriai baigė geležinkelio tilto 

per Bražuolę taisymo ir minavimo darbus (sudėta beveik 54 kg 

sprogstamosios medžiagos). Taip pat buvo užminuotas geležinkelio 

pylimas šalia tilto apie 60 m į Lenkijos ir apie 250 m į Lietuvos puses36. 

Tačiau iš Karo technikos skyriaus viršininko pranešimo Generaliniam 

štabui matyti, kad minavimui panaudota daugiau sprogmenų nei buvo 

reikalinga, todėl geležinkelių bataliono vadas išreiškė reikalavimą, kad 

sprogmenų perteklius būtų išminuotas, motyvuodamas tokį reikalavimą 

bereikalingu sprogmenų eikvojimu. Karo technikos skyriaus viršininkui 

nesutikus, dėl galimo minavimo atskleidimo priešo žvalgams, 

sprogmenų pertekliaus išminavimo darbai nebuvo atliekami. Įdomus 

faktas, kad 1922 m. gegužės 27 d. minėtame objekte įvyko sprogimas. 

Kitą dieną ekspertų komisija atliko tyrimą ir nustatė sprogimo priežastį: 

trenkus žaibui elektros išlydžio metu buvo suaktyvuoti po tilto poliu 

įkasti sprogmenys per pravestus detonacinius laidus. Kaltininku buvo 

įvardintas itin retas sutapimas, jog žaibas trenkė į laido atkarpą, 

36  III pėstininkų divizijos vado raštas // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 323, l. 1.
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kurioje izoliacinė danga galėjo buvo pažeista. Diversijos galimybė 

buvo visiškai atmesta37.

Apie didelį karo inžinierių trūkumą byloja karo technikos viršininko 

Šilingo 1921 m. gegužės 11 d. raštas Generaliniam štabui, kuriame 

rašoma, jog dėl inžinierių stokos nėra galimybės užtikrinti tiltų 

naikinimo paruošiamųjų darbų, todėl prašoma pavesti minėtą darbą 

atlikti pėstininkų dalims pagal pateikiamą medinių tiltų naikinimo 

instrukciją38. Iš pastarojoje pateiktų naikinimui būtinų priemonių ir 

specifinių darbų aprašymo matyti, kad buvo orientuojamasi ne į 

efektyviausią objekto sunaikinimą, padarant maksimalius nuostolius, 

tačiau į naikinimo darbų paprastumą, nekeliant reikalavimų inžinerinei 

darbų atlikėjų kvalifikacijai. Instrukcijoje pateikti du būdai sunaikinti tiltą: 

1) tilto sudeginimas naudojant šiaudus ir žibalą; 2) kai nėra galimybės 

gauti šiaudų, sudeginimui naudojamos sausos šakos ir žibalas. Pati 

darbų atlikimo metodika taip pat paprasta: tilto poliai aprišami šiaudų 

kūliais, tilto paviršiuje prie tvirtinimų su poliais iškertamos angos, pro 

kurias, gavus įsakymą sunaikinti tiltą, keturi budintys kariai turi aplieti 

žibalu šiaudus, o skysčio likučiais aplieti tilto paviršių ir jį padegti. 

Siekiant pagreitinti tilto degimą, turėjo būti iškertama daugiau skylių 

jo paviršiuje traukai padidinti. Tačiau realūs sprogdinimai nebuvo 

vykdomi, daugiausia apsiribota karo inžinierių kasmetiniais pavasarinių 

ledų upėse sprogdinimo darbais.

Reikšmingesni pokyčiai matyti 1936 m., kai buvo parengtas išsamus 

dokumentas dėl masinių suardymų organizavimo vakarinėje Lietuvos 

dalyje. Dokumente buvo akcentuojama, kad Vokietijos kariuomenė 

gali pulti netikėtai ir puolimo metu naudoti motorizuotus dalinius, 

kas priešui suteiktų didesnę manevrų laisvę. Buvo padaryta išvada, 

kad „priedangos dalių stabdymu per daug pasitikėti negalima. Laikui 

išlošti reikia ieškoti kitų papildomų būdų ir priemonių“39. Destrukciniai 

veiksmai tam tikrų objektų atžvilgiu turėjo tapti tuo papildomu veiksniu, 

37  Išvada dėl tilto per Bražuolę sprogimo // LCVA, f.929, ap.3, b.384, l.9.
38  Karo technikos viršininko raštas Generalinio štabo viršininko pavaduotojui 
// LCVA, f.929, ap.3, b.278, l.12.
39  Masinių suardymų organizavimas // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 938, l. 2.

kuris pristabdytų puolimą. Buvo planuojama padaryti netinkamais 

eksploatacijai pagrindinius kelius vakarų pasienyje, tai yra suardyti 

devynis kelius: 1) Švėkšna – Kvėdarna; 2) Naujamiestis – Tenėniai – 

Pajūralis; 3) Vainutas – Tenėniai; 4) Vainutas – Šilalė; 5) Sartininkai 

– Žygaičiai – Žvingiai; 6) Tauragė – Šilalė; 7) Tauragė – Skaudvilė; 

8) Tauragė – Gaurė – Batakiai; 9) Jurbarkas – Nemakščiai.

Įvykdžius šiame ruože masinius suardymus, derinant juos su 

užminavimo, artilerijos ugnies, aviacijos ir stabdančiųjų pajėgų 

veiksmais, buvo tikimasi padaryti neįmanomu priešo motorizuotų 

dalių judėjimą bei tuo pačiu sulaikyti kelioms dienoms pėstininkų ir 

kavalerijos veržimąsi. Ginamame rajone buvo gausu vandens kliūčių 

(upių ir upelių), todėl tikėtasi jas panaudoti užtvindymams vykdyti. 

Buvo vadovaujamasi koncepcija, kad metodiškai įvykdyti didelio 

masto suardymai sulaiko priešą taip pat gerai, kaip ir įtvirtinimai, tačiau 

kainuoja mažiau lėšų ir laiko sąnaudų.

Miškingame ruože Švėkšna – Vainutas – Tauragė – Jurbarkas 

buvo tik keli kariuomenei judėti tinkami keliai, kuriuos reikėjo naikinti. 

Gerai pravažiuojami keliai turėjo būti sugadinti, išsprogdinant kas 

2–3 km duobes.

Buvo apskaičiuota, jog visų kelių suardymui (258 km) reikės 40 t 

sprogstamosios medžiagos (tolo). Vienai duobei kelyje išsprogdinti 

buvo skiriama 200 kg tolo. Įvairiems kitiems nenumatytiems ardymams 

ir paslėptiems užtaisams paruošti buvo numatyta skirti dar 40 t 

sprogmenų. Tačiau buvo susidurta su tokio kiekio sprogmenų gavimo 

problema. Pradžioje buvo svarstoma galimybė panaudoti sandėliuose 

buvusių senų artilerijos sviedinių ir minų sprogstamąją medžiagą, bet 

šios idėjos buvo atsisakyta, atsižvelgiant į per laiką pakitusias užtaisų 

chemines savybes, kas sąlygotų jų neveiklumą. Tad buvo nuspręsta 

svarstyti tolo pirkimo klausimą. Buvo paskaičiuota, kad galima būtų 

rasti firmų, kurios kilogramą minėtosios medžiagos parduotų už 3,9 Lt, 

tuomet 80 t tolo Krašto apsaugos ministerijai kainuotų 312 000 litų.

Pasak Generalinio štabo majoro Moteikos, sprogdinimams vykdyti 

buvo praktikuojami trys būdai: 1) minų galerijos; 2) šachtos–šuliniai; 
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3) gręžimo minos (vok. bohrminen). Pirmieji du būdai buvo atmesti, 

nes reikalavo daug laiko sąnaudų ir darbo. Be to, minų galerijas galima 

ne visur įrengti, o šachtos–šulinių įrengimas trukdė susisiekimą keliais. 

Gręžimo minų įrengimui buvo reikalingas specialus įrankis naudojamas 

skylių gręžimui žemėje, jis buvo lengvas ir patogus naudojimui.

Miškingose ir pelkėtose vietovėse suteikus karo inžinieriams 

susisiekimo priemones (sunkvežimius, vežimus), panaudojus kavaleriją 

ir iš anksto atlikus rekognoskavimo bei ardymų parengiamuosius 

darbus, per dieną su vieno inžinierių būrio (40 karių) pajėgomis galima 

buvo suardyti 20 km² kliūčių ruožo. Paruošus 3 linijų kliūčių ruožus 

Fortifikacijos darbai. Tiesiamos vielų kliūtys. Aukštųjų karininkų 
kursų bendrojo skyriaus 6-oji laida (1926). LCVA. P-14930.
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(kiekvieno plotis po 4 km), iš viso reikėjo suardyti 720 km², ką būtų 

galima įvykdyti per tris dienas pasitelkiant 12 inžinerijos būrių. Kaip 

matyti iš skaičiavimų, plano įvykdymui reikėjo nemažai darbo jėgos. 

Tam buvo tikimasi panaudoti Radviliškyje ir Kaune taikos metu 

dislokuotus du karo inžinierių batalionus ir po vieną pėstininkų ir 

kavalerijos pulką, buvusius Tauragėje. Iš abiejų inžinerijos batalionų 

buvo planuojama išskirti vieną inžinerijos „parengties kuopą“ (2 arba 

3 būrių sudėties), kuri taikos metu turėjo būti laisva nuo mobilizacinių 

prievolių ir pasirengusi atlikti ardymo darbus aptariamame ruože. Buvo 

akcentuota, kad kavalerijos dalys sprogdinimo darbus turėjo išmanyti 

ne prasčiau nei karo inžinieriai. Tokia pozicija buvo grindžiama 

1926 m. vokiečių „sprogdinimų statutu“, kuriame jokio atskyrimo tarp 

kavalerijos ir inžinierių veiksmų nebuvo matyti. Dalį pėstininkų pulko 

dėl kompetencijos stokos buvo planuojama naudoti tik kaip pagalbinę 

darbo jėgą. Masiniams ardymams gynybos ruože vykdyti iš viso 

buvo paskaičiuota naudoti du būrius inžinerijos „parengties kuopos“ 

(iš 8 skyrių), du kavalerijos eskadronus (iš 16 skyrių), dvi pėstininkų 

kuopas (iš 24 skyrių), be to, prie pastarųjų buvo tikimasi pasitelkti 

darbui vietinius šaulių būrius.

Pastebėta, kad ardymams pritraukiant kavalerijos ir pėstininkų 

dalis, jos iš esmės turėjo vykdyti tą pačią užduotį – stabdyti priešą 

– kaip ir tiesioginiame panaudojime, tačiau būtų dar efektyviau 

išnaudotos dėl priešo judėjimo ženklaus pristabdymo destrukciniais 

veiksmais.

Rekognoskavimo ir būsimų sprogdinimų bei užtvindymų 

pažymėjimo darbus buvo būtina atlikti dar taikos metu. Pačią medžiagą, 

reikalingą destrukcijos darbų vykdymui, numatyta laikyti sandėliuose 

esančiuose arti darbų vietos. Bręstant karui buvo ketinama iš anksto 

paruošti kameras užtaisams padėti. Per pirmą puolimo dieną priešas 

galėjo užimti Klaipėdą ir pasiekti šiaurinę Lietuvos dalį. Tą pačią dieną 

pirmajame užtvaros ruože privalėjo būti įvykdytas užtvindymas ir 

visiškai paruošti sprogdinimo darbai, kad beliktų užtaisus detonuoti 

elektra arba dagčiu. Antrąją puolimo dieną, priešui puolant toliau, 

turėjo būti vykdomi sprogdinimai pirmajame užtvaros ruože ir 

paruošiamas sprogdinimams antrasis užtvarų ruožas. Ir taip toliau, kol 

bus sunaikinti visi trys ruožai per tris dienas. Jeigu priešas nepultų 

toliau šiaurinės Klaipėdos krašto ribos, tai sprogdinimai pirmajame 

užtvaros ruože nebūtų vykdomi, o užtvankos būtų išardytos taip, kad 

užlietų reikiamus plotus, tačiau tuo pačiu nekliūdytų pietų kryptimi 

judančioms pagrindinėms lietuvių pajėgoms.

Taip pat tikėtasi puolimo ne tik per Klaipėdos kraštą, bet ir per 

Šakius, Raseinių ir Kelmės kryptimis, siekiant apeiti iš užnugario 

besipriešinančias Tauragės – Šiaulių plento ašyje Lietuvos pajėgas. 

Todėl dar buvo numatyta parengti suardymus šiuose keliuose: 1) 

Jurbarkas – Vadžgirys; 2) Gelgaudiškis – Rabeiniai; 3) Veliuona – 

Juodaičiai – Raseiniai40.

III pėstininkų divizijos vadas 1936 m. vasario 22 d. pateikė 

Kariuomenės štabo viršininkui pasiūlymų, kaip būtų galima efektyviau 

įvykdyti sprogdinimus vakarų Lietuvoje41. Pirmiausia, visą darbams 

reikalingą medžiagą reikėjo gauti kuo skubiau ir laikyti ją karo 

inžinerijos būriui 7 pėstininkų pulko vado išskirtuose sandėliuose 

Tauragėje, Pagėgiuose, Macikuose ir Radviliškyje. Pulko dalinių 

stovėjimo vietose (Tauragėje, Pagėgiuose, Macikuose) be reikalingos 

artimiausiems objektams sprogdinti medžiagos, minėto pulko vadas 

numatė laikyti ir minimalų karo inžinierių skaičių, kad būtų tinkamai 

prižiūrimi sprogmenys ir, esant reikalui, įvykdyti sprogdinimus. 

Panemunėje, Rusnėje ir Pagėgiuose, t. y. pasienio policijos rezervo 

zonoje, sprogmenys būtų laikomi atitinkamų policijos rajonų viršininkų 

žinioje, prižiūrint buvusiems policijos sudėtyje inžinieriams, kurie 

taip pat galėjo vykdyti svarbių objektų (plentų ir geležinkelio tilto per 

Nemuną ties Tilže, Rusne ir kt.) naikinimą. Buvo atkreiptas dėmesys, 

kad II inžinerijos batalionas teturėjo 1,5 t sprogmenų, kurie buvo 

naudojami ir mokymams. Toks ženklus sprogstamosios medžiagos 

trūkumas atskleidė vieną iš opiausių problemų – prasidėjus karo 

40  Masinių suardymų organizavimas // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 938, l. 9.
41  III pėstininkų divizijos vado raštas Kariuomenės štabo viršininkui dėl 
sprogdinimų vykdymo // LCVA, f. 929, ap. 3, b. 938, l. 22.
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veiksmams rūpintis medžiagos gavimu ir jos pristatymu į sprogdinimų 

vietą nebūtų nei laiko, nei priemonių. Taip pat reikėjo aprūpinti 

II inžinerijos batalioną sunkvežimiais, kad neprarandant laiko būtų 

galima perkelti visą inžinierių būrį į objektą.

1937 m. gruodžio 22 d. Karo technikos viršininko paaiškinamajame 

rašte nurodoma inžinieriams vadovautis Belgijos karo inžinierių statutu, 

apskaičiuojant sprogmenų kiekį objekto naikinimui, atsižvelgiant į 

medžiagą, iš kurios jis pastatytas (gelžbetonis, betonas ar mūras). 

1939 m. kovo 11 d. buvo patvirtintas I pėstininkų divizijos gynybos 

sektoriuje naikinimo ir kliūčių statymo planas. Ukmergės priedangos 

rinktinės vado dispozicijoje buvo du inžinierių būriai ir šauliai, paruošti 

atlikti inžinerinius darbus. Destrukcijos darbams vykdyti šauliai turėjo 

būti skiriami iš artimiausiųjų būrių. Jie iš anksto turėjo būti parengti 

taip, kad išlaikytų naikinimo darbų slaptumą. Priedangos rinktinių vadai 

trūkstamą sprogdinimui medžiagą ir priemones turėjo gauti per divizijos 

štabą, o gautieji sprogmenys objektų naikinimui turėjo būti saugomi 

sandėliuose atskirai nuo kitų sprogmenų ir periodiškai atnaujinami. 

Laikymo kontrolę ir atnaujinimą turėjo atlikti Karo technikos viršininko 

deleguoti inžinerijos karininkai42.

Geležinkeliai ir kiti didesni pastatai (vandentiekis, elektros stotys, 

fabrikai), kurie buvo įtraukti į naikinamų objektų sąrašą, turėjo būti 

sprogdinami tik kariuomenės vado įsakymu, visiems kitiems pastatams 

ir įrengimams naikinti pakako divizijos vado įsakymų.

Destrukciniams darbams parengiamieji darbai buvo aktyviai ir 

sistemingai vykdomi, nes buvo suprasta, jog tai bene efektyviausia 

ir Lietuvos sąlygomis (menki finansiniai ištekliai, mažas atstumas 

nuo valstybės sienų iki Kauno, kvalifikuotų karo inžinierių stoka ir t.t.)  

racionaliausia priemonė stabdant besiveržiančią priešo kariuomenę. 

42  I pėstininkų divizijos bare objektų naikinimo planas // LCVA, f. 929, ap. 3, 
b. 1116, l. 3.

išvaDos

1. Lietuvos kariuomenės inžinierių veikla tapo aktuali jau 

Nepriklausomybės kovų metu, tačiau susidurta su fortifikacijos 

specialistų ir naujokų į karo inžinerinę tarnybą stygiumi. Naujokų 

paruošimui nebuvo tinkamos inventorinės ir metodologinės bazės, 

todėl mokymams efektyviausia priemone tapo praktiniai užsiėmimai 

– lauko įtvirtinimų statyba prieš bolševikinės Rusijos ir Lenkijos 

kariuomenes.    

2. Maža Lietuvos teritorija, lėšų trūkumas ir potencialių priešų 

karinių pajėgų ypatumai sąlygojo kompleksišką inžinerinių priemonių 

derinimą. Šiam tikslui pasiekti buvo remtasi lauko fortifikacijos 

priemonėmis (būdinga barui prieš Lenkiją) ar destrukciniais darbais 

(būdinga barui prieš Vokietiją). 

3. Patvariosios fortifikacijos statybai nebuvo teikiamas 

didelis dėmesys. Siekta integruoti, pritaikant naujiems uždaviniams, 

jau egzistavusius tokio tipo įtvirtinimų kompleksus (įtvirtinta linija 

Vieškūnai – Vaistariškės) ar atskirus jų segmentus (Kauno ir Alytaus 

tvirtovės) į bendrą valstybės gynybos koncepciją. Tik XX a. ketvirtojo 

dešimtmečio viduryje įžvelgiama nauja strategiškai svarbių geležinkelio 

tiltų apsaugos patvariosios fortifikacijos priemonėmis (aktyviosiomis 

slėptuvėmis) tendencija.

4. Pirmosios Lietuvos respublikos laikų fortifikacijos paveldas 

mūsų dienomis yra įdomus kitų XX a. fortifikacijos objektų kontekste ne 

tiek inžinerine (statinių sudėtingumu, unikalių sprendimų taikymu ir kt.) 

ar kiekybine, kiek moraline prasme. Aktyviosios slėptuvės ir apkasų 

liekanos byloja apie Lietuvos karo inžinierių kryptingą veiklą siekiant 

įvykdyti pagrindinį kiekvienos nepriklausomos valstybės kariuomenės 

uždavinį – užtikrinti teritorijos suverenumą ir nepriklausomybę. 
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v i l n i a us  f o r t i f i k ac i j a
(1919–1944)

szymon Kucharski
Fortifikacijos mylėtojų draugijos 

Varšuvos skyriaus prezidentas

temos tyrimai LeNkijoje

Per paskutinius keletą metų išleista daug knygų, kelionių vadovų, 

albumų, susijusių su Vilniaus praeitimi. Tačiau tik nedaugelyje jų 

plačiau aptartas šio miesto militaristinis aspektas, nors kai kuriose 

galima surasti trumpus Vilniaus naujųjų laikų įtvirtinimų aprašymus. 

Net padaugėjus publikacijų grynai fortifikacijos tema, ši problema 

nebuvo pakankamai išnagrinėta. Panaši situacija matoma Edmundo 

Malachovičiaus (Edmund Małachowicz) parengtose knygose ir 

straipsniuose, fortifikacija šiek tiek paliesta Tomašo Kšyvickio (Tomasz 

Krzywicki) ir Pšemyslavo Vlodkos (Przemysław Włodek) turistiniuose 

vadovuose po Vilniaus miestą. Dauguma autorių, nagrinėjančių šią 

temą – Andžejus Aksamitovskis (Andrzej Aksamitowski), Wojcechas 

Markertas (Wojciech Markert), Janušas Minevičius (Janusz 

Miniewicz) – apsiribojo informacijos iš įvairių archyvinių dokumentų, 

kurių yra pakankamai daug, tačiau jie išblaškyti po įvairius archyvus, 

išrinkimu ir nelabai tikslių vokiečių žvalgybos duomenų paskelbimu. 

Autoriai, aprašinėjantys kovas Vilniuje 1944 m. vasarą, daugiausia 

remiasi kovų dalyvių prisiminimais. Nė vienas minėtų autorių savo 

knygose aptariamų fortifikacijų nėra pagrindęs praktiniais tyrimais. Tai 

dar labiau stebina dėl to, kad priešingai nei Ukraina ar Baltarusija, 

naudojimasis Vilniaus archyvais ir vietos tyrimais niekada nekėlė 

didesnių problemų.

Ši publikacija yra ilgamečių archyvinių ir praktinių tyrimų 

apibendrinimas. 

seNos miesto fortifikacijos

Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės sostinė buvo apsupta 

fortifikacjomis nuo pat susikūrimo pradžios. Medžio – žemių gynybinės 

sistemos XV a. pradžioje, kunigaikščio Vytauto valdymo laikotarpiu, 

buvo pakeistos plytinėmis. Tada ant kalno pastatyta mūrinė pilis, o po 

100 metų gynybinėmis sienomis apjuostas jo papėdėje augęs miestas.  

Tarp sienų pastatyti du artileriniai bokštai, vadinami Rudininkų (lenk. 

Rudnicka) ir Spaso (lenk. Spaska). Vartai – vadinami  Subačiaus (lenk. 

Suboč) ir Medininkų (lenk. Miednicka) arba Aušros – buvo dengiami 

lanko formos bastėjų. Ugnies sistemą papildydavo laisvai stovintis 

bokštas – patranka ant Bekešo Kalno (lenk. Górze Bekieszowej). 

Visos fortifikacijos puikiai išnaudodavo paviršiaus relijefą. Didelis 

skaičius kalvų, kalnelų ir upių, slėnių turėjo įtakos ginybos kokybei. 

Tačiau 1655 m. karo metu su švedais Abiejų Tautų Respublikos kariai 

pasitraukė iš Vilniaus be kovos, o 6 metus trukusi rusų okupacija jį 

sunaikino visiškai. Kovų su Rusija metu labai apgriauta Žemutinė pilis. 

Patobulintos ir modernizuotos fortifikacijos neapsaugojo miesto ir 

Šiaurės karo metu. Kosciuškos sukilimo metu 1794 m. rusai, siekdami 

atgauti Vilnių, laikė apsupę jį visą mėnesį.

1799 m. rugsėjo 10 d. caras Pavlas I įsakė panaikinti Vilniaus 

fortifikacijas. Įsakymas įvykdytas 1800–1805 m., nors ne iki galo 

tiksliai. Žemutinė pilis sunaikinta visiškai,  iš Aukštutinės pilies liko tik 

vienas bokštas (reikalingas optinio telegrafo pritvirtinimui), tačiau išliko 

senasis ir naujasis Arsenalas, Aušros vartai ir, jau tuo metu užversta 

šiukšlėmis, bastėja šalia Subačiaus vartų. Konservavimo darbų, 

vykdytų tarpukario ir pokario laikotarpiu, dėka visus šiuos objektus, ir 

atstatytas miesto sienas galima lankyti ir šiandien. Šiuo metu vyksta 
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pilna Žemutinės pilies Valdovų rūmų rekonstrukcija, kuri naudojimui 

planuojama atiduoti 2009 metais.

1831 m. balandžio 6 d. caras Nikolajus I nusprendė Vilniuje statyti 

naują tvirtovę. Pagrindiniai (paruošiamieji) darbai atlikti tais pačiais 

metais, tačiau visos tvirtovės pabaigimas truko dar šešerius metus. 

Fortifikacijos supo Pilies kalną, buvo visiškai pritaikytos prie nelygaus 

žemės paviršiaus – dėl ko labai nereguliaros, po žeme padarytos 

parako saugyklos. Pastatai, kurie buvo šalia fortifikacijų, buvo panaudoti 

kariniams tikslams, taip pat pastatyta daug naujų kareivinių ir sandėlių. 

Vilnius buvo II klasės tvirtovė; turėjo 36 didelio kalibro patrankas. 

Tačiau ši tvirtovė atlikdavo pagrinde policijos funkciją, saugojo šalia 

besivystantį miestą. Daug potvynių, netinkamos geologinės sąlygos, 

bendra politinė situacija ir sprendimas statyti naujovišką tvirtovę 

Kaune buvo priežastys, dėl kurių caras Aleksandras II 1878 m. birželio 

29 d. liepė sunaikinti Vilniaus tvirtovę. Viskas buvo greitai sugriauta, 

žemė parduota miestui, kareivinės paliktos kariuomenei. Tarpukario 

laikotarpiu dar buvo likę šiokie tokie tvirtovės pėdsakai, o dabar atrodo 

lyg XIX a. tvirtovės net nebūtų buvę.

DėL vaLDžios viLNiuje

Pirmo pasaulinio karo pradžioje Vilniuje buvo dislokuota vienas 

iš didžiausių įgulų šioje carinės Rusijos dalyje, tačiau nebuvo statomi 

įtvirtinimai. 1915 m. rugsėjo 18 d. vokiečių kariuomenė užėmė miestą 

be kovos. Tačiau per keletą sekančių metų visas Vilniaus kraštas 

keletą kartų buvo tapęs kovų arena, čia ne kartą praėjo reguliariosios 

ir nereguliariosios vokiečių, lietuvių, rusų ir lenkų kariuomenės daliniai. 

Priklausomai nuo kintančių politinių sąlygų, kariaujančios pusės 

sudarydavo sąjungas, paliaubas arba kariaudavo tarp savęs, o Vilnius 

keliskart ėjo iš rankų į rankas.

Vilniuje buvo keliskart formuojama ir lenkų valdžia. Pirmą kartą 

iš vietos lenkų sudaryti Vilniaus savigynos būriai kelioms dienoms 

užėmė miestą 1919 m. sausį. Po intensyvių gatvės kovų su bolševikais 

šie būriai buvo išvaikyti, viena iš aukų tapo savanoris architektas ir 

skulptorius Antanas Vivulskis (Antoni Wiwulski), sukūręs Vilniaus 

simbolį – Trijų Kryžių paminklą. 

Tų pačių metų balandžio 19 d. per Velykas į Vilnių įžengė 

reguliariosios Lenkijos kariuomenės daliniai. Padėtis mieste 

greitai stabilizavosi, – sudaryta civilinė valdžia, atidarytas Vilniaus 

universitetas. 1920 m. liepos 14 d. miestą užėmė raudonoji. Rusų 

rankose Vilnius buvo iki rugpjūčio 27 d., kuomet lenkų puolimo metu 

Vilnius atiteko lietuviams ir buvo paskelbtas Lietuvos sostine. Galop 

spalio 9 d. Vilnius vėl buvo užimtas lenkų dalinių, vadovaujamų 

„maištininko” divizijos gen. Liucijaus Želigovskio (Lucjan Żeligowski), 

užimtose teritorijose kūrusio marionetinę valstybę – Vidurio Lietuvą, 

kurios seimas nusprendė perduoti kraštą lenkų valdžiai. Lenkijos 

valdžia šį pareiškimą aprobavo ir 1922 m. kovo 3 d. Varšuvoje Ministrų 

Taryba pasirašė Vilniaus krašto prijungimo prie Lenkijos respublikos 

aktą.

„šePtickio LiNija“

Vilniaus krašto inkorporacijos į Lenkijos respubliką dieną, 

Vilniaus priemiesčiais jau ėjo nauja įtvirtinimų linija. Remdamiesi karo 

meno taisyklėmis, 1919 m. Lenkijos kariuomenei perėmus miestą, 

inžinerijos daliniai pradėjo stiprinti gynybines pozicijas, siekdami 

apsisaugoti nuo galimos priešo atakos. Darbai pradėti rudenį, 

gavus Lietuvos–Baltarusijos fronto vado gen. Stanislavo Šeptickio 

(Stanisław Szeptycki) įsakymą. Bolševikams nutraukus šiuos darbus, 

prie jų vėl sugrįžta 1920 m., į Vilnių įžengus „maištaujantiems” lenkų 

daliniams. Ši gynybinė pozicija, oficialiuose dokumentuose įvardijama 

kaip „Šeptickio linija“, turėjo apsupti miestą bemaž vientisu įtvirtinimų 

ruožu, kuris turėjo pakeisti žiedinę tvirtovę. Šį ruožą sudarė pavieniai 

iš medžio ir žemės pastatyti šaudymo apkasai su kulkosvaidžių lizdais, 

apsaugotais kliūčių ruožu ir tranšėjomis sujungti su slėptuvėmis, 

įkurtomis užnugaryje. Pirmiausia šie įtvirtinimai buvo statomi atvirose 

teritorijose, vėliau išilgai Neries upės krantų ir Antakalnio kalvoje. 

Keliose vietose pastatyti maži, iš visų pusių apsaugoti kliūtimis 
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gynybos lizdai, skirti 1–2 pėstininkų būriams, o prie Lydos trakto 

įrengtas didelis gynybos punktas, skirtas žiedinei gynybai. Siekiant 

pagerinti susisiekimą rokadiniuose keliuose, vingyje prie Žvėryno 

įrengtas persikėlimas keltu.

1921 m. vasarą buvo paruošta pusė visos gynybinės pozicijos 

aplink miestą, o šiaurės–vakarų, tai yra nuo Lietuvos pusės, prieigose 

beveik pilnai įrengta papildoma antroji gynybos linija. Iš to laikotarpio 

išlikę pilni pranešimai, bylojantys apie darbų padėtį ir įvykdytų atkarpų 

planus. Tačiau veikiausiai tuo pačiu metu statybos buvo sustabdytos, 

o netrukus (greičiausiai per kelis sekančius mėnesius) įtvirtinimai buvo 

išardyti. Vėlesniuose dokumentuose „Šeptickio linija“ nebeminima, 

mažai tikėtina, kad taikos metu kariuomenė nuomavosi privačias 

žemes, kuriose buvo pastatyti minėti įtvirtinimai. Šis trumpalaikis 

epizodas tapo savotiška preliudija, realizuojant Vilniaus žiedinės 

tvirtovės projektą.

stovykLos ir ĮtvirtiNtos teritorijos

Padėtis Vilniaus krašte nebuvo politiškai stabili. Anuometinė Vidurio 

Lietuva dar keletą metų vadinta Vilniaus kraštu (sudaryta iš Vilniaus, 

Ašmenos, Švenčionių, Trakų ir Breslaujos apskričių) ir į bendrą II 

Respublikos administracinę sistemą įjungta tik 1925 m. gruodžio 22 d.; 

pagal seimo įstatymą buvo sukurta jauniausia Lenkijoje Vilniaus 

vaivadija, susidedanti iš Ašmenos, Švenčionių, Vilniaus–Trakų, 

Dysnos, Dunilovo, Vilijos, Breslaujos ir Vilniaus miesto pavietų. Ilgu 

pleištu ji įsiskverbė tarp nugalėtos, bet vis dar stiprios Sovietų Sąjungos 

ir Lietuvos, su kuria Lenkija iki pat 1938 m. neužmezgė diplomatinių 

santykių. Dar daugiau, Lenkijos–Lietuvos siena buvo traktuojama kaip 

laikina demarkacinė linija, todėl buvo pažymėta provizoriškai – ant ilgų 

pagalių užmautais šiaudiniais kūliais.

Nerami padėtis buvo ir iš karinės pusės. Tuo metu, kai visoje 

likusioje Lenkijos teritorijoje jau buvo įvesta demobilizacija, Vilniaus 

krašte vis dar stovėjo 2. Armija su savo vadovybe Lydoje. Tik 

1922 m. rugsėjo 15 d. ji performuota į taikos metu tvarką palaikančią 

Armijos inspekciją Nr. 1 (nuo 1926 m. funkcionuojanti be numerio), o 

vadovybė perkelta į Vilnių. Jos būstinė buvo įsikūrusi Žemutinėje pilyje. 

Vilniuje tarnaujantis armijos inspektorius kartu buvo ir Armijos „Vilnius“ 

vadu. Taikos metu jam buvo pavaldūs Apygardų korpusų vadai – 

Nr. III (Gardinas), apimantis Vilniaus kraštą ir Nr. IX (Brestas prie Bugo 

upės), apimantis Naugarduką ir dalį Polesės. Žemiausia teritorinės 

karinės valdžios pakopa Vilniuje buvo miesto komendantūra, formaliai 

veikusi jau nuo 1919 m. su būstine senajame arsenale.

Lenkų–bolševikų susirėmimai 1920 m. įrodė nepalankią Vilniaus 

Pastatas, tarpukario laikotarpiu vadintas “Papilio Vila”, Armijos 
nr. 1 Inspektorių būstinė. (2006)
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miesto padėtį. Rytų agresoriaus kariuomenė įsibrovė per strategiškai 

svarbius Smolensko vartus strategine Varšuvos kryptimi, todėl lengvai 

galėjo izoliuoti Vilniaus kraštą nuo likusios šalies dalies. Situaciją 

sunkino netoliese esanti siena su Lietuva ir neaiški lietuvių pozicija dėl 

naujo lenkų–rusų konflikto. Akivaizdu, kad miestas turėjo būti iš anksto 

paruoštas pilnai gynybai tuo atveju, jei būtų atskirtas nuo pagrindinių 

pajėgų Lenkijoje, statant įtvirtinimų sistemą ir karinių atsargų sandėlius, 

būtinus apsupties laikotarpiu. Tikėtina, jog tai buvo viena iš priežasčių 

Dabartinis Krašto apsaugos ministerijos pastatas (jėzuitų novici-
ato architekturinio ansamblio dalis) buvo naudotas kaip Vilniaus 
įtvirtintos stovyklos vadų būstinė.
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dėl Vilniaus įtvirtintos stovyklos komendantūros įkūrimo. 1922 m. 

tokios komendantūros egzistavo senose rusų, vokiečių ir austrų–

vengrų tvirtovėse, sudarytose 1920 m. vasario 13 d. Kariuomenės 

reikalų ministro įsakymu. Šios komendantūros, be administracinių 

reikalų, būdingų atskirų miesto ar garnizono komendantūroms, 

taip pat vykdė inventorizacijos, konservacijos ir naujų įtvirtinimų 

statybos darbus. Šiam tikslui buvo sudarytas vykdomosios valdžios 

organas, pavadintas „Fortų valdyba“ (čia yra savotiškas kuriozas, tiek 

lietuvių, tiek lenkų skaitytojams, nes per daug savimi pasitikinti lenkų 

ministerija iš pradžių planavo Fortų valdybą įkurti ir Kauno tvirtovėje, 

nors šis miestas nei tada nei kada nors vėliau nebuvo patekęs į lenkų 

rankas). Modline, Torūnėje ar Pšemislyje buvo išlaikyti geresnės ar 

prastesnės būklės fortai. Tuo tarpu Vilnių supo tik iš dalies išlikusi 

„Šeptickio linija“. Carinės tvirtovės liekanos jau neturėjo nė mažiausios 

militarinės vertės. Šiek tiek geriau išlikę buvo lauko įtvirtinimai, pastatyti 

1915–1918 m. vokiečių kariuomenės prie rytinės fronto linijos, tačiau 

pastarieji stovėjo toli nuo miesto ir betarpiškai negalėjo jo apsaugoti. 

Aukštai vertinta Vilniaus įtvirtintos stovyklos komendantūra daugiau 

buvo propagandinis šio sprendimo atgarsis. 1922 m. birželio 25 d. 

oficialiai savo veiklą pradėjo skubiai suformuota komendantūra. Jos 

būstinė įkurta Jėzuitų gatvėje senojo Jėzuitų vienuolyno pastatuose 

ir pavadinta Ignoto kareivinėmis. Komendantūra veikė laikinai, todėl 

negalėjo užsiimti fortifikacijos reikalais. Tuo metu jai laikinai vadovavo 

Vilniaus garnizono karininkas plk. Vladyslavas Dzekevičius (Władysław 

Dziakiewicz) – 3-jo pulko išminuotojų vadas, gerai susipažinęs su 

fortifikacija. 1922 m. lapkričio 7 d. Armijos inspekcijoje Nr. 1 įteisintas 

specialusis pavaduojantis etatas, kuris taikos metu privalėjo sudaryti 

gynybos ir įtvirtinimų planą, kad sustiprintų operacinės armijos 

prižiūrimą sritį („ypatingai Vilniaus regione“ – kaip skelbė įsakymas), 

o karo atveju šis etatas turėjo pereiti Operacinės grupės „Vilnius” 

vadui. Šioms pareigoms paskirtas brg. gen. Leonas Berbeckis (Leon 

Berbecki), kuris savo prisiminimuose keletą kartų pabrėžė, jog darbo 

perdaug neturėjęs. Jo vertinimui atiteko vienintelis projektas, vasarą 

paruoštas patyrusio senosios austrų–vengrų armijos fortifikatoriaus 

brig. gen. Hugono Gribšo (Hugon Griebsch), Lenkijos vadovo maršalo 

Jozefo Pilsudskio (Józef Piłsudski) pavedimu. Neveltui L. Berbeckis 

šį projektą pripažino kaip senstelėjusį, argumentuodamas, jog 

nors pėstininkų linija yra gan tiksli, tačiau užnugaryje trūksta vietos 

artilerijos manevrams. Po šio pareiškimo sušaukta specialioji komisija, 

privalėjusi pataisyti projektą. H. Gribšo projektas buvo visiškai 

pakeistas, o jis pats, remiantis L. Berbeckiu, įsižeidė ir paliko Lenkijos 

kariuomenę. Tačiau iš tikrųjų 1923 m. kovo 13 d. įsakymu įkurtas 

„Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos komendanto etatas, kuriuo po 5 dienų 

ir tapo H. Gribšas, o jam pavestas vadovavimas naujai sukurtai 

Fortifikacijos darbų valdybai. Kovo 20 d. įsakymu Vilniaus miestas 

atimtas iš L. Berbeckio kompetencijos ir tolesnių nurodymų dėl šio 

klausimo jis nebegavo. Netrukus likviduotas Armijos inspektoriaus 

pavaduotojo etatas. Tačiau abiejų generolų keliai susikirto dar kartą 

– panašu, jog su blogiausiom pasekmėm „Vilniaus“ įtvirtintai stovyklai. 

1924 m. per pačius statybos darbų įkarščius, L. Berbeckis tapo 

III apskrities korpuso Gardine vadu ir pradžioje į jo rankas patekdavo 

visa korespondencija dėl Vilniaus reikalų, o netrukus į jo rankas perėjo 

ir „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos komendantūra. Savo štabe jis neturėjo 

nė vieno karininko–fortifikatoriaus. Mjr. Marijanas Romeika (Marian 

Romeyko) buvo vienu iš L. Berbeckio karininkų ir, kaip rašė savuose 

populiariuose spalvotuose prisiminimuose, tiesiog neteko žado, gavęs 

įsakymą paruošti planą „Vilniaus“ įtvirtintai stovyklai dėl galimos 

apsiausties. M. Romeika buvo oro laivyno karininkas ir neturėjo jokio 

supratimo, kaip suplanuoti žmonių evakuaciją, užtikrinti stebėjimą, 

komunikaciją ir visuomeninių institucijų saugumą. Šiems poreikiams jis 

adaptavo Torūnės tvirtovės gynybos planą, paruoštą 1913 m. vokiečių 

karininkų. Dėl abiejų generolų barnių būta ir daugiau nesusipratimų. 

J. Pilsudskis greičiausiai per daug neįtakojo viso šio chaoso. 

Visiems žinoma, kad Vilnius buvo labai artimas jo širdžiai, tačiau 

fortifikacijai jis neskyrė didesnio dėmesio, o pirmiausia rėmė 

veiksmus. Tuo labiau, kad 1923 m. pradžioje jis visiškai atsisakė 
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politinio gyvenimo ir apsigyveno Sulejuve, savo šeimą išlaikydamas 

iš leidybinių honorarų. Valdžioje jis vėl atsidūrė po 1926 m. ginkluoto 

pasikėsinimo, tačiau „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos statyba tuomet jau 

buvo baigta.

Situaciją bandyta gelbėti 1925 m. gruodžio 15 d., perduodant 

„Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos komendantūrą iš Apygardos korpuso 

valdybos naujai sukurtam V karo technikos departamentui prie Karo 

reikalų ministerijos Fortifikacijos skyriui (Wydział Fortyfikacyjny 

Departamentu V Technicznego Ministerstwa Spraw Wojskowych). 

Tačiau 1926 m. vasario 15 d. panaikintos visų įtvirtintų teritorijų 

komendantūros, tuo pačiu sudarant tris naujas vadovybes: „Gdynė“ 

(Gdynia), „Aukštutinė Silezija“ (Górny Śląsk) ir „Vilnius“ (Wilno). 

Taip pat išleista nauja organizacinė instrukcija, kurioje atsižvelgta 

į ankstesnius nuostatus, o joje aptarti personalijų, fortifikacijos ir 

administracijos klausimai buvo parengti remiantis įtvirtintų teritorijų 

koncepcija. Įtvirtintos teritorijos vadas turėjo vadovauti visiems 

pasiruošimo gynybai darbams, o karo atveju jis būtų visiškai atsakingas 

už šiuos darbus ir tiesiogiai pavaldus Karo reikalų ministrui.

Nereikėtų pamiršti, kad teisiškai įtvirtintų teritorijų vadovybės 

sudarymas automatiškai nenulėmė pačių teritorijų rengimo, tai 

yra, jose nebuvo ribojamos statybos, paskirų žmonių judėjimo 

ir apsigyvendinimo tose teritorijose, nedrausta fotografuoti ir 

nekontroliuota nekilnojamo turto prekyba. Vilniaus įtvirtinta stovykla1 

sudaryta remiantis Lenkijos respublikos prezidento įsakymu tik 

1929 m. sausio 30 d., jame nustatyta stovyklos siena ir, remiantis dar 

rusiškuoju pavyzdžiu, numatyti įvairūs nurodymai ir nuobaudos. Tik 

1932 m. anuliuotos austrų–vengrų, vokiečių ir rusų tvirtovių nuostatos, 

visoje šalyje įvedant naują vienalytį įstatymą apie teisiškus santykius 

įtvirtintose stovyklose ir teritorijose. Remiantis 1934 m. gruodžio 6 d. 

Ministrų tarybos potvarkiu, konkretūs apribojimai įvesti ir Vilniaus 

įtvirtintoje stovykloje.

Įtvirtintų teritorijų vadovybė ir pati Vilniaus įtvirtinta stovykla 

toliau gyveno pagal 1929 m. vasario 13 d. Karo reikalų ministerijos 

įsakymą, nors kitos vadovybės buvo likviduotos. Netrukus išleista 

nauja tarnybinė instrukcija neįvedė didesnių pakitimų vadovybės 

užduotims, tik sureguliavo jos priklausomybę nuo naujai sukurto 

karinės valdžios organo – Generalinės karinių pajėgų inspekcijos. 

Per sekantį dešimtmetį neįvesta jokių didesnių pakitimų. Atskirais 

įsakymais pakeista personalo sudėtis, likviduoti arba naujai sukurti 

atskiri padaliniai ir postai, bet iki pat Antrojo pasaulinio karo Vilniaus 

įtvirtintos stovyklos vadovybė išliko vienintelė tokio tipo vadovybė 

1 Iki 1926 metų Vilniaus įtvirtinimams buvo naudojamos “įtvirtintos stovyklos” 
terminas, vėliau - “įtvirtintos teritorijos” terminas.

Saltoniškių sandėlių kompleksas. Priešgaisrinis vandens telki-
nys.
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taikos metu veikusiose Lenkijos kariuomenės struktūrose.

sLėPtuvės ir saNDėLiai

Ištisus 1922 m. Generaliniame štabe vyko paruošiamieji darbai, 

turintys numatyti realų Vilniaus įtvirtintos stovyklos pavidalą. Jų metu 

diskutuota dėl taktinių ir techninių įtvirtinimų planavimo. Nuspręsta 

fortifikuoti miestą iš visų pusių, be įtvirtinimų pastatyti sandėlius, 

kuriuose taikos metu būtų laikomos karinės medžiagos, suteiksiančios 

galimybę tam tikrą laikotarpį gintis miestui, jeigu šis liktų visiškoje 

izoliacijoje. Teritorija, labiausiai tinkanti fortifikacijoms statyti, buvo 

pakankamai arti miesto, todėl svarbiausius sandėlius ir gynybinius 

įtvirtinimus nuspręsta statyti iš betono.

Tikslius nurodymus dėl įtvirtinimų statybos taip pat didelius kreditus 

jų realizacijai Vilniaus įtvirtintos stovyklos komendantas gavo iš Karo 

tarybos, buvusios Lenkijos Respublikos Prezidento patariamuoju 

organu ir pavadldžios Karo reikalų ministerijai. Darbų vykdymui 

sukurta Fortifikacijos darbų valdyba, kuriai vadovavo mjr. Stanislavas 

Preisneris (Stanisław Preisner); pastarasis nedelsdamas pradėjo 

rengti tikslius planus ir vykdyti žemės darbus. To pasekoje netrukus 

atsirado gera kartografinė medžiaga, nes vienas iš svarbiausių Karo 

geografijos instituto darbų buvo serijos iš devynių spalvotų Vilniaus 

rajono žemėlapių paruošimas, kuriuose miestas ir jo apylinkės 

atvaizduotos 1:25000 masteliu. Pačių statybos darbų Lenkijos 

kariuomenė nevykdė, nes neturėjo pakankamai techninių darbuotojų 

ir prietaisų, todėl darbai patikėti laimėjusios konkursą privačioms 

firmoms. Išlikusiuose dokumentuose atrandami tokie jų pavadinimai: 

„T. Szopa i K. Zimmerman”, „Las Kresowy”, „Inż. Piotr Stabrowski i 

S-ka”, „Inż. Wiszniewski i Wolski”, „Inż. Butarewicz i Aramowicz”, 

„Inż. Jan Gumowski”, „Inż. Bobrowski i S-ka”. Ankstyviausia žinoma 

sutartis, dėl sandėlių statybos Vilkpėdėje ir dėl dviejų slėptuvių prie 

Vilniaus–Polocko kelio (dar vadinto Batoro traktu), buvo pasirašyta 

1923 m. spalio 17 d. su „T. Szopa i K. Zimmerman” firma. Užsakymas 

įkainuotas 21 305 318 700 lenkiškų markių2.

Dokumentai rodo, jog žemės darbai pradėti vykdyti dar tais 

pačiais metais (galbūt dar prieš sutarties pasirašymą), o po metų 

Lenkijos Respublikos prezidento įsakymu nusavinti plotai, skirti 

technikos, amunicijos sandėliams ir pasipriešinimo centrui vienam 

batalionui. Beveik neįtikėtina, tačiau teisiniai aktai, atskleidžiantys 

2  Lenkiškos markės – tarpinė šalies valiuta, labai nuvertėjusi ekonominės 
krizės metu. 1923 m. pabaigoje infliacija siekė net 150 % per mėn. 1923 m. 
spalio 17 d. JAV dolerio kursas: 1 $ = 980 000 Mkp.   

Saltoniškių sandėlių kompleksas. Mažojo amunicijos sandėlio 
pamatai.
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tikslią įtvirtinimų lokalizaciją ir pastatų paskirtį buvo paviešinti Įstatymų 

Žurnale! Šiandien galime tik svarstyti, ar tai buvo visiškas apsileidimas, 

ar kontroliuojamas informacijos perdavimas, kuris turėjo įrodyti, jog iš 

Vilniaus įtvirtintos stovyklos liko tik pavadinimas.

amuNicijos saNDėLiai

Pirmuoju Vilniaus įtvirtintos stovyklos statybos etapu buvo 

4 antžeminių amunicijos sandėlių statyba (apytiksliai 1923–1925 m.) 

pagal nežinomo civilio architekto projektą. Jie pastatyti Antakalnyje 

(ul. Sapieżyńska) (7667 m3), Vingio parke (park Zakret) (5356 m3), 

Įėjimas į amunicijos sandėlį. Šilo gatvė. (2008).
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Saltoniškėse (na Sołtaniszkach) (6324 m3) ir Burbiškėse (5357 m3). 

Šis paskutinysis taip pat apėmė perkrovimo stotį, jungiančią paprasto ir 

siaurojo geležinkelio bėgius. Kiekvieną statinių kompleksą sudarė keli 

dideli (pamatas apie 5 m x 15 m) ir keli maži (pamatas apie 5 m x 6 m) 

sandėliai – iš visų nuo 14 iki 20 objektų; visą kompleksą sudarė 

73 objektai. Nežinoma pirminė šių statinių išvaizda, bet remiantis 

išlikusiais dokumentais ir lyginant su analogiškais tuo metu statytais 

amunicijos sandėliais, galima manyti, kad tai buvo vieno aukšto 

plytiniai pastatai su aukštais dvišlaičiais šiferiu dengtais stogais. Taip 

pat žinoma, kad jie buvo pagražinti kolonomis ir piliastrais. Laikantis 

taisyklių, juos stengtasi statyti specialiuose įdubimuose, suformuotuose 

kalvų šlaituose, pasitaikydavo, kad dėl didesnės apsaugos papildomai 

buvo supilami žemių pylimai. Prie kiekvieno komplekso buvo statomas 

amunicijos rūšiavimo punktas, sargybos namelis ir didžiulis šulinys, iš 

kurio vandenį galėjo traukti kelios gaisrinės pompos. 

Žymiai įdomesnė buvo požeminių sandėlių koncepcija, 

kurių 4 kompleksai pastatyti apie 1923–1927 m. pagal karininko 

pplk. inžinieriaus Vitoldo Volanskio (Witold Wolański) projektą. Trys iš jų 

(6500 m3 talpos kiekvienas), greičiausiai identiškos išvaizdos, pastatyti 

Antakalnyje, Vilkpėdėje ir Šnipiškėse. Ketvirtas kompleksas (talpa 

6800 m3) pastatytas Rasose (Ribiškėse), čia įkurdinta ir amunicijos 

laboratorija. Skiriasi šio komplekso sandėlių vidaus išplanavimas, tik 

čia lentynos amunicijai buvo padarytos iš betono. Šioje vietovėje dar 

neseniai buvo galima pamatyti vienintelę išlikusią slėptuvę, išlaikiusią 

pirminę išvaizdą. Ji išsiskyrė unikaliu fasadu su puošniu karnizu 

ir gražiu herbiniu kartušu su baltuoju ereliu. Šios vietos sargybos 

punktas taip pat buvo įdomios architektūrinės gynybinio bokšto formos 

su terasa. Įdomiausia, jog istorinė šios vietovės atmintis vis dar gyva, 

nes vietos gyventojai ir dabar šį pastatą vadina „lenkų štabu“.

Kiekvieną statinių kompleksą sudarė 5 sandėliai, į kuriuos vedė 

po du įėjimus. 2 sandėliai turėjo po dvi sandėliavimo patalpas, kiti 

sekantys – po keturias, o dar vienas – aštuonias; visos patalpos 

buvo išsidėsčiusios dviejuose aukštuose, sujungtuose laiptais ir liftu. 

Virš kiekvieno įėjimo buvo baltojo erelio, laikančio naguose vainiką, 

bareljefas, atstojantis ventiliacijos angą. Visi įėjimai naudoti ir kaip 

įvažiavimai, nes dėžės su amunicija sandėlių viduje transportuotos 

vežimėliais ant siaurų geležinkelio bėgių. Sukamojo disko dėka 

vežimėlis galėjo sukinėtis ir įvažiuoti į kiekvieną sandėlio patalpą. 

Siekiant apsisaugoti nuo drėgmės, pirmas amunicijos dėžių aukštas 

buvo dedamas ne tiesiogiai ant betoninio pagrindo, bet ant kažko 

panašaus į medines paletes. Antrasis dėžių aukštas dėtas ant medinių 

lentynų, įrengtų aplink patalpų sienas, – metalinė jų konstrukcija 

Sunaikinto Balto Erelio bareljefo dalis virš vieno iš įėjimų į amu-
nicijos sandėlį. (2006).
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išlikusi iki šiandien. Sandėlių patalpas supo ventiliacinis koridorius 

su specialiomis angomis sienose. Jame buvo pastatomos žibalinės 

lempos, kurios per įstiklintus langelius apšviesdavo sandėlio patalpas. 

Iš tikėtinos priešo puolimo pusės požeminių objektų prieigas maskavo 

specialiai pasodinti želdynai (Vilniaus įtvirtinta stovykla turėjo nuosavą 

maskavimui naudojamų augalų veislyną, deja, nepavyko nustatyti jo 

buvimo vietos) ir žemės pylimai. Toks užmaskuotas medžių ir žemės 

pylimas išlikęs Šnipiškėse. Kiekvieną požeminį kompleksą papildydavo 

nedidelis mūrinis antžeminis sargybos punktas su privažiavimo keliu. 

Ukmergės (ulica Wiłkomirska) gatvėje tarp Saltoniškių ir Šnipiškių 

sandėlių pastatytas sargybos postas. 1925 m. visi antžeminiai ir 

požeminiai sandėliai apsupti dviguba spygliuotos vielos tvora, įvestas 

teritorijos apšvietimas ir aliarmo sistema.

Kaip minėta, sandėlių statyba buvo patikėta civilinėms 

statybinėms firmoms, kurios, deja, neturėjo šioje srityje patirties. Gera 

sandėlių kompleksų lokalizacija, o vėliau jų maskavimo darbai, kuriuos 

parengė karinės vadovybė, netrukus prarado reikšmę dėl nesolidaus ir 

lengvabūdiško suplanuotų darbų atlikimo bei prasto objektų statybos 

realizavimo. Tai įrodo paprastas faktas, kad antžeminiai sandėliai 

buvo pastatyti iš šviesiai geltonų plytų, nutinkuoti ir nudažyti baltai, 

stogai dengti blizgančia skarda arba baltu šiferiu. Nenuostabu, kad 

jie matėsi ir iš po kelių maskuojančių sluoksnių želdynų, o miško 

fone išsiskyrė savo nenatūralumu per keletą kilometrų. Privažiavimo 

keliai su nenatūraliais posūkiais akivaizdžiai išsiskyrė iš lėktuvo 

padarytose fotografijose. Būta ir visiškai techninių klaidų. Vilkpėdėje 

pastatytas kompleksas užpiltas 8–10 m. storio žemės sluoksniu 

be drenažo – po keleto metų jis jau stovėjo tuščias ir apsemtas 

vandens. Visuose požeminiuose sandėliuose nebeveikė ventiliacija, 

nes  nebuvo savaiminio oro cirkuliavimo. Panašiai ir antžeminiuose 

sandėliuose neveikė specialios konstrukcijos sienos su oro sluoksniu, 

privalėjusios patalpose užtikrinti ventiliaciją. Nuo dėžių su amunicija 

svorio įlūždavo patalpų grindys. Pastebėta daug įtrūkusių sienų, nes 

dideliu kiekiu liejant betoną nepalikti specialūs plyšiai. Dėl reklamacijų 

ilgai užtrukdavo techniniai objektų priėmimai, todėl neįmanoma 

nustatyti paskirų objektų statybos užbaigimo datos. Ištisus metus 

truko teisminiai ginčai dėl finansinių atsiskaitymų tarp kariuomenės ir 

darbų atlikėjų.

Dėl organizacinių reikalų šie sandėliai iš pradžių buvo Gardino 

apygardos ginklų įmonės Nr.  III Vilniaus filialu. Ši įmonė 1920 m. kelis 

kartus keitė savo pavadinimą. 1929 m. jie tapo savarankišku Pagalbiniu 

ginklų sandėliu Nr. 11, o nuo 1935 m. pakeista į „Vilniaus“ įtvirtintos 

stovyklos ginklų sandėlius. Bendras sandėlių tūris buvo 51 010 m3, iš 

Amunicijos sandėlio patalpa. Matomi plieniniai pakabinimai, ant 
kurių būdavo tvirtinamos medinės lentynos. Gilumoje langelis 
jungiantis saugyklą su koridoriumi, per jį saugyklos vidus buvo 
apšviečiamas naftos lempa. (2006).
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jų – 26 300 m3 požeminiuose ir 24 710 m3 antžeminiuose sandėliuose; 

remiantis kitais dokumentais, juose galėjo būti sandėliuojama 250–

300 amunicijos vagonų. Priklausomai nuo įvairių skaičiavimų, miestui 

esant visiškoje apsuptyje, tai užtikrino nuo 3 iki 5 savaičių gynybos. 

Netikslumai apskaičiavimuose būtų dėl to, kad kai kurie sandėliai 

galėjo būti nenaudojami dėl konstrukcinių klaidų.

Amunicijos sandėlio fasadas. Priekyje matomas autentiškas ak-
menimis grįstas kelias.
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koviNės sLėPtuvės

Kovines slėptuves, suprojektuotas kpt. Vladislavo Višinskio 

(Władysław Wyszyński) – vieno iš aktyviausių lenkų fortifikatorių, 

likusių tarnyboje iki 1939 m., – nuspręsta sugrupuoti į 12 pasipriešinimo 

centrų, iš kurių kiekvienas paskaičiuotas pėstininkų batalionui. 

Žinoma tik vieno tokio centro lokalizacija, dalinai realizuoto apie 

1924–1926 m (nors kai kur rašoma, kad, pavyzdžiui, geležinės 

apsaugos ant apšvietimo angų slėptuvėse ir stebėjimo punktuose 

sumontuotos tik 1930 m.). Galima manyti, kad likusios slėptuvės gynė 

svarbiausius susisiekimo kelius. Vienintelis pilnai pastatytas sandėlių 

kompleksas (apie 4500 m3 tūrio) buvo prie Batoro trakto, vedusio 

tarp 2 ir 3 slėptuvių ir naudotas kaip atsparos punktas. Dėl poternų 

Požeminių kazematų slėptuvėje Nr. 4 vidus. Gilumoje matosi 
ambrazūra vidaus apsaugai.Patalpa užpildyta smėliu iki pusės. 
(2007).
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įrengimo buvo perkastos 4 aplinkinės kalvos, o jų galuose pastatytos 

įgulos patalpos, kovos pozicijos ir stebėjimo postai. Šie objektai 

primena kalnų fortifikaciją, naudotą austrų–italų fronte ar kalkinėse 

uolienose išraustus tunelius prie Krokuvos tvirtovės. Tai galėjo būti 

ir gen.H. Gribšo įtaka, nes pastarasis prieš Pirmąjį pasaulinį karą 

patirties sėmėsi Balkanų tvirtovėse.

Slėptuvė Nr. 1 susidėjo iš įgulos patalpos, sujungtos 30 m poterna 

su atviromis kovos pozicijomis. Prieigose keliasdešimt metrų atstumu 

randami 3 eilių spygliuotos vielos likučiai. Pasiruošimo patalpos buvo 

Batoro trakto atramos punktas. Slėptuvė Nr. 3 (Ježio Sadovskio 
brėžinys)



XX amŽiaus FortiFikacija lietuVoje

92

uždaromas metalinėmis durimis. Šioje patalpoje išliko keliolika ne 

itin patogių sulankstomų suolų; šautuvų kabliai ir, greičiausiai, angos 

krosnims bei periskopui įmontuoti (panašiai kaip kitose slėptuvėse). 

Angos sienose tiko žibalinėms lempoms pastatyti. Apšviesta lempomis 

poterna suktais laiptais su atramomis vedė į kovos pozicijas. Ši vieta 

buvo pritaikyta sunkiems kolkosvaidžiams (pavyzdžiui, „Maxim“ arba 

„Schwarzlose“, vėliau taip pat „Browning“). Ginklas buvo dedamas ant 

gelžbetoninio pagrindo. Iš šono buvo didelė paslėpta niša dėžėms su 

amunicija, o laipteliai sienoje pasitarnavo priešo užklupimui. Panašu, 

kad čia sąlygos kariavimui nebuvo palankios – ginkluotės aptarnavimui 

reikėjo mažiausiai 2 ar 3 kareivių, jie stovėjo ant aukštų ir siaurų 

laiptelių, o aplinkui mėtėsi šimtai iššautų šovinių gilzių. Kiekvienas 

neatsargus žingsnis grėsė paslydimu ir nukritimu žemyn.

Slėptuvė Nr. 2 identiška pirmajai, skiriasi tik atskirų  elementų 

išdėstymu ir priešinimosi sienele, kuri dengė įėjimą. Taip suformuotame 

koridoriuje galima buvo patalpinti nedidelį pabūklą, pavyzdžiui, 

„Puteaux“, „Pocisk“, vėliau taip pat „Bofors“ – ypač dėl to, kad slėptuvė 

buvo netoli kelio.

Slėptuvė Nr. 3 buvo visiškai naujos konstrukcijos. Su platesniais 

suolais, stalais, lentynomis, nusausinimo šulinėliais, vidinėmis 

šaudymo angomis tam atvejui, jei į slėptuvę įsibrautų priešas bei 

turtingesnėmis patalpomis, liudijančiomis apie antrąjį darbų etapą. 

Įėjimas buvo apsaugotas labirintu, vedusiu į pasiruošimo patalpa, 

toliau dešinėje nepabaigtas koridorius (apie jo paskirtį sunku spręsti), 

o kairėje buvo vado kambarys, kuriame įmanoma pastatyti sudedamą 

stalą. Iš vado kambario poterna veda į stebėjimo poziciją. 

Slėptuvė Nr. 4 buvo didžiausios konstrukcijos, labiausiai 

komplikuota ir įdomiausia. Šioje slėptuvėje išlikusios metalinės 

įėjimo durys, vedančios į prieškambarį su langu, apšviečiančiu vado 

kambarį. Langai buvo su „langinėmis“, iš kurių išlikę vyrių ir pakabų 

likučiai. Poterna su požemine amunicijos niša iš įgulos patalpos veda 

iki patalpų susikirtimo, iš ten laipteliai su turėklu tiesiai veda į stebėjimo 

bokštelį. Šis buvo beveik neįrengtas, vienintelis patogumas – sienoje 

Kairėje - Batoro trakto atramos punktas, slėptuvė Nr. 1 (Ježio 
Sadovskio brėžinys). Dešnėje - Batoro trakto atramos punkto 
žemėlapis.
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Batoro trakto atramos punktas. Įėjimas į slėptuvę. (2007).palikta anga lempai ir sienos dalis tarnaujanti kaip stalas, ant  kurio 

buvo galima ištiesti žemėlapį. Minėtame patalpų susikirtime išlikusios 

originalios dviejų dalių durys, atskiriančios paskirus slėptuvės 

segmentus. Šalia sankirtos yra požeminė pasiruošimo patalpa 

baltomis sienomis, greičiausiai buvo su suolais, tačiau šiuo metu 

smarkiai užpilta smėliu. Už sekančio koridoriaus susikirtimo, šįkart su 

vidinės gynybos šaudymo lizdais, poterna su eiline amunicijos niša 

veda į kovos pozicijas. Čia iš tiesų įrengtas atskiras kovos blokas, 

– nors nedidelis ir vėl su pavojingais laipteliais, nuo kurių per kovą 

galima buvo nukristi į poterną, tačiau buvo įrengtos lubos ir šoninis 

apšvietimo–ventiliacijos langelis, galintis pasitarnauti ir kaip atsarginis 
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Batoro trakto atramos punktas. Sleptuvė Nr. 2 (Ježio Sadovskio 
brėžinys).

išėjimas iš slėptuvės. Stebinanti yra pati ginklo pozicija, primenantis 

gelžbetoninę vonią. Jos viduje galėjo būti patalpinta atspari dujoms 

dėžė, naudota iššautų šovinių gilzėms sudėti. Iki galo neaišku, ar čia 

laikytas pabūklas.

Slėptuvės buvo pabaigtos per 3 statybos sezonus, tačiau tarp 

slėptuvių Nr. 1 ir Nr. 4 ryškus koncepcijų skirtumas. Gaila, kad 

nerasti šių statinių pirminiai detalieji planai, dėl to nežinoma, kas 

turėjo būti nebaigtų poternų galuose. Be to, tik karo metu pabaigtos 

slėptuvės negalėjo gintis vienos pačios. Joms turėjo pagelbėti lauko 

fortifikacijos, kurių statyba turėjo prasidėti kartu su mobilizacija, tačiau 

dėl informacijos trūkumo, šiuo metu sudėtinga ką nors pasakyti. Taikos 

metu vietoj tvoros buvo dalinai ištemptos spygliuotos vielos. Nežinia, 

kokiu būdu planuota išspręsti vidaus susisiekimo ir ventiliacijos 

problemas didžiausiuose objektuose. Sienose nesimato jokių galimo 

elektrifikavimo likučių, nerasta ir žymių, kad būtų buvusi dyzelinių 

variklių ar generatorių instaliacija. Vidaus įranga taip pat buvo labai 

kukli – suolai, lentynos ir krosnis pasiruošimo patalpoje, nors visas 

kompleksas buvo gerokai nutolęs nuo kareivinių ir nuo kitų gyvenamųjų 

pastatų. Dėl šios priežasties greta slėptuvių įrengtas sargybos postas 

taip pat galėjo būti gyvenamas tik taikos metu. Reziumuojant, dėl 

nebaigtų statybos darbų, sunku vienareikšmiškai tvirtinti, kokias 

konkrečias taktines užduotis vykdė aptartas atsparos punktas.

Slėptuvių geografinis išsidėstymas patvirtina, kad Vilniuje statytos 

lenkų fortifikacijos buvo numatytos gynybai iš rusų pusės. Nutolusios 

nuo miesto, jos tikrai nebuvo skirtos represinėms funkcijoms prieš 

lietuvius ar kitą tautinę mažumą, kaip buvo teigiama vokiškoje 

propagandinėje spaudoje XX a. trisdešimtaisiais ir keturiasdešimtais 

metais.

PioNierių saNDėLiai

Intensyvus „Vilniaus” įtvirtintos stovyklos fortifikacijų išplėtimas, 

numatytas mobilizacijos laikotarpiu, taikos metu pareikalavo sukaupti 

daug inžinierinių medžiagų atsargų, tokių kaip lygi ir spygliuota viela, 

kuoliukai ir ramsčiai, taip pat sprogstamosios medžiagos ir įrankiai, 

reikalingi šių darbų atlikimui.

1923–1924 m. miesto pakraščiuose pastatyti 8 mobilizaciniai 

fortifikacijos įrangos sandėliai. Tyrinėjimų metu nė vieno iš jų nepavyko 

surasti. Pagal išlikusius dokumentus žinoma, kad tai buvo dideli dviejų 

aukštų mūriniai pastatai su cinkuotos skardos stogais. Netinkama jų 

statyba apsunkino pastatų pritaikymą pagal paskirtį. Viršutinis aukštas 

buvo visiškai nenaudojamas, nes buvo be lubų, o tik stogas. Per 

šalčius pastogėje susikaupęs vanduo lašėdavo ant grindų ir skatino jų 

puvimą. Buvo skundžiamasi, kad sandėliai per daug nutolę nuo miesto 

centro, nors juos stengtasi statyti arčiau numatytų gynybos linijų, taip 

palengvinant naudojimąsi įrankiais ir medžiagomis. Tačiau taikos 

metu, nuošaliai stovintys pastatai reikalavo sustiprintos apsaugos, 
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kurios negalėjo užtikrinti „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos komendantūra. 

Nuo pat pradžių sandėliuose laikytos tik menkavertės medžiagos 

(viela ir kuolai). Juos administravo Fortifikacijos valdyba. 1931 m. 

iš jų sukurtas Gardino inžinerijos pagalbinio sandėliavimo filialas, o 

1934 m. jis pakeistas Vilniaus išminuotojų sandėlio Nr. 3 filialu. Tuo 

metu pastatai jau buvo tvarkomi ir prižiūrimi, nes iš 1936 m. išlikusioje 

žinutėje nurodomas sandėliuose laikomo įvairaus inventoriaus kiekis. 

Batoro trakto atramos punktas. Sleptuvė Nr. 4 (Ježio Sadovskio 
brėžinys).
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Konkrečiau tai buvo 30 taip vadinamųjų „išminavimo medžiagos 

vienetų“, kurių kiekvieną sudarė: 70 t spygliuotos vielos, 1,5 t kabių, 

200 kastuvų, 100 kirvukų, 50 miško kastuvų, 70 kirtiklių, 40 pjūklų, 

250 kg vinių, 50 kaltuvų, 20 žirklių, 5 galąstuvai pjūklams.

kiti objektai

Mobilizacijos metu, vadovybės štabas turėjo persikelti į specialią 

ryšininkų slėptuvę, pastatytą apie 1931–1932 m. po Centrinio pašto 

pastatu (Didžioji g. 1). Slėptuvė buvo nedidelė (85 m3 tūrio), šildoma 

ir apšviesta, turėjo radijo ryšį ir telefoną. Sunku apie ją kažką detaliau 

pasakyti, nes nes 1944 m kovų metu paštas buvo nugriautas. Šioje 

vietoje dabar stovi nauji pastatai.

Kitas objektas, taip pat užtikrinantis ryšį su išore apsupties metu 

(nors labiau archaiškas) buvo pastovios karvelidės, įkurtos apie 

1924–1925 m. Ukmergės (Wiłkomirsk) gatvėje3. Jas administravo 

Vilniaus įtvirtintos stovyklos ryšininkų kuopa. Apie šį pastatą daugiau 

informacijos nerasta, jis neatpažintas ir vietos tyrimų metu. 

Viena iš svarbesnių kariuomenės investicijų buvo Vilniaus miesto 

susisiekimo tinklo gerinimas. XX a. trisdešimtųjų metų pradžioje 

3 Tuometinis adresas - Ukmergės g-vė 139.

kariuomenės priežiūroje buvo 16,2 km kelių, 3 tiltai ir 28 km geležinkelių. 

Į kiekvieną amunicijos ir išminuotojų sandėlių kompleksą nutiesti grįsti 

keliai, daugelis amunicijos sandėlių sujungti siaurojo geležinkelio 

tinklu. Depas ir krovinių bazė buvo sujungti su normalaus geležinkelio 

atšaka, įrengta prie sandėlių Burbiškėse. Siaurajam geležinkeliui 

aptarnauti sudarytas specialus būrys, egzistavęs iki 1932 m., 

kuomet geležinkelis perduotas administruoti Valstybinei geležinkelio 

apygardos direkcijai. Mieste išgrįsta, sutvirtinta ir sutaisyta daug 

kilometrų normalių ir rokadinių kelių, karo atveju galėjusių pasitarnauti 

susisiekimui su fronto linija. 

DiDžiausias ii resPubLikos GarNizoNas

Nestabili politinė situacija ir pati Vilniaus miesto padėtis nulėmė tai, 

kad čia buvo sukurtas didžiausias tarpukarinės Lenkijos garnizonas. 

Mieste buvo dislokuota visa elitinė I pėstininkų legiono divizija, sudaryta 

iš vadovybės, 1-jo, 5-jo ir 6-jo pėstininkų bei 1-jo lauko artilerijos 

pulko. Tokiu būdu buvo patenkintas maršalo J. Pilsudskio noras, 

kad jo mylima divizija, tęsianti jo dar 1914 m. vadovautos I legiono 

brigados tradicijas, būtų dislokuota jo mylimame mieste. Maršalo 

pageidavimai buvo įvykdyti, nors daugelis divizijos kareivių buvo kilę 

Pacų rūmai Didžiojoje g., kuriuose buvo 1-osios pėstininkų le-
giono divizijos, 19-sios pėstininkų divizijos ir ir Vilniaus kavaleri-
jos brigados vadovybių būstinė. 
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iš centrinės Lenkijos, todėl buvo planuojama perkelti jos dalinius į 

Mazoviją. Juo labiau, kad kadaise iš vietinių savanorių suformuotas 

85-asis pėstininkų pulkas ir taip nebetilpo Vilniaus kareivinėse, todėl 

turėjo tenkintis nelabai reprezentatyvia būstine užmiestyje, senoje 

psichiatrijos ligoninėje Naujoje Vilijoje. Tai, savaime suprantama, kėlė 

kareivių ir Vilniaus visuomenės nepasitenkinimą. 

1922–1939 m. laikotarpiu garnizono sudėtis kito nežymiai. 

Iki Antrojo pasaulinio karo pradžios be jau minėtų divizijų, jam 

priklausė: 4-asis ulonų pulkas, 3-asis sunkiosios artilerijos pulkas, 

3-asis išminuotojų batalionas, dalis 5-jo aviacijos pulko; tai pat 

vadovybė iš: 19-osios pėstininkų divizijos, pasienio apsaugos korpuso 

pulko „Vilnius“ ir Vilniaus kavalerijos brigados bei eilės mažesnių 

karinių institucijų. Be to, įtvirtintos stovyklos garnizono „Naujoji Vilnia“ 

teritorijoje buvo dislokuotas jau minėtas 85-asis pėstininkų pulkas, 13-

asis ulonų pulkas ir dalis 19-ojo lengvosios artilerijos pulko.

Keletas dalinių buvo specialiai suformuoti galvojant apie įtvirtintą 

stovyklą. Dar 1922 m. sudarytas įtvirtintos stovyklos telefonistų būrys, 

1925 m. išsivystęs į 15 įtvirtintos stovyklos valdybos susisiekimo kuopą 

(vėliau funkcionavęs be numerio). 1924 m. susikūrė 3-oji pėsčiosios 

artilerijos kuopa, 1931 m. perdaryta į divizioną, o po 2 metų 

performuota į 33-jį lengvosios artilerijos divizioną. 1925 m. apskrities 

ligoninė perkelta į Gardiną, o Vilniuje atidaryta įtvirtintos stovyklos 

ligoninė. 1926 m. jau dvejus metus veikianti baterija performuota į 

3-ajį priešlektuvinės artilerijos divizioną. Nuo 1931 m. 2-oji artilerijos 

tolimačių4 baterija taikos metu užsiėmė žemės darbais įtvirtintoje 

stovykloje. 1937 m. įtvirtintos stovyklos vadas kreipėsi į Centrinį 

štabą su prašymu, suformuoti Vilniaus gynybos batalioną, kuris 

saugotų nutolusiose apylinkėse išsimėčiusius sandėlius ir tarnautų 

kaip reprezentacinė įgulos rinktinė (pagal Varšuvos pavyzdį), tačiau 

Centrinis štabas šio prašymo nepatenkino.

4  Tolimačių baterijos – specifinis junginis lenkų kariuomenės organizacijoje. 
Ši baterija nebuvo ginkluota patrankomis, bet turėjo specialios įrangos 
ir vykdydavo ugnies koregavimo funkcijas. Baterija turėjo tris skyrius – 
priešlektuvinės artilerijos koreguotojai, lauko artilerijos tolimačiai, topografinis. 

Vilniaus įgulos daliniai buvo įsikūrę rusų statytose ir smarkiai 

vokiečių nuniokotose kareivinėse. Prireikė keleto metų ir nemažų 

lėšų joms sutvarkyti. Tačiau pastatyta ir keletas naujų objektų – 

kareivinės 1-jam lengvosios artilerijos pulkui, 3-jo išminuotojų pulko 

mobilizacijos sandėlis, intendantūros sandėliai, žymiai pertvarkyta 

karinio–civilinio oro uosto infrastruktūra, prieš pat karo pradžią pradėta 

naudoti įgulos bažnyčia Naujoje Vilijoje, o kariuomenės būsto fondas 

pastatė, perstatė ir suremontavo 6 karininkų ir 7 puskarininkių namus. 

Paprasti, bet įdomūs architektūros sprendimai išpildyti karių kapinėse 

Antakalnyje ir Rasose. 

Plačiau vertėtų aprašyti apie neįprastą naujųjų kareivinių, pastatytų 

1929–1930 m. Šiaurės miestelyje (tuometinė Gynybos aikštė (Plac 

Broni)) likimą. Dėl savo architektūrinės formos šios kareivinės buvo 

didelė naujovė – jie suprojektuoti „H“ raidės formos, su erdviomis, 

puikiai apšviestomis kareivinių salėmis ir sąlyginai mažu biudžetu. 

Deja, netiko atšiauriam šio regiono klimatui. Didžiulės masyvios sienos 

greit prarasdavo šilumą, o sniego valymas nuo plokščių stogų trukdavo 

ištisas valandas. 2006 m. nuspręsta šiuos pastatus išardyti, nepaisant 

unikalios kareivinių architektūros, juolab, kad šalia atstatyta visa eilė 

tipinių pastatų, kuriuos galima aptikti beveik kiekvienoje buvusiame 

rusų įguloje – nuo Varšuvos iki Vladivostoko.

Pagal 1925–1926 m. priimtą mobilizacijos plano „Z” tvarką 

(Ordre de Bataille) Vilniaus įtvirtintos stovyklos vadovybės numeris 

turėjo būti 91 ir jai planuota priskirti dalinius su 12 652 asmenimis, 

o 5–9 dienas trukusi mobilizacija turėjo vykti pagal tvarką, pateiktą 

1 lentelėje. 

Nuo 1926 m. įsigaliojo mobilizacijos planas „S”, su tam tikrais 

pakitimais galiojęs iki pat 1938 metų. „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos 

karinė organizacija buvo palaipsniui keičiama ir pertvarkoma; tai 

matoma 2 lentelėje.

Per keletą paskesnių metų pagal mobilizacijos planą „S” 

iš „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos sudėties buvo išbraukti trys 

forto batalionai, visi sunkiujų kulkosvaidžių batalionai, sunkioji 
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artilerija, maskuotojų būriai, taip pat minosvaidininkų divizionas ir 

kadrai, vadovaujantys fortifikacijos darbams. Tačiau pridėtas 33-

asis lengvosios artilerijos pulkas (3 divizionai), 2-asis artilerijos 

tolimačių divizionas, 3-oji priešlektuvinės artilerijos baterija bei 31-

ojo išminuotojų bataliono 3-oji kuopa. Pertvarkymų būta ir daugiau, 

tačiau jie neatitiko realių Lenkų kariuomenės mobilizacijos galimybių. 

1935 m. vasarą pradėtas rengti naujas mobilizacijos planas, pagal kurį 

„Vilniaus“ įtvirtinta stovykla išbraukta iš 1936 m. kovo 2 d. mobilizacijos 

3-jo pionierių  pulko kareivinės buvo Naujajame Arsenale – 
dabartinis Lietuvos Nacionalinis Muziejus. Čia dislokavosi dau-
guma įtvirtinimų statytojų.
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tabelių. 

1936 m. balandžio 17 d. Centriniame štabe vykusios konferencijos 

metu patvirtinta nauja Ordre de Bataille tvarka. Beveik metus veikusi 

naujoji tvarka buvo nuo 1938 m. įsigaliojusio mobilizacijos plano „W‘ 

sudedamoji dalis. Pagal ją buvo numatyta ir naujoji „Vilniaus“ įtvirtintos 

stovyklos sudėtis:

Pagrindinę būstinę (nuo 1939 m.) sudarė: įtvirtintos •	

stovyklos štabo vadas su štabu (skyriai: operacinis–

8-jo Pasienio Ginybos Korpuso trijų kareivių antkapiai, žuvusiųjų 
kovų su Raudonąją Armija metu 1939 m. rugsėjo 18 d. Pagal 
lenkų tradiciją jie laikomi maršalo Pilsudskio motinos ir jo širdies 
kapo paskutine sargyba.
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žvalgybinis, būstinės vadas, kanceliarija); susisiekimo 

vadas; išminuotojų–fortifikacijos vadas su trimis jam 

priklausančiomis fortifikacijos grupių vadovybėmis; tarnybų 

vadas (apsiginklavimo, intendantūros, veterinarijos ir 

sveikatos); pagrindinės būstinės komendantas.

Žygio batalionų vadovybė (1938 m. pakeista dviem pėstininkų •	

pulko vadovybėmis) ir šeši žygio batalionai po keturias šaulių 

kuopas ir 1–2 sunkųjų kulkosvaidžių kuopos.

33 lengvosios artilerijos pulkas iš trijų divizionų (jis turėjo būti •	

Armijos „Vilnius” vadovybės dispozicine rinktine); 2 artilerijos 

tolimačių baterija, artilerijos skyriai ir priešlektuvinės gynybos 

daliniai (galutinio sprendimo dėl jų kiekio ir struktūros 

nepriimta).

Susisiekimo kuopa (etatai identiški kaip pėstininkų divizijoje).•	

Pionierių atsargos kuopa (paraišką dėl jų kiekio turėjo pristatyti •	

įtvirtintos stovyklos vadas).

Du pėstininkų žandarmerijos būriai.•	

Dvi gurguolių kolonos ir viena sunkvežimių kolona.•	

Sanitarijos kuopa. •	

Miesto komendantūra (karo metui komendantu buvo numatytas •	

Pasienio apsaugos korpuso „Vilnius” brigados vadas).

Intendantūros Nr. 12 medžiagų sandėlis.•	

„Vilniaus” įtvirtintos stovyklos ginklų sandėlis.•	

Lauko paštas.•	

1939 m. parengtas naujas mobilizacijos planas „W2” ir dar kartą 

drastiškai pakeista aukščiau išvardinta karinės organizacijos tvarka. 

Buvo priimtas sprendimas suformuoti 35 rezervinę Lenkijos divizija 

(DP), kuriai numatyta priskirti Vilniaus pulkų vadovybes, visus žygio 

batalionus ir visą 33-jo lengvosios artilerijos pulką. Šis sprendimas 

visais atžvilgiais buvo teisingas – taip fronte susitelkė žymiai didesnės 

pajėgos, nors ir negalėjo ginti savo įgulos, bet dalyvavo mūšyje su 

abiem agresoriais, o karinį žygį užbaigė Lvove, kuris buvo apsuptas ir 

iš abiejų pusių atakuojamas vokiečių ir sovietų kariuomenių.

Galima susidaryti nuomonę, kad istorija užbrėžė ratą. „Vilniaus“ 

įtvirtinta stovykla paskutiniu savo egzistavimo periodu atrodė beveik 

taip pat kaip pačioje veiklos pradžioje – turėjo vadovybę su grėsmingai 

skambančiu pavadinimu, tačiau be pavaldžių dalinių neturėjo galimybių 

greitos fortifikacijos statybai.

1939 m. ruGsėjis

Daugumai Vilniuje dislokuotų dalinių pagal 1939 m. rugpjūčio 27 d. 

įstatymą buvo taikoma aliarmo mobilizacija, kuri praėjo be didesnių 

trikdžių, o mobilizuoti daliniai buvo per keletą dienų iš miesto 

traukiniais pristatyti į vietas, numatytas operaciniame plane „Vakarai”. 

Paskutinysis Vilniaus armijos inspektorius, div. gen. Stefanas 

Dombas-Biernackis (Stefan Dąb-Biernacki) tapo Lenkijos centre 

susikoncentravusios apygardos armijos vadu ir taip pat išvyko iš 

miesto. Tiksliai neaišku, kurie daliniai pagal operacinį planą „Vakarai” 

buvo numatyti „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos gynybai. Žinoma tik, kad 

nuolat funkcionavo „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos vadovybė, mieste 

išliko visi kariniai sandėliai, teismai, kalėjimai ir ligoninė. Apleistų 

kareivinių ir kitų objektų saugumu privalėjo užsiimti 33 sargybos 

batalionas. Priešlėktuvine miesto gynyba privalėjo užsiimti 31-

oji ir 32-oji  sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos. Darbą tęsė apygardos 

komendantūros, buvo formuojami atsargos daliniai.

Jokie fortifikaciniai darbai nebuvo tęsiami, todėl karo pradžioje 

miestas buvo visiškai nepasiruošęs gynybai. Pirmomis rugsėjo 

dienomis tai nekėlė didesnio pavojaus, tačiau vokiečių kariuomenei 

pralaužus frontą, situacija pasidarė grėsminga Rugsėjo 14 d. 

paskutinysis „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos vadas pplk. Tadeušas 

Podvysockis (Tadeusz Podwysocki), įsakė užimti gynybos pozicijas, o 

po dienos – pradėti fortifikacijos darbus ypač miesto pietų pusėje, iš kur 

laukta vokiečių puolimo. Smūgio iš Sovietų Sąjungos nesitikėta, taip pat 

kaip ir iš Lietuvos, kuri nebuvo priskaitoma prie potencialių agresorių 

ir su kuria 1938 m. Lenkija pagaliau užmezgė diplomatinius santykius. 

Vadovaujant Vilniaus įtvirtintos stovyklos fortifikacijos viršininkui 



XX amŽiaus FortiFikacija lietuVoje

102

pplk. Aleksandrui Aleksandrovičiui5 (Aleksander Alexandrowicz) 

pradėtos rengti gynybinės pozicijos, statytos barikados ir užkardos. 

Pirmąją sovietų puolimo dieną Vilniuje buvo apie 14 000 kareivių, 

iš kurių tik pusei užteko ginklų. Didžiausią karinį potencialą sudarė 

pasienio apsaugos korpuso „Vilnius” pulko batalionai, atitraukti nuo 

Lietuvos sienos ir papildyti kitais smulkiais būriais. Buvo aišku, kad šios 

pajėgos negalės sulaikyti Raudonosios armijos, bet toks minimalus 

pasipriešinimas padėjo civilinės ir karinės valdžios evakuacijai į 

Lietuvą ir informavo, kad Lenkijos kariuomenė yra pajėgi ginti savo 

teritoriją. Kariuomenė išsidėliojo aplink miestą, tačiau pritrūko pajėgų 

Batoro trakto apsaugai. Apsaugos linija ėjo ties miesto teritorijos riba; 

daugiausia dalinių stovėjo ties numatoma sovietų puolimo kryptimi. 

Rugsėjo 18 d. III apskrities korpuso vadas brig. gen. Jozefas Olšyna-

Vilčinskis (Józef Olszyna-Wilczyński) telegrafu atsiuntė įsakymą, 

Vilniaus įgulai pasitraukti į Lietuvą. Šis įsakymas papiktino miesto 

gynėjus, kurie įtarė generolą perdėtu defetizmu. Pozicijas apleido tik 

dalis įgulos, juolab, kad popiet prie Vilniaus priartėjo sovietų tankai ir 

prasidėjo kova.

Kaip jau minėta, „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos fortifikacijos šioje 

kovoje neatliko didesnio vaidmens. Žinoma tik apie 33 gynybos bataliono 

kuopų kovą su rusais dėl antžeminių amunicijos sandėlių Burbiškėse. 

Dėl gniuždančios priešo persvaros, naktį iš rugsėjo 18 į 19 lenkai 

iš ten pasitraukė. Tą pačią dieną po intensyvių kovų mieste, kur 

sovietai prarado 5 tankus ir šarvuotį, Vilnius buvo užimtas. Gynėjai 

beveik be nuostolių pasiekė Lietuvos sieną. Dėl lietuvių palankumo, 

daugelis internuotų karių nusigavo į Vakarų Europą ir įsijungė į lenkų 

kariuomenės gretas Prancūzijoje. 

viLNiaus „fester PLatz“

Užėmę Vilnių sovietai, prieš grąžindami Lietuvai sostinę, gerokai 

5 Pplk. Aleksandras Aleksandrovičius buvo ilgametis Vilniaus įtvirtinimų 
vadas. 1939 m. rugsėjo 16 dieną jis inspektavo įtvirtinimų statybas Žveryne ir 
tuo metu nusižudė.

aptuštino visas lenkų amunicijos sandėlių atsargas. Neaišku, ar jie 

išsamiau pasidomėjo slėptuvėmis prie Batoro trakto. Žinoma, kad 

jas apžiūrėjo sovietų išminuotojai, tačiau apie tai, ar buvo atlikta jų 

inventorizacija, informacijos neišliko. Vieninteliame straipsnyje apie 

lenkiškas fortifikacijas, 1941 m. pasirodžiusiame viename rusiškų 

žurnalų, Vilnius iš vis nepaminėtas. 

1939 m. spalio 26 d. lietuvių kariuomenė vėl įžengė į Vilnių. 

Remiantis Lenkijoje prieinamomis publikacijomis, jie užėmė tik kai 

kuriuos kareivinių plotus. Oro uostas ir dalis kareivinių vis dar buvo 

užimtos sovietų kariuomenės. Apie amunicijos sandėlių ir fortifikacijų 

naudojimą Vilniuje išsamesnės informacijos neaptikta. 

1940 m. birželio 15 d. SSRS kariuomenė įžengė į Lietuvą, 

prasidėjo komunistinės vyriausybės formavimas, kiek vėliau  Lietuva 

buvo prijungta prie SSRS. Tuo metu kai kurie lenkų statyti amunicijos 

sandėliai buvo naudojami pagal pirminę paskirtį. 1941 m. dėl greitai 

artėjančio fronto ir evakuacijos galimybės trūkumo, rusai išsprogdino 

Burbiškėse ir Vilkpėdėje sukauptą amuniciją, visiškai sunaikindami 

šiuos objektus. Sovietų okupacijos metu Panerių miške pradėta karinės 

kuro bazės statyba. Tačiau ji nebuvo baigta, o duobes skirtas kuro 

rezervuarams naciai naudojo masinių egzekucijų aukų laidojimui.

Žiedinės gynybos koncepciją, pradėtą realizuoti lenkų, vokiečiai 

išnaudojo savo karinių veiksmų metu. Pirmaisiais vokiečių okupacijos 

metais Vilnius traktuotas kaip eilinis garnizonas, esantis fronto 

užnugaryje. Tuomet iš lenkų fortifikacijos buvo naudojama dalis 

kareivinių, taip pat išlikę sandėliai. 1944 m. dėl iš Rytų artėjančio fronto, 

pasikeitė miesto statusas. Kovo 8 d. Adolfo Hitlerio įsakyme nurodyta 

įkurti Vilniaus įtvirtintą rajoną (vok. Fester Platz Wilna), fortifikuojant 

jį ir pritaikant ilgalaikei gynybai, privalantį maksimaliai pristabdyti 

milžinišką sovietų kariuomenę. Įtvirtinimų pagrindą turėjo sudaryti 

lauko fortifikacija iš medžio ir žemių, tik pačiuose pavojingiausiuose 

taškuose turėjo būti įrengtos gelžbetoninės slėptuvės. Jos gamintos 

iš pusfabrikačių, paruoštų vietos gamyklose. Slėptuvės statytos 

gynybos taškuose, 51 iš jų nereguliariu puslankiu turėjo supti pietinę, 
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o likusios 28 – šiaurinę miesto dalį. Lenkų žvalgybos duomenimis 

planuota pastatyti apie 500 bunkerių. Darbams vadovavo miesto 

komendantas, vėliau paskirtas pirmuoju įtvirtinto rajono komendantu, – 

gen. mjr. Gerhardas Poelis (Gerhard Poel), kuriam talkino iš Vokietijos 

atsiųstas fortifikacijos specialistas. Priartėjus frontui, buvo baigta tik 

12 pasipriešinimo taškų. Nežinoma, kokios rūšies buvo pastatytos 

slėptuvės. Dėl to, kad naudotos jau pagamintos medžiagos, galima 

manyti, jog daugiausia pastatyta surenkamų „Kochbunker“ tipo 

bunkerių. Tačiau tai tik prielaida, nes iki šiol nepavyko surasti jokių šių 

įtvirtinimų pėdsakų.

Žymiai įdomesnis yra faktas, kad Vilniaus „Fester Platz“ valdymo 

punktas įkurdintas 1942 m. statybos susisiekimo slėptuvėje, buvusioje 

Misionierių vienuolyno daržuose prie Subačiaus gatvės. Tikėtina, jog 

ši slėptuvė išliko iki šiandienos, nes tariamoje jos lokalizacijos vietoje 

yra požeminis pastatas, matomi ventiliacijos gręžiniai, tiesa, pokariniai 

ir rusiškos konstrukcijos, bet lygiai tokie patys kaip perstatytų 

prieškarinių lenkiškų amunicijos sandėlių Šnipiškėse. Įvairiose 

lenkiškose publikacijose, daugiausia paremtose 1944 m. kovų dalyvių 

pasakojimais, nurodoma itin didelė aptariamo objekto konstrukcija ir 

apginklavimas. Gali būti, jog ši slėptuvė buvo dviejų aukštų, turėjo 

ryšio prietaisus, elektros ir vandentiekio įrangą, tačiau sunku patikėti, 

jog buvo apginkluota prieštankiniais ir priešlėktuviniais pabūklais, 

kulkosvaidžiais, o joje sukauptos atsargos leido ištverti daug mėnesių 

trunkančias apsuptis. Deja, šiuo metu sudėtinga patvirtinti informacijos 

teisingumą, nes vienuolyno pastatai apleisti, o įėjimas į slėptuvę – 

uždarytas.

Pirmieji su vokiečių fortifikacijomis susidūrė Vilniaus apskrities 

Armijos Krajovos (Armia Krajowa) daliniai, kuriems vadovavo 

plk. Aleksandras Kšyžanovskis (Aleksander Krzyżanowski), pravarde 

„Vilkas“. 1944 m. naktį iš liepos 6 į 7 d., pradėta vykdyti operacija 

„Aušros vartai”, kurios tikslas buvo išstumti iš Vilniaus vokiečius ir prieš 

pasirodant sovietams prisistatyti Vilniaus miesto šeimininkais. Armijos 

Krajovos būriai, išsidėstę aplinkiniuose miškuose, pradėjo šturmuoti 

miestą, užimtą  pakankamai stiprios vokiečių įgulos, vadovaujamos 

naujojo komendanto gen. plk. Rainerio Stahelo (Rainer Stahel). Armijos 

Krajovos būriai pradėjo puolimą ir pačiame mieste, o priemiesčiuose 

kilo sukilimas. Tačiau jau dienos metu iki Vilniaus priartėjo pirmieji 

sovietų būriai, kurie pasinaudodami situacija palaikė lenkų puolimą. 

Kovų dalyviai atsiminimuose mini gelžbetonines slėptuves, tačiau be 

jokių techninių smulkmenų. Pavyzdžiui, žinoma, kad kovoje vykusioje 

Rasų rajone, lenkai pralaimėjo; fortifikacijos Šeškinės kalne (dabar 

Sleptuvės, esančios Misionierių vienuolyno  sode,  ventiliaci-
jos kupolas. Manoma, jog 1944 m. ten buvo vokiečių valdymo 
slėptuvė.
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„Akropolis” Ozo gatvėje) atiteko lenkų kovotojams; gynybos taškai 

Antakalnyje ėjo iš rankų į rankas prasidėjus kovoms su rusais. 

Tikėtina, kad lenkai užėmė vokiečių valdymo punktą, tačiau vienuose 

šaltiniuose minima, kad dėl jo lenkai ilgai ir sunkiai kovojo, kituose – jog 

tai buvo tik objekto užėmimas, iš kurio vokiečiai jau buvo pasitraukę. 

Kovos dėl Vilniaus truko iki nakties iš liepos 12 į 13 d., kuomet vokiečių 

likučiai buvo išvyti. Ant Gedimino pilies trumpam suplevėsavo balta–

raudona lenkų vėliava, tačiau sovietai netrukus pradėjo ardyti Armiją 

Krajovą. Vadas plk. A. Kšyžanovskis buvo slapta įkalintas ir ištremtas 

į SSRS gilumą, nesutikę pasiduoti daliniai buvo persiekiojami rusų 

kariuomenės dar kelis mėnesius.

Šis skyrius menkai susijęs su lenkiškomis fortifikacijomis, tačiau 

svarbus, nes parodo, kaip galėjo veikti „Vilniaus“ įtvirtinta stovykla. 

Atsitiktinai surinkta vokiečių kariuomenė visiškai improvizuotuose 

įtvirtinimuose ištisą savaitę gynėsi nuo reguliarios sovietų kariuomenės 

būrių ir lenkų partizanų.  

šiaNDieNiNė viLNiaus ĮtvirtiNimų būkLė

Iš ankstyviausių XX a. pradžios „Šeptickio linijos“ įtvirtinimų 

nieko neišliko. Iki šiol įvairiose vietovėse vykdyti lauko tyrimai nedavė 

jokių rezultatų. Tikėtina, jog kokie nors pėdsakai yra išlikę sunkiau 

prieinamose vietose – miškuose ir kalvose.

Tuo tarpu prie Batoro trakto esančios slėptuvės išliko geros 

būklės. Viena iš jų, – sutvarkyta ir pažymėta informaciniu stendu, – 

randasi Vilijos slėny prie Puškorių. Jos priešlaukyje išlikusi ilga užtvarų 

ruožo prieš pėstininkus atkarpa. Kitos dvi slėptuvės dalinai užpiltos 

smėliu, vienos iš jų neįmanoma apžiūrėti. Būtų pravartu jas išvalyti ir 

pakabinti informacinius stendus. Savarankiškas šių objektų lankymas 

su žibintais nėra pavojingas, nes slėptuvių patalpos erdvios, jose 

nėra jokių spąstų, šachtų ir panašiai, tik maži ir lengvai apsaugomi 

nusausinimo šulinėliai.

Antžeminių sandėlių kompleksų būklė žymiai prastesnė, – plytų 

sienos išardytos ir panaudotos naujoms statyboms, medinės 

grindys – kurui. Išliko tik betono pamatai, kuriuos reikėtų apsaugoti nuo 

laukinės augmenijos. Ryškiausi griuvėsiai išlikę Saltoniškėse, šiek tiek 

Antakalnyje, čia pakabinti informaciniai stendai. Kai kur išardyti net 

pamatai ir apie įtvirtinimų buvimą byloja tik suformuoti žemės pylimai. 

Statinių kompleksu Burbiškėse naudojosi Raudonoji armija, o 1941 

m.  įžengus vokiečių kariuomenei, juos susprogdino. Pokariu sovietai 

ten pastatė naujus karinius sandėlius, kurie sėkmingai paslėpė visus 

prieškarinės statybos pėdsakus.

Beveik sveiki išliko du požeminiai sandėlių kompleksai Antakalnyje 

ir Šnipiškėse. Čia buvo išardytas tik plytinis sargo namas ir rūšiavimo 

cechas. Antakalnio kompleksas išvalytas ir paženklintas informaciniais 

stendais. Teoriškai šių objektų įėjimai apsaugoti grotomis ir skirti 

žiemoti šikšnosparniams, tačiau praktiškai jų durys daugeliu atveju 

atviros. Tuo tarpu įdomiausios konstrukcijos dviejų aukštų sandėlis 

yra sandariai uždarytas plieninėmis durimis. Šnipiškių kompleksas 

yra visiškai tinkamas lankymui, tačiau viduje – nelegalus šiukšlių 

sąvartynas; jaučiamas nemalonus deginamų padangų kvapas. 

Nepaisant to, objektai verti dėmesio. Po karo juos eksploatavusi 

sovietinė armija modifikavo tik dviejų slėptuvių konstrukcijas, 

pristatydama specialius įėjimo šliuzus ir modernizavo ventiliacijas. 

Visi bareljefai su lenkišku baltuoju ereliu, kažkada vainikavę įėjimus 

į sandėlius, kaipo nepakenčiami ir lengvai pašalinami simboliai, dar 

iki 1940 m. buvo nuimti. Vilkpėdės kompleksą 1941 m. ištiko toks 

pat likimas kaip Burbiškėse, – aplinkos tyrimų metu nepavyko surasti 

jokių pėdsakų. Rasose, dėl gyvenamojo rajono statybos, tyrimai 

neįmanomi. Ankstesnių teritorijos žvalgymų dėka galima tvirtinti, 

kad ten išliko amunicijos sandėliai, tačiau mažiausiai vienas iš jų 

2006 m. suniokotas – nuo fasadinės sienos nuluptos beveik visos 

architektūrinės detalės, kartu su herbo bareljefu, prie jo pristatytas 

gyvenamasis namas (Rasų g. 73). Rasose taip pat išliko vienintelis 

sargų namas, kuris irgi buvo užstatytas nauju namu (Rasų g. 56).

Visi išlikę objektai yra svarbus fortifikacijos paveldas. Tai buvo 

pirmieji lenkų įtvirtinimai, pastatyti po nepriklausomybės nuo carinės 
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Rusijos atgavimo, be to Vilniaus įtvirtinta stovykla yra viena prmųjų 

Europoje patvariosios fortifikacijos kompleksas, kurio statyba pradėta 

pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. Vilniuje pastatytos kovinės ir 

amunicijos slėptuvės yra analogų neturintys objektai visoje lenkiškoje 

fortifikacijoje. Daugeliu atveju jose  panaudota technologija pasirodė 

netinkama, dėl neapskaičiuoto gelžbetonio ir armatūros santykio. Jos 

buvo itin brangios, kam įtakos turėjo Lenkijos markės hiperinfliacija. 

Svarbu ir tai, kad fortifikacijų statybos Lenkijos kariuomenėje vyko, 

nors civilinė valdžia neturėjo jokių konkrečių sumanymų dėl jos 

funkcionavimo. 1921 m. buvo likviduotas VIII Statybos departamentas 

prie Karo reikalų ministerijos tam, kad po ketverių metų vėl būtų 

įkurtas. Karininkų tarpe trūko architektų, inžinierių ir statybos 

technikų. Vienintelis prioritetas buvo įrengti kareiviams stogą virš 

galvos. Atsikuriančios šalies profesiniame ruošime nebuvo galimybės 

susipažinti su naujųjų laikų fortifikacijos menu, todėl naudotos 

pasenusios prieškarinės technologijos. Neturėdami jokių konkrečių 

pavyzdžių, lenkų fortikatoriai buvo priversti naudoti bandymų ir klaidų 

metodiką. 1922 m. pradėti rengti karinės inžinerijos kursai, turėję 

susisteminti ir papildyti karininkų žinias statybos ir fortifikacijos srityje. 

Taigi, „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos statybos darbai kaip tik vyko ypač 

nepalankiomis sąlygomis, visiško regreso ir fortifikacijos sąstingio 

metu. Po Vilniaus įtvirtinimų statybos, lenkų fortifikacijos plėtra 

keleriems metams apmirė, neskaitant kelių smulkių objektų. Didesni 

darbai pradėti vykdyti tik 1931 m. Osovece.

Tolesnius „Vilniaus“ įtvirtintos stovyklos ploto tyrimus derėtų 

vykdyti lokalizuojant įtvirtintus mobilizacijos sandėlius, pašto balandžių 

stotį, lenkų ir vokiečių valdybos slėptuves. Iki galo neištirta stovyklos 

infrastruktūra – kareivinių kompleksai, sandėliai ir kiti pastatai, kuriais 

naudojosi kariuomenė. 

Vertėtų identifikuoti visą „Šeptickio liniją“ ir surasti išlikusius 

reliktus. Mįsle išlieka ir tiksli amunicijos sandėlių Vilkpėdėje 

lokalizacija. Pasibaigus statybų darbams Rasose, reikėtų apžiūrėti 

amunicijos sandėlių kompleksą ir užfiksuoti esamus pakitimus. Ne 

mažiau svarbus yra ir vokiškosios fortifikacijos Vilniaus „Fester Platz“ 

struktūros bei operacijos „Aušros vartai“ ištyrimas ir aprašymas. 

Lietuvių fortifikacijos tyrinėtojų užduotimi yra šaltinių paieškos vietos 

archyvuose, kas lenkų tyrinėtojams sunkiai prieinama dėl kalbos 

barjero. Tikėtina, kad juose gali būti aptarti prieškariniai dokumentai, 

straipsnyje išvardintų civilių statybos firmų adresai, ikonografija, o taip 

pat pokarinių įtvirtinimų inventorizacija. Būtina rinkti vyresnių Vilniaus 

gyventojų prisiminimus, rengti ekspedicijas, kurios galėtų atskleisti 

trūkstamų šaltinių informacijos spragas. 
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PrieDas Nr. 1

asmenys, užėmę svarbesnius postus (suvestinė nėra išbaigta 

ir visiškai tiksli, todėl ateityje bus pildoma).

teritoriNė vaDovybė:

1. armijos inspektorius:

1921–1926 – div. gen. Edward Rydz-Śmigły (iki 1922 m. formalus 

2. Lydos armijos vadas).

1. armijos inspektorius pavaduotojas:

1922–1923 – brig. gen. Leon Berbecki

ĮGuLos vaDovybė:

miesto komendantai:

1919–1921 – plk. Andrzej Tupalski

1921–1922 – plk. Józef Becker

„vilniaus“ įtvirtintos stovyklos komendantai:

1922–1923 – plk. Włodzimierz Dziakiewicz (3. išminuotojų pulko 

vadas).

1923–1925 – brig. gen. Hugon Griebsch

1925–1926 – brig. gen. Olgierd Pożerski

„vilniaus“ įtvirtintos teritorijos vadai:

1926–1927 – plk. inž. Jan Romuald Ożyński (Fortifikacijos 

viršininkas).

1927–1928 – plk. Walerian Czuma

1928–1930 – plk. brig. gen.  Henryk Krok–Paszkowski

1930–1935 – plk. Michał Władysław Pakosz

1935–1938 – plk.  Kazimierz Bogumił Janicki

1938–1939 – plk.  Lucjan Janiszewski

1939 – pplk. Tadeusz Podwysocki

fortifikacijos tarNyba:

1925–1930 – plk. inž. Jan Romuald Ożyński

1930–1939 –pplk. Aleksander Stanisław Alexandrowicz

fortifikacijos darbų vadovai:

1923–1925 – mjr. Stanisław Preisner

1925–1927 – plk. inž. Jan Romuald Ożyński (?)

1927–1930 –mjr. inž. Julian Hillebrand

1930–1932 – mjr. Adam Jerzy Golcz

viLNiaus „fester PLatz“ komeNDaNtai:

1944 m. liepos 2 d.–rugpjūčio 7 d. – gen. mjr. Gerhard Poel 

(anksčiau – miesto komendantas).

1944 m. liepos 8 d.–liepos 13 d. – gen. pulk. Rainer Stahel
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vok i e č i ų  p akran t ės  g yn ybos  į t v i r t i n ima i  k l a i p ėdos  k raš t e   
(1939–1944)

Rudis Rolfas  (Rudi Rolf)

PakraNtės artiLerijos baterijos

Nuo 1890 m. vokiečių karinis jūrų laivynas ėmėsi pakrančių 

gynybos įtvirtinimų statymo darbų. Prieš ir per Pirmąjį pasaulinį karą 

Helgolando, Gdansko, Kylio, Svinouiscio ir kitos Baltijos ir Šiaurės 

jūrų salos bei uostai buvo sutvirtinti dideliu pakrančių gynybos baterijų 

kiekiu, kuris neleido priešų laivams patekti į vokiečių vandenis. 

Didingas karinis vokiečių jūrų laivynas intensyviai fortifikavo pajūrį 

ir už savo valstybės ribų, pavyzdžiui, Flandrijos pakrantę Belgijoje. 

Didelio ir vidutinio kalibro pabūklams pritaikytos pakrančių artilerijos 

baterijos buvo pastatytos tarp Zebriugės ir Ostendo ir nutaikytos taip, 

kad galėtų atremti arba nutraukti britų desanto ataką ir kontroliuotų 

laivyno kelią palei Flandrijos krantus.

Šios vokiečių pakrančių artilerijos baterijos buvo tipiškos struktūros 

ir išplanavimo. Jos buvo sudarytos (vidutiniškai) iš keturių atvirų 

platformų, skirtų nuo 10,5 iki 38 cm karinio jūrų laivyno pabūklams. 

Amunicijos saugyklos buvo sujungtos su pabūklų platformomis 

siauro geležinkelių transporto linija. Pakrantės artilerijos baterija buvo 

valdoma iš vadavietės, kur buvo įrengti stebėjimo postai ir tolimačiai. 

Be pabūklų platformos ir vadavietės, šalia pakrantės artilerijos baterijų 

galėjo būti pastatyti ir kiti būtini statiniai: prožektoriai, slėptuvės ir 

artimosios gynybos priedangos. 

1919 m. Versalio taikos sutartyje buvo įtraukti keli paragrafai, 

liečiantys Vokietijos ginkluotųjų pajėgų naujų fortifikacijų rengimo 

įstatymą. Pakrančių gynybos įtvirtinimų sutartyje buvo nustatyta, kad 

visi iki tol buvę Helgolando fortifikacijos įrengimai turi būti išardyti, taip 

pat uždrausta statyti naujus gynybos įtvirtinimus palei Baltijos krantus. 

Nepaisant šių griežtų draudimų, 1936 m. įtvirtinimai Helgolande vėl 

pradėti atstatinėti. Visą laikotarpį iki Antrojo pasaulinio karo pradžios 

1939 m. Vokietijos karo laivynas plėtė savo pakrantės baterijų sistemą 

palei Šiaurės ir Baltijos jūras. Šios gynybos sistemos planas buvo 

parengtas remiantis 1910–1918 m. laikotarpiu egzistavusiu pakrantės 

artilerijos baterijų išsidėstymo sistema, pagal kurią buvo apsaugotos 

abi gerokai nuo kranto nutolusios Vokietijai priklausiusios Šiaurės 

jūros salos ir pagrindiniai valstybės uostai palei Šiaurės ir Baltijos 

jūras. Šios pakrantės artilerijos baterijos buvo apginkluotos ankstesnio 

karinio jūrų laivyno ginklais, perimtais iš šarvuotlaivių ir kreiserių. Jų 

kalibrai varijavo nuo 10,5 iki 30,5 cm. 1939 m. pradžioje Baltijos 

jūros plane (vok. Ostseeprogramm) buvo numatyta fortifikuoti teisėtai 

Vokietijai priklausiusias Baltijos pakrantes, ypač Riūgeno salą, Piliavos 

(dab. Baltijskas), Svinouiscio ir Kylio uostus. Tuo pačiu metu buvo 

stiprinama priešlėktuvinė gynyba, kad pajėgtų apsaugoti uostų įrangą, 

laivus ir pakrantės artilerijos baterijas nuo oro atakų. Visos ginamos 

vietovės buvo įtvirtintos dvejomis pakrantės artilerijos ir keliomis 

priešlėktuvinėmis baterijomis. 1939 m. vasarą karinio jūrų laivyno 

vyriausioji vadovybė gavo keletą raštų, kuriuose buvo aprašytas 

galutinis vokiečių pakrančių gynybos tikslas Baltijos jūroje1. Šiame 

galutiniame projekte (vok. Endziel) buvo paaiškinamasis sąrašas apie 

pakrančių artilerijos baterijas (sąrašas pateiktas 1 priede). Įdomiausia 

šio sąrašo detalė – pakankamai ilgas užplanuojamas laikotarpis, 

daugumą numatytų baterijų reikėjo pastatyti 1942-iems metams. 

Galutiniame projekte numatyta teritorija geografiškai apėmė gynybos 

baterijas aplink Vokietijos svarbiausias karinio jūrų laivyno bazes, 

1  1.Skl 830/39 GKds .d. 8 Juni 1939 Ausbauplan Seeziel-Küstenbatterien 
(BAMA RM 7, 2304, 69-72).
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išsidėsčiusias į šiaurę nuo Piliavos uosto. Strategiškai svarbioje 

sąsmaukoje tarp Baltijos jūros ir Marių salos, tarp Karaliaučiaus ir 

Klaipėdos uostų buvo pastatyta Raulio artilerijos baterija.

situacija Po kLaiPėDos krašto 

GrąžiNimo vokietijai 1939 m. kovo 22  D.

 1923 m. Lietuvos respublika de facto perėmė Klaipėdos krašto 

žemes, nes 1919 m. Versalio sutarties 99 paragrafe nuspręsta atskirti 

šį plotą nuo Vokietijos dėl jo etninių ir ekonominių ryšių su Lietuva. 

Po politinio spaudimo 1939 m. kovą Vokietija vėl okupavo Klaipėdos 

kraštą ir jo gyventojus. Dėl šių pasikeitimų Vokietijos karinis jūrų 

laivynas persvarstė gynybos strategiją Baltijos jūros pakrantėse. 

Jau 1939 m. balandį aplink Klaipėdą buvo pradėti statyti laikini 

pakrančių įtvirtinimų statiniai ir priešlėktuvinės artilerijos baterijos. 

1939 m. liepos 10 d. vyriausioji karinio jūrų laivyno vadovybė nusprendė 

sumontuoti pastovias artilerijos baterijas apie Klaipėdos uostą2: 

Pakrantės baterija •	 memel-Nord (Brommy) 4 x 15 cm SKL/45 

in MPLC/13

Pakrantės baterija •	 memel-süd (Jachmann) 4 x 15 cm 

SKL/45 in MPLC/13

Priešlektuvinė baterija •	 Nordmole (4 x 8,8 cm SKC/30)

Priešlektuvinė baterija •	 Dange (4 x 8,8 cm SKC/30)

Priešlektuvinė baterija •	 Löllen (4 x 8,8 cm SKC/30)

Priešlektuvinė baterija •	 Götzhofen (4 x 8,8 cm SKC/30)

Priešlektuvinė baterija •	 schweinsrücken (4 x 8,8 cm 

SKC/30)

2  Oberkommando der Kriegsmarine M Wa F/III 1296/39 g. Kdos 
d.d. 10. Juni 1939 Ausbau Memel (BAMA RM 7, 2304, 69-72)

Priešlektuvinė baterija •	 seestrand (4 x 8,8 cm SKC/30)3 

Pastačius šias pakrantės artilerijos baterijas, Klaipėdos gynyba 

pasidarė panaši į Svinouiscio bei Piliavos, buvusių toliau į vakarus. Kai 

buvo priimtas sprendimas statyti baterijas Klaipėdoje, 17 cm Raulio 

artilerijos baterijos statybos šalia Pilkopių (Pillkopen, dab. Morskoe), 

dar nebuvo užbaigtos. Tai sukėlė tam tikrų komplikacijų - Karinio 

jūrų laivyno artilerijos departamentas, atsakingas už planavimą, 

nepaisydamas per didelio Klaipėdos apsiginklavimo su trimis vidutinio 

kalibro pakrantės artilerijos baterijomis, tikėjosi užbaigti Raulio 

bateriją, bet regioninė Rytų bazės vadovybė vis dėlto pritarė statybų 

nutraukimui, kad būtų įvykdytas planuotas Klaipėdos fortifikavimas 

(3 iliustr.). 

Po kelių mėnesių, 1939 m. gruodį paaiškėjo, kad karinė situacija 

turi keistis. Vokiečių ir sovietų karas Lenkijoje 1939 m. rugsėjį baigėsi 

šalies padalijimu ir okupacija, todėl Vokietija perėmė visą kranto liniją 

nuo Kylio iki Klaipėdos. Ne mažesnę įtaką Klaipėdos miestui turėjo ir 

1940 m. vasaros karo įvykiai, po to, kai sovietų kariuomenė 1939 m. 

okupavo anksčiau Rusijai priklaususią Lenkijos dalį, o 1940 m. birželį 

prisijungė tris Pabaltijo respublikas. Tai reiškė, kad anksčiau rytinės 

Klaipėdos krašto žemės, skyrusios Vokietijos ir Lietuvos respublikas, 

tapo pasieniu tarp vokiečių ir sovietų įtakos sferų. 1940 m. balandį 

vokiečiams užpuolus Norvegiją ir Daniją, galutinai pasikeitė Vokietijos 

pakrančių gynybos strategiją: nuo 1940 m. vidurio tik Baltijos jūros 

išėjimai bei prieigos pro danų ir vokiečių salas (kaip kelias Gdansko 

uosto link) buvo ginamos pakarančių artilerijos. Iki tol Vokietijos karinio 

laivyno saugotos Baltijos jūros pakrantės linijos liko neginamos. 

Egzistavusios pakrantės artilerijos baterijos buvo perkeltos į kitus 

karo laukus. Galutinai baterijos buvo nuginkluotos po to, kai Vokietija 

1941 m. užpuolė Sovietų Sąjungą. Naujos pakrantės baterijos buvo 

3  Nauji gynybos baterijų pavadinimai Memel-Nord ir Memel- Süd yra paminėti: 

1.Skl 830/39 GKds .d. 8 Juni 1939 Ausbauplan Seeziel-Küstenbatterien (BAMA RM 

7, 2304, 121-140).

Klaipėda, šūvio nuotolis. Abiejų Klaipėdos 15 cm artilerijos 
baterijų ir 17 cm Raulio artilerijos baterijos šalia Pilkopių šūvio 
nuotolis buvo atitinkamai 17 km ir 20,1 km.
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įrengtos palei Atlanto krantus kaip Atlanto sienos dalis, o Baltijos 

krantas arčiau Leningrado (dab. Sankt Peterburgas) gavo tuzinus 

vokiečių pakrantės artilerijos baterijų.

kLaiPėDos krašto 

PriešLėktuviNės artiLerijos baterijos

Po diskusijų 1939 m. birželio 10 d. buvo apspręstas apie Klaipėdą 

planuojamų įrengti baterijų kiekis, sudarytas artimiausių darbų planas 

ir apsispręsta dėl baterijų išplanavimo. Buvo nuspręsta šešias 

priešlėktuvinės artilerijos baterijas pastatyti pagal Fla 2 modelio 

projektą. Tai buvo pirmasis tipinis vokiečių karinio jūrų laivyno 

projektas, paminėtas artimiausių darbų plane. Šie anksčiau sukurti 

baterijų modeliai jau buvo vokiečių armijos naudojami praktikoje 

nuo 1938 m., kai Vakarų siena (arba Zygfrido (Siegfid) linija) buvo 

pastatyta Vokietijos–Prancūzijos ir Vokietijos–Belgijos pasieniuose. 

Tūkstančiai standartinio tipo bunkerių buvo pastatyti industriniu būdu: 

su iš anksto numatytu išplanavimu, apskaičiuotu statybinių medžiagų 

kiekiu ir numatyta darbo jėga, laiku bei kaštais. Akivaizdu, kad 1939 m. 

Vokietijos karinis jūrų laivynas taip pat pritaikė tipinius planus, tik dėl 

mažo įtvirtinimų kiekio atsisakyta anksčiau kariuomenės praktikuojamo 

industrinio statybos būdo. Fla 2 tipo baterijų statyba buvo aprašyta 

Karinio jūrų laivyno aukščiausiosios vadovybės parengtoje knygoje apie 

kovų būdus prieš lėktuvus4. Ši knyga daugiausia skirta įtvirtinimams, 

kurių planai pasiūlyti nuo 1940 m., atliekantiems vieną gynybinę 

funkcija, tuo tarpu Fla 2 ir Fla 3 baterijų tipai buvo daugiafunkciniai 

modeliai: priešlėktuvinė baterija iš keturių pabūklų platformų, vienas 

ugnies kontrolės postas ir eilė koridorių, jungiančių su slėptuvėmis, 

apšildyti kambariai, tualetai ir kita (4 iliustr.). 

Fla 2 tipas buvo keturių ankstesnių Fla 14 tipo ir vieno Fla 16 tipo 

statinių kombinacija, atitinkanti priešlėktuvinių pabūklų platformas 

(vok. Flakgeschützbettung) ir priešlėktuvinės ugnies kontrolės postą 

4  Oberkommando der Kriegsmarine // Planheft für den ortsfesten Einbau 
von Flak-Kampfmitteln. 1940 September, FWa, Freiburg, BaMa TS 338..

(vok. Flak-Leitstand). Fla 2 tipas buvo beveik identiškas Fla 3 tipui, 

išskyrus pabūklų platformų išdėstymą. Fla 3 tipo išdėstymas buvo 

H raidės formos su keturiomis pabūklų platformomis ir ginklais ant 

kiekvieno stačiakampio kampo. Fla 2 tipo modelis buvo trapecijos 

formos su trimis 30 m ir vienu – 60 m ilgio šonu. Tokiu būdu baterija 

galėjo pasitarnauti kaip priešlėktuvinė apsauga ir kaip šaudymo taškas 

(vok. Flakbatterie, zugleich Sperrbatterie) su nustatytu ugnies lauku 

kiekvienam ginklui. 

Klaipėdos krašto priešlėktuvinių artilerijos baterijų statymas buvo 

padalintas į du periodus. Pirmiausia planuota užbaigti keturių pabūklų 

platformas ir ugnies kontrolės postus, o statomi jungiamieji koridoriai 

turėjo pasitarnauti kaip laikini amunicijos sandėliai. Antruoju periodu 

turėjo būti sukonstruotos amunicijos saugyklos, elektrinių bunkeriai 

ir antriniai ugnies kontrolės postai, kol bus užbaigti ir pilnai įrengti 

vidiniai Fla 2 pastatai. Amunicijos saugyklos buvo pastatytos pagal 

Fla 22 tipą (vok. Munitions-Auffüllraum für Flak- und Sperrbatterien), o 

elektrinės buvo Fla 1 tipo (vok. Maschinenzentrale für Flakbatterien). 

Šiuo periodu į baterijas planuota atgabenti nuo dviejų iki keturių 8,8 cm 

sunkiųjų pabūklų. Kai kuriais atvejais būta didelių nesusipratimų, kaip 

Kiaulės nugaros baterijos (vok. Batterie Schweinsrücken) atveju, kai 

tik dvi iš keturių pabūklų platformų turėjo šaudančius ginklus, o likusios 

dvi buvo net nepastatytos. 

Klaipėdos krašto priešlėktuvinės artilerijos baterijos nėra 

vienintelės, išlikusios po Antrojo pasaulinio karo. Nors daugelis 

įtvirtinimų vokiečių krašte buvo sugriauti, bet priešlėktuvinės artilerijos 

baterijų kompleksai išliko ir po karo, nes jis buvo pastatytas vietovėje, 

kuri po 1945 m. perėjo Lenkijai. Svinouiscyje priešlėktuvinės artilerijos 

baterija vis dar eksponuojama su Fla 3 baterijos modeliu ir su Fla 1 

1939 m. Klaipėdos pakrantės ir priešlėktuvinės artilerijos ba-
terijos. 1939 m. birželį parengtame Klaipėdos uosto apginklavi-
mo plane numatytos šešios sunkiosios priešlėktuvinės artilerijos 
baterijos, pastatytos žiedu, 4 km atstumu viena nuo kitos apie 
Kuršių marių prieplauką. 15 cm pakrantės artilerijos baterijos 
buvo pastatytos kiekvienoje šios prieplaukos pusėje.
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Šešios Klaipėdos priešlėktuvinės artilerijos baterijos buvo 
pagamintos pagal karinio jūrų laivyno Fla 2 modelį. Šis tipas buvo 
sudarytas iš keturių pabūklų platformų, su ginklais, įtaisytais ant 
trapecijos kampų. Ugnies kontrolės posto centre (vok. Leitstand) 
buvo išilgai įrengti koridoriai, vedantys į slėptuves, šaudmenims 
skirta patalpas, tualetus ir apšildomus kambarius. Fla 3 tipas, 
pagamintas Svinouiscyje, buvo labai panašus ir padarytas pa-
gal H raidės formą.
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kazematuotą elektrinę (vok. Maschinenzentrale)5.

kLaiPėDos PakraNtės artiLerijos baterijos

15 cm Memel–Nord baterijų projektas taip pat buvo sukurtas iš 

anksto. Kaip ir priešlėktuvinės artilerijos baterijos, pakrančių artilerijos 

baterijos turėjo būti pastatytos per du periodus. Pirmiausia pastatytos 

pabūklų platformos kartu su amunicijos koridoriais, vėliau – slėptuvės, 

amunicijos saugyklos ir ugnies kontrolės postai. Iš viso buvo panaudoti 

keturi standartiniai modeliai. Palyginus su Fla 2 tipu, Klaipėdos krašto 

artilerijos baterijų pabūklų platformos susidėjo iš atskirų modelių 

kombinacijų. Dvi šaudymo pabūklų platformos buvo pastatytos 

stačiakampio bloko gale kartu su amunicijos saugyklomis, įgulos ir 

karininkų kambariais. Šių dvigubų pabūklų platformų modelis buvo 

sukurtas 1940 m. kaip pagrindinė pabūklo platforma su slėptuvėmis 

ir tarp jų esančiomis amunicijos saugyklomis (vok. Mittelbettung mit 

Unterkunfts- und Munitionsräumen dazwischen) ir kartu su kitais trimis 

standartiniais įrengimais pastatytais Klaipėdos krašto baterijose6. 

Kitaip sakant, Memel-Nord baterijoje buvo pastatyti du vienodi 

blokai, tarp jų baterijos ugnies kontrolės postas, amunicijos sandėlis ir 

elektrinė. Šis kompleksas buvo sukurtas tiesiai už 1939 m. pastatytų 

laikinų pabūklų platformų. Kaip ir Fla 2 modeliai, šis pabūklo platformos 

modelis yra daugiafunkcinis (5 iliustr.). Memel-Süd baterijoje naujų 

statinių statybų nebuvo, čia patrankos liko stovėti laikinuose betoninėse 

platformose.

Pirmojo pakrančių artilerijos baterijos statybos periodo metu nuo 

1939 m. birželio turėjo būti įrengtos pabūklų platformos ir jų žiediniai 

amunicijos koridoriai, paruošti amunicijos sandėliai su 150 sviedinių 

kiekvienam pabūklui. Sekančiu periodu tarp jų numatyta pastatyti 

gyvenamąsias patalpas, ugnies kontrolės postus ir amunicijos 

saugyklas. 

5  Laskowski, P. & Wronski, A. Swinoujskie Fortyfikacje Swinoujscie 1999.
6  Oberkommando der Kriegsmarine Bauten der Küstenbefestigungen (BdK), 
Abschnitt 1, Teil 4: Mittelbatterien, Sperrbatterien, mittlere Fernkampfbatterien. 
Ausgabe Juni 1940, BaMa RMD 10/42 I/4.

Šių standartinių modelių, naudotų Klaipėdos krašto baterijose, 

ugnies kontrolės posto modelis buvo labai panašus į gerokai vėliau 

karinio jūrų laivyno statytus modelius. Ugnies kontrolės postas 

buvo laivo formos ir priminė sustiprintas vadavietes kreiseriuose 

ir šarvuotlaiviuose. Šis modelis buvo plieninio laivo struktūros 

transformacija į betoninius įtvirtinimus sausumoje, vyraujantis 

daugelyje 1940 m. modelių. Toks pat ugnies kontrolės postas, koks 

buvo Memel–Nord baterijoje, 1940 m. buvo įrengtas 28 cm baterijoje 

Hiusiojuje Trondheime (Husøy Trondheim) Norvegijoje, Eimeideno 

(IJmuideno) tvirtovės saloje Olandijoje ir kitur. Kiti Klaipėdos krašto 

pakrantės artilerijos baterijų bunkeriai atliko amunicijos saugyklų 

(vok. Munitionsauffüllraum) ir kazematuotos elektos stoties 

(vok. Maschinenzentrale) funkcijas. Dėl šių funkcijų standartinis 

modelis buvo padarytas panašiu principu kaip ir ugnies kontrolės 

postas bei dviguba pabūklų platforma. Prie Memel-Nord baterijos 

buvo įrengta lengvoji priešlėktuvine baterija, kuri buvo sudaryta iš 

kelių priešlėktuvinių pabūklų platformų, skirtu 2 cm Flak 30 pabūklams 

ir priešlėktuvinės artilerijos komandinio posto. Memel- Süd baterijoje 

tokio pat tipo priešlėktuviniai pabūklai buvo pastatyti žemės-grunto 

platformuose. Įtvirtinimų visumą buvo papildyta prieššturminiais 

apkasais bei spygliuotos vielos užtvaromis. 

Po Pastatymo

Vokiečių karinio jūrų laivyno karininkai 1939 m. viduryje buvo 

sumanę pervadinti abi Klaipėdos uosto pakrančių artilerijos baterijas. 

Memel–Nord pasidarė Batterie Brommy, o Memel–Süd, nors planuota 

ją pavadinti į Batterie Jachmann, išlaikę ankstesnį pavadinimą7. 

1940 m. rugpjūtį įvykdyti kai kurie pakeitimai: Batterie Hipper 

su keturiais SKL/45 pabūklais buvo perkelta iš Frydrichshafeno 

7  Nauji pavadinimai paminėti: 1.Skl 830/39 GKds .d. 8 Juni 1939 
Ausbauplan Seeziel-Küstenbatterien (BAMA RM 7, 2304, 69-72). Eduard von 
Jachmann, vokiečių admirolas (1822-1887), vokiečių Šiaurės jūros laivyno 
vyriausiasis karininkas nuo 1870 iki 1874 m. Karl Rudolf Bromme, pavadintas 
Brommy (1804-1860) pirmasis XIX a. vokiečių admirolas.
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(Fredrikshaven) į Klaipėdą, o Batterie Hänisch buvo perkelta 

iš Klaipėdos į Karinio jūrų laivyno uostą Vilhelmshafene 

(Wilhelmshaven). Tai reiškia, kad Hänisch, suformuotas Borkume 

dar iki 1940 m. rugpjūčio pristatytas į Klaipėdą, tačiau tiksli jo 

perkėlimo į čia data vis dar yra neaiški. Šiaip ar taip abi Brommy 

ir Memel–Süd baterijos vėliau perkeltos į Norvegiją ir Prancūziją. 

1940 m. paskelbta, kad Batterie Brommy perkelta į Arnioją (Arnøya) 

netoli Trumsės (Tromsö) Norvegijoje ir galiausiai į Kap Romanovą 

(Cap Romanow) palei Suomijos–Norvegijos sieną (1/MAA 517). 

Baterija, pavadinta Brommy–West arba Brommy–Naujasis vardu, 

buvo pastatyta Šerburge (Cherbourg) Prancūzijos vakaruose (1/MAA 

260). Visos šios baterijos buvo apginkluotos keturiais 15 cm SKL/45 

pabūklais, tačiau nežinomą kas tiksliai buvo perkelta iš Klaipėdos į 

Norvegiją ar Prancūziją – ar tik ginklai, ar buvo pergabenti ginklai ir 

visa vidaus įranga. 1940 m. rugsėjį Memel–Süd baterija, apginkluota 

Fla 22 tipas (kairėje) pasitarnavo kaip sunkiųjų priešlėktuvinių 
baterijų šaudmenų saugykla. Fla 1 tipas (dešinėje) buvo ka-
zematuotos elektrinės bunkeris, kurie teikė elektrą baterijų 
prožektoriams.
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Keturi 15 cm Memel–Nord baterijos pabūklai buvo įstatyti į 
dvi pailgas betono konstrukcijas, susidedančias iš dviejų kiek-
viename gale esančių pabūklų platformų ir amunicijos saugyklų 
bei tarp jų esančių patalpų įgulai. Baterijos centre buvo pastaty-
tas ugnies kontrolės postas, modelis labai panašus į karinio 
laivo struktūrą (pirmasis piešinys iš kairės). Be šių fortifikacinių 
statinių, kiti lengvesni pastatai buvo priskirti baterijai: amunicijos 
saugyklos (antrasis piešinys) ir kazematuota elektrinė (trečiasis 
piešinys).
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Memel–Nord baterijos schema, sudaryta SSRS karo laivyno 
karininkų 1945 metais. Skaičiumi pažymėta: 1 – ugnies valdymo 
postas, 2 – artilerijos blokas, 3 – jėgainė, 4 – šaudmenų sandėlis, 
5 – priešlektuvinės gynybos valdymo postas, 6 – radijo lokato-
rius, 7 – kareivinės. (CVMA. F. 516, ap. 5, b. 118, l. 55).
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keturiais 15 cm SKL/45 pabūklais, buvo perkelta į Norvegiją (1/MAA 

506). Klaipėdos uoste 1941–1944 m. greičiausiai išvis nebuvo jokių 

pakrantės artilerijos baterijų. Tačiau 1944 m. pabaigoje šaltiniuose 

minima nauja pakrantės artilerijos baterija – Batterie Hirschwiese – 

apginkluota 15 cm SKC/28 pabūklais. Baterijos pavadinimas atspindi 

vietovę, esančią netoli senosios Memel–Süd vietos šiaurinėje Neringos 

dalyje. Rusiškame pokario dokumente taip pat paminėtos dvi 15 cm 

baterijos, esančios šiaurinėje Neringos dalyje, – viena be jokių ginklų, 

o kita apginkluota trimis 15 cm/L 55 pabūklais (SKC/28). 

Klaipėdos priešlėktuvinės artilerijos baterijų ginkluotė karo 

metu taip pat kito. 1939 m. statybos pirmosios šešios baterijos 

1944 m. spalį buvo papildytos devyniomis sunkiosiomis ir dvylika 

lengvųjų priešlektuvinės artilerijos baterijomis. Jos buvo valdomos 

217-ojo ir 227-ojo laivyno priešlėktuvinės artilerijos padalinių ir buvo 

ginkluotos įvairių kalibrų priešlėktuviniais pabūklais (1944 m. ginkluotė 

pateikta 3 priede). Kokie gynybos įtvirtinimai buvo pastatyti naujoms 

baterijoms, lieka nežinoma, tačiau lauko tyrimai leidžia kalbėti apie du 

Fla 24a tipo kazematus 20 mm Flak 30 pabūklams bei dvi paprastas 

betonines platformos 12,8 cm pabūklams prie Kiaulės nugaros 

baterijos, todėl galima teigti kad naujų fortifikacinių objektų statybos 

buvo vykdomos.

išvaDos

1939 m. Klaipėdos krašte pastatyti vokiečių įtvirtinimai yra vienas 

iš unikalių faktų vokiečių fortifikacijos istorijoje. Jie buvo pastatyti pagal 

iš anksto parengtą ir Klaipėdai pritaikytą planą ir pagal tipinius vokiečių 

karinio jūrų laivyno bunkerių modelius. Kai kurie šių tipų modeliai buvo 

panaudoti 1940 m. statant gynybos įtvirtinimus aplink Svinouiscį, taip 

pat gynybinių įtvirtinimų sistemoje, vėliau pavadintoje Atlanto siena. 

Svarbus faktas, kad daugelis iš Klaipėdos įtvirtinimų liko beveik 

nepažeisti per karinius veiksmus ir vėlesniais metais, todėl neblogai 

išliko ir gali tapti reikšmingais šiandienos fortifikacijos paminklais8 

8  Jau išleisti darbai apie vokiečių Mėmelio gynybos įtvirtinimus: 

1 priedas. 1939 m. projekto paaiškinamasis sąrašas apie 

pakrančių artilerijos baterijas:

Piliavos komendantūros sritis (Kommandanturbreich Pillau):

Batterie Raule (Pillkoppen) 4 x 17 cm SKL/40 in MPL;

Batterie Großer Kurfürst: 3 x 28 cm SKL/50 in BSG mit 

Splitterschutzschilden; 

Batterie Graf Dohna: 3 x 17 cm in MPL C/02.04 mit 

Splitterschutzschilden; 

Batterie Von der Groeben: 3 x 17 cm in MPL C/02.04 mit 

Splitterschutzschilden; 

Batterie Yorck: 4 x 17 cm in MPL C/02. mit 

Splitterschutzschilden; 

E-Batterie Gneisenau: 4(3) x 15 cm SKL/45 in MPL C/13.

Flak- und Sperrbatterie Schütze (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Schill(4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Thiele(4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Stein(4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Schwieger(4 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Lohs(4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Pustkuchen(4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Schneider(4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Nordmole(4 x 8,8 cm SKC/30)

svinouiscio komendantūros sritis (Kommandanturbereich 

Swinemünde):

Plantagenbatterie: 4 x 21 cm SKL/45 in BSG; 

Schellenberger, Daniel Reisebericht Memel DAWA 29, 42-51. Wilhelm von 
Harnier Artillerie im Küstenkampf München o.J., 24.
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Batterie Goeben 3 x 28 cm SKL/45 in BSG; 

Batterie Vineta (Wollin) 4 x 15 cm SKL/45 in st.M.P.L.C/14; 

E-Batterie Iltis (Pommern) 4 15 cm SKL/45 in MPLC/13; 

Motorisierte Batterie 4 x 15 cm; 

Motorisierte Batterie 4 x 15 cm ; 

Schwere Batterie auf Rügen (Hindenburg) 3 x 28 cm SKL/45; 

Batterie Köln (Rügen/Stubbenkammer) 4 x 17 cm SKL/40 in 

MPLC/02; 

Batterie Blücher (Stolpmünde); 

Batterie Frauenlob (Rügerhafen) 4 x 17 cm SKL/40 in 

MPLC/02.04.

Flak- und Sperrbatterie Saturn (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Jupiter (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Antares (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Mars (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Jachmann( 4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Nettelbeck (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Schwerin (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Blücher (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Sirius (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Arktur (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Rigel (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Regulus (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Kamper See III/IV (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Dievenow III/IV (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Ostfort (4 x 8,8 cm SKC/30)

kylio apskritis:

Batterie Von Köster (Stohl) 3 x 17 cm SKL/40 in MPLC/02.04

Batterie Ehrhardt Schmidt (Darßer Ort) 3 x 17 cm SKL/40 in 

DrhLC/01

Batterie Bismarck (Fehmarn/Marienleuchte) 4 x 17 cm SKL/40 in 

MPLC/02.04

Batterie Louise (Kiel/Stein) 4 x 17 cm SKL/40 in MPLC/02.04

Flak- und Sperrbatterie Greif(4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Heidkate (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Bremse( 4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Maaß (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Otto (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Paul (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Paaschen (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Warnemünde V (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Scharnhagen  (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flak- und Sperrbatterie Mönkeberg (4 x 8,8 cm SKC/30)

šiaurės jūros apskritis:

Deichbatterie (Schillig) 3 x 28 cm KstKL/45 in Verschwindlafette

Batterie Graf Spee 4 x 28 cm SKL/40 in BSG

Batterie Graf Baudissin (Schillig) 4 x 15 cm SKL/45 in MPLC/13

Jadebatteerie (Wangerooge) 4 x 15 cm SKL/40 in MPLC/97

Batterie Coronel (Borkum) 4 x 28 cm SKL/50 in BSG

Batterie Oldenburg (Borkum) 2 x 24 cm SKL/50 in KstL

Batterie Hamburg (Norderney) 4 x 24 cm SKL/40 in BSG

Batterie Von Hindenburg (Norderney) 4 x 15 cm Ubts und Tbts 

KL/45 in C/16

Batterie Scheer (Juist) 4 x 15 cm Ubts und Tbts KL/45 in C/16
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2 priedas. Numatytų pastatyti apie klaipėdos uostą baterijų 

sąrašas pagal 1939 m. liepos 10 d. vyriausiosios karinio jūrų 

laivyno vadovybės įsakymą:

Batterie Memel-Nord (Brommy) 4 x 15 cm SKL/45 in MPLC/13

Batterie Memel-Süd (Jachmann) 4 x 15 cm SKL/45 in MPLC/13

Flakbatterie Nordmole (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flakbatterie Dange (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flakbatterie Löllen (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flakbatterie Götzhofen (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flakbatterie Schweinsrücken (4 x 8,8 cm SKC/30)

Flakbatterie Seestrand (4 x 8,8 cm SKC/30)9 

3 priedas. 1944 m. baterijos ir jų ginkluotė:

Batterie Försterei 3/MFlA 217 (4 x 12,8 cm SKC/40);

Batterie Mellneraggen 2/217 (4 x 10,5 cm SKC/32);

Batterie Strandhalle 2/MFlA 227 (4 x 10,5 cm SKC/32);

Batterie Schweinsrücken 4/227 (4 x 8,8 cm SKC/40)

9  Nauji gynybos baterijų pavadinimai Memel-Nord ir Memel- Süd yra paminėti: 1.Skl 830/39 
GKds .d. 8 Juni 1939 Ausbauplan Seeziel-Küstenbatterien (BAMA RM 7, 2304, 121-140).
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ssrs  Į tv irt in ima i  L i e tuvos  Pas i enYje   
(1940–1941)

Vladimir Orlov

Pirmojo PasauLiNio karo Įtaka 

Patvariajai fortifikacijai

Pirmasis pasaulinis karas padarė didelę įtaką visų karo mokslo 

krypčių raidai, įskaitant ir patvariosios fortifikacijos studijas. Kaip nieka-

da anksčiau pasikeitė ne tik teorinių koncepcijų techninės realizacijos 

ypatumai, bet ir pati mokslo filosofija, kurios pagrindą sudarė ilgaamžiai 

postulatai. To priežastis buvo ypatinga kariaujančių valstybių jėgų ir 

galimybių koncentracija: karas užvaldė šalių ekonomiką, pramonę, 

žmogiškuosius resursus. 

Pirmojo pasaulinio karo metu patvariosios fortifikacijos mokslinį 

pagrindą sudarė tvirtovių teorija. Šios teorijos kertinis akmuo – 

neginčijamas teiginys, kad tvirtovė kaip autonominė patvariųjų 

gynybinių statinių, artilerijos ir įgulos visuma yra pagrindinė valstybės 

pasienio inžinierinio pasiruošimo priemonė. Tvirtovė leido apginti 

strategiškai svarbius mazgus, atliko kariaujančios kariuomenės atra-

mos punkto vaidmenį ir galėjo ginti nuo atakuojančio priešo net ir tuo 

atveju, kai priešo įgula ir artilerija viršydavo gynėjų pajėgas. Aktyvios 

tvirtovių statybos vyko visose būsimo karo dalyvių šalyse, ypač pasien-

io teritorijose. Pasienio tvirtovės buvo skirtos pridengti kariuomenės 

mobilizaciją, remti savos kariuomenės puolimo operacijas ir organi-

zuoti apgulties veiksmus priešo tvirtovių atžvilgiu.

Pirmojo pasaulinio karo patirtis daugumai tvirtovių turėjo liūdnų 

pasekmių. Rusijos, Belgijos, Prancūzijos ir Austrijos–Vengrijos 

tvirtovės, statytos priešintis neribotą laiką, vos atsilaikydavo savaitę 

ar dvi, o milžiniškų išlaidų pareikalavę įtvirtinimai po sunkiosios artil-

erijos apšaudymo panašėjo į statybinio laužo sąvartyną. Toks likimas 

tvirtovių laukė nepriklausomai nuo organizacijos, įtvirtinimų savybių, 

dydžio ir įgyvendintų ar neįgyvendintų modernizacijų – nebepatikimas 

buvo pats tvirtovių teorijos pagrindas. Pirmieji bandymai analizuoti 

šias tragiškas pasekmes buvo tuoj po 1914–1916 m. įvykių, tačiau 

jų objektyvumui neigiamos įtakos turėjo karo inžinierių norai bet kokia 

kaina išsaugoti profesinį autoritetą. Dėl šių neapgalvotų išvadų stiprios 

tvirtovės ir toliau sprogdintos (Lietuvos Brestas, Liepoja), kol pagaliau 

buvo visai atsisakyta izoliuotos tvirtovės idėjos. 

Ilgalaikei patvariosios fortifikacijos statybai karo metu nebuvo 

nei laiko, nei galimybių. Naujos fortifikacijos formos, suprojektuo-

tos ir įgyvendintos dažniausiai fronto inžinierių valdybų lygyje, buvo 

statomos kasdieninių problemų sprendimui ir atlikdavo savo taktines 

užduotis konkrečiame fronto bare. Patvarioji fortifikacija vėl tapo reika-

linga nuo 1914–1915 m. žiemos Vakarų ir nuo 1915–1916 m. žiemos 

Rytų frontuose, kai pastarieji stabilizavosi. Ilgalaikių fortų statybos 

niekas nebesvarstė – svarbiausiu kariuomenės poreikiu tapo noras, 

maksimaliai greitai sustiprinti lauko gynybą pusiau patvarios fortifikaci-

jos priemonėmis, kurių statybas turėjo vykdyti pionierių daliniai arba 

pati besiginanti kariuomenė. Ir jeigu taikos metu įtvirtinimai projektuoti 

kaip visuma o vėliau kaip atskiri objektai, tai karo metu viskas vyko 

atvirkščiai: šimtai mažų įtvirtinimų buvo statomi taktinių užduočių 

sprendimui ir tik po to visame chaose profesionaliu žvilgsniu buvo 

bandoma įžiūrėti vienokią ar kitokią strateginę logiką. Šiuo būdu buvo 

pastatyta vokiečių gynybinė linija nuo Rygos iki Augustavo kanalo, 

austrų–vengrų įtvirtinimai dabartinės Ukrainos teritorijoje ir vokiečių 

gynybos ruožas Vakarų fronte. 

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui daugiau dėmesio skirta 

fundamentaliajai patvariosios fortifikacijos teorijai. Fortifikacijos mok-
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slas buvo gilioje krizėje, nes XX a. antrojo dešimtmečio pabaigoje 

vargu ar būtų atsiradęs bent vienas fortifikatorius, galėjęs pasiūlyti 

naują patvariosios fortifikacijos koncepciją ir garantavęs, kad jo sugal-

vota sistema atlaikys bent pirmąjį kovos krikštą. Tačiau tuo pat metu 

buvo ypač didelė naujos koncepcijos paklausa. Europos teritorijoje 

susiformavusios naujos valstybės (Sovietų Rusija, Lietuva, Latvija, 

Estija, Lenkija, Čekoslovakija ir t.t.) po karo nemažai konfliktavo 

su savo kaimynais. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti Lietuvos ir Lenki-

jos karinis konfliktas dėl Vilniaus krašto, kova su bermontininkais ir 

kiti. Didžiausios kovos vyko Rusijos teritorijoje: pilietinis karas tarp 

bolševikų, jų politinių oponentų, naujai suformuotų Imperatoriškosios 

kariuomenės dalinių, Antantės pajėgų ir įvairių gaujų bei ginkluotų 

nacionalinių grupuočių. Šio karo metu inžinierine prasme dominavo 

Darbininkų valstiečių raudonoji armija (rus. РККА), per ketverius me-

tus pastačiusi vieną gynybos ruožą, Kachovkos placdarmą, 13 įtvirtintų 

rajonų ir įtvirtinimų kompleksą prie Volgogrado. Pilietinio karo metu 

įtvirtinimai statyti panaudojant Pirmojo pasaulinio karo patirtį pagal 

įtvirtintų rajonų koncepciją, kurios esmė buvo sukurti gilią gynybos 

sistemą, derinant atramos punktus, linijines pozicijas ir pavienius el-

ementus. Ši įtvirtinimų visuma leisdavo kariuomenei gintis tol, kol buvo 

surenkamos pagrindinės pajėgos. Įtvirtinti rajonai buvo apskritos arba 

linijinės formos, susidėdavo iš atskirųjų batalioninių atramos punktų, 

rečiau pulko gynybos grupių ir numatydavo gynybos ešelonavimą 

bei tarpų gynybą. Tai dažniausiai buvo lauko tipo fortifikacija, atlikusi 

frontalinės ugnies taško, stebėjimo punkto arba slėptuvės vaidmenį. 

Šios koncepcijos autoriais buvo talentingi inžinieriai kaip K. Veličko, 

D. Karbyševas ir kiti žinomi Rusijos imperijos karo inžinierių korpuso 

atstovai.

Patvariosios fortifikacijos Projektai 

euroPoje tarPukariu 

XX a. trečiajame ir ketvirtajame dešimtmetyje Europos valstybių 

karo mokslo spaudoje aktyviai aptarinėti nauji patvariosios fortifikaci-

jos teorijos postulatai. Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos ir Belgijos karo 

inžinieriai aktyviai kūrė krizės sprendimo būdus. Iš pradžių siūlyta re-

abilituoti tvirtoves: kurti nauji fortų, jų kazematų projektai, įtvirtinimų 

ir artilerijos paskirstymo schemos, formuota nauja terminija. SSRS 

inžinieriai siūlė statyti taip vadinamus paskirstytus pasipriešinimo 

(pagal prof. S. Chmelnikovą) arba gynybos (pagal prof. Fiodorą 

Golenkiną) mazgus. Pastarojoje schemoje išskirta trijų atramos grupių 

visuma: viena centrinė ir dvi flanginės. Grupės apjungtos į bendrą 

gynybinę sistemą, užtikrinančią tankų flankuojančią ugnį. Pagrind-

iniais mazgo elementais autorius vadino kaponierius ir puskaponie-

rius, kareivines, patvariąsias slėptuves, stebėjimo postus, šaudmenų 

sandėlius, atviras ir šarvuotas artilerijos baterijas, kuro talpyklas ir 

požeminius susisiekimus. Visus šiuos objektus jis rekomendavo statyti 

taikos metu, o mobilizacijos laikotarpiu papildyti gynybos mazgą ap-

kasais, slėptuvėmis ir kliūtimis. Šio mazgo plotas sudarė 4–12 km², jo 

gylis buvo apie 3 km, o plotis – apie 4 kilometrus. Keli mazgai formavo 

paskirstytą tvirtovę. Siekdami apsaugoti kazematus nuo sunkiosios 

artilerijos, autoriai siūlė egzotiškus sprendimus. Prof. S. Chmelnikovo 

suprojektuota slėptuvė buvo pailgas betoninis statinys su banketu ir vi-

daus galerija, jo frontalinis storis siekė 4,9 m, galerijos perdanga buvo 

sudaryta iš trijų sluoksnių: 2,7 m betono, 1,1 m grunto ir vėl 2,7 m be-

tono. Gynybos mazgo įgula planuota iš vieno bataliono pėstininkų, 

būrio tvirtovės artilerijos, būrio pionierių ir papildomų specialybinių 

(ryšininkų, ugniasvaidininkų, prožektorininkų ir t.t.) komandų. Bendras 

įgulos skaičius siekė 1 000 karių, mazgo kaina – virš 5 mln. rublių. 

Iš tiesų, fortifikatoriai nesiūlė jokių revoliucinių naujovių – visos šios 

mintys jau buvo naudotos fortų grupių, paskirstytų fortų, „feste“ tipo 

įtvirtinimų projektuose, dalinai įgyvendintų dar prieš Pirmąjį pasaulinį 

karą. Be to, naujosios Europos valstybių vyriausybės nebesidomėjo 
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daugiamilijoniniais projektais – pinigų „užkasimo į žemę“ laikai jau 

buvo praėję. 

Tokie ir panašūs bandymai reabilituoti fortines tvirtoves buvo 

visiškai neįgyvendinami. Tačiau filosofine prasme buvo naudingi – po 

ilgų skaičiavimų ir apmastymų įsitikinta, kad senosios teorijos nebea-

titiko naujųjų laikų realijų. Palaipsniui mokslininkų tarpe buvo sufor-

muotas vieningas požiūris į patvariąją fortifikaciją. Skirtingų valstybių 

karo inžinieriai priėjo išvadų, kad perspektyvioji patvarioji fortifikacija 

turi vengti apjungtų formų ir visiškai atsisakyti ilgos autonominės gyny-

bos idėjos. Naujos fortifikacinės formos turėjo būti linijinio išdėstymo ir 

skaidytis į smulkių elementų aibes. Patvariosios fortifikacijos uždaviniai 

buvo atremti pirmą priešo puolimą ir apsaugoti savosios kariuomenės 

paskirstymą. Naujojoje strategijoje galutinai susiformavo „įtvirtinto 

rajono“ sąvoka – tai mūšio laukas, kuriame taikos metais turėjo būti 

įrengtos patvarios inžinierinės priemonės: ryšys, valdymo ir stebėjimo 

punktai, slėptuvės, sukurta vietovei pritaikyta ugniaviečių sistema. 

Įtvirtintas rajonas turėjo būti iš anksto suprojektuotas, įrengtas, apgin-

kluotas ir aprūpintas įgula ir net taikos metus turėjo būti pasiruošęs 

kovos veiksmams1. Vienas pirmųjų, pasiūlęs įtvirtinto rajono sąvoką, 

1 Яковлев В.В. Шмаков Н. И. Современные положения по долговременной 
фортификации. ВИА. Москва. 1937, с. 17 

buvo prancūzų inžinierius Kiulmanas. 1931 m. išleistas jo veikalas 

„Patvarioji fortifikacija pasienyje“ greitai buvo įslaptintas, todėl daugu-

ma Europos mokslininkų su juo galėjo susipažinti tik bendrais bruožais. 

Šioje studijoje Kiulmanas siūlė statyti tokias įtvirtinimų sistemas, ku-

rios savo ugnies tankiu būtų tolygios fronto ir flangų atžvilgiu. Plan-

uojant įtvirtintą rajoną, autorius siūlė įvertinti visas vietovės savybes 

ir keisti ugnies koncentraciją atsižvelgiant į vietovės taktinę reikšmę ir 

tuos faktorius, kurie lengvina ar sunkina vietovės gynybą. SSRS karo 

inžinierius prof. S. Cmelnikovas savo teorijos darbais palaikė įtvirtintų 

rajonų idėją, parengė teorinę bazę jų projektavimui, o vėliau pasiūlė ir 

taktinius statybų normatyvus. S. Chmelnikovo teigimu, įtvirtintas rajo-

nas privalėjo turėti gilų frontą ir gerai ešelonuotus flangus, jo sudėtyje 

turėjo būti priešakinė pozicija ir trys gynybos ruožai2. Įtvirtinto rajono 

tikslais autorius vadino kariuomenės paskirstymo, svarbių operatyvinių 

krypčių ir užnugario strateginių mazgų apsaugos organizavimą. 

Naujų gynybinių statinių projektus pirmieji pasiūlė Prancūzijos 

ir Vokietijos teoretikai. Prancūzai laikėsi paskirstytos fortifikacijos 

nuostatų. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą šis terminas suprastas 

kaip pavienių gynybinių ir sargybos statinių visuma, poternų pagalba 

2 С. А. Хмельков. Узлы сопротивления долговременно-укреплённых позиций. 
Москва. 1926.

Kazematas sistemai DOT-4. Sumontuota sienų priešskeveldrinė 
danga. Alytaus įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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apjungta į bendrą sistemą. Paskirstytos fortifikacijos priemonėmis 

projektuoti pakankamai stambūs kompleksai, aprūpinti šarvuotais 

bokštais, paslėptais prožektoriais ir ginkluoti patrankomis, įvairių kalibrų 

ir paskirties kulkosvaidžiais (įskaitant priešlėktuvinius), minosvaidžiais 

ir liepsnosvaidžiais. Vystant paskirstytos fortifikacijos idėjas, prancūzai 

grižo prie modifikuoto forto koncepcijos. Kitokios nuomonės laikėsi 

vokiečių inžinieriai. 1916–1917 m. abiejuose kovos veiksmų teatru-

ose jie pastatė stambias įtvirtintas linijas, kurių pagrindą sudarė šimtai 

paprastų pusiau patvarių statinių. Pavyzdžiui, Meco (pranc. Metz) 

tvirtovės pietiniame sektoriuje buvo pastatytas 20 km ilgio ir 2 km gylio 

gynybinis ruožas, kuriame smulkių gelžbetoninių statinių tankis siekė 

Dviaukštis pabūklo-kulkosvaidžio patvarusis šaudymo lizdas. 
Projektas Nr. 120. Įmontuota centrinė ambrazūra NPS-3, šoninės 
ambrazūros - DOT-4. Alytaus Įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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30 vnt. viename kilometre. Tokia įtvirtinimų sistema įgavo „fortifikaci-

jos dulkių“ pavadinimą. Taigi, ši koncepcija pradžioje įgavo praktinę 

realizaciją, o tik po to teorinį apibendrinimą, tačiau jos panaudojimo 

patirtis leido išskirti kelis svarbius privalumus. Dulkėtos fortifikacijos 

statinių daugumą sudarė nedidelės (iki 25 m²) ir neturinčios ypatingos 

apsaugos slėptuvės ir ugniavietės – net 210 mm sviedinio pataikymas 

dažniausiai pilnai sugriaudavo tokį statinį arba bent užmušdavo visus 

jo gynėjus. Būta atvejų kai nuo artimo sprogimo pastatai sugriūdavo. 

Anglų literatūroje šie statiniai pravardžiuoti „tablečių dėžutėmis“ 

(angl. pill-box) ir sulaukė nemažai patyčių dėl jų konstrukcijos silp-

numo, tačiau nepaisant to, tai buvo vienintelė įmanoma išeitis. Nors 

šio tipo statinius buvo galima lengvai sunaikinti, tačiau tai nesuteik-

davo priešui lemiamos naudos – vienas statinys neturėjo ypatingos 

reikšmės tarp šimtų analogiškų objektų. Tuo tarpu sudaužyti didelį 

skaičių mažų, gerai maskuotų ugniaviečių ir slėptuvių buvo sudėtinga 

užduotis. Stambaus kalibro pabūklai nebeturėjo didelio privalumo, nes 

kovojant su tokiais statiniais reikėjo organizuoti tankų „aklą“ vietovės 

apšaudymą. Akivaizdu, kad tikimybė pataikyti į vieną mažą statinį 

dešimties kvadratinių kilometrų erdvėje buvo menka.

XX a. trečio dešimtmečio pabaigoje Europos karo inžinieriai su-

formulavo naują patvariosios fortifikacijos koncepciją. Šioje koncepci-

joje siūlyta statyti įtvirtintus rajonus, skirtus pasienio apsaugai. Įtvirtinti 

rajonai suprasti kaip išilgai fronto nutiestos ir ešelonuotos gynybinės 

linijos, įrengtos paskirstytos arba dulkių fortifikacijos metodais. Šie 

pasiūlymai ilgai neužsibuvo karo akademijų lentynose – gana greitai 

atsirado jų panaudojimo paklausa. 

Viena iš pirmųjų Europoje fortifikacines statybas pradėjo Voki-

etija, slaptai pasistačiusi silpnus įtvirtinimus pasienyje su Lenkija ir 

Vilniaus aukštumuose gana rimtus įtvirtinimus pradėjusi statyti pati 

Lenkija. 1927–1939 m. Suomija statė įtvirtinimus Karelijoje, pavadin-

tus „Manergeimo linija“ (suom. Mannerheim). Šie 132 km ilgio ir net 

90 km gylio įtvirtinimai turėjo virš 2 000 ugniaviečių. Dar rimtesnė forti-

fikacijos programa startavo Prancūzijoje. 1929–1936 m. čia pastatyta 

taip vadinama „Mažino linija“ (pranc. Ligne Maginot) – gynybos ruožai 

Vokietijos, Liuksemburgo ir Belgijos pasieniuose. Šios linijos ilgis 

siekė 400 km, gylis buvo 6–8 km, jos sudėtyje buvo 5 600 patvarių 

ugniaviečių. 1929–1939 m. SSRS pastatė 13 įtvirtintų rajonų, kurių 

sudėtyje buvo 3 196 gynybiniai statiniai. Ši gynybos sistema įgavo 

neoficialų „Stalino linijos“ pavadinimą. 1935–1939 m. Vokietija statė 

„Zygfrido liniją“ (vok. Siegfriedstellung). Įtvirtinimai buvo 500 km ilgio, 

statyti kaip opozicija „Mažino linijai“ ir skirti vakarų pasienio gynybai, 

turėjo apie 16 000 patvariųjų ugniaviečių. Fortifikacijos darbus vykdė 

ar bent planavo ir kitos šalys: Lenkija aktyviai statė naujus įtvirtintus 

rajonus ir stiprino buvusias rusiškas tvirtoves, šalį fortifikavo ir Lietu-

vos kariuomenė. 1935–1938 m. aktyviai fortifikuota Čekoslovakija. 

Suomijos naujausiųjų laikų patvarioji fortifikacija buvo pirmoji 

Europoje pritaikyta kovos veiksmams. Raudonoji armija Žiemos karo 

metu šturmavusi šiuos įtvirtinimus, juos pralaužė tik po atkaklių kovų, 

pareikalavusių iš raudonarmiečių didelių nuostolių. Tačiau įgyta patir-

tis kovose buvo vertingesnė nei užimtos teritorijos, o po šio karo SSRS 

įtvirtintų rajonų programos buvo pakoreguotos.

Pirmaisiais pokario dešimtmečiais Europos šalyse vyko ak-

tyvios fortifikacijos statybos, kurių pagrindu tapo nauja patvariosios 

fortifikacijos politika. Skirtingos šalys įvairiai formulavo įtvirtinimų 

užduotis, turėjo skirtingus biudžetus, intelektines galimybes ir 

pramonės potencialą. Nepaisant skirtumų, daugelyje šalių išplito 

panašios įtvirtinimų sistemos, kuriose teisingas išplanavimas buvo 

gerokai svarbesnis už statinių skaičių, jų dydį ir ginkluotę. Tai suvi-

enodino skirtingo ekonominio potencialo šalių galimybes ir pareika-

lavo didelės atsakomybės iš karo inžinierių. Skirtingai nuo tvirtovių, 

kurios be gynybinės funkcijos galėjo būti efektyviai panaudojamos 

kaip kariuomenės bazės, sandėliai arba kareivinės, pokario įtvirtinimai 

dažniausiai buvo specializuoti mažo ploto siaurame ruože veikiantys 

objektai ir tik teisingas jų paskirstymas sudarydavo bendrą gynybinę 

sistemą. Tarpukario fortifikacijoje galima išskirti Prancūzijos, Sovietų 
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Sąjungos ir Vokietijos fortifikacijos mokyklas3.

sovietų sąjuNGos Patvarioji fortifikacija 

Po Pirmojo PasauLiNio karo. 

SSRS teritoriniai pokyčiai po Pirmojo pasaulinio karo buvusios 

Rusijos imperijos atžvilgiu turėjo neigiamos įtakos šalies gynybai. 

Buvusiame Šiaurės Vakarų krašte liko dauguma tvirtovių, kelių ir 

geležinkelių tinklų, svarbūs karo infrastruktūros elementai. Pokario 

pramonės nuosmukis ir neefektyvi planinė ekonomika labai apribojo 

šalies gamybos galimybes, pavyzdžiui, 1920 m. Raudonosios armi-

jos ginkluotėje buvo 1877 m. modelio patrankos. Skirtingai nuo kitų 

Europos valstybių, SSRS turėjo ilgą ir problematišką pasienį, kurio 

nebuvo kam saugoti. Raudonoji armija, sukurta iš revoliucijos idėjomis 

paveiktų kareivių, nemokėjo kariauti, kas paaiškėjo dar SSRS kare 

su Lenkija. 1924–1925 m. reformos metu raudonarmiečių skaičius 

sumažintas iki 600 000 karių, kurie negalėjo garantuoti efektyvios 

šalies gynybos. Išeitis iš šios sudėtingos situacijos buvo V. I. Lenino 

vyriausybės sugebėjimas sėkmingai užbaigti pilietinį karą, išspręsti 

šalies politinės izoliacijos klausimą ir pasirašyti taikos sutartis su 

kaimyninėmis valstybėmis. Tačiau Rusijoje gerai suvoktas SSRS ir 

Europos valstybių santvarkų priešiškumas, todėl apie pasienio sus-

tiprinimo priemones galvota nuo SSRS susikūrimo pradžios.

1927 m. SSRS karo analitikai parengė naują karo doktriną. 

Manyta, kad ateityje karas bus įmanomas tarp SSRS ir kelių pasienio 

valstybių: Suomijos, Lenkijos, Rumunijos, Baltijos šalių, kurioms 

techninę ir materialinę paramą galėjo teikti Anglija ir Prancūzija. Esant 

tokiam karo scenarijui, SSRS negalėjo sau leisti vienu metu aktyviai 

kovoti skirtingomis kryptimis, nes potencialus priešas turėjo ryškią 

persvarą, todėl planuota koncentruoti svarbiausią smogimą viena 

kryptimi, kitur vykdant gynybines operacijas. Pagal karo vadovybės 

sumanymą, tikėtasi nugalėti silpnesnių šalių kariuomenes, priversti 

jas pasirašyti takos sutartis, o po to pajėgas koncentruoti stambesnių 

3 В. Ф. Шперк. «История фортификации», ВИА, 1957. Глава X

priešų (Rumunijos ir Lenkijos) karo teatruose. Esant tokiam scenarijui, 

pavojingiausiai buvo sulaukti priešo prasiveržimo strateginėmis krypti-

mis, nes tai būtų pareikalavę paskirstyti savo jėgas ir sumažinti pagrin-

dinio smūgio jėgą. Taip pat neišsisprendė amžina Rusijos problema – 

ilgas kariuomenės mobilizacijos laikotarpis. Retas geležinkelių tinklas 

negalėjo užtikrinti karinių pajėgų atsiradimo pasienyje anksčiau negu 

per 20 dienų
4
, todėl reikėjo nuolat turėti stiprias pasienio priedangos 

pajėgas ir iš anksto atlikti inžinerinį pasienio paruošimą. Šiuos darbus 

reikėjo atlikti dar taikos metais, nes tai reikalavo didelio darbininkų 

skaičiaus ir didelio kiekio statybinių medžiagų. RA Karo inžinerijos 

pajėgos turėjo bene daugiausiai patirties Europoje naujos kartos forti-

fikacijos srityje, nes pilietinio karo metu įrengė nemažai įtvirtintų rajonų, 

naudodama lauko fortifikacijos priemones ir žemės–grunto statinius. 

Tačiau drėgnas rytų Europos klimatas tokią fortifikaciją sugadindavo 

po dvejų metų, o pastovus jos remontas būtų buvęs neefektyvus ir 

brangus. Be to, tokie statiniai neužtikrindavo tinkamos apsaugos 

nuo taiklios tuometinės artilerijos. Dar XX a. pradžioje fortifikacijoje 

išplitęs betonas ir gelžbetonis maksimalų stiprumą įgaudavo praėjus 

maždaug metams po pastatymo. Dėl šių priežasčių pasienio inžinerinis 

pasiruošimas turėjo būti vykdytas iš anksto, atliekant įtvirtintų rajonų 

statybas ir formuojant jų įgulas. 

Naujų įtvirtintų rajonų projektavimą įtakojo galimas būsimo karo 

scenarijus. SSRS vakariniuose regionuose kariuomenės judėjimas 

buvo įmanomas tik pagrindiniais keliais ir geležinkeliu, nes visi 

šalutiniai keliai buvo prastos būklės, o žiemą ir pavasarį jie iš viso buvo 

netinkami naudojimui. Todėl buvo priimtas sprendimas įtvirtintais ra-

jonais pridengti strategines kryptis ir svarbius ekonominius, politinius 

bei pramonės mazgus, atsisakant pastovaus gynybinio fronto. Galimo 

karo metu įtvirtintas rajonas būtų ribojęs priešo galimybes judėti pato-

giais keliais, priverstų jį daryti ilgus manevrus arba šturmuoti įtvirtintą 

4 1914 metais mobilizacijai buvo skiriama nuo 7 iki 14 dienų, bet prarastos 
vakarų gubernijos su gera geležinkelio infrastruktūra bei kareivinių fondais neigiamai 
paveikė ir šį rodiklį. 
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rajoną. Visa tai užimtų laiko, priverstų priešą atakuoti nurodytoje viet-

oje, o galimi prasiveržimai tarp gretimų įtvirtintų rajonų būtų sustabdyti 

smūgiais iš flangų
5
.

1927 m. prasidėjo paruošiamieji statybų darbai Karelijos, Polocko, 

Mozyriaus ir Kijevo įtvirtintuose rajonuose. Patvarieji ugnies statiniai 

buvo parengti RA Karo statybų tiekimo valdybos 2-jame skyriuje. Šie 

statiniai galėjo būti vieno arba dviejų aukštu, antrajame aukšte buvo 

įrengtos slėptuvės–kareivinės. Stambiausi statiniai buvo taip vadina-

mosios „minos“ – kelių poternomis apjungtų statinių kompleksai. Bata-

lionui skirtas gynybos rajonas buvo sudarytas iš 18–20 ugnies statinių 

ir 3 slėptuvių, jo bendra vertė siekė 1 mln. rublių. Lygiagrečiai vykdyti 

ginkluotės ir įrangos projektavimo darbai. 

Dėl ilgų statybos terminų, patirties stokos, lygiagretaus statybų 

ir projektavimo bei tobulinimo darbų statinių tipai, jų vidaus įranga 

ir ginkluotė keitėsi. Tai labai atsispindėjo Kijevo įtvirtintame rajone, 

kur 1932 m. buvo skirtingų tipai stebėjimo postai, ambrazūrų angos 

elementai
6
. Tais pačiais metais daugumos įtvirtintų rajonų statybos 

buvo užbaigtos, vyko įrengimo darbai. Bendra statybų sąmata sudarė 

32 mln. rublių. Sovietų Sąjungos pramonės industrializacija palaipsni-

5 Каминский В. Долговременный сухопутный фронт СССР (1927–1939). 
РЕДУТ №1. Москва, 2006. 
6 Ten pat, с. 24 

ui mažino jos ir vakarų šalių ekonominius skirtumus sunkiosios 

pramonės srityje. XX a. trečiajame dešimtmetyje pradėta naujų rūšių 

ginkluotės gamyba, kariuomenės skaičius padidintas beveik dvigubai. 

1929 m. pradėti darbai trylikoje naujų įtvirtintų rajonų visame pasie-

nyje nuo Baltijos iki Juodosios jūros. 1932 m. pradėti rekognoskavimo 

darbai Amūro ir Baikalo srityse, o 1936 m. – daugumos įtvirtintų rajonų 

statybos buvo užbaigtos. 

1927–1937 m. įtvirtinti rajonai buvo įrengti atsižvelgiant į 

puolamąją RA doktriną ir pridengdavo svarbiausias kryptis mobili-

zacijos laikotarpiu. Įtvirtintų rajonų projektavimas vyko atsižvelgiant į 

tuometines dar nenusistovėjusias patvariosios fortifikacijos nuostatas. 

Statant įtvirtinimus susidurta su rimtomis organizacinėmis ir kvalifikaci-

jos trūkumo problemomis, kurias reikėjo spręsti nedelsiant. Statybas 

įtakojo finansiniai sunkumai ir nepakankamas pramonės išsivystymas
7
. 

Pirmųjų įtvirtintų rajonų statybos 1927–1932 m. leido tik sąlyginai 

pridengti svarbiausius šalies centrus, visų pirma tuometinį Leningradą, 

tačiau svarbiausiu šio laikotarpio pasiekimu buvo įgyta patvariosios 

fortifikacijos statybų praktinė patirtis ir naujų tipų ginkluotės bei įrangos 

7 1926 metais svarbiausiose SSRS pramonės srityse gamybos mastai 
atitikdavo 1913 metų duomenis. Įtvirtinimų statybos vyko neturint pakankamos 
mechanizacijos ir jų techninis aprūpinimas atitiko rusiškų tvirtovių statybas 1909 metais. 

Ambrazūra sistemai NPS-3, vaizdas iš vidaus. Du tvirtinimo el-
ementai sienoje skirti kulkosvaidžio aušinimo bakui pakabinti.
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gamybos įsisavinimas pramonėje. Didinant įtvirtintų rajonų skaičių, 

pavyko pereiti nuo taškinės pavienių krypčių iki linijinės pasienio 

priedangos. Bendri gynybos organizavimo ir patvariųjų statinių kon-

strukcijos bei įrengimo bruožai leidžia 1927–1937 m. statybas priskirti 

taip vadinamam pirmajam SSRS įtvirtintų rajonų statybų laikotarpiui. 

Tuo metu pastatytus įtvirtinimus mokslo populiarinimo literatūroje pri-

imta vadinti „Stalino linija“, tačiau nuo 1941 m. archyviniuose doku-

mentuose aptinkamas ir jų oficialus pavadinimas – „įtvirtinimai sena-

jame pasienyje“.

Pirmojo laikotarpio įtvirtinimai turėjo nemažai sisteminių problemų, 

dėl kurių jie nebuvo pakankamai atsparūs priešo puolimams. Įtvirtinti 

Kulkosvaidinis puskaponieris, projektas Nr.25bs. Įmontuotos 
dvi ambrazūros NPS-3, netradiciniai pamatai iš akmenų. 
Sienoje išlikę užrašai lietuvių ir rūsų kalba: “fotografuoti ir ardyti 
draudžiama...”
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rajonai turėjo nedidelį ešelonavimo gylį, jų fronto ilgis buvo nepak-

ankamas. Gynybos pagrindą sudarė frontalinės ugnies kulkosvaidžių 

statiniai, flankuojančios ir artilerijos ugnies skaičius buvo nedidelis. 

Statiniai turėjo prastą apsaugą nuo cheminio ginklo panaudojimo. 

Nepaisant to, šie įtvirtinimai galėjo būti rimta kliūtimi atakuojantiems 

pėstininkams, kas pasitvirtino Antrojo pasaulinio karo metais8. 

ssrs kariNės DoktriNos Pokyčiai

XX a. ketvirtajame dešimtmetyje didžiųjų Europos valstybių 

tarpe pradėjo ryškėti įtakos zonų paskirstymas. Vokietija, priėmusi 

Pirmojo pasaulinio karo rezultatus kaip šiurkštų tautos ir valstybės 

pažeminimą, pokaryje atsigavo po ekonominio nuosmukio ir aktyviai 

vystė savo ginkluotąsias pajėgas. Prancūzija, kurios ekonomikoje bu-

vusios vokiečių teritorijos buvo esminių pajamų šaltiniu, kartu su An-

glija jautėsi pakankamai stiprios dominuoti Europos politikoje. Sovietų 

Sąjunga savo ideologijoje viešai skelbė norus pasiekti komunizmo 

santvarkos viešpatavimą visame pasaulyje, o dabartines Europos 

valstybių politines santvarkas vadino priešiškomis. Be to, pačiame 

Europos viduryje buvo Lenkijos valstybė, sugebėjusi užvaldyti didelę 

teritoriją, bet tolesniam jos vystymuisi trukdė teritoriniai konfliktai su 

visais kaimynais. Didžiųjų politikos žaidėjų mąstyme Lenkija suvokta 

kaip buferinė zona tarp dviejų priešiškų komunizmo ir kapitalizmo 

ideologijų. 

Per daug nesigilinant į visų išvardintų valstybių siekius, daugiau-

sia dėmesio straipsnyje bus skirta SSRS karinei politikai, nes būtent 

šios šalies įtvirtinimai dominavo šiandieninėje Lietuvos teritorijoje. Po 

revoliucinio perversmo viešpataujanti komunizmo ideologija iškėlė 

Lenino idėjas aukščiau už bet kokias moralės normas, gal net užėmė 

naujosios religijos vietą, o ekonomiką valdė mažai kam suvokiamais 

metodais. Tačiau pačiai komunistų valdžiai aukščiau už visas komu-

8 Vokiečių generolas Gotas savo pranešime armijų grupės “Centras” vadui 
feldmaršalui Bokui rašė “Pavėluotai pradėtas Polocko puolimas daug kartų buvo atremtas 
priešo kontratakomis bei sustabdomas patvariųjų šaudymo taškų linijoje”. 

nizmo idėjas svarbesnis buvo noras bet kokiomis priemonėmis išlaikyti 

valdžią, ir būtent tai leido šiai valstybei įsitvirtinti. Pirmieji ketinimai 

„eksportuoti komunizmą“ greičiausiais karo metodais buvo padaryti 

dar 1920 m., tačiau greitai pralaimėjusi visus karus ir bijodama 

tarptautinės izoliacijos, Lenino vyriausybė susirūpino šalies įvaizdžiu ir 

diplomatijos keliais pasiekė gerų rezultatų – su visomis kaimyninėmis 

valstybėmis Europoje buvo pasirašytos taikos sutartys, atsisakyta 

pretenzijų į prarastas teritorijas. Šis diplomatijos žingsnis atrodė gan 

keistai, nes dažniausiai šalys nenoriai atsisakydavo kėslų į teritorijos 

išplėtimą, tačiau tam būta visiškai objektyvių priežasčių. Ekonomikos 

realijos neleido galvoti apie tolimas strategijas, o RA kariuomenės 

galimybės buvo tokios, kad rimto karo atveju nesugebėtų apginti ir 

turimų teritorijų. 

Per pirmuosius SSRS gyvavimo dešimtmečius buvo pasiekta 

rimtų rezultatų kariuomenės stiprinime ir karinės doktrinos formavime. 

Atstatyta karinė pramonė ir abipusiai naudingas techninis bendra-

darbiavimas su Vokietija leido pradėti kariuomenės perginklavimą. 

Kariuomenė buvo antrasis privilegijuotas socialinis sluoksnis po par-

tinio elito – jos aprūpinimui skirtos milžiniškos sumos, o naujosios 

kariuomenės kūrime dalyvavo kvalifikuoti buvusios Rusijos imperijos 

karininkai. Tačiau šalies vadovybė puikiai suprato, kad vien tik mod-

ernios kariuomenės nepakanka – planuojant šalies gynybinę politiką, 

buvo būtina atsižvelgti į geopolitinę situaciją ir SSRS vėl grįžta prie 

imperinio mąstymo. 

Bendra Sovietų Sąjungos geopolitinė situacija, anot gyny-

bos specialistų, buvo gan tragiška. Jau minėta, kad visa gynybinė 

infrastruktūra liko buvusiuose Rusijos imperijos Šiaurės Vakarų 

krašto gubernijose: tvirtovės, karo pramonė, geležinkelių tinklai, 

atitekę Suomijai, Lenkijai, Pabaltijo valstybėms, o gyvybiškai svarbus 

Leningradas kaip karo pramonės centras ir laivyno bazė buvo vos 

30 km atstumu nuo Sovietų Sąjungos–Suomijos sienos. Pagaliau 

aukščiausioje šalies vadovybėje formavosi nuomonė, kad neįmanoma 

užtikrinti SSRS Europinės dalies gynybos neturint efektyvios kontrolės 
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Baltijos regione. Manyta, kad tuometinė situacija buvo visiškai nepal-

anki Sovietų Sąjungai, nes Baltijos jūrą kontroliavo buvusios Rusijos 

pakrantės baterijos, kurių pilnai pakako suvaržyti bet kokias laivyno 

operacijas, Leningrado gynybą tuometinėmis sąlygomis buvo sunku 

suorganizuoti. Naujas SSRS–Vokietijos įtakos zonų padalijimo pla-

nas9, pasirašytas 1939 m., Sovietų Sąjungai davė net daugiau nau-

dos negu Vokietijai. Netikėtai sunkus Žiemos karas su Suomija leido 

kritiškai pasižiūrėti į savo kariuomenės minusus (vėliau karo patirties 

analizei buvo skirta vos ne daugiau dėmesio, negu pačiam karui). 

Todėl Pabaltijo valstybių teritorijos buvo įvertintos kaip artėjančio karo 

strateginiai placdarmai (tuo metu pagrindiniu priešu laikyta Didžioji 

Britanija ir Prancūzija, bet neatmestos ir karo su Vokietija galimybės). 

Šių teritorijų įtraukimas į savo įtakos zoną tarsi leido išspręsti esmines 

SSRS gynybos problemas. Visos kitos okupacijos priežastys, tarp jų 

ir okupuotų tautų sovietizacija, buvo šalutiniai tikslai siekiant svarbiau-

sio – parengti patogų mūšio lauką, kurio pagalba vėliau būtų galima 

pasirinkti būsimo karo pradžią, jo tikslus ir kryptį. 

1939 m. įvykiai leido Sovietų Sąjungos kariuomenės daliniams 

Lietuvos teritorijoje įsikurti palankesnėmis sąlygomis nei kitose Balti-

jos valstybėse. Vykdant karinę operacija lenkų valdytoje Baltarusijos 

ir Ukrainos teritorijoje, 1939 m. rugsėjo 17 d. į Vilniaus kraštą įžengė 

11-osios armijos daliniai. Vilnių užimti galėjo ir Lietuvos kariuomenė, 

tačiau neutraliteto politika Lietuvai buvo svarbesnė, todėl nutarta 

Vilniaus kraštą atgauti iš rusų rankų10. Po Lietuvos ir Sovietų Sąjungos 

Savitarpio pagal sutarties pasirašymo 1939 m. spalio 10 d, Raudono-

sios armijos dalinių grupuotė buvo padidinta iki 20 000 karių ir išvyko 

į numatytas dislokacijos vietas Naujojoje Vilnoje, Alytuje, Prienuose 

ir Gaižiūnų poligone11. Analizuojant grupuotės sudėtį, dislokacijos 

vietas ir bendradarbiavimo sutarties sąlygas, tikėtina, kad iš pradžių 

sumanymų įtraukti Lietuvos teritoriją į strateginės gynybos planus 

9 Plačiau žinomas Molotovo – Ribentropo pakto vardu.
10 Jau 1939 m. rugsėjo 1 d. prezidentas A. Smetona pasirašė aktą, kuriame 
buvo skelbiamas šalies neutralitetas. 
11 СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Том I. стр. 316.

nebūta, o tuo pačiu neturėta ir įtvirtintų ruožų plėtros programos. 

Lietuvoje be 16-ojo atskirojo šaulių korpuso buvo dislokuoti 10-a-

sis naikintuvų ir 31-asis bombonešių pulkai – Lietuvos teritorija nau-

dota kaip taktinė aviacijos bazė. 

Tačiau akivaizdu, kad Sovietų Sąjungos vadovybė neplanavo 

apsiriboti šiais pasiekimas. Pasinaudojant tarptautine situacija ir vyk-

dant aktyvų politinį spaudimą, ji privertė Lietuvos vyriausybę sutikti 

su papildomu kariuomenės dalinių įvedimu ir 1940 m.birželio 15d. Li-

etuvos sieną kirto 3-osios ir 11-osios armijų daliniai. Po šių veiksmų 

nepriklausoma Lietuva nustojo egzistuoti – visą šalies teritoriją kontro-

liavo RA, o Maskvoje aktyviai vyko prosovietinės Lietuvos vyriausybės 

formavimas. Nežiūrint į tai, kad kariuomenės įvedimas nesutiko jokio 

pasipriešinimo, Sovietų Sąjungos vadovybė neturėjo tvirto įsitikinimo, 

kad provokacijų ir ultimatumų pagalba pasiekti susitarimai bus 

geranoriškai tęsimi, todėl kariuomenės įvedimas vykdytas kaip kovinė 

operacija, o jau ketvirtąja įvedimo dieną 16-asis ypatingasis šaulių 

korpusas gavo įsakymą įsitvirtinti pasienio ruože ir pradėti žvalgybą 

5 km pločio pasienio zonoje12. 

1940 m. birželio 17 d. SSRS gynybos Liaudies komisaras maršalas 

Semionas Timošenkas pateikė savo sumanymus dėl būtiniausių 

darbų siekiant parengti gynybai naują Pabaltijo valstybių teritoriją, kur 

nurodė, kad be kitų veiksmų, būtina įsteigti Pabaltijo karo apygardą 

ir pradėti parengiamuosius darbus dėl naujos apygardos paruošimo 

karo veiksmams, įskaitant įtvirtinimų statybas, kelių ir geležinkelių 

tiesimą, sandėlių ir atsargų organizavimą. Gavusi aukščiausios 

politinės valdžios pritarimą, kariuomenės vadovybė parengė ir lie-

pos 4 d. pateikė naujai steigiamos apygardos struktūrą. Liepos 6 d. 

Liaudies komisarų tarybos nutarimu Nr. 1193–464ss13 buvo oficialiai 

įsteigta Pabaltijo karo apygarda. Jos sudėtyje buvo numatyta turėti 

11 šaulių, 2 tankų, 1 motorizuotą diviziją ir 9 artilerijos pulkus. Apy-

12   Panašūs veiksmai vyko ir Vokietijos pusėje – Karaliaučiuje buvo paskelbta 
kovinė padėtis, o pasienyje skubiai įsitvirtino pėstininkų pulkas. Matyt. Stalinas, kaip ir 
Hitleris mažai tikėjo sąjungininko gera valia ir ruošėsi bet kokiai situacijai
13   „ss“ žymė nurodo dokumentus, turinčius statusą „ypatingai slaptas“
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garda apėmė Lietuvos ir Latvijos teritorijas14, jos štabą numatyta įkurti 

Rygoje. Liepos 11 d. šis nutarimas jau pradėtas vykdyti. 

XX a. trečiajame dešimtmetyje SSRS karinė doktrina vertino 

tuometinę geopolitinę situaciją kaip visiškai nepalankią šalies gyny-

bai. Siekdama sudaryti palankesnes geopolitines sąlygas aukščiausia 

šalies vadovybė priėmė sprendimą padidinti šalies teritoriją, oku-

puojant buvusios Lenkijos žemes, Pabaltijo valstybes, Suomiją ir kai 

kurias kitas teritorijas. Okupuotų valstybių teritorijos suvoktos kaip 

nauji strateginiai placdarmai. Toliau turėjo sekti atitinkamas karinis 

paruošimas ir naujų teritorijų sukarinimas. 

Naujoji ssrs ĮtvirtiNtų rajoNų koNcePcija

Praėjus dešimčiai metų po to, kai buvo paruošta pirmoji SSRS 

įtvirtintų rajonų programa, šalies gynybos sistema gerokai patobulėjo, 

tačiau išliko ir nemažai problemų. Dėl neapgalvotai sudarytos 

kariuomenės struktūros, karo inžinieriai neturėjo pakankamai įtakos 

statomų įtvirtintų rajonų politikai, kurie projektuoti panaudojant plataus 

šaudymo sektoriaus frontalinės ugnies patvariuosius šaudymo taškus. 

Siekiant padidinti šaudymo nuotolį fortifikaciniai statiniai neretai statyti 

ant kalvų, o flankuojamų artilerijos statinių skaičius buvo menkas. Šios 

14   Estijos teritorija buvo priskirta Leningrado ypatingajai apygardai.

klaidos ir intensyvi karo technikos raida nulėmė senojo pavyzdžio 

įtvirtintų rajonų likimą – atviros ir plačios ambrazūros buvo geras 

taikinys priešo artilerijai, o silpna artilerijos ugnis neleido efektyviai 

priešintis mechanizuotiems pėstininkų daliniams, jau nekalbant apie 

tankus. 

1938 m. SSRS pradėjo glaudų bendradarbiavimą su Čekoslovakija 

karinėje srityje. Brigados vadas Savčenkas kartu su karininkų del-

egacija Čekoslovakijoje susipažino su naujausiais čekų įtvirtintais 

ruožais ir apžiūrėjo pastatytus įtvirtinimus. Ši kelionė turėjo lemiam-

os įtakos naujosios SSRS įtvirtintų rajonų koncepcijos formavimui. 

1938 m. gegužės 21 d. Vyriausiosios karo tarybos posėdyje buvo 

priimti nauji įtvirtintų rajonų statybų ir plėtros reikalavimai. Šiame do-

kumente įtvirtintu rajonu įvardinta vietovė, kuri patvariosios fortifikaci-

jos priemonių pagalba turėjo būti paruošta ilgalaikei gynybai. Šios 

vietovės gynybai turėjo būti paskirti kariuomenės daliniai ir išspręstas 

jų visapusiškas aprūpinimas ginklais, šaudmenims ir kitomis atsargos 

priemonėmis. Įtvirtintas rajonas pagal parengtą vietovės gynybos 

planą turėjo atlikti šias funkcijas: 

Pridengti visą valstybės sieną arba atskiras jos atkarpas ir neleisti 

prasiveržti priešui. 

Pridengti politiškai, ekonomiškai arba strategiškai svarbias viet-

oves: miestus, geležinkelio mazgus, pramonės objektus ir t.t. 

Kazematas sistemai L-17. Kauno įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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Pridengti svarbias operacijų kryptis.

Užtikrinti puolamąsias operacijas ir atlikti puolančiosios 

kariuomenės priedangą. 

Įtvirtinto rajono įrengimo vieta turėjo būti nustatyta atsižvelgiant į 

strateginius sumetimus, o įrengimo darbai atlikti iš anksto. Įtvirtintas 

rajonas turėjo būti suplanuotas taip, kad jo negalima būtų apsupti arba 

apeiti – rajono flangai atsiremdavo į sunkiai prieinamas vietoves: kal-

nus, jūras, upes, ežerus arba pelkes. Įtvirtinto rajono atsparumą turėjo 

užtikrinti šios inžinerinės priemonės:

Patvarieji (gelžbetoniniai arba šarvuoti) ir lauko tipo (medžio–•	

grunto) ugnies taškai;

Vienas labiausiai paplitusių statinių - kulkosvaidinis puskaponie-
rius, projektas Nr. 25bs. Alytaus įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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Patvariosios ir lauko tipo slėptuvės, sujungtos su ugnies •	

taškais poternomis arba dengtais apkasais;

Patvarieji stebėtojų ir vadaviečių taškai, aprūpinti stebėjimo •	

ir ryšio įranga;

Išvystytas kliūčių tinklas, skirtas priešo mechanizuotos tech-•	

nikos ir pėstininkų sulaikymui;

Patvarioji artilerijos pozicijų sistema;•	

Vidaus kelių tinklas, užtikrinantis įtvirtinto rajono gynėjų •	

manevravimą, atsargų ir technikos judėjimą rajono viduje ir 

jo sąryšį su kaimyniniais rajonais bei užnugariu;

Užnugaryje išsidėstę šaudmenų, kuro, kitų atsargų sandėliai, •	

garažai ir angarai;

Vandens tiekimo tinklas;•	

Visų statinių maskuotė;•	

Visos inžinierinės priemonės turėjo būti parengtos pagal iš anksto 

sudarytus projektus, naudojant išbandytus sprendimus, medžiagas 

ir technologijas. Įtvirtintas rajonas buvo sudarytas iš priešakinės, 

apsauginės, pagrindinės ir užnugario gynybos pozicijų, taip pat tarpinių 

ir flanginių pozicijų bei įtvirtintų bazių. Įtvirtinto rajono branduolį sudarė 

atramos punktai ir gynybos mazgai. 

Priešakinė gynybos pozicija apėmė nuo kelių iki keliasdešimt 

kilometrų pločio teritoriją. Jos tikslas – sustabdyti priešo kariuomenės 

judėjimą, priversti jį įtraukti į mūšį visas savo pajėgas, demaskuoti 

puolančiosios kariuomenės sudėtį ir nustatyti planuojamas puolimo 

kryptis. Šioje pozicijoje buvo įrengti lauko tipo šaudymo taškai ir gal-

inga kliūčių sistema, svarbiausiose vietose buvo nedidelis patvariųjų 

fort i f ikacinio stat inio pavadinimas Ginkluotė stat inių 
skaičius

Patrankų-ku lkosvaidž ių  kaponier ius
45 mm DOT-4 pat ranka 
su 7,62 mm kulkosvaidž iu

6

Kulkosvaid in ia i  puskaponier ia i Maks imo ku lkosvaid is  s is temoje NPS-3 20

Fronta l inės ugnies ku lkosvaidž ių  taškai Kulkosvaid is  s is temoje NPS-3 (2  -  3  vnt . ) 14

Ar t i ler i jos  puskaponier ia i Dv i  76 mm kazemat inės s is temos L-17 6-8

Kazematuota sunk io j i  bater i ja Ketur ios 107 mm arba 122 mm patrankos 3

Sunkių jų  bater i jų  a ikš te lės su s lėptuvėmis Ketur ios 107 mm arba 122 mm patrankos 4-5

Šarvuot i  pr ieštank inės gynybos taškai 45 mm patranka 10–15

Pr ieš lėktuv in io  d iv iz iono poz ic i ja Pr ieš lėktuv inės pat rankos 1–2

Stebėj imo i r  va ldymo posta i 12–15

Prožektor iaus s lėptuvės 8

Požeminės įgu los s lėptuvės,  sk i r tos ne 
daugiau ka ip  4 kuopoms v ienoje

4

Pr ieštank inės i r  spygl iuotos v ie los k l iū tys 3–4 vnt . /km 

1 Lentelė. Pirmojo tipo gynybos mazgo fortifikacinių statinių sudėtis ir ginkluotė
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statinių skaičius. Platūs priešakinės pozicijos ruožai buvo sustiprinti 

tarpinėmis pozicijomis. Apsauginė gynybos pozicija buvo įrengta 

pagrindinės pozicijos priekyje, ją sudarė ilgalaikiai šaudymo liz-

dai, paskirstyti plačiame fronto bare. Apsauginės pozicijos tikslas – 

pridengti savos kariuomenės atsitraukimą iš priešakinės pozicijos ir 

suklaidinti priešą, neleidžiant jam nustatyti pagrindinės pozicijos vietos 

ir struktūros. Pagrindinė gynybos pozicija buvo įrengta gelžbetoninių ir 

šarvuotų ugnies taškų pagalba, taikant specialias statinių paskirstymo 

schemas. Keli ilgalaikiai ugnies taškai turėjo būti įrengti koviniame 

sąryšyje vienas su kitu ir sudarė savarankišką atramos punktą, o keli 

atramos punktai, turintys tarpusavio ugnies sąryšį sudarė bendrą gyny-

bos mazgą. Įtvirtintame rajone rekomenduota turėti 5–8 gynybos maz-

gus, išdėstytus šachmatų tvarka dviejose linijose, o mazgo struktūroje 

– 3–5 atramos punktus. Tarpai tarp gynybos mazgų galėjo siekti 5–8 ki-

lometrus. Jų flankavimas organizuotas gynybos mazgų kazematinės ir 

lauko artilerijos priemonėmis. Tarpuose buvo įrengta lauko fortifikaci-

jos gynyba, o jų tiesioginę gynybą vykdė lauko kariuomenė. Gyny-

bos mazgas užėmė 6–10 km pločio ir 5–10 km gylio frontą. Mazgo 

gynybos pagrindą sudarė tanki kulkosvaidžių ir prieštankinių patrankų 

ugnis, taip pat artilerijos ugnis iš kaponierių, puskaponierių ir lauko 

artilerijos pozicijų. Gynybos mazgas buvo apjuostas kliūčių ruožu, 

svarbiausios kliūtys buvo įrengtos taikos metu. Siekiant standartizuoti 

įtvirtinimų struktūrą, buvo sukurti dviejų tipų gynybos mazgai. Pirmojo 

tipo gynybos mazgas buvo skirtas svarbiausių krypčių gynybai. Jis 

turėjo apginti 10–12 km ilgio ir 8–10 km gylio teritoriją (1 lentelė). 

Atramos punktų ir gynybos mazgų struktūra leido efektyviai gintis nuo 

fort i f ikacinio stat inio t ipas Ginkluotė

Kulkosvaid in is  puskaponier ius Kazemat inė s is tema NPS-3

Kulkosvaid in is  PŠL Kazemat inė s is tema NPS-3

Kulkosvaid in is  kaponier ius Kazemat inė s is tema NPS-3

Mažasis  ku lkosvaid in is  s ta t inys Kazemat inė s is tema PK-4B

Kulkosvaidž io-pat rankos puskaponier is Kazemat inė s is tema NPS-3,  DOT-4

Kulkosvaidž io-pat rankos PŠL Kazemat inė s is tema NPS-3,  DOT-4

Patrankos PŠL Kazemat inė s is tema DOT-4

Kulkosvaidž io-pat rankos kaponier ius Kazemat inė s is tema NPS-3,  DOT-4

Art i ler i jos  puskaponier ius Kazemat inė s is tema L-17

Art i ler i jos  kaponier ius Kazemat inė s is tema L-17

Gynybos mazgo vadavietė

Atramos punkto vadavietė

Stebėj imo punktas

Kazematuota bater i ja

2 Lentelė.  funkciniai  stat inių t ipai .
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priešo ugnies net esant pilnam apsupimui. Pagrindinės pozicijos ug-

nies taškuose dominavo flankuojanti šaudymo kryptis, t.y. atakuojantis 

priešas buvo apšaudomas iš flangų ir į užnugarį, taip jam sudarytos 

nepalankios gynybos sąlygos. Atramos punktai ir gynybos mazgai 

pagrindinėje pozicijoje paskirstyti netolygiai, atsižvelgiant į vietovę. 

Svarbiausia sąlyga pagrindinės pozicijos ir viso įtvirtinto rajono plana-

vime – užtikrinti tokį ugnies taškų, atramos punktų ir gynybos mazgų 

paskirstymą, kad ugnies tankis būtų proporcingas vietovės taktinei ir 

strateginei reikšmei. Didelė ugnies koncentracija buvo išgauta tose 

vietose, kur buvo priešui palankios vietovės sąlygos: lygumos, keliai, 

tikėtinos puolimo kryptis. Sunkiai prieinamos vietovės (pelkės, ežerai, 

kalnai) gintos silpniau. Tokiu būdu įtvirtintas rajonas leido apsaugoti 

didelį fronto barą sąlyginai mažomis priemonėmis, nesiekiant įrengti 

ugnies taškų visomis įmanomomis kryptimis. Atstumai tarp gretimų 

gynybos mazgų sudarė mažiau įtvirtintus tarpus, tankiai apšaudomus 

iš gretimų mazgų. Esant galimybei, svarbiausiomis kryptimis buvo 

įrengti antros pakopos gynybos mazgai, taip praplečiant pagrindinės 

pozicijos plotį. Užnugario gynybos pozicija buvo skirta kariuomenės 

rezervų paskirstymui, prasiveržusių priešo dalinių naikinimui, taip 

pat svarbiausių krypčių sustiprinimui ilgalaikiais fortifikacijos statini-

ais ir lauko priemonėmis. Užnugario pozicija turėjo suteikti paramą 

kontratakuojančiai kariuomenei. Įtvirtintos bazės apėmė žiedine gy-

nyba aprūpintus karo logistikos elementus: aerodromus, tiekimo sto-

tis, sandėlius ir t.t15.

Patvarioji fortifikacija įtvirtintuose rajonuose. 1927–1937 m. SSRS 

teritorijoje buvo statyti įvairios konstrukcijos gelžbetoninės frontalinės 

ir flanginės ugnies statiniai bei slėptuvės. Statinių konstrukcijos turėjo 

daug bendrų bruožų, tačiau nebuvo tipiškos. Statinio ambrazūrų 

skaičius ir jų išsidėstymas derintas atsižvelgiant į vietovės reljefą, jo 

paskirtį ir užduotį. Naujoje įtvirtintų rajonų programoje šios praktikos 

nutarta atsisakyti. Pagal naują tvarką įtvirtintų rajonų rekognoska-

vimo komisijoms pasiūlyta tipiškų statinių įvairovė, todėl likdavo tik 

išrinkti labiausiai atitinkamoje vietovėje tinkamą statinio projektą. Šis 

sprendimas leido išvengti tam tikrų projektavimo klaidų ir paspartinti 

fortifikacines statybas, nes kiekvienam tipiškam statiniui buvo iš ank-

sto apskaičiuotas reikiamas statybinių medžiagų kiekis, darbo jėgos 

ir transporto sąnaudos. Tačiau naujų fortifikacinių statinių projektus 

reikėjo kurti iš naujo, kas pareikalavo žymiau daugiau laiko, negu 

tikėtasi. Fortifikacinių statinių projektavimą vykdė Vyriausiosios karo 

inžinerijos valdybos projektinio konstravimo biuras (rus. ПКБ ГВИУ). 

Biuro inžinieriams nepavyko atlikti tipiškų statinių projektavimo laiku, 

15 Главный военный совет РККА. Документы и материалы. Москва, 2004. 
стр. 63 - 73.

Liukas į apatinį aukštą. Išlikę plieniniai turėklai ir kopečios. Aly-
taus įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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todėl 1939 m. statinių projektavimas, jų statybos ir vidaus įrangos pro-

jektavimas ėjo lygiagrečiai su gamyba. Tik po metų ši problema buvo 

išspręsta.

Tipiškų patvariųjų statinių projektų sistema, naudota projektuo-

jant naujus įtvirtintus rajonus, buvo gana sudėtinga. Visų pirma buvo 

sukurta 13 funkcinių tipų (2 lentelė), kurie skyrėsi savo paskirtimi ir 

ginkluote. Tai buvo įvairūs frontalinės ugnies patvarieji šaudymo liz-

dai, flanginės ugnies kaponieriai ir puskaponieriai, taip pat pasyvūs 

statiniai kaip stebėjimo punktai ir vadavietės. Kai kuriems funkcin-

iams tipams buvo priskirtos papildomos modifikacijos, pavyzdžiui, 

puskaponieriai galėjo būti aprūpinti kazematuotu sparnu su įmontuotu 

Nebaigtas statyti artilerijos puskaponieris. Betonavimo darbai 
vyko 1941 m. birželio 22 d. ir buvo sustabdyti prasidėjus pasien-
io apšaudymui. Alytaus įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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kulkosvaidžiu ar turėti papildomą elektros jėgainės kazematą. Pareng-

ti ir supaprastinti puskaponieriaus bei frontalinio šaudymo taško tipai 

– paprasčiausi statiniai su vienu kazematu.

Daugelio tipų statiniai galėjo turėti apatinį aukštą, dažniausiai 

skirtą įgulos poilsiui ir atsargoms. Šio aukšto būtinybės klausimas 

spręstas individualiai kiekvienam statiniui, priklausomai nuo vietovės 

hidrologinių savybių. Jis buvo rekomenduojamas, tačiau drėgname 

klimate retai įgyvendinamas. Svarbi fortifikacinių statinių savybė buvo 

taip vadinama atsparumo klasė. Šis parametras nurodydavo statinio 

atsparumą tam tikram sviedinio kalibrui, esant tiesioginiam pataikymui 

į statinio sienas arba stogą. Buvo numatytos dvi pagrindinės atspar-

umo klasės: prieš 122 mm/155 mm arba prieš 210 mm kalibro svied-

inius. Atsparumo klasė nulemdavo statinio sienų, jo perdangų storį ir 

statybai reikalingo betono sąnaudas. Taigi, teoriškai karo inžinieriai 

galėjo rinktis iš daugiau negu 50 skirtingų statinių tipų, bet tai daryta 

nuosekliai, keliais etapais, todėl nesudarydavo didesnių problemų. 

Kai kurie statinių tipai buvo labai populiarūs ir sulaukė masiškos re-

alizacijos, kai kurie egzistavo tik popieriuje ir greičiausiai išvis nebuvo 

pastatyti. Kartais inžinieriai, pasilengvindami sau darbą, vietoje vieno 

didelio ir galingo kaponieriaus statydavo du vienodus puskaponierius, 

nes lengviau buvo pastatyti du gerai žinomus statinius, negu dirbti su 

egzotišku projektu. 

Lietuvos įtvirtintuose rajonuose buvo pastatyti vieni moderniausių 

tuo metu fortifikaciniai statiniai, skirti efektyviai kovai su priešo 

pėstininkų, tankų ir artilerijos ugnimi. Jų gelžbetoninė konstrukcija 

užtikrindavo apsaugą nuo 210 mm sviedinių, statiniai buvo atsparūs 

cheminiam ginklui, jų ambrazūrų konstrukcija atlaikydavo vidutinių 

kalibrų tiesioginį apšaudymą. Viduje buvo pakankamai palankios 

sąlygos įgulai: buvo numatyta kanalizacijos, vandentiekio, šildymo 

įranga, užtikrintas pakankamas kiekis šaudmenų ir maisto atsargų. 

Projektuojant patvariosios fortifikacijos statinius, SSRS karo 

inžinieriams pavyko rasti kompromisą tarp statinio galimybių, jo dydžio 

ir kainos. Skirtingų tipų statiniai leido projektuoti lanksčią gynybą, o 

vidaus ginkluotės ir įrangos unifikavimas padėjo sumažinti gamybos 

kaštus ir palengvino statinių eksploatavimą.

Įtvirtinto rajono gynyboje numatyta naudoti pastoviąją įgulą ir 

lauko kariuomenės dalinius. Pastovioji įgula buvo sudaryta iš specialių 

kulkosvaidžių batalionų ir pagalbinių dalinių. Ji buvo atsakinga už visų 

patvariųjų fortifikacijos statinių gynybą, o lauko kariuomenės daliniai 

turėjo užpildyti priešakinės, apsauginės ir pagrindinės pozicijos lauko 

fortifikacijos statinius bei apkasus. 

Lauko kariuomenės tankis įtvirtintame ruože buvo skirtingas: 

1/3 turimos kariuomenės buvo paskirta priešakinės pozicijos gyn-

imui, o svarbiausios pajėgos koncentravosi pagrindinėje pozicijoje. 

Lauko kariuomenė papildydavo patvariųjų šaudymo taškų gynybą ir 

išskirdavo manevrinius būrius priešo blokuotų ugnies taškų gynybai. 

Kartu su įtvirtinto rajono įgula lauko kariuomenė gynė vieną gynybos 

mazgą ir sudarė batalioninį gynybos rajoną, veikusį lauko batalioninio 

rajono principu. 

Įtvirtinto rajono gynybą turėjo palengvinti iš anksto sudarytas 

pasipriešinimo planas. Kazematuose esantys kariai pratybų metu 

buvo apmokyti naikinti priešo pajėgas savo atsakingumo zonoje: 

žinojo ginkluotės šaudymo sektorius, turėjo sudarytas patrankų ir 

kulkosvaidžių nusitaikymo lenteles ir t.t. Lauko kariuomenė, apmokyta 

manevruoti jai pažįstamoje teritorijoje, galėjo panaudoti visas vietovės 

savybes, turėti parengtus kontratakų, gynybos, puolimo, atsitraukimo 

planus. 

Šiais principais sudarytas įtvirtintas rajonas buvo fortifikacijos, 

įgulos ir ginkluotės visuma, paremta specialiai perengtu gynybos 

planu. Ji turėjo užtikrinti efektyvią savos kariuomenės gynybą būsimo 

karo sąlygoms. Įtvirtintas rajonas jį ginančiai kariuomenei privalėjo 

sudaryti pakankamas sąlygas ilgalaikiam ir efektyviam pasipriešinimui. 

Atakuojantis užbaigtą ir pilnai įrengtą įtvirtintą rajoną, priešas turėjo 

patirti didelių nuostolių, kas turėjo pristabdyti ir susilpninti jo pajėgas. 

Kovinė operacija įtvirtintame rajone turėjo užtikrinti galimybę spėti at-

likti savosios kariuomenės mobilizaciją, sukaupti pakankamus rezer-
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vus įtvirtinto rajono flanguose ir paskutiniame gynybos etape pradėti 

puolamąją operaciją, kurios metu apsupti ir sunaikinti nusilpusias 

priešo pajėgas.

Pirmieji Sovietų Sąjungos įtvirtinimai buvo pritaikyti įprastai karinei 

ginkluotei, naudojusiai įprastus mechanizmus jos patalpinimui kaze-

matuose. 1939 m. šalies pramonė jau buvo pajėgi gaminti specialios 

paskirties ginkluotę ir įrangą, suprojektuotą naudoti kazematuose. 

Naujos programos statiniams gaminta daugiau negu 40 rūšių įrangos 

ir ginkluotės elementų. Šia įvairove siekta sukurti modernius fortifika-

cinius statinius būsimiems mūšiams. Fortifikaciniai statiniai buvo gink-

luoti 3 tipų kulkosvaidžiais ir 2 tipų patrankomis.

Labiausiai paplitusia kazematine ginkluote tapo kulkosvaidinė 

sistema NPS-3. Ši ginkluotė buvo suprojektuota 1930 m. pabaigoje 

ir tapo moderniausia prieškarinio laikotarpio kulkosvaidine sistema. 

Hermetiškoje ambrazūroje montuotas Maksimo kulkosvaidis ir optinis 

taikiklis, užtikrinantis 60º šaudymo kampą. Masyvi ambrazūra turėjo 

išorinį ir vidinį blokus, plieninį šratą ir dvi varžtais į bendrą konstrukciją 

sujungtas plieno plokštes. Judanti sistemos dalis buvo pritvirtinta prie 

ambrazūros šrato ir atremta į pritvirtintą prie vidinio ambrazūros bloko 

sektorių. Sistema turėjo vertikalaus kėlimo mechanizmą ir šaudmenų 

dėžių tvirtinimo elementus. Jos apačioje esantis lovelis nukreipdavo 

iššaudytas tūteles į tam skirtą ertmę. Šios sistemos buvo montuoja-

mos beveik visų tipų ugnies statiniuose.

Siekiant užtikrinti efektyvią fortifikacijų kovą su mechanizuotais 

priešo daliniais, tam tikri statiniai buvo apginkluojami kazematine 

sistema DOT-4. Ši sistema buvo sukurta panaudojant 45 mm tanko 

patranką  20K, kuri buvo suporinta su Degtiariovo kulkosvaidžiu DS-

39. Toks sprendimas leido sukurti universalų ginklą, sugebanti nai-

kinti mechanizuotas pajėgas bei pėstininkus. Sistema buvo montuo-

jama frontalinės ir flanginės ugnies statiniuose, dažniausiai kartu su 

kulkosvaidžiu NPS-3

Galingiausiu kazematiniu ginklu tapo 1940 metais sukonstruota 

76 mm sistema L17. Šioje sistemoje patranka L11 buvo sumontuota 

specialiose staklėse, kurios apsaugodavo ginklo vamzdį nuo skeveldrų 

iš išorės bei leido valdyti ginklą iš vidaus. Pusiau automatinė pabūklo 

spyna, tūtelių išmetimo mechanizmas ir  vandens aušinimo sistema 

darė šį ginklą labai efektyviu, tačiau pakankamai brangiu. Buvo nu-

matyta šias sistemas naudoti mažiausiai po dvi tik flanginės ugnies 

statiniuose. Patrankos šaudymo nuotolis virš 7 km nulėmė tokių 

statinių paskirtį – apšaudyti gretimų atramos punktų arba gynybos 

mazgų tarpus.

ĮtvirtiNimų PLaNavimo Darbai 

okuPuotoje Lietuvoje

Įtvirtintų rajonų planavimas ir statybų valdymas vyko pagal 

nusistovėjusią tvarką. Generaliniame štabe buvo apibrėžta būsimų 

įtvirtintų rajonų strateginė užduotis ir numatyta apytikslė jų vieta. 

Įtvirtinto rajono struktūroje buvo nurodytas atramos punktų kiekis ir 

jų ruožai. Ši medžiaga kartu su rekognoskavimo instrukcijomis siųsta 

į apygardos štabą. Apygardos įtvirtintų rajonų valdyba sudarydavo 

rekognoskavimo komandas. Rekognoskavimo metu buvo kruopščiai 

nagrinėta vietovė ir, atsižvelgiant į atsiųstas rekomendacijas, sudary-

tas kiekvieno atramos punkto planas: nustatytas gynybos mazgų 

skaičius, atliktas visų įtvirtinimų žymėjimas vietovėje ir žemėlapyje. 

Sudarytas schemas perduodavo apygardos karo tarybai, kur vyko jų 

aptarimas ir koregavimas. Apygardos patvirtintus planus dar kartą ko-

reguodavo Generalinio štabo įtvirtintų rajonų valdybos karininkai, kurie 

sudarydavo statybų sąmatą ir, atsižvelgiant į strateginius sumanymus, 

numatydavo statybų eiliškumą. Patvirtinus planavimo medžiagą, apy-

garda turėjo organizuoti įtvirtintų rajonų statybas. Planavimo ir statybų 

metų ekspertinę priežiūrą atlikdavo Vyriausioji karo inžinerijos valdy-

ba, pateikdavusi visų galimų ilgalaikių ir lauko tipo statinių bei jų vid-

aus įrangos brėžinius, specifikacijas, konsultuodavo visais techniniais 

klausimais. 

Įtvirtintų rajonų statybų organizavimas Lietuvoje sutapo su pačios 

apygardos organizavimu, todėl kelias atsakingas užduotis tekdavo 
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vykdyti lygiagrečiai. Carinės Vilniaus karinės apygardos teritorija buvo 

kruopščiai aprašyta dar XX a. pradžioje, tačiau Pirmasis pasaulinis 

karas ir Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiai įnešė daug pokyčių, 

kuriuos reikėjo įvertinti. 1940 m. liepos 24 d. Pabaltijo karines apy-

gardos vadovybes pasiekė pirmasis konkretus nurodymas pradėti 

įtvirtintų rajonų rekognoskavimą. Todėl rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį 

pradėti pirminiai karo teatro rekognoskavimo darbai. Jų tikslas buvo 

surinkti informaciją apie veikiančias smėlio, žvyro, akmens kasyklas, 

miško urėdijas, sužymėti pasienio kelius, perkėlas ir stambius ūkius. 

Šie duomenys buvo skirti Vyriausiai karo inžinerijos valdybai kaip 

pradiniai duomenys įtvirtintų rajonų statyboms. Duomenų rinkimas 

vyko sudėtingo ekonominio ir socialinio periodo, kurį sukėlė LTSR 

vyriausybės vykdytos reformos, sąlygomis: Lietuvoje vienu metu cirku-

liavo litai ir rubliai, vyko žemės ūkių ir gamyklų nacionalizacija. Ką tik 

suformuota apygardos vadovybė sunkiai valdė situaciją. 1940 m. spa-

lio 4 d. laukta informacija nebuvo pateikta. Nežiūrint į tai Generalin-

iame štabe tęsėsi intensyvūs planavimo darbai – nuo pirmųjų dienų 

buvo aišku, kad šioje situacijoje greitis yra svarbiau negu kokybė. 

310 km ilgio Lietuvos–Vokietijos pasienio ruožas Nemunu buvo 

padalintas į dvi panašias atkarpas, taip atsirado pirminė preliminari 

Kauno ir Šiaulių įtvirtintų rajonų koncepcija. Vykdant planavimą, 

generalinis štabas laikėsi nuomonės, kad Vokietija kaip potencialus 

priešas vykdys puolimus Tilžės–Šiaulių, Gumbinės–Kauno ir Suvalkų–

Varėnos kryptimis ir bus gerai aprūpintas motorizuotais daliniais. 

Todėl įtvirtintus rajonus siūlyta įrengti 10–15 km atstumu nuo sienos, o 

priešakinį plotą paruošti gynybai lauko fortifikacijos priemonėmis. 

Ypatingos svarbos slaptosiose direktyvose Sovietų Sąjungos 

gynybos komisaras maršalas S. Timošenkas nurodė preliminarius 

įtvirtintų rajonų statybų planus 1941 m., pradiniame sumanyme Pabal-

tijo karo apygardoje planuoti 3 įtvirtinti rajonai: Liepojos, Šiaulių ir 

Kauno. Bendra įtvirtinimų sistema turėjo pridengti Latvijos ir Lietuvos 

pakrantę bei Lietuvos pietvakarių pasienį, užimant pozicijas Liepoja–

Kretinga–Tauragė–Jurbarkas–Kaunas–Druskininkai linijoje. Įtvirtinti 

rajonai planuoti pagal 1938 m. schemą, numatant dvigubą patvari-

osios fortifikacijos ešelonavimą, tačiau antrojo ešelono statybos buvo 

paliktos ateičiai. 

ĮtvirtiNti rajoNai

Šiaulių įtvirtintas rajonas buvo skirtas fronto gynybai linijoje 

Kretinga–Tauragė–Jurbarkas–Veliuona, taip pat atremti galimą 

priešo puolimą Šiaulių link ir būti atramos pozicija galimam savos 

kariuomenės puolimui pietvakarių link. Rajono gynybinis gylis turėjo 

Fortifikacinio statinio apatinis aušktas. Alytaus įtvirtintas rajonas, 
2008 m.
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sudaryti 15–20 kilometrų16. Pagrindinė gynybos pozicija nusitęsė 

linijoje Palanga–Minijos upė–Veiviržėnai–Tenenys–Jūros–Šešuvos–

Mituvos upės. Rajono flangai turėjo atsiremti į Baltijos jūrą ir Nemuną. 

Sudarant rajoną maksimaliai išnaudotos vandens kliūtys – iš bendro 

150 km ilgio virš 100 km priklausė upių pakrantėms. Rajone buvo nu-

matyti 34 gynybos mazgai, iš jų 15 buvo pirmojo, 19 – antrojo tipo. 

Trijų pakopų statybos planas numatė 1941 m. pastatyti aštuonis17 gy-

nybos mazgus, 1942 m. – trylika, o 1943 m., pastačius 13 gynybos 

mazgų, reikėjo užbaigti darbus. Bendra įtvirtinto rajono sąmata viršijo 

16 Neskaitant 10–15 km pločio priešakinių pozicijų. Neskaitant 10–15 km pločio priešakinių pozicijų.
17   Vėliau pirmųjų metų planas buvo padidintas iki dešimties.

Frontalinės ugnies patvarusis šaudymo taškas trims 
kulkosvaidžiams NPS-3, projektas Nr.45-s. Alytaus Įtvirtintas ra-
jonas, 2008 m.
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1 mlrd. rublių.

Kauno įtvirtintas rajonas buvo skirtas fronto gynybai Šakiai–

Vilkaviškis–Kalvarija–Lazdijai ir perkėlų per Nemuną prie Seredžiaus, 

Kauno, Prienų, Alytaus ir Druskininkų apsaugai,taip pat sutrukdyti 

priešui vykdyti puolamąsias operacijas Vilniaus link ir tapti atramos 

pozicija savos kariuomenės puolimui vakarų link. Įtvirtinto rajono ilgis 

buvo 160 km, gynybinis gylis – 15–20 kilometrų. Pagrindinė gynybos 

pozicija nusitiesė linijoje Jurbarkas–Vilkaviškis–Kalvarija–Dusios 

ežeras–Viečiūnai. Rajono flangai turėjo atsiremti į Nemuną, kairiajame 

flange planuota suderinti gynybą su Gardino įtvirtintu rajonu. Buvo nu-

matyta pastatyti 27 gynybos mazgus (8 – pirmojo, 19 – antrojo tipo) 

ir vieną savarankišką pirmojo tipo atramos punktą. Statybos planas 

numatė 1941 m. pastatyti keturis18 gynybos mazgus, 1942 m. – dešimt. 

Bendra sąmata siekė 756 mln. rublių19.

Atsižvelgiant į rekomendacijas dėl Šiaulių įtvirtinto rajono dešiniojo 

flango gynybos sujungimo su pakrantės apsaugos priemonėmis, buvo 

nutarta parengti trečiąjį – Liepojos įtvirtintą rajoną Lietuvos ir Latvi-

jos pakrantėje. Šis rajonas, veikdamas kartu su Baltijos juros karo 

laivynu, turėjo užtikrinti pakrantės apsaugą nuo priešo desantinių 

operacijų, Latvijoje apsaugoti Paviluostos ir Liepojos miestus, Lietu-

voje – Palangą. Rajone numatyti penki gynybos mazgai, iš jų 1941 m. 

statyboms paskirti trečiasis, ketvirtasis ir penktasis20. 

Įtvirtinti rajonai buvo projektuojami su dviejų ešelonų gynyba, 

statybų planas buvo sudarytas taip, kad po pirmojo statybos sezono 

būtų pridengtos visos svarbiausios kryptys, po antrojo – būtų įrengtos 

antrojo ešelono pozicijos, o po trečiojo – užpildyti tarpai. 

1941 m. statybų darbams suteiktas dalinis 290 mln. rublių finansa-

vimas. Atramos punktai, kurių statybos einamais metais nebuvo nu-

matytos, traktuoti kaip gretimų atramos punktų tarpai, jų sustiprinimui 

siūlyta naudoti lauko fortifikaciją. Siekiant kuo greičiau pradėti statybų 

18   Šis skaičius taip pat buvo padidintas iki 15 vnt.
19 RGVA F. 36967 ap. 1s b. 405
20 RGVA F. 36967 ap. 1 b. 334

darbus, generalinis štabas pareikalavo 1940 m. spalio 15 d. pristatyti 

visų 1941 m. numatytų atramos punktų rekognoskavimo duomenis, 

o kitų atramos punktų rekognoskavimas galėjo būti atliktas vienu 

mėnesiu vėliau. Jau 1940 m. pareikalauta pradėti lauko fortifikacijos 

statybas prie Kauno ir Šiaulių įtvirtintų rajonų, numatant galimybę 

panaudoti šiuos įtvirtinimus kaip patvariosios fortifikacijos priedangą. 

Atsižvelgiant į tai, kad tarp numatytų Kauno ir Gardino įtvirtintų rajonų 

liko neapsaugotas tarpas, buvo įsakyta įrengti lauko fortifikacijos ruožą 

Seredžius–Pilviškiai–Marijampolė–Alytus.

Generalinis štabas savo reikalavimuose nurodė ne tik apy-

tiksles atramos punktų pozicijas, bet ir pabrėžė, kad įtvirtintų rajonų 

konfigūracija, atramos punktų išdėstymas ir net jų kiekis turi būti nus-

tatytas rekognoskavimo metu, nes bijota, kad karinio planavimo spe-

cialistai nelabai suvoks būsimų įtvirtinimų esmę. Naujai okupuotose 

teritorijose pakito bendra strateginė situacija, tačiau šių pokyčių su-

vokimas bei apibendrinimas ir bendrosios gynybos politikos koregavi-

mas vėlavo, nes tam trūko laiko. Ilgalaikė ir didelių išlaidų reikalaujanti 

patvariosios fortifikacijos programa kurta paskubomis, kaip ir anksčiau 

Rusijos patvariosios fortifikacijos istorijoje, iš pradžių buvo pastatyti 

įtvirtinimai, o vėliau suformuota gynybinė politika ir galvota, kaip viską 

suderinti.

Vietovės rekognoskavimas. Nuo 1940 m. rugpjūčio 15 d. Pabal-

tijo karo apygardoje prasidėjo įtvirtintų rajonų rekognoskavimo darbai. 

Per dvi savaites iš apygardos karininkų buvo suformuota 14 rekog-

noskavimo komisijų, t.y., vienai komisijai reikėjo apdoroti du gynybos 

mazgus. Kauno įtvirtinto rajono rekognoskavimo komisijoms vadovavo 

mjr. Andriušenkas, Šiaulių – plk. Ivanovas, komisijų darbe dalyvavo gen-

eralinio štabo atstovas plk. Leonovas. Rekognoskavimo metu siekta, 

kad kiekvienas gynybos mazgas turėtų žiedinę gynybą, o ugnies jėga 

būtų sukoncentruota fronte ir flanguose. Ilgalaikių fortifikacinių statinių 

ugnis turėjo būti nukreipta į atakuojančio priešo flangus, frontalinę 

ugnį užtikrindavo apkasų ir medžio–grunto statinių tinklas. Daug 

dėmesio skirta patvariųjų statinių maskavimui, jų išdėstymas turėjo 
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būti priešui nematomose zonose – už kalvų ir vietovės nelygumų. Taip 

pat buvo siekta, kad kiekvienas statinys turėtų šalia esančių statinių 

ugnies priedangą – mūšio lauke turėjo nelikti neapšaudomų zonų, o 

statiniai saugoti vienas kitą. Tankia ugnimi turėjo būti apšaudomos vi-

sos įrengtos kliūtys: prieštankiniai grioviai, spygliuotų vielų užtvaros, 

minų laukai. Svarbiausias rekognoskavimų komisijų darbas vyko 

konkrečiose vietovėse, kur komisija nustatydavo statinių tipus, parink-

davo kiekvieno statinio vietą, suderindama vertikaliąją ir horizontaliąją 

linijas. Horizontalioji linija buvo sudaryta, atsižvelgiant į statinio užduotį 

mūšio lauke, atitinkamai buvo parinktos ambrazūrų šaudymo kryptys ir 

jų kiekis. Vertikalioji linija buvo nustatyta atsižvelgiant į ginkluotės ver-

tikalaus judėjimo kampus – statinio aukštis turėjo balansuoti tarp gero 

maskavimo ir gero vietovės apšaudymo, per žemai nuleistas statinys 

būtų palikęs neapšaudomas zonas, per aukštai pakeltas – demaskuotų 

savo poziciją. Taip pat buvo nustatytas menamo centro taškas – šis 

taškas vienos ambrazūros statiniui turėjo sutapti su statinio ginkluotės 

horizontalaus ir vertikalaus judėjimo centru, o jei statinys turėjo kelias 

ambrazūras – su kraštinių šūvio linijų susikirtimo tašku. Nustačius tokį 

tašką, vietovėje įkaldavo medinį kuoliuką su numeriu, objektas buvo 

pažymėtas žemėlapyje ir surašytas jo pasas, kur atsispindėdavo visa 

informacija apie statinį: jo kovinė užduotis ir tipas, apsaugos klasė, 

ginkluotė, šaudymo direktrisės, ir t.t.; dalis informacijos buvo skirta 

statybų organizavimui: grunto tipas, hidrologinės sąlygos, privažiavimo 

keliai ir orientyrai. 

Rekognoskavimas buvo kruopštus, sudėtingas darbas, reika-

laujantis nemažai laiko ir geros kvalifikacijos specialistų. Tuo tarpu 

apygardos sudarytos komisijos neturėjo nei vieno, nei kito – gen-

eralinis štabas nurodė minimalius atlikimo terminus, o dauguma 

rekognoskavimą atliekančių karininkų darė tai pirmą kartą. Darbų 

pradžioje teko dirbti be geodezijos instrumentų – jų siunta atkeliavo 

tik rugsėjo viduryje, apygardos atsargos buvo minimalios. Komisijos 

susidūrė su organizacinėmis problemomis, nes trūko transporto, re-

kognoskavimo finansavimas buvo suteiktas rubliais, tuo tarpu Lietu-

voje dar cirkuliavo litai. 1940 m. spalio 15 d. buvo užbaigtas Liepojos 

įtvirtinto rajono rekognoskavimas, vyko dokumentų paruošimo darbai, 

Šiaulių įtvirtintame rajone buvo užbaigtas šešių gynybos mazgų rekog-

noskavimas, Kauno įtvirtintame rajone vyko aštuntojo mazgo rekog-

noskavimas. Apygarda sudarė rekognoskavimo rezultatų priėmimo 

komisijas – Liepojos įtvirtinto rajono duomenis tikrino apygardos 

kariuomenės vado pavaduotojas gen. leit. Lvovas, Šiaulių ir Kauno 

įtvirtintų rajonų priėmimą vykdė 8-osios ir 11-osios armijų vadai. 

Lapkričio mėnesio pabaigoje generalinis štabas vietoj nekantriai 

laukiamų rekognoskavimo duomenų gavo apygardos raštą, kuri-

ame rašyta, kad „rekognoskavimo darbai eina į pabaigą“ Tuo metu 

apygardos 8-osios ir 11-osios armijų karo tarybos jau tikrino gautus 

rekognoskavimo duomenis, kur aptiko nemažai klaidų ir netikslumų. 

Didžiausia vėlavimo priežastis buvo ta, kad dėl patirties ir laiko stokos, 

rekognoskavimo komisijos tiesiog pritaikė šabloninius instrukcijų 

pavyzdžius ir sužymėjo būsimus įtvirtinimus neatsižvelgdamos į 

vietovės ypatybes. Atsižvelgus į pastabas, rekognoskavimo rezultatai 

taisyti – papildytas 76 mm patrankų turinčių puskaponierių skaičius, 

jų pagalba sustiprinta priešakinė ugnis, dideliuose tarpuose numatyti 

papildomi supaprastinto tipo kazematai ar jų grupės. 

Kol rekognoskavimo komisijos dirbo prie įtvirtinimų schemų, apy-

gardos 9-ojo skyriaus karininkai buvo susirūpinę bendrais statybų or-

ganizavimo klausimais. Statybų reikmėms buvo numatyta suformuoti 

dvi Statybų viršininko valdybas (specializuotas karo statybų organizaci-

jas), sudaryti jų dislokacijos, krovinių gabenimo planus, pasirūpinti 

statybinių medžiagų tiekimu. Statyboms reikalingą medieną, žvyrą, 

smėlį planuota tiekti iš vietos urėdijų ir kasyklų, statybų pradžiai reikėjo 

sukaupti nemažas atsargas. 

Statybų viršininko valdyboms numatytose vietovėse karininkų 

grupės žvalgydavo, kur yra geri pastatai, sandėliai, dirbtuvės, o 

apygardos štabas ką tik sukurtam LTSR Centro komitetui siuntė 

pareikalavimus, dėl nekilnojamo turto ir įrenginių perdavimo karo 

statybų reikmėms. Skubos tvarka formuotos karinės kasyklos; pir-
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moji kasykla pradėjo dirbti Latvijoje, o gruodžio pradžioje jau buvo 

sukaupta 15 000 m³ akmens. Netrukus analogiška kasykla pradėjo 

veikti Lietuvoje. Medienos atsargos kauptos bendradarbiaujant su 

Latvijos ir Lietuvos TSR miškų pramonės komisariatais – įtvirtinimų 

statyboms pareikalauta virš 200 000 m³ medienos. Iki metų pabaigos 

rekognoskavimo ir statybų organizavimo darbams buvo išleista virš 

230 000 tūkst. rublių. 

Nesulaukęs pilnai užbaigtos rekognoskavimo medžiagos, gener-

alinis štabas, atsižvelgęs į perspektyvius sistemos vystymo planus, 

atliko preliminarius statybų kaštų skaičiavimus. Bendra „naujojo 

pasienio“21 įtvirtintų rajonų statybų programa siekė 25 mlrd. rublių22. 

Lietuvos teritorijoje buvo numatyti Šiaulių, Kauno, Daugpilio, Šiaurės–

Vilniaus, Vakarų–Vilniaus ir Švenčionių įtvirtinti rajonai. Jų sudėtyje 

turėjo būti 16 955 fortifikaciniai statiniai, kurių statyba įkainuota 

7,3 mlrd. rublių. Jeigu šis planavimas būtų įvykdytas, tai 40 km ruožą 

visame Lietuvos–Vokietijos pasienyje, o taip pat Lietuvos–Baltarusijos 

21 1940 m. pradėtas įtvirtintų rajonų planavimas neturėjo o� cialiai apibrėžto pavadinimo  1940 m. pradėtas įtvirtintų rajonų planavimas neturėjo o�cialiai apibrėžto pavadinimo 
ir dažnai populiarioje literatūroje vadinamas „Molotovo linija“. Archyviniuose šaltiniuos 
aptinkamas pavadinimas – „įtvirtinti rajonai naujajame pasienyje“. Šiuo terminu buvo 
įvardintos 1939–1941 m. forti�kacijos statybos Latvijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje 
ir Ukrainoje.
22 1940 m. tarnautojo atlyginimas siekė 350–400 rublių, šeimos išlaidos sudarydavo apie  1940 m. tarnautojo atlyginimas siekė 350–400 rublių, šeimos išlaidos sudarydavo apie 
700 rublių.

ir Lietuvos–Latvijos pasienio dalį būtų galima traktuoti kaip vientisą 

gynybinę teritoriją, o didžiausi atstumai tarp gretimų statinių būtų 

neviršiję kelių šimtų metrų. Kartu su kitose sovietinėse respublikose 

planuotais įtvirtinimais, bendra sistema galėjo pretenduoti į didžiausios 

pasaulio tvirtovės vardą. Tačiau realūs statybų planai buvo gerokai 

kuklesni. 

Lauko fortifikacijos statybos. Kaip jau rašyta, Pabaltijo karo apy-

garda, nuo rugpjūčio 17 d. pervadinta į Ypatingąją Pabaltijo karo 

apygardą, įtvirtintų rajonų įrengimo darbus vykdė dviem kryptimis – 

pagrindinėje ir priešakinėje pozicijose. Priešakinės gynybos pozicijos 

rekognoskavimas buvo paprastesnis – čia gynybos pagrindą sudarė 

gerai žinomi medžio–grunto statiniai, apkasai, prieštankinės ir kitos 

kliūtys. Todėl jau spalio pabaigoje apygardos vadas davė įsakymą 

8-osios ir 11-osios armijoms nuo 1940 m. spalio 20 d. pradėti lauko 

įtvirtinimų statybas. Statybos ruožų paskirstymas tarp apygardos 

dalinių sutapo su šių dalinių gynybos ruožais, todėl šias statybas 

galima vertinti kaip tiesioginį pasiruošimą karo veiksmams. 

11-osios armijos daliniai turėjo atlikti statybos darbus ruože 

Jurbarkas–Virbalis–Kapčiamiestis. Šis ruožas buvo tolygiai padalin-

tas tarp armijos dalinių. 5-oji šaulių divizija savo statybas vykdė ruože 

Jurbarkas–Kudirkos Naumiestis, panaudojant visą divizijos darbo jėgą 

ir 131-ąjį atskirą pionierių batalioną. Ruože Kudirkos Naumiestis–

Dizelio-generatoriaus kazematas.Sumontuota plieno lakštų 
priešskeveldrinė danga, lubose matosi kiaurymė tutelių išmetimo 
bamzdžiui. Surenkamieji šuliniai įrengti po grindimis. Alytaus 
įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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Vienaukštis patrankos-kulkosvaidžio puskaponieris su kazema-
tuotu sparnu. Sparne įstatytas kulkosvaidis atlieka statinio ap-
saugos funkcija. Projektas Nr. 59.
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Vištytis dirbo 33-oji šaulių divizija, 5-asis atskiras pionierių batalionas. 

Kalvarijos–Kapčiamiesčio ruožas priklausė 90-ajai šaulių divizijai kartu 

su 148-oju atskiru pionierių batalionu. Kiekvienai divizijai laikinai buvo 

priskirta po dvi kuopas iš atskiro 640-ojo autotransporto bataliono. 

Statybų kontrolę vykdė 16-ojo šaulių korpuso vadovybė. 

8-oji armija statė įtvirtinimų ruožą Palanga–Kretinga–Jurbarkas. 

Čia statybas vykdė 10-oji šaulių divizija (Palanga–Kvietinėnai), 

115-oji šaulių divizija (Kvietinėnai–Švėkšna), 185-oji šaulių divizija 

(Švėkšna–Sartininkai) ir 125-oji šaulių divizija (Sartininkai–Didžioji 

Labnesa) Divizijoms talkininkavo 118-asis, 210-asis, 26-asis ir 175-

asis atskirieji pionierių batalionai ir 414-oji ir 415 -oji autotransporto 

bataliono kuopos. Statybų kontrolę vykdė 11-ojo šaulių korpuso 

vadovybė. 

Statybų reglamente buvo numatyta vienam batalionui įrengti 

vieną batalioninį gynybos mazgą, šis reikalavimas sutapo su įprastiniu 

gynybos ruožo inžinieriniu paruošimu. Apygardos vadovybė reikalavo 

įrengti prieštankines ir prieš pėstininkus nukreiptas kliūtis, pastatyti 

medžio–grunto ir akmens–grunto tipų šaudymo taškus, stebėjimo pos-

tus, slėptuves, tačiau apkasų nekasti, o tik atlikti jų žymėjimą vietovėje. 

Taip pat nevykdyti miško praretinimo darbų, o sudarytas ugnies sche-

mas reikėjo saugoti pagal mobilizacijos dokumentų taisykles ir įgulai 

išdalinti tik esant karo pavojaus signalui. Statybų planas buvo pakank-

amai griežtas – per vieną statybų mėnesį reikėjo įrengti prieštankines 

kliūtis ir spygliuotos vielos užtvaras, pastatyti visus stebėtojų postus ir 

pusę gynybinių statinių. Dideli buvo ir objektų atsparumo reikalavimai 

– jie turėjo atlaikyti 155 mm sviedinių pataikymą. Statybų metu kariai 

buvo atleisti nuo visų pratybų, išskyrus politinio švietimo ir rikiuotės, 

kurių bendra trukmė buvo 3 val. per savaitę. 

Šios statybos buvo ypatingai svarbios ne tik apygardos, bet vi-

sos kariuomenės mastu. Spalio 5 d. generalinio štabo vadas pranešė 

Vyriausios inžinierių valdybos vadui apie prasidėjusias statybas ir 

reikalavo jas aprūpinti visomis reikalingomis medžiagomis, įrankiais 

bei prižiūrėti inžinierinių darbų kokybę. 

Prasidėjusios lauko fortifikacijos statybos buvo tiesioginis 

pasiruošimas artėjančiam karui. Statybų organizavimo ypatumai rodo, 

kad aktyvūs kariniai veiksmai planuoti būtent Pabaltijo karinėje apy-

gardoje, o įsakymą, statyti lauko fortifikacijos statinius neįrenginėjant 

apkasų, galima laikyti atramos tašku, nagrinėjant SSRS vadovybės 

nuostatas artėjančio karo klausimu. Drėgname Pabaltijo klimate lauko 

fortifikacijos objektai galėjo būti naudojami ne ilgiau nei trejus metus, 

nes vėliau dėl medienos puvimo šie objektai prarasdavo savo gyny-

bines savybes.Tuo tarpu gerai įrengti ir sutvirtinti apkasai atlaikydavo 

dvi žiemas. 1940 m. pabaigoje pastatyti lauko fortifikacijos objektai 

1942 m. dar buvo tinkami kariniams veiksmams, o sužymėtų apkasų 

įrengimas būtų trukęs ne ilgiau kaip dvi dienas. Taigi, galima spėti, kad 

iki 1942 m. SSRS planavo pasiruošti aktyviems karo veiksmams.

ĮtvirtiNtų rajoNų statyba 1941 metais

Pokyčiai planavimo dokumentuose. 1941 m. pradžioje gener-

alinis štabas turėjo visą informaciją apie planuojamas statybas Pabal-

tijo karinėje apygardoje. Kadangi iki statybų pradžios buvo likę keli 

mėnesiai, o planavimo dokumentuose buvo nemažai prieštaringų 

vietų, nutarta peržiūrėti įtvirtinimų planavimą. 

Pirminiame sumanyme įtvirtintas rajonas projektuotas atsižvelgiant 

į kariuomenės dislokaciją: kiekvienas įtvirtintas rajonas buvo skirtas 

vienai armijai, o jo struktūrą apibrėžė armijos vadovybė. Toks plana-

vimo principas buvo pavojingas dėl to, kad kariuomenės dislokacijos 

ypatumai nebuvo pastovus reiškinys, pasikeitus dislokacijos principui 

įtvirtinimai galėjo pasidaryti neefektyvūs. Kitas nepatogumas buvo tai, 

jog kaskart vykdant kariuomenės manevrus, reikėjo įvertinti statiškus 

įtvirtinimus, kas varžė karo teatro panaudojimo galimybes. Žymiai 

efektyviau buvo atlikti įtvirtinimų planavimą atsižvelgiant į pačio karo 

teatro kaip vietovės ypatumus ir susieti įtvirtinimų sistemą prie tokių 

pat statiškų karo teatro sudedamųjų dalių: strateginių mazgų, perkėlų, 

natūralių kliūčių ir t.t. Toks planavimas reikalavo duomenų iš bendrojo 

strateginio planavimo, o jo 1940 m. pabaigoje SSRS dar neturėjo, 
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todėl suformulavus naują kariuomenės strateginio paskirstymo planą, 

Pabaltijo įtvirtintų rajonų struktūra irgi buvo pakoreguota. 

Visų pirma buvo nutarta, kad maksimalus įtvirtinto rajono ilgis neturi 

viršyti 100 km, nes per ilgo įtvirtinto rajono valdymas tampa sudėtingas. 

Taip pat buvo peržiūrėtas gynybinių statinių išdėstymas, padidintas 

artilerijos kaponierių skaičius, pagerinta prieštankinė gynyba. Po visų 

korekcijų Lietuvos įtvirtinimų sistemą sudarė Telšių (366 patvarieji sta-

tiniai), Šaulių (403 patvarieji statiniai), Kauno (399 patvarieji statiniai) 

ir Alytaus (273 patvarieji statiniai) įtvirtinti rajonai. 

Vėliausiai suformuotas Alytaus įtvirtintas rajonas užpildė 

neapsaugotą Kauno ir Gardino įtvirtintų rajonų tarpą. Jame buvo 

5 gynybos mazgai prie Šilaičių, Kaimelių, Meškinės, Kapčiamiesčio 

vietovių. Jo kairysis flangas buvo atsirėmęs į aukštumą (106.8), 

nuo kurios apie 3 km atstumu jau statytas Gardino įtvirtintas rajo-

nas. Pastarojo dešinysis flangas atsirėmė į Igarkos upės slėnį prie 

Golovenčicy kaimo Baltarusijoje. 

komaNDiNio–aDmiNistraciNio 

vaLDymo aParato NauDojimas

Įtvirtinti rajonai buvo ne vienintelės karinę paskirtį turėjusios stam-

baus masto statybos Lietuvoje. Tuo pačiu metu vyko negynybinių 

pastatų, infrastruktūros, reikalingos patenkinti Pabaltijo ypatingosios 

karinės apygardos poreikius kariniuose miesteliuose ir gyvenama-

jame fonde statybos. Ką tik įsteigta apygarda negalėjo būti iš karto 

aprūpinta visais reikiamais pastatais įgulai ir technikai – Lietuvoje jų 

paprasčiausiai nebuvo, todėl daug ką reikėjo pastatyti. Šias statybas 

vykdė Apygardos karinės statybos valdyba, pavaldi Liaudės komis-

arijato tarybos įstaigai „Gvavvojenstroj“ (rus. Главвоенстрой при 

СНК)

Lietuvoje strateginių kelių ir karinių aerodromų statybas vykdė 

NKVD, jas organizavo specialios struktūros: kelius statė Vyriausioji 

kelių valdyba (rus. ГУШОСДОР), karinių aerodromų statyboms 

1941 m. pavasarį buvo įsteigta Vyriausioji aerodromų statybos valdy-

ba (rus. ГУАС). Šios labiausiai įslaptintos statybos turėjo aukščiausią 

prioritetą medžiagų tiekimui ir buvo geriausiai organizuotos. NKVD 

savo reikmėms taip pat statė pasienio užkardas, kareivines pasienio 

apsaugos daliniams ir t.t. Pagaliau, tais pačiais metais Lietuvos liaud-

ies komisarų taryba savo nutarimu įpareigojo Komunalinio ūkio liaud-

ies komisariatą pradėti 1-osios ir 2-osios kategorijų slėptuvių statybas 

Kaune bei Vilniuje. Kalbėta apie dvi vadavietes kiekviename mieste, 

talpinusias po 100 žmonių ir skirtas aukščiausio rango valdininkams 

Dyzelio-generatoriaus ir įgulos kareivinių kazematai, patalpų 
pertvara neįstatyta. Vienas šulinis skirtas vandens atsargoms, 
kitas - kuro talpyklai. Kauno įtvirtintas rajonas, 2008 m.
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Artilerijos puskaponieris su kazematuotu sparnu. Vienas 
didžiausiu fortifikacinių statinių, pastatytų Lietuvos teritorijoje.
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(1-oji kategorija). 2-osios kategorijos slėptuvės turėjo apsaugoti 

15 000 žmonių Vilniuje ir 5 000 – Kaune. Šios slėptuvės turėjo būti 

užbaigtos ir aprūpintos visa reikalinga įranga iki metų galo. 

Keleto stambaus masto statybų vykdymas sąlyginai nedidelėje 

teritorijoje pareikalavo mobilizuoti visas įmanomas pajėgas, įskaitant 

naujai sukurtą komandinį–administracinį valdymo aparatą. Nuo 

1941 m. Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas per savo 

karinį skyrių aktyviai dalyvavo visose statybose, įskaitant ir įtvirtintus 

rajonus. Slaptumo sumetimais dokumentuose rašyta apie Liaud-

ies gynybos komisariato „specialias statybas“. Partijos funkcionieriai 

padėdavo medžiagų tiekimo, darbo jėgos aprūpinimo, apgyvendinimo 

Susprogdintas patrankos - kulkosvaidžio puskaponieris. Statinio 
spogdinimas neaiškiom aplinkybėm įvyko 1960-aisiais metais. 
Raudeniškių kaimas, Kalvarijos raj. 2008 m.
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klausimais, priimdavo sprendimus suteikti statybų valdyboms pasta-

tus, nacionalizuotas gamyklas, sprendė įvairius ginčus, kildavusius 

tarp kariškių ir civilių23.

Nors statybose dirbo didelis pionierių batalionų karių ir kalinių 

skaičius, smarkiai trūko darbo jėgos ir transporto. Galima įvardinti 

keletą priežasčių: neturint pakankamo akmens skaldymo įrangos, šį 

sunkų darbą teko atlikti darbininkams; statybose trūko sunkvežimių, 

todėl dažnai kareiviai buvo priversti nukirstus medžius nešti rankomis 

keletą kilometrų iki statybos vietos. Tai reikalavo didelio darbininkų 

skaičiaus ir mažino statybų tempą. Netgi buvo priimtas sprendimas, 

statyboms naudoti vietos gyventojus, jų arklius ir vežimus. Šiam tik-

slui rajonų partijos komitetai buvo įpareigoti aprūpinti statybas dar-

bininkais ir transportu. Darbas buvo gerai apmokamas ir formaliai 

savanoriškas, tačiau dažniausiai tapdavo privalomu. Raštus apie šią 

darbo prievolę gavo Vilniaus, Kauno, Kretingos, Ukmergės, Seinų, 

Alytaus, Marijampolės, Šakių, Telšių, Tauragės, Raseinių ir Vilkaviškio 

rajonų komitetai, tikslų darbo jėgos ir vežimų skaičių turėjo nurodyti 

statybų valdybos. 1941 m. vasario 17 d. apygardos inžinierių valdyba 

23 Nesutarimų buvo dėl apmokėjimų už civilių paslaugas statybose, dažniausiai 
dėl biurokratinių priežaščių. 

pranešė LTSR darbo liaudies komisarui, kad įtvirtinimų statyboms 

kasdien reikėtų 25 000 žmonių ir 5 000 vežimų su arkliais. Pranešime 

buvo nurodyta, kad tai tik vasario mėnesį reikalingos normos, ateityje 

kariuomenė tikėjosi sulaukti ne mažiau 50 000 darbininkų, tarp jų apie 

10 000 aukštos kvalifikacijos (elektrikų, šaltkalvių, motoristų ir t.t). 

Šis prašymas, suteikti darbo jėgos, komisariate nebuvo vienintelis – 

mėnesiu anksčiau negynybinės statybos reikmėms buvo pareikalauta 

virš 10 000 kvalifikuotų statybininkų.

Patalpų paskirstymo klausimą geriausiai iliustruotų 85-o-

sios Statybų viršininko valdybos pavyzdys. Šios valdybos vadas mjr. I 

Koriavkas (rus. И.П. Корявко) 1941 m. vasario 28 d. kreipėsi į Kret-

ingos rajono partijos komitetą su prašymu skirti jo valdybai reikiamas 

patalpas. Valdybos reikmėms Palangoje buvo perduoti keturi namai 

(Birutės g. 19, Vydūno g. 2, 4 ir Kęstučio g. 3), kurių bendras plotas 

siekė 1 000 m². Valdybai priklausančių statybos barų reikmėms buvo 

perduotos senelių namų patalpos Padvarių kaime, buvęs Tiškevičiaus 

ūkis Aukštkalvių kaime, Žadinkų sodyba ir visi Mišučių kolūkio statiniai 

(pastarasis netrukus buvo uždarytas). Karo inžinieriams ir jų šeimoms 

dažniausiai atitekdavo vokiečių migrantų butai, iš jų net 40 buvo per-

duota Kretingos rajone. Iš įtvirtinimų ruožų buvo iškeldintos sodybos ir 

Numatoma valdybos 
dislokacijos vieta

medžiagų tiekimo 
geležinkelio stotis

barų 
skaičius

Numatytas siaurasis geležinkelis

1. Rietavas Plungė 4 Plungė–Kuliai, Andrijavas–Veiviržėnai, Pajūris (75 km)

2. Eržvilkas Eržvilkas 5 Eržvilkas–Jurbarkas (45 km) 

3. Tauragė Tauragė 5 Tauragė–Pajūris (25 km) 

4. Šakiai Kazlų Ruda, Pilviškiai 4 

5. Vilkaviškis Vilkaviškis 6 Pilviškiai (10 km), Vilkaviškis–Kunigiškiai (30 km) 

6. Marijampolė Kalvarija 6 Kalvarija–Kunigiškiai (30 km) 

7. Seirijai Alytus 5 Kapčiamiestis–Druskininkai (70 km) 

3 lentelė. Lietuvoje dislokuotos statybų viršininko valdybos. 
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ištisi kaimai (minėtame Kretingos rajone buvo iškeltas visas Mikoliškių 

kaimas ir 13 sodybų). Gyventojai privalėjo būti iškelti „į kitas gyvena-

mas vietoves“, tačiau tos vietovės galėjo būti ir už kelių tūkstančių 

kilometrų – Sibiro arba Magadano lageriuose. Partijos pastangomis 

naujų statybos barų vietose buvo organizuoti prekybos taškai, kurie 

aprūpindavo darbininkus būtiniausiomis prekėmis. Tokie taškai buvo 

atidaryti Kunigiškiuose, Rudaičiuose, Kurmaičiuose, Žadikiuose, 

Mišučių sodyboje ir Mikoliškiuose24. 

Didėjant kariuomenės koncentracijai ir augant darbo tempams, 

nedidelio Lietuvos ūkio apkrova pasiekė maksimumą. Partijos cen-

tro komitetas, išanalizavęs metų pradžioje kariuomenės pateiktas 

užklausas pagrindinių statybinių medžiagų tiekimui, buvo priverstas 

konstantuoti, kad užklausose nurodyti kiekiai negali būti užtikrinti Li-

etuvos pramonės pajėgomis. Buvo rekomenduota pradėti statybinių 

medžiagų gamybą karinei statybai arba įvežti jas iš kitų respublikų. 

Tačiau norint savarankiškai organizuoti žvyro gamybą, inžinierių 

valdyba nutarė organizuoti septinis gavybos karjerus (du iš jų Vilniuje, 

ir po vieną Plungėje, Panevėžyje, Ukmergėje, Jonavoje ir Kaune), kas 

pareikalavo 3500 darbininkų ir apie 2000 vežimų su arkliais. 

statybų eiGa

1941 m. pavasarį visuose rajonuose buvo pradėti patvariosios for-

tifikacijos statybų darbai. Joms vadovavo apygardos vado pavaduoto-

jas įtvirtintiems rajonams gen. mjr. A. Astaninas (rus. А. Астанин) 

Statybas vykdė apygardos inžinierinė valdyba, vadovaujama inžinerinių 

pajėgų gen. mjr. V. Zotovo (rus. В. Зотов). Taip pat du aukštieji 

karininkai: inžinierių valdybos gynybinės statybos skyriaus vadas 

pulk. M. Černychas (rus. М. Черных) ir apygardos štabo įtvirtintų 

rajonų skyriaus vadas plk. V. Butylevas (rus. В. Бутылев). Apygar-

dos inžinierių valdyba vadovavo Statybų viršininko valdyboms (SVV), 

kurių sudėtyje buvo keli skyriai ir statybų barai. Pradžioje statybų 

reikmėms numatyta suformuoti dvi valdybas, sudaryti jų dislokacijos, 

24 LYA F. 1771 ap. 2 b. 527 l. 4

krovinių gabenimo planus, pasirūpinti statybinių medžiagų tiekimu. 

Statyboms reikalinga mediena, žvyras, smėlis turėjo būti teikiami iš 

vietos urėdijų ir kasyklų, statybų pradžiai reikėjo sukaupti nemažas 

atsargas. SVV siūlyta dislokuoti atsižvelgiant į pasienio geležinkelių 

tinklą. Pagal nustatytą tvarką kiekvienos valdybos sudėtyje buvo kele-

tas statybos barų – savarankiškų statybinių organizacijų, galėjusių 

vykdyti vieno atramos punkto statybas (3 lentelė). 

Kauno įtvirtinto rajono statybas vykdė 210-oji SVV, Telšių – 85-

oji SVV, 93-oji SVV, Šiaulių – 107-oji SVV, Alytaus – 88-oji SVV. 

Šioms valdyboms buvo priskirti inžinierių ir statybininkų batalionai, 

vykdę statybos darbus. Pavyzdžiui, 210-ajai valdybai priklausė 55, 

58, 77, 78, 107 ir 109 statybų barai. Tai pačiai valdybai buvo prisk-

irti 12-asis, 54-asis, 84-asis, 150-asis, 159-asis, 163-asis, 182-asis ir 

267-asis atskirieji pionierių batalionai bei 217-asis, 329-asis, 330-asis, 

331-asis, 332-asis statybininkų batalionai, 809-oji aviacijos bazė. Visi 

šie batalionai buvo perdislokuoti iš Rusijos gilumoje esančių karinių 

apygardų ir gausiai papildyti „spec. kontingentu“ (pusę bataliono galėjo 

sudaryti kaliniai). Pavyzdžiui, 1941 m. kovą 90-osios šaulių divizijos 

17-asis atskiras pionierių batalionas buvo dislokuotas Tauragės ra-

jono Pajūrio kaime. Batalione buvo 350 karių, vėliau jį papildė tiek pat 

kalinių, ginklus turėjo tik kadriniai kariai, o kaliniai naudoti kaip darbo 

jėga. Iš viso statybose dalyvavo apie trisdešimt batalionų. 

1941 m. kovą V. Zotovas buvo paskirtas vykdyti savo pareigas 

apygardos inžinierių valdyboje ir atvyko į Rygą. Tuo metu apygardoje 

vyko paruošiamieji darbai, statybinių organizacijų formavimas, į Li-

etuvos teritoriją atvyko pionierių batalionai, statybų technika. Statybų 

viršininko valdybų komplektavimui turėjo atvykti apie 2500 atsargos 

karininkų. Nors statybos kovo mėnesį jau vyko, tačiau jų mąstai 

netenkino apygardos vadovybės. Be to, labai truko sunkvežimių, 

statybinės technikos, prasti pasienio keliai sunkino krovinių gabenimą. 

Iki balandžio mėnesio pabaigos vykdyti statybų aikštelių įrengimai, 

gelžbetoninės armatūros surinkimo ir medinio karkaso surinkimo 

darbai. Mėnesio pabaigoje prasidėjo atsakingiausia statybų fazė – 
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betonavimo procesas. Siekiant užtikrinti statinio atsparumą, betona-

vimas turėjo būti vykdytas be didelių pertraukų – laikas tarp dviejų 

betono porcijų negalėjo būti ilgesnis negu dvi valandos, kitaip betone 

atsirasdavo nepataisomos siūlės ir įtrūkimai. Todėl prieš pradedant 

betonavimo darbus, statybų karininkai klausė specialių paruošiamųjų 

kursų, kur buvo supažindinti su betonavimo technologijos reikalavi-

mais ir įpareigoti griežtai vykdyti betonavimo proceso eigą. Gegužės 

mėnesio pradžioje statybininkai buvo aprūpinti reikalingomis technikos 

priemonėmis. 

Statybos vyko didėjančiu intensyvumu iki birželio 20 d., o kai ku-

riuose rajonuose buvo sustabdytos tik birželio 22–23 d. po vokiečių 

apšaudymų. Siekiant paskubinti darbų eigą, aikštelėse vykdytas 

srautinio darbo principas: darbų sąrašas buvo padalintas į keletą 

nuoseklių technologinių srautų, kurių kiekvieną vykdė savarankišką 

darbininkų komanda. Užbaigusi savojo srauto darbus prie vieno 

statinio, komanda pereidavo prie sekančio, užleisdama savo vietą 

sekančio srauto komandai. Ši technologinė naujovė leido statybose 

dirbti kaip konvejeryje ir palengvindavo jų valdymą. Vadovybė žinojo, 

kurio srauto darbai vykdyti konkrečiu metu, todėl galėjo apskaičiuoti 

medžiagų ir detalių tiekimo terminus ir išvengti prastovų. Srautų 

Įtvirtinto rajono pavadinimas fortifikacinių statinių tipai ir jų skaičius

1. Telšių įtvirtintas rajonas

6 artilerijos puskaponieriai;
10 kulkosvaidinių šaudymo lizdų;
25 patrankos–kulkosvaidžio puskaponieriai;
7 stebėtojų postai;

2. Šaulių įtvirtintas rajonas

17 kulkosvaidinių puskaponierių;
44 kulkosvaidiniai šaudymo lizdai;
18 patrankos–kulkosvaidžio puskaponierių;
1 patrankos-kulkosvaidžio šaudymo lizdas;
3 stebėtojų postai;

3. Kauno įtvirtintas rajonas

4 artilerijos puskaponieriai;
3 patrankos–kulkosvaidžio šaudymo lizdas;
6 kulkosvaidiniai šaudymo lizdai;
31 patrankos–kulkosvaidžio puskaponieriai;
16 kulkosvaidinių puskaponierių;
6 stebėtojų postai;

4. Alytaus įtvirtintas rajonas

8 artilerijos puskaponieriai;
5 patrankos–kulkosvaidžio šaudymo lizdaI;
9 kulkosvaidiniai šaudymo lizdai;
21 kulkosvaidinis puskaponierius;
1 stebėtojų postas;
1 kazematuota kuro saugykla;

4 lentelė. fortifikacinių statinių pasiskirstymas įtvirtintuose rajonuose pagal tipus
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skaičius svyravo nuo 10 iki 14, priklausomai nuo statinio tipo ir 

statybų sąlygų. Galima išskirti pagrindinius statybų srautus: 1 srau-

tas – statybų aikštelės įrengimas, pagalbinių objektų statybos, žemės 

darbai. Jo metu buvo įrengta statybų aikštelė, suvežtos visos darbui 

reikalingos medžiagos. Statybų aikštelė maskuota akla medine tvora, 

į slapto objekto statybų zoną pašaliniai asmenys patekti negalėjo. Atli-

kus žemės darbus, ant grunto dėtas medinis pagrindas, kuriame buvo 

atliktas statinio vidaus ir išorės sienų žymėjimas. 2 srautas – vidaus 

ir išorės betonavimo karkasų įrengimas, armavimas. Jo metu buvo 

atlikti fundamento hidroizoliacijos darbai, surinktas būsimo statinio 

karkasas kartu įstatytos lengvos metalinės dalys, kurios turėjo likti 

betono sluoksnyje – periskopo, antenų praleidimo vamzdžiai. Durų ir 

angų vietose buvo įstatyti mediniai „kamščiai“. Pagaliau buvo surink-

tas fundamento ir tarpaukštinės perdangos armavimo tinklas. Antrojo 

srauto pabaigoje būsimojo statinio vietoje stovėjo didelė medinė kon-

strukcija, savo forma primenanti statinį. 3 srautas – sienų armavimas 

ir paruošimas betonavimui. Šiame etape buvo surinktos minkštosios ir 

kietosios armavimo konstrukcijos. Minkštąją konstrukciją surinkdavo 

iš 12–16 mm vielos. Išorinių sienų armavimas turėjo kelis sluoksnius: 

du armavimo sluoksniai buvo surinkti taisyklingų 12,5x12,5 cm dydžio 

stačiakampių pavidalu ir išdėstyti 3–5 cm atstumu nuo sienos vidaus 

ir išorės plokštumų. Sienų viduje kas 15 cm buvo patalpinti 25x25 cm 

armavimo sluoksniai. Ši tanki metalinė konstrukcija turėjo užtikrinti 

sienų atsparumą tiesioginio sviedinio pataikymo atveju. Pagaliau buvo 

įrengta priešskeveldrinė danga – 3–5 mm atstumu nuo sienos vidaus 

plokštumos dėtas smulkus 2,5x2,5 mm metalinis tinklas. Pataikius 

sviediniui, šis tinklas neleisdavo betonui skilinėti, todėl įgula buvo ap-

saugota nuo pavojingų skeveldrų. Priešskeveldrinė danga galėjo būti 

surinkta iš 5–6 mm metalo plokštumų, įleistų tarp dvitėjų. Šio srauto 

pabaigoje buvo surenkamos estakados, karkaso viršuje įstatyti latakai 

betonui. 4 srautas – betonavimas. Tai itin atsakingas etapas. Sieki-

ant užtikrinti statinio vientisumą, reglamentuotas nenutrūkstamas 

betonavimas. Betonas buvo pristatytas iš betono gamyklų ir tolygiai 

paskirstytas vidaus ertmėse 15–25 cm sluoksniais. Sekanti betono 

porcija turėjo atkeliauti ne ilgiau negu po dviejų valandų – kitaip tarp 

gretimų sluoksnių nebūtų tinkamo sukibimo. Betono mišinys buvo 

paskirstytas vibratoriais. Betonavimo metu vestas specialus žurnalas 

ir gaminti etaloniniai betono pavyzdžiai, kurių pagalba betono kokybė 

tikrinta laboratorijoje. Vienam statiniui reikėjo užpilti 150–550 m³ be-

tono, o darbai trukdavo 2–4 paras. Užbaigus betonavimą dar 15 dienų 

turėjo būti palaikomas reikalingas džiūstančio betono drėgnumas. 

5 srautas – išorinio karkaso išardymas, hidroizoliacijos ir drenažo 

darbai. Išardžius išorinį statinio karkasą, sienos dengtos dviem bi-

tumo sluoksniais, iškastos drenažo kiuvetės. Šiame etape statinys 

buvo prijungtas prie elektros tinklų, pabaigoje prasidėdavo žemių 

užpildymo darbai. 6-jo srauto metu įstatydavo sunkias metalines de-

tales – įtvirtinimo ginkluotės elementus. Šioms detalėms betono kon-

strukcijoje buvo paliktos ertmės ir technologiniai betonavimo kanalai. 

Detalių betonavimas vyko 7-jo srauto metu. 8-tame sraute montuota 

ginkluotė, 9-tame – ryšio, valdymo ir stebėjimo įranga. Pradedant nuo 

10-jo srauto, reikėjo atlikti elektros instaliacijos, vandentiekio, kanali-

zacijos, filtravimo ir ventiliacijos įrangos montavimą. Pabaigoje buvo 

surenkami vidaus baldai, atliktas statinių maskavimas ir perdavimas 

užsakovui. 

Per vieną nepilną statybų sezoną suspėta pastatyti 48 statinius 

Telšių įtvirtintame rajone, 83 statinius – Šiaulių, 66 – Kauno, 45 – Aly-

taus įtvirtintame rajone; iš viso 242 įvairios paskirties kazematuotus 

gynybinius statinius. Visų statinių baigtumas buvo ne aukščiau kaip 

7-ojo technologinio srauto, t.y. trūko metalinių ginkluotės ambrazūrų, 

o vidaus įrangos ir ginkluotės montavimo darbai net nebuvo pradėti. 

Kitaip sakant nė vienas iš įtvirtinimų netiko pilnaverčiam kariniam 

panaudojimui, o jų gynyba būtų buvusi labai neefektyvi. 

Išvardintų įtvirtinimų skaičius dar tikimasi patikslinti lauko tyrimų 

metu, nes priklausomai nuo užbaigtumo, įvairiuose šaltiniuose nurody-

tas skirtingas statinių skaičius. Tai pat reikėtų įvertinti galimus objektų 

praradimus dėl ūkinės veiklos, teritorijos užstatymo ir t.t vėlesniais 
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metais.  Vienas paskutinių Pabaltijos karo apygardos vykdytų rekog-

noskavimo darbų ataskaitoje nurodomas statinių paskirstymas pagal 

tipus (4 lentelė) Tačiau lyginant šios duomenis su autoriaus vykdytais 

lauko tyrimais, galima pamatyti, kad sutampa statinių skaičius, bet ne 

jų paskirstymas pagal tipus. Dažniausiai maišomi artilerijos ir patrankų 

puskaponieriai – apžiūrėjus daugiau kaip 100 statinių Telšių, Kauno ir 

Alytaus įtvirtintose rajonuose, pavyko surasti tik tris artilerijos puska-

ponierius, iš jų dviems nebaigtas betonavimas. Be to, pavyko surasti 

tik vieną stebėtojų postą Telšių įtvirtintame rajone bei nustatyti, kad 

nuo įvairių priežasčių buvo užkasti, susprogdinti arba sunaikinti keli 

fortifikaciniai statiniai – ne visų jų tipus dabar įmanoma nustatyti. 

išvaDos

1940–1941 metais Lietuvos teritorijoje vykdyti įtvirtinimų staty-

bos darbai apėmė visą Lietuvos- Vokietijos pasienį ir pareikalavo 

milžiniškų resursų. Šios gynybinės statybos, kartu su analogiškomis 

statybomis Lenkijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje turėjo padaryti SSRS 

sieną neįveikiama įprastiniais karo metodais. Tačiau nežiūrint į 

masinį karių, kalinių, vietinių gyventojų bei šalies ūkio ir pramonės 

išnaudojimą statybų tikslams, šiam grandioziniam projektui nebuvo 

lemta pasiekti įgyvendinimo. 1941 m. birželio 22 d. prasidėjęs karas 

privertė nutraukti visus darbus bei apleisti statybų aikšteles. Tik pavi-

eniai statiniai buvo ginami, panaudojant įprastinę ginkluotę, dauguma 

jų dėl nesumontuotos ginkluotės bei vidaus įrangos buvo tik nebaig-

tais fortifikacijos ruošiniais. Tačiau galima teigti, kad šios fortifikacinės 

statybos turėjo lemiamos įtakos greitam  Pabaltijos ypatingosios karo 

apygardos žlugimui. Apygardos armijos visas savo jėgas naudojo 

įtvirtinimų statybose bei dislokavo arti pasienio tūkstančius beginklių 

kareivių ir darbininkų, dėl ko ženkliai pablogino savosios gynybos 

sąlygas, pirmomis karo dienomis patyrė didelių nuostolių bei buvo 

priverstos atsitraukti. Ar toks karo pradžios scenarijus buvo atsitiktinis, 

ar jau buvo numatytas Vokietijos strategų dar 1939-aisiais, pasirašant 

Molotovo-Ribentropo paktą, bus galima atsakyti po tolimesnių tyrimų. 

Šiandien išlikę gynybiniai statiniai yra ne tik įdomus bei savitas for-

tifikacijos istorijos palikimas, bet ir svarbus istorijos paminklas, liudi-

jantis apie trumpą, tačiau svarbų Lietuvos istorijos laikotarpį – 1940 

– 1941 metų okupaciją. Be to, šis gynybinis paveldas yra antrasis (po 

Kauno tvirtovės komplekso)  pagal objektų skaičių Lietuvoje. 
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Part i Za n in io  Pa s iP r i eŠ in imo  fort i f i kac ij a
(1944–1953)

Martynas Kosas

ĮvaDas

1944 m. Sovietų Sąjungai antrą kartą okupavus Lietuvą, dauge-

lis gyventojų, vengdami mobilizacijos į Raudonąją armiją, pasitraukė 

į miškus, organizavosi į būrius ir pradėjo partizaninį karą. Didžioji dalis 

lietuvių visokeriopai rėmė partizaninį judėjimą. Žmonės partizanams 

teikė prieglobstį, parūpindavo maisto, ginklų ir suteikdavo kitą reikiamą 

pagalbą. 1944 m. prasidėjęs ir iki 1953 m. trukęs partizaninis karas 

skirstomas į tris etapus. 

Pirmasis etapas truko nuo 1944 m. liepos iki 1946 m. gegužės 

mėnesio. Tais metais įvyko daugiausiai susirėmimų su okupacine kari-

uomene. Partizanai nevengdavo atvirų kautynių, puldavo miestelius ir 

kaimus, sunaikindavo okupacines įstaigas, išvaduodavo suimtuosius. 

Gausūs partizanų būriai (net iki 200 žmonių) gyveno miškuose, atvi-

rose stovyklose. Juos rėmė dauguma gyventojų. Tačiau keli pirmieji 

partizaninio karo metai, kai visi tikėjosi greitos pergalės, pareikalavo 

labai daug aukų, kas privertė keisti kovos taktiką.

Antrasis etapas tęsėsi nuo 1946 gegužės iki 1948 lapkričio. Parti-

zanai pradėjo vengti atvirų kautynių su gausiais NKVD1 daliniais, vietoj 

to pradėtos rengti pasalos. Visiškai pasiryžę ir apsisprendę nesitraukti 

iš kovos partizanai pasiskirstė į mažesnes grupes. Vietoj įtvirtintų 

stovyklų, įsirengdavo gerai užmaskuotus bunkerius. Tuo metu pradėjo 

kurtis bendra pasipriešinimo vadovybė, buvo bandoma užmegzti 

ryšius su Vakarais. 

Trečiasis etapas buvo ilgiausias ir truko nuo 1948 m. lapkričio 

iki 1953 m. gegužės. Šiuo periodu susikūrė vieninga partizanų or-

1  NKVD (rus. Народный комиссариат внутренних дел) – Vidaus reikalų 
liaudies komisariatas.

ganizacija – Lietuvos laisvės kovų sąjūdis. Imta keisti pasipriešinimo 

strategiją. Išlikę aktyvūs partizanai ruošė vietos gyventojus neginklu-

otai kovai, rengė, leido ir platino spaudą.

Lietuvos gamta nebuvo palanki partizaniniam karui, nėra nei kalnų 

į kuriuose būtų saugu pasislėpti, šaltos ir sniegingos žiemos, slėptis 

buvo galima tik miškuose. Lietuvoje partizaninis karas buvo labiau 

sezoninis – šiltuoju metų laiku partizanai veikdavo aktyviai, o šaltuoju 

metų laiku, žiemą, stengdavosi praleisti bunkeriuose ar slėptuvėse. 

 

PartizaNų ĮtvirtiNimai

Lietuvos partizanų sleptuvių statybos pradžia galima laikyti dar 

pirmais pokario metais kastas slėptuves, kuriose būdavo galima 

laikinai pasislėpti nuo okupacinės sovietų kariuomenės. Slėptuves 

prie namų ar netolimo miško įsirengdavo šeimos nariai, kuriose 

slėpdavosi kartu su visa šeima arba pavieniai asmenys – dažniausiai 

šaukiamojo amžiaus jaunuoliai, norėję išvengti mobilizacijos. Par-

tizanas A. Ramanauskas–Vanagas, savo atsiminimuose apie tokį 

bunkerį rašė: „bunkeriukas labai mažas, primityviai išraustas tiesiai po 

eglės šaknimis, be jokių atramų, lubų, sienų ir durelių. Viduje priklota 

šiaudų. Bunkerėlyje vargiai galėjo tilpti du žmonės“. Tik po kelis metus 

užtrukusios partizaninės kovos, slėptuvės tapo nuolatinė partizanų 

gyvenamoji vieta. 

Partizaninio laikotarpio gynybinius įtvirtinimus galima skirstyti 

į kelias rūšis: 1) įtvirtintos stovyklos, 2) bunkeriai, 3) slėptuvės. 

Įtvirtintos stovyklos buvo statomos pirmaisiais partizanavimo metais 

kai miškuose atvirai gyvendavo dideli kovotojų būriai. „1945–1946 m. 

žiemą dauguma partizanų dar gyveno be jokių bunkerių. Kaimuose 
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būdavo nuo keliolikos iki penkiasdešimt partizanų būriai kurie palaiky-

davo ryšius tarp kaimų dalinių. Visiškai įsikasę gyveno vienas kitas“. 

Jie įsirengdavo stovyklavietes–palapinių miestelį, aplink išstatydavo 

nuolatinę sargybą ir gyvendavo. „Palapinės rusiškos užmaskuotos 

eglių šakomis ir samanomis. Kitos palapinės buvo pastatytos iš 

samanų – iš kartelių išlenkdavo rėmus ir juos iš lauko apkraudavo 

storoku sluoksniu samanų, kurias pritvirtindavo šakelėmis“.

Kartais stovyklavietėse įrengdavo pusiau į žemę įkastus, 

panašius į blindažus bunkerius, iškasdavo gilius apkasus, įrengdavo 

kulkosvaidžių lizdus. „Kiekvienas skyrius pasistatė palapinę, viena 

“Grafo” partizanų burio stovyklos piešinys. 26.3.1947 (iš KGB 
sudaryto albumo). Iš   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro  (LGGRTC) archyvo.
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nuo kitos už 15–20 metrų. Palapines apklojom storu sluoksniu eglių 

šakų. Taip įrengtų palapinių lietus neperlyja. Gerai išpynę palapinių 

galus, apsaugodavom ir nuo uodų. Štabo palapinė buvo įrengta ypač 

gerai ir erdviai. Susidėjo iš dviejų dalių – miegamojo ir tarnybinio“. 

„Kalvoje buvo įrengtos dvi stovyklavietės – žemutinėje buvo iškasti 

14 bunkerių, apjuostų apkasais su įrengtais kulkosvaidžių lizdais. Ka-

lno viršūnėje jauname eglynėlyje, buvo įrengta antroji stovykla. Joje 

buvo iškasta 13 bunkerių apjuostų apkasais. Kulkosvaidžių lizdai buvo 

įrengti taip, kad būtų galima apšaudyti visus takus į stovyklą“. 

Bunkeriai būdavo iškasami žemėje, gerai užmaskuojami ir pritai-

komi gyventi ilgesnį laiką. „Perlojos partizanų bunkeris: buvo didelis, 

įrengtas pusiau žemėje. Įėjimas buvo apkaso, besileidžiančio žemyn, 

formos. Didelę erdvės dalį užėmė dvigubi gultai. Greta jų geležinė 

krosnelė. Bunkeryje gyveno dvylika vyrų“. Bunkeriai būdavo statomi 

bet kurioje tinkamoje vietoje, miške, laukuose, upių ir upelių slėniuose, 

pelkėse, prie sodybos ir kitur.

Slėptuvės paprastai būdavo skirtos pasislėpti trumpą laiką – 

staigiai užklupus priešui, ar sužeistam kovotojui, kuriam būdavo reika-

linga nuolatinė priežiūra. Slėptuvės dažniausiai būdavo įrengiamos 

sodybose esančiuose pastatuose – troboje: po grindimis, tarp sienų, 

po krosnimi, palėpėje, taip pat tvarte, daržinėje, svirne ir panašiai.

Lietuvos Laisvės armijos Žemaičių legiono štabas 1944 m. buvo 

išleidęs instrukcijas, kuriose atskiruose skyriuose buvo nurodyta, 

kaip išsirinkti vietą, įsirengti, maskuoti ir naudotis slėptuve. Prie 

instrukcijų buvo priedas su slėptuvių brėžiniais: „slėptuvė šulinyje“, 

„slėptuvė geležinkelio katastrofos vietoje“, „slėptuvė miesto ir kaimo 

griuvėsiuose“, „slėptuvė upės šlaite“, „slėptuvė po tiltu“, „fiktyvus ka-

pas“ ir kita. Skyriuje apie vietos pasirinkimą buvo nurodyta, kad vietą 

bunkeriui reikia pasirinkti toliau nuo sodybų, nuo pagrindinių kelių, kuo 

geriau užmaskuoti, jei įmanoma netoli slėptuvės įrengti „signalizaciją“, 

kuri įspėtų apie besiartinantį priešą. „Signalizaciją“ galėjo atstoti aplink 

bunkerio perimetrą nutiestos virvutės. Priešui užkabinus tokią virvelę, 

bunkeryje esantys žinodavo, kad kažkas yra netoliese. Skyriuje apie 

bunkerių statybą buvo rašoma, kad reikia dirbti mažiausiai dviem 

žmonėm – vienas dirba, kitas stebi aplinką. Reikėjo dirbti kuo tyliau, 

stengtis nepasirodyti atviroje vietoje, nekurti laužų, nerūkyti. Slėptuvę 

buvo nurodyta statyti dieną ir naktį – svarbu kuo greičiau padaryti 

darbą. Pabaigus darbus, reikėdavo surinkti vykusių statybų pėdsakus. 

Bunkerio aplinka neturėjo išsiskirti nuo supančios vietovės.

Instrukcijose buvo patariama, kad gyvenant slėptuvėje pas-

toviai reikia stebėti aplinką, žiūrėti ar nėra palikta svetimų pėdsakų. 

Išlindus iš slėptuvės, net trumpam laikui, negalima palikti atviros arba 

neužmaskuotos bunkerio įėjimo angos. Bunkerio rajone negalima 

vykdyti jokios veiklos, negalima kirsi medžių, krūmų, kasinėti žemės. 

Kad prie bunkerio neliktų takelių, kiekvieną kartą reikėjo prieiti vis 

iš kitos vietos, ant batų buvo patariama užsidėti vyžas arba senus 

kaliošus (partizanai nešiodavo kareiviškus batus kurie palikdavo tipinį 

pėdsaką). Kiekvieną kartą užmaskuoti paliktus pėdsakus. Bunkeryje 

reikėdavo elgtis tyliai, nuolat pasiruošus, ginklus laikyti užtaisytus ir 

paruoštus kovai.

Bunkeriai neturėjo būti standartiniai. Partizanams buvo patari-

ama bunkerius kiekvieną kartą statyti vis kitokius, atsižvelgti į vietovę 

ir pagal esančias sąlygas bunkerį įsirengti kuo patogiau ir kuo geriau 

užmaskuoti. 

buNkeriai ir sLėPtuvės miškuose

Vieta bunkeriui, dažniausiai būdavo pasirenkama miškuose, lau-

kuose, sodybose ir aplink jas. Miškas Lietuvoje visais laikais buvo 

vieta, kurioje ištikus pavojui galima pasislėpti. Neatsitiktinai miškuose 

prieglobstį rado ir kovotojai už Lietuvos laisvę. 1944–1946 m. partizanų 

būriai įsikurdavo tiesiog miško tankumyne pasistatę įtvirtintas stovykla-

vietes. Jų būdavo įvairių: įtvirtintos apkasais su kulkosvaidžių lizdais, 

su įtvirtintomis žeminėmis, su bunkeriais ir visai paprastos – tiesiog 

ratu sustatytos kareiviškos ar iš vytelių nupintos palapinės. Po kelių 

partizaninio karo metų, maždaug apie 1946 m. kovotojai pakeitė par-

tizaninio karo taktiką, pasikeitė ir gyvenimas miškuose. Nors atskirų 
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vietovių partizanų būriai atvirose stovyklose gyveno iki pat partizaninio 

karo pabaigos, tačiau dauguma pradėjo gyventi po žeme – bunke-

riuose. Pokario metais Lietuvoje turbūt nebuvo miško ar kaimo, kuri-

ame nestovėtų partizanų bunkeris. Jie buvo statomi visur, kur tik leido 

gamtinės sąlygos.

Pasirenkant vietą štabo bunkeriui, būdavo pasirūpinta, kad tame 

rajone partizanai nevykdytų jokių kovinių akcijų, taip pat nebūtų neor-

ganizuotai besislapstančių plėšikaujančių asmenų, tai yra, kad niekas 

nesudarytų preteksto okupantams vykdyti kovinių valymo operacijų. 

Bunkeriai būdavo statomi miško tankmėje, kuo sunkiau priein-

amoje vietoje, sunkiai išbrendamoje pelkėje ar raiste, medžių tankmėje, 

krūmynuose, jaunuolyne, prie upelio, grioviuose, skardžiuose, gyvūnų 

(lapių, barsukų) olose: „bunkerėlis buvo upelio krante ir išlindimas 

įtaisytas horizontaliai – kaip lapės ola“.

Pasirenkant bunkerio vietą miške buvo svarbu ir tai, kad netoli 

būtų kovotojus remiančių civilių gyventojų sodyba. Todėl dažniausiai 

bunkerį partizanai stengdavosi pasistatyti 0,5–3 km atstumu nuo so-

dybos. Tai buvo daroma neatsitiktinai – sąlyginai netoli gyvenančiam 

rėmėjui būdavo lengviau ir greičiau perspėti apie užklupusį pavojų, per-

duoti įvairias žinias, užmaskuoti bunkerį, taip pat atnešti maisto. Gerai 

įrengti ir pritaikyti ilgesniam gyvenimui miško bunkeriai dažniausiai 

būdavo naudojami žiemą, kai ilgą laiką dėl nepalankių gamtos sąlygų 

nebuvo galima išlįsti į paviršių. Kai kurių būrių partizanai, praėjus 

šaltajam metų sezonui, savo žieminių bunkerių stengdavosi nenau-

doti – gerai užmaskuodavo ir palikdavo iki sekančios žiemos, arba 

naudodavo tik išimtiniais atvejais – pavyzdžiui, paslėpti sužeistą 

kovos draugą. Vasaromis partizanai stengdavosi vienoje vietoje il-

gai negyventi, dažnai keisdavo dislokacijos vietą, todėl išsikasdavo 

daug ir paprastų bunkerių – dažniausiai tokių, kuriuose galima greitai 

pasislėpti prasidėjus netikėtam miško „šukavimui“. Paprastus laikinus 

bunkerius dažniausiai naudodavo eiliniai partizanai. Štabo bunkeriai 

būdavo įrengti geriau, ten būdavo dirbama ir gyvenama vasaromis, 

juose nuolat gyvendavo partizanų vadai, kurie dirbdavo organizacinį 

darbą, ruošdavo ir leisdavo spaudą.

buNkeriai soDybose

Pastaruosius galima aiškiau suskirstyti į paprastesnes slėptuves 

ir sudėtingesnės statybos bunkerius. Slėptuvės paprastai būdavo 

įrengtos gyvenamosiose patalpose trobose, jos būdavo mažos ir 

naudojamos pasislėpti netikėtai užklupus priešams. Jose, kol praeis 

pavojus, slėpdavosi tiek sodybos šeimininkai, tiek kovotojai. Slėptuvės 

būdavo įrengiamos po krosnimi, po grindimis, tarp sienų, ant aukšto. 

Tokiose slėptuvėse dažniausiai nebūdavo nei gultų, nei ventiliacijos 

angų, jos būdavo labai mažos, nepatogios. Retai kurioje buvo gali-

ma atsistoti ar išsitiesti pilnu ūgiu. Vienoje Grūšlaukės (Žemaitija) 

kaimo sodyboje yra išlikusi slėptuvė po grindimis, ten „žmogus galėjo 

stovėti tik susilenkęs – į gylį po grindimis iškastas 1,20 m, o gulėti 

– tik susirietęs. 1,70 m ilgio lentos atstojo gultą. Slėptuvės plotis – 

1,40 m“, susispaudę tilpdavo 1-3 žmonės. Tokias slėptuves galėdavo 

užmaskuoti tik šeimininkai. Slėptuvė po krosnimi būdavo įrengiama 

1–2 žmonėms, patekti į slėptuvę buvo galima per krosnies angą. 

Įrengiant slėptuvę po grindimis kambaryje, būdavo iškasama duobė, 

sutvirtinami šonai. Nuo slėptuvės iki namo pamatų nuvedamos ven-

tiliacijos angos, nors kartais jų ir nebūdavo arba neįrenginėdavo, nes 

pavyzdžiui, žiemą ties ta vieta, kur išeidavo ventiliacija, apšerkšnydavo 

namo pamatai. Slėptuvei uždengti būdavo padaromas dangtis, kuris 

žmogui įlindus, būdavo uždengiamas ir užmaskuojamas. Slėptuvė po 

grindimis skyrėsi nuo bunkerio tuo, kad ji būdavo maža. Geriausiai 

užmaskuojama anga būdavo plūktinėje asloje, ją užšluodavo ir nelik-

davo nė žymės.

Bunkeriai sodybose būdavo sudėtingesnės konstrukcijos nei 

slėptuvės. Jie būdavo pritaikomi gyventi ilgesniam laikui ir statomi 

bet kurioje tam tinkamoje vietoje. „Žieminis bunkeris prie sodybos 

ant Merkio upės kranto. Įlindimo anga iš pašiūrės ir buvo aštuonių 

metrų ilgio“. Bunkerius įrengdavo klojime net keliose vietose. Iš lentų 

būdavo pastatoma medinė konstrukcija ir užmaskuojama šienu, 
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įėjimas – anga šiene, kurią besislapstantis iš vidaus užsidengdavo 

iš šieno padarytomis „durimis“. Juos statydavo tvartuose, po gyvulių 

gardais iškasdavo duobę, jos viršų uždengdavo lentomis, užpildavo 

žemėmis, šiaudais, mėšlu ir virš jos paleisdavo gyvulius. Įėjimas į tokį 

bunkerį dažniausiai būdavo užmaskuotas ėdžiomis ar loviu. Bunkerius 

taip pat įrengdavo ir virš tvarto. Svirne bunkerį įrengdavo po žeme ir 

ant viršaus užpildavo grūdus. Bulvių rūsyje statydavo panašiai kaip ir 

kitus, tačiau būdavo lengvesnis maskavimas – bulvės laikomos tam-

soje, todėl pašaliniams buvo sunku pastebėti įėjimą į bunkerį. Partiza-

nai slėpdavosi ir pirtyse. Už pirties iškasdavo žemę, įrengdavo bunkerį 

Sovietų saugumo darbuotojų nufotografuotas įėjimas į Algim-
anto apygardos štabo bunkerį Šimonių girioje. 1949 11 01. Iš   
LGGRTC archyvo.
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MGB kareivis prie sunaikinto Algimanto apygardos štabo bun-
kerio Šimonių girioje. Iš LGGRTC archyvo.
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su sienom ir lubom. Ant stogo pridėdavo sluoksnį samanų ir šiaudų, 

užpildavo smėliu, užkraudavo sluoksnį akmenų. Anga į tokį bunkerį 

būdavo iš pirties vidaus. 

Bunkeriai po lentinėmis grindimis dažniausiai būdavo įrengiami 

virtuvėse. Ten iškasdavo duobę, sutvirtindavo, įrengdavo gultus, 

darbo vietą. Ventiliacijos angas išvesdavo į pamatus. Tokio tipo bun-

kerius reikėdavo papildomai sustiprinti, kad vaikštant virš jo nelinguotų 

grindys. Įėjimo dangtis būdavo išpjaunamas iš tokių pat lentų, kad 

nesiskirtų nuo grindų ir užmaskuojamas ką nors užstatant virš angos. 

Tokioje slėptuvėje gyvendavo ir dirbdavo iki 5 žmonių. 

 Bunkeris palėpėje būdavo padaromas stogo kampuose, joje tilp-

davo keli žmonės. Tokia slėptuvė buvo nepatogi – joje galima būti tik 

susirietus ar atsigulus. Taip pat būdavo įrengiami ir prie stogo – toje 

vietoje, kur gegnės remiasi ant sienų. Bunkeriai būdavo statomi prie 

galinių namo sienų arba viename kambaryje pastatoma papildoma 

siena, o už jos atsiradusioje nišoje įrengiama slėptuvė. Statant tokį 

bunkerį reikėdavo prisitaikyti prie langų, sijų išdėstymo, stengtis daryti 

proporcingai kambariui. Ten patekdavo iš apačios pro užmaskuotas 

dureles, tai yra kambaryje būdavo padaroma anga patekimui į 

slėptuvę; taip pat per palėpę – iš palėpės įlipdavo į tarpusienį. Anga 

būdavo užmaskuojama kokiu nors baldu arba užklijuojama laikraščiais 

(tuo metu kaime sienos dažnai būdavo išklijuojamos laikraščiais). 

buNkerių ir sLėPtuvių statybos būDai

Kiekvienas partizanas turėjo savo bunkerių ir slaptaviečių statybos 

būdą, bet statybų principas, maskavimas ir įrengimas buvo panašus. 

Įtvirtinimai buvo statomi nuo pačių paprasčiausių iki labai sudėtingų, 

kuriems reikėjo išradingumo.

Iš pradžių partizanai ar ryšininkas surasdavo tinkamą vietą bunke-

riui, tuomet prasidėdavo statybos. Saugumo sumetimais bunkerį sta-

tydavo ir apie jį žinodavo tik tie partizanai ir ryšininkai, kurie ruošdavos 

jame gyventi. Prieš statydami partizanai apsirūpindavo maistu kelioms 

dienoms, iš rėmėjo pasiskolindavo darbo įrankius, kelis kastuvus, 

pjūklą, kirvį, kirtiklį. Toliau nuo bunkerio vietos prisipjaudavo tinkamų 

statybai medžių, pasiruošdavo rąstelius ir juos susiveždavo į staty-

bos vietą. Kartais partizanams statybinės medžiagos, lentų, duodavo 

rėmėjai.

Pirmiausiai būdavo pasižymimi bunkerio kontūrai, atsargiai 

nukasama miško paklotė ir pasidedama atskirai – vėliau ja būdavo 

maskuojamas pastatytas bunkeris. Tada pradedama kasti numatyto 

dydžio duobė. Iškastos žemės būdavo dedamos ant brezento, nešamos 

toliau nuo statybos vietos ir  išbarstomos bei užmaskuojamos. Jei ne-

toliese tekėdavo upelis, tai iškastą gruntą išberdavo į jį. 

Duobė bunkeriui , priklausomai nuo grunto, būdavo kasama 

vieną ar dvi dienas. Dažniausiai kasdavo naktimis, o dieną ilsėdavosi 

ir saugodavo, kad kas neužtiktų. Statyti ilgiau nei kelias dienas 

buvo pavojinga. Bunkerio vidų įrengdavo vėliau, kai jis jau būdavo 

pastatytas ir užmaskuotas. Dirbant prie bunkerio statybos vyrai pa-

siskirstydavo pareigomis – stipresni kasdavo, o silpnesni ar dėl kokių 

nors priežasčių negalintys dirbti (sužeisti ar dėl vyresnio amžiaus) 

budėdavo sargyboje, ruošdavo maistą, atlikdavo pagalbinius darbus. 

Jeigu statant bunkerį kas nors užtikdavo ar tiesiog pamatydavo, kad 

kažkas ten vyksta, partizanai darbą dažniausiai nutraukdavo ir pasi-

traukdavo iš tos vietos. Būdavo ir taip, kad kam nors užtikus statybas, 

partizanai jį tik įspėdavo ir, rizikuodami būti išduoti, likdavo gyventi 

pastebėtame bunkeryje.

„Globėjas paruošė reikiamą kiekį medžiagos bunkerio statybai. 

Vieta toliau nuo gyvenvietės ir vandens – tokia vieta mažiau tikėtina, 

kad ras rusai. Statyba vyko gegužės pirmą. Iš vakaro apsirūpinę kas-

tuvais, tik prašvitus ryte pradėjo kasti. Iki pusryčių jau buvo beveik 

iškastas. Po pusryčių beveik baigė kasti. Medžiaga bunkerio statybai 

buvo atvežta vežimu ir sukrauta toliau nuo statybos vietos. Arčiau 

privažiuot pavojinga nes galėjo likti pėdsakai.  Pavakare kasimo dar-

bas buvo baigtas. Buvo sutvarkyti rėmai, išgrįstos sienos ir pusiau 

uždengtos lubos. Kitą dieną prašvitus – darbas toliau, – prie pat bun-

kerio padarė įlindimo angą, jos viršuje padarė dangtį kurį užmaskavo 
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ėgliu. Užmaskavo bunkerio viršų ir apsodino sausais ėgliais, suderino 

su aplinka. Viduje įrengė dviejų aukštų gultus. Galėjo laisvai miegoti 

šeši vyrai. Prie sienos pritvirtino nedidelį stalelį. Iš plytų buvo sumūryta 

krosnelė – jos kaminėlį išvedė laukan, kelis centimetrus žemiau žemės 

paviršiaus, dėl to, kad kaminėlio viršus maskuojamas tinkleliu su 

kankorėžiais – prieš kūrenant nuimamas, o baigus uždedamas. Tin-

kamiausias kuras – sudžiūvę ėgliai, iš jų didelė kaitra ir mažai dūmų. 

Geriamo vandens atsinešdavo bidonu iš šulinio. Judėjimas vykdavo 

naktimis. – miške augo baltosios samanos, kurias sumynus nelikdavo 

Bunkeris vienam žmogui, įrengtas po akmenimis. (iš KGB 
sudaryto albumo). Skaičiumi pažymėta: 1 - įėjimo dangtis, 2 - 
įėjimas, 3 - gultai. Iš LGGRTC archyvo.
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pėdsako. O dieną jos sauso ir sutrupėdavo – kelis kartus perėjus lik-

davo aiškus takas.  Dokumentams ir šiukšlėms slėpti buvo iškastos 

kelios gerai užmaskuotos duobės“.

Kartais dėl gruntinio vandens bunkerį kasdavo mažesnį nei buvo 

numatyta. Iškasus duobę jos kraštai kuo greičiau būdavo sutvirtinami 

rąstais, nes labai dažnai griūdavo statomo bunkerio sienos. Tokiu 

atveju statybos prasidėdavo iš naujo. Reikėdavo labiau skubėti, nes 

būdavo gaištamas statybai skirtas laikas. 

Statant įtvirtinimą tuo pat metu būdavo įrengiamos ventiliacijos 

angos, anga kaminui, iškasamas įėjimas į bunkerį. Kai kurie bunkeriai 

Tauro apygardos partizanai Juozas Ališauskas-Klaidas (žuvo 
1949 m.), Algimantas Matusevičius-Neptūnas (žuvo 1950 06 22) 
ir partizanė Vėtra išmeta smėlį iš gyvenamojo namo, kuriame 
rengiama partizanų slėptuvė. 1949 06 02. Iš LGGRTC archyvo.
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turėdavo atsarginius išėjimus, kurie būdavo numatyti naudoti tik pavo-

jaus atveju. Bunkerių ventiliacijos angas darydavo iš lentų. Vėliau, 

tobulėjant statyboms, kai kuriose vietovėse buvo naudojamas grąžtas, 

padarytas iš sulenkto kastuvo, kuris buvo uždėtas ant ilgo koto. Tokiu 

būdu buvo galima padaryti daugiau ventiliacijos angų. „Vanagas 

parnešė iš Žemaitijos naują angų orui kasimo metodą. Iš kastuvo 

padaromas grąžtas, kuris užmaunamas ant ilgo koto su rankena. Su 

tokiu grąžtu angas galima gręžti 5–6 m ir jos yra tokios didelės, kad 

šuo pro jas gali pralysti“. Įėjimo dangtis būdavo maskuojamas taip, 

kad nesiskirtų nuo aplinkos – užsodinamos samanos arba medelis, 

dažniausiai nedidelė eglutė. Kartais dangtis būdavo padaromas iš 

seno kelmo. Ventiliacijos angos ir kaminas būdavo užmaskuojami, 

išvedant juos į eglių tankumyną, į krūmus, taip pat padarydavo iš 

tuščiavidurio medžio kamieno ir panašiai.

Bunkerio „stogo“ statyba buvo vienas kruopščiausių ir svarbiausių 

statybos etapų. Dažnai nuo stogo priklausė bunkerio ir jame 

pasislėpusių partizanų likimas. Svarbiausia buvo pastatyti tvirtą, gerai 

užmaskuotą stogą. Ant stogo būdavo užpilamas papildomas sluoksnis 

akmenų, kelmų, kartais uždengdavo toliu ar skarda. Ant jų uždėdavo 

prieš tai nukastą miško paklotę, papildomai užberdavo spygliais, ap-

sodindavo medeliais, krūmais, gėlėmis. 

Pastačius bunkerį jis būdavo išbandomas – keli partizanai įlįsdavo 

į bunkerį, užsimaskuodavo ir viduje šaudydavo iš įvairių ginklų, o 

viršuje esantys iš įvairių atstumų klausydavo kaip girdisi šūvių aidas. 

Šaudymas iš ginklų buvo reikalingas, tam, kad patikrintų įtvirtinimo 

akustiką – juk viduje būdavo dirbama ir spausdinimo mašinėle ir ki-

tokiais spausdinimo prietaisais, taip pat būdavo naudojamasi radijo 

ryšiu ir, be abejo, kalbamasi tarpusavy. Todėl gera bunkerio akustika 

būdavo labai svarbu. Viduje esantys partizanai klausydavosi, kaip ir iš 

kokio atstumo girdisi kolegų žingsniai. 

Vanago atsiminimuose aprašoma bunkerio prie sodybos statyba: 

„pirmiausiai išrausiama duobė. Visas gruntas išnešiojamas ir išbarsto-

mas, taip kad nesukeltų įtarimo. Sutvirtinamas ir likęs gruntas užpila-

mas ant bunkerio stogo. Viskas padaroma kaip buvo iki statybos. Ant 

angos dangtelio buvo pritaisytas kadugys, kuris buvo keičiamas, kai 

imdavo džiūti. Bunkeris buvo pavadintas Birutė“.

Šalia pagrindinio bunkerio būdavo iškasami keli mažesni bunke-

riukai – slėptuvės, kurie buvo skirti paslėpti maisto atsargoms, amu-

nicijai, šiukšlėms iš pagrindinio bunkerio bei daiktai, kurių partizanai, 

traukdamiesi iš apsupimo, negalėjo neštis su savimi. Tai dažniausiai 

būdavo rašomoji mašinėlė, rotatorius, popierius, atspausdinti laikraš-

čiai, atsišaukimai, dažai ir kitokie spausdinimo reikmenys.

Partizanų būrys turėdavo po kelis bunkerius, nutolusius vienas 

nuo kito kelių kilometrų atstumu. Juos naudodavo paslėpti ryšinin-

kams, kitų būrių partizanams, kuriems nenorėdavo rodyti pagrindinio 

bunkerio vietos bei tam atvejus, jei būtų išduotas pagrindinis bunkeris 

ir reiktų persikelti į kitą vietą. Sudėtinga būdavo išsikasti naują bunke-

rį ir žiemą, kai žemė būdavo labai įšalus. „Partizano Žaibo slėptuvė 

vadavietė vadinosi „liliputas“. Slėptuvėje viskas buvo labai mažo dy-

džio – visi baldai buvo labai mažo dydžio – pritaikyti mažai slėptuvei. 

Gyveno keturiese. Slėptuvė buvo maža, nes reikėjo išsikasti žiemą, 

kai žemė buvo įšalus“.

Vieną iš sudėtingiausių bunkerių turėjo įsirengęs vienas iš Dai-

navos apygardos vadovų Dominykas Jėčius–Ąžuolis: „prie gilaus 

griovio, kurio dugnu tekėjo vos pėdas apsemiantis šaltinis, kranto 

šlaite buvo įrengta slėptuvė,  užmaskuota tankiomis eglėmis. Įėjimas į 

slėptuvę – tankiose eglėse, samanose buvo paslėpta grandinė, kuria 

buvo atidaromos durelės. Ir tada per jas buvo galima patekti į bunkerio 

angą. Už angos buvo dar vienos durelės, pro kurias jau patenkama 

į pačias patalpas. Bunkeryje buvo visi reikmenys spaudai gaminti. 

Gultai buvo dviejose vietose – vieni darbo kambaryje, kiti virtuvėje, 

kuri buvo atskirta pasieniu. Dar kiek aukščiau į krantą buvo mažas 

kambarėlis – maistui susidėt. Slėptuvės viršuje vietoj kaminėlio buvo 

įtaisytas aukštas tuščiaviduris drebulės kamienas. Žiemą iš bunkerio 

buvo išlendama atidarius dureles, buvo iškišamas specialus suolelis, 

kurio vienas galas buvo nuleidžiamas į upelį, ir vyrai užsidėję guminius 



XX amŽiaus FortiFikacija lietuVoje

172

batus nučiuoždavo į vandenį. Ir upeliu nueidavo kelis šimtus metrų iki 

keliuko. Pėdsakų niekas nerasdavo. Sugrįždavo tuo pačiu būdu, tik 

reikdavo į bunkerį užšliaužti“.

buNkerio ir sLėPtuvės ĮreNGimas

Dažniausiai tai būdavo viena patalpa, kurioje ir dirbdavo, ir mie-

godavo. Paprastai gyvendavo 2–5 partizanai, kartais, pavojaus atveju, 

bunkeryje pasislėpdavo ir daugiau. Didesnės slėptuvės būdavo štabo 

bunkeriai – juose gyvendavo daugiau kovotojų, būdavo ir daugiau pa-

talpų. Atskirai būdavo įrengiamos gyvenamosios ir darbo patalpos.

Bunkerio sienas ir lubas išklijuodavo tapetais, laikraščiais ar tie-

siog popierium. Taip darydavo dėl kelių priežasčių – kad apsisaugotų 

nuo varvančio vandens bei dėl estetinių sumetimų – norėta, kad bun-

kerio vidus primintų namus. Lubas, kad apsisaugot nuo prasisunkian-

čio vandens, kartais iškaldavo toliu. Bunkerio dugną (grindis) iškloda-

vo šiaudais, šienu arba, jei turėdavo, lentomis. 

Buvo itin svarbu, kad  bunkeryje būtų gera ventiliacija, nes nuo 

jos priklausė, ar bus pakankamai gryno oro, ar bus tinkama oro cir-

kuliacija. Tačiau dėl slaptumo gerai užmaskuotų ventiliacijos angų ir 

nepakankamo jų kiekio partizanai pastoviai susidurdavo su oro trūku-

mu. Vasaromis, kai lauke būdavo karšta,  oras ventiliuodavosi labai 

sunkiai nes bunkeryje, po žeme, būdavo šalčiau nei išorėje, o žiemą 

atvirkščiai – lauke šalta, o bunkeryje šilta. Geriau ventiliuodavosi bun-

keriai, kurie būdavo iškasti smėlėtoje žemėje, sunkiau – molingoje. 

Kartais bunkerio anga atstodavo ir ventiliacijos angą: „bunkerio anga 

visuomet buvo atvira ir maskuojama tik užstatant ją šviežiai išrauta 

tankia eglute. Viduje oro niekuomet nepritrūkdavo ir gerai girdėdavosi, 

kas dedas išorėje, lauke“.

Dėl gyvenančių partizanų iškvepiamo oro, bunkeriuose pradėda-

vo pelyti sienos, būdavo jaučiama nuolatinė drėgmė, nuo kurios parti-

zanai dažnai sirgdavo įvairiomis ligomis. Kartais būdavo taip drėgna, 

kad net nedegdavo žibalinės lempos. Ypač problemiška slėptuvėse 

būdavo gyventi pavasarį, kai pradėdavo tirpti sniegas. Bunkerio vidu-

je, nuo tirpstančio sniego, kuris prasisunkdavo pro žemes, pradėdavo 

kauptis vanduo. Nuo drėgmės atsilupdavo popieriai, kuriais būdavo 

iškaltos sienos ir lubos.

Bunkeryje būdavo sukalami kelių aukštų gultai, lentynos daiktams, 

raštinės reikmėms, ryšio priemonėms ir amunicijai pasidėti. Sukaldavo 

piramides ginklams sustatyti. Viename bunkerio kampe įrengdavo dar-

bo vietą – buvo sukalamas stalelis ant kurio pastatoma rašomoji ma-

šinėlė ir suolelis atsisėst. Sienose taip pat būdavo padaromos nišos 

susidėti maisto atsargoms. Ant sienų sukabinamos kabyklos rūbams, 

partizanai dažnai pasikabindavo kryžių, Vytį, Lietuvos vėliavą.

Bunkeryje stovėdavo krosnelė, kuri būdavo skirta patalpos šildy-

mui ir valgio gaminimui. Krosneles partizanai dažniausiai susimūryda-

vo patys arba iš kur nors atsigabendavo metalines. Šalia krosnelės 

būdavo sukrauta iš anksto pasiruoštų malkų, supjaustytų į mažas 

kaladėles, atsarga.

Bunkeriai ir slėptuvės sodyboje, skirtingai nuo miško bunkerių, 

būdavo įrengiami paprasčiau: gultai, darbo vieta, kelios kabyklos bei 

lentynos. Sodyboje būdavo ne taip sunku su maisto tiekimu, tad ne-

reikdavo turėti maisto atsargų, bei kitokių daiktų – juos paprasčiausiai 

duodavo ar paskolindavo globėjai.

Kai kuriuose bunkeriuose būdavo iškasami šulinėliai vandeniui. 

Atskiroje bunkerio vietoje, dažniausiai prie išėjimo, būdavo įrengiama 

patalpa išvietei. Tačiau ji būdavo naudojama tik gyvenant ilgesnį lai-

ką – žiemą arba apylinkėje vykstant paieškoms ir miško kratoms. Jei 

bunkeryje, atskiroje vietoje nebūdavo įrengta išvietė, tai tiesiog nau-

dodavo kibirą ar bidoną.

„Kazimieraičio žieminis bunkeris: ant upelio kranto keli metrai 

aukščiau upelio vagos, tankiame eglynėlyje. Po šakom anga panaši 

į lapės olą. Anga iš pradžių labai maža ir keturiomis vos buvo galima 

lįst. Toliau platėjo ir  galima buvo eiti net susilenkus. Anga buvo apie 

trijų metrų ilgio. Ir baigėsi labai erdviame bunkeryje. Bunkeris jokių 

pertvarų neturėjo, bet susidėjo tarsi iš trijų kambarių. Arčiausiai įlindi-

mo angos buvo geležinė krosnelė. Ji buvo naudojama maistui gaminti 
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ir šildytis. Kūrenama buvo alksninėmis malkomis – mažiausiai dūmų. 

Didelė malkų atsarga buvo sukrauta ant nenaudojamų gultų ir po jais. 

Dviaukščiai gultai buvo  pritvirtinti prie šoninių sienų ir paliktas tik siau-

ras praėjimas į darbo kambarį kuriame prie pat sienos buvo prikaltas 

didelis lentinis stalas. Bunkeris buvo 5 m ilgio ir 3 m pločio“.

Paprastai slėptuvės būdavo naudojamos ribotą laiką – ilgiau gy-

venant aplinkoje, kad ir kokie atsargūs buvo partizanai, atsirasdavo 

įvairių ženklų kurie išduodavo, kad čia vyksta gyvenimas.  

buNkerio aPrūPiNimas

Sudėtingiausios sąlygos išgyventi miško bunkeryje būdavo žie-

mos metu. Jeigu vasarą maistu partizanai dar galėdavo apsirūpinti pa-

tys (atimdavo iš stribų, komunistinei santvarkai prijaučiančių žmonių 

ar iš kolūkio), tai žiemą būdavo daug sudėtingiau. Ypač dėl netinkamų 

oro sąlygų, sniego paklotės būdavo sudėtinga nepaliekant pėdsakų 

Sleptuvės, sovietų saugumo darbuotojų aptiktos operacijos 
metu Jeznos rajone, piešinys. Bunkeris buvo įrengtos sodyboje 
tarp dviejų sandėlių bulvėms. Jis turėjo užmaskuotą įėjimą bei 
ventiliacijos angas.   Iš LGGRTC archyvo.
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vaikščioti miškais ir pamiškėm. Todėl partizanams labai svarbu būda-

vo turėti patikimą rėmėją, kuris galėtų pastoviai aprūpinti maistu. Daž-

niausiai partizanai dar prieš žiemą susirasdavo patikimą žmogų, kuris 

sutikdavo padėti, netoli jo sodybos arba sodyboje įsirengdavo bunkerį 

ar slėptuvę. Partizanai savo rėmėją aprūpindavo miltais, grūdais, at-

vesdavo kelis gyvulius ar duodavo tam tikrą sumą pinigų – taip jie 

būdavo užtikrinti, kad rėmėjas per juos nenuskurs ir jie bus aprūpinti 

maistu. Neskaitant gresiančio pavojaus, tai būdavo gera parama ir rė-

mėjui. „Žiemą partizanai ir globėjas prieidavo prie bunkerio tam tikslui 

padarytais kojokais, kurie palikdavo kiškio pėdą. Tie priedai buvo prisi-

Tauro apygardos partizanai įrenginėja požeminį bunkerį šlapioje 
vietovėje. 1948 m. liepa. Iš LGGRTC archyvo.
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rišami prie batų, nuo keliuko pasukant link bunkerio. Tokius prietaisus 

esant sniego dangai naudodavo daugelis partizanų“.

buNkerio Pritaikymas GyNybai. 

Bunkeris – tai visų pirma požeminė įtvirtinta slėptuvė, fortifikacinis 

statinys. Lietuvos partizanų bunkeriai buvo pritaikyti slėptis nuo priešo, 

aktyviai gynybai jie beveik nebuvo naudojami. Kovotojų slėptuvė buvo 

saugi iki tam tikros ribos – kol aptikdavo priešai, tada jis tapdavo spąs-

tais. Ištrūkti iš bunkerio gyviems būdavo labai mažai galimybių. 

Dažniausiai gynyba vykdyta tik nebeturint galimybių saugiai pa-

sitraukti ir pasislėpti kitoje vietoje. Pasipriešinimas įvykdavo priešui 

netikėtai suradus bunkerį. Čekistams apsupus slėptuvę, partizanai 

dažniausiai bandydavo veržtis iš apsupimo šaudydami automatiniais 

ginklais ir mėtydami granatas. Apšaudymas būdavo sukoncentruotas 

į tą vietą, pro kurią būdavo numatoma veržtis. Jeigu bunkeris būdavo 

apsuptas mažesnėmis priešų pajėgomis, paprastai dalis partizanų sė-

kmingai prasiverždavo iš apsupimo žiedo. Prasiveržusius partizanus 

tuoj pat didelėmis grupėmis pradėdavo persekioti NKVD kariuomenė.

Kai kuriuose bunkeriuose partizanai užminuodavo įėjimo angas 

bei bunkerio prieigas. Priešui aptikus bunkerį ir bandant atidaryti įėji-

mo dureles, iš vidaus būdavo susprogdinama mina, taip jos padary-

davo žalos priešui ir kažkiek palengvindavo prasiveržimą iš apsupties. 

Kartais partizanai užminuodavo ir tuščią bunkerį. Yra išlikęs vieno 

bunkerio, kuris iš anksto buvo paruoštas gynybai, aprašymas: „Algi-

manto apygardos vadavietė Šimonių girioje. Iš pačios vadavietės buvo 

iškastas ir užminuotas tunelis ežero link. Susprogdinus minas tas tu-

nelis virstų apkasu, iš kurio būtų įmanoma gintis ir bent jau tikėtis kaip 

nors prasiveržti. Tačiau 1949 m. lapkričio pradžioje išdavus ir apsupus 

šią vadavietę, negelbėjo ir toks įrengimas – visi jame buvę partizanai 

žuvo“.

Priešui apsupus bunkerį, partizanai pradėdavo naikinti vertingus 

daiktus. Pirmiausiai būdavo deginami dokumentai ir fotografijos, su-

gadinami radijo aparatai, rašomoji mašinėlė, spausdinimo įranga. Jei 

nebūdavo galimybių ištrūkti gyviems ir jei dar turėdavo pakankamai 

laiko, kovotojai suplėšydavo savo uniformas, supjaustydavo batus, 

sugadindavo ar sudaužydavo visus daiktus, kurie turėjo bent kokią 

vertę priešui.

Partizaninio karo pradžioje kai kurie partizanų būriai įsirengdavo 

ir tikrai gynybai pritaikytus įtvirtinimus–stovyklas. Tokie įtvirtinimai bū-

davo įrengiami gerai užmaskuotoje aukštumoje, su gerai įtvirtintais 

apkasais, kulkosvaidžių lizdais, pritaikyti žiedinei gynybai. Pavyzdžiui, 

„1945 m. Kazlų Rūdos miškuose kapitono Meilaus partizanai (apie 

150 vyrų) turėjo įsirengę apkasus, miške kalnagūbryje, su specialiais 

bunkeriais, kuriuose buvo sudėtos ginklų ir amunicijos atsargos“. 

Įsitvirtinę tokiuose įtvirtinimuose, partizanai pasiskirstydavo į gyny-

bos sektorius ir taip galėdavo pasipriešint ilgesnį laiką. Iš įtvirtinimų 

kovotojai traukdavosi pritrūkus amunicijos, esant dideliam sužeistų ir 

nukautų žmonių skaičiui. Prasiveržimas vykdavo bandant pramušti 

priešų apsupties žiedą vienoje vietoje arba vienas gynybos sektorius 

gindavosi, o kiti tuo metu traukdavosi iš apsupimo. 

Kartais, partizanai įsirengdami bunkerius namo rūsyje, pamatuo-

se pasidarydavo šaudymo angas – tokie bunkeriai gerai apsaugodavo 

kovotojus nuo priešo ugnies, tačiau juose išsilaikyti buvo įmanoma tik 

tol, kol užtekdavo amunicijos.

maskavimas

Slėptuvės užmaskavimas buvo turbūt vienas svarbiausių dalykų, 

įrengiant ir pritaikant bunkerį gyvenimui. Tik gerai užmaskuota slėp-

tuvė likdavo nepastebėta ir gelbėdavo kovotojo gyvybę. Slėptuvės 

būdavo maskuojamos taip, kad neišsiskirtų iš aplinkos, kokioje vietoje 

ji bebūtų – name, miške, pelkėje ar laukuose. Miško slėptuvę svar-

biausia būdavo užmaskuoti taip, kad niekuo nesiskirtų nuo supančios 

aplinkos. Partizanai miško bunkerius apsodindavo medeliais, krūmais, 

kuriuos nuolat pakeisdavo, nes pradėję džiūti jie galėjo atkreipti dė-

mesį. Prie bunkerio stengtasi kuo mažiau vaikščioti, kad neliktų pėd-

sakų. Laikas, kuomet buvo galima išeiti iš bunkerio priklausė ir nuo 
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miško. Pavyzdžiui, Dzūkijos miškuose yra samanų rūšis, kuri dienomis 

išdžiūsta ir per ją perėjus sutrupa, tuomet likdavo pėdsakas; jei tos 

pačios samanos šlapios – per jas galima vaikščiot, nes užmynus jos 

pačios atsistato. Sudėtingiausiai būdavo užmaskuoti su žaliomis sa-

manomis: „niekas nestatydavo po žaliomis samanomis, todėl rusai net 

neieškodavo. Ant žalių samanų likdavo aiškūs pėdsakai, todėl buvo 

pavojinga vaikščiot jomis. Užmaskuotą slėptuvę partizanai palikdavo 

„susigulėti“ kelioms savaitėms ir stebėdavo, ar niekas jos nerado“. 

Kovotojai savo stovyklas ir bunkerių prieigas dažnai palikdavo ne-

maskuotas, nes blogai užmaskuota stovykla palikdavo didesnį įtarimą. 

Jie tiesiog padarydavo taip, lyg tai būtų piemenėlių stovyklavietė ar 

kažkas panašaus.

Labai svarbu buvo maskuoti ventiliacijos angas ir dūmtraukius. Jie 

būdavo daromi iš tuščiavidurių medžio kamienų ir išvedami į medžių 

tankumyną. Ventiliacijos angos būdavo išvedamos į krūmus, aukštas 

žoles.  Kad priešas nepastebėtų dūmų, partizanai krosneles kūren-

davo sausais kadagiais, kurie degdami nerūksta. Jeigu partizanai 

turėdavo pasislėpti ilgesniam laikui (pavyzdžiui, apylinkėse prasidė-

davo masiniai okupantų siautėjimai), slėptuvę dažnai užmaskuodavo 

partizanų rėmėjas. Jei slėptuvė būdavo miške, jis uždengdavo dang-

tį, užmaskuodavo lapais, spygliais, bet kuo, kas padėtų neišsiskirt iš 

aplinkos, jei slėptuvė būdavo ariamam lauke ar sodybos kieme, tai 

rėmėjas ją paprasčiausiai užardavo ar tiesiog virš jos pravarydavo 

gyvulius. Žiemos metu miške rėmėjas taip pat dažnai maskuodavo 

partizanų pėdsakus – į arklio tempiamas roges prikraudavo šakų ir 

tiesiog pereidavo keliu, taip užbraukdamas jų pėdsakus. Jei slėptuvė 

būdavo įkurta name po grindimis, tai ją dažniausiai tiesiog užšluodavo 

ar užstatydavo kokį nors baldą. „Bunkeriukas padarytas prie pat miško 

esančiame mažame eglynėlyje. Skersai ir išilgai jis buvo ne daugiau 

kaip 100 metrų. Nuo miško eglynėlis buvo atskirtas siaurute, priau-100 metrų. Nuo miško eglynėlis buvo atskirtas siaurute, priau-metrų. Nuo miško eglynėlis buvo atskirtas siaurute, priau-

gusia viksvų, vandens pusiau apsemta pievute. Čia glūdėjo pėdsakų 

maskavimo paslaptis įeinant iš pievutės į eglynėlį. Iš pievutės šokdami 

į eglynėlį buvo nepaliekami rasos pėdsakai“.

Partizanai būdavo taip įgudę užmaskuoti bunkerius, kad net 

žinantys kur yra slėptuvė, negalėdavo jos surasti. Partizanai steng-

davosi, kad apie slėptuvę žinotų tik tie kurie joje gyveno ir rėmėjas. 

Vadavietes, tai yra slėptuves, kur gyveno vadas, dar žinodavo kitų 

būrių vadai. Dažnai partizanai žinodavo kaimyninių kovotojų būrių 

slėptuves. MVD2, NKVD daliniai retai kada rasdavo partizanų bunke-

rius, dažniausiai atsitiktinai arba kas nors išduodavo. Dažniausiai tai 

būdavo užverbuotas agentas, globėjas, kartais patys partizanai, kurie 

paimti į nelaisvę ir neiškentę kankinimų arba kitaip paveikti, išduodavo 

draugus.
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ssrs  strate G in Ės  svarB os  raket inĖs  PajĖGos   
(1959–1990)

Aleksandr Žuravliov

braNDuoLiNės ePochos PraDžioje

Branduolinio ginklo atsiradimas ir raketų įrangos vystymasis XX a. 

antrojoje pusėje tapo naujos karybos epochos pradžia. Pasikeitė 

būsimojo karo vizija, daugelyje šalių kito armijos sudėtis ir išsidėstymas. 

Šios srities „madas“ diktavo dvi supervalstybės – SSRS ir JAV. Jų 

tarpusavio priešiškumo pėdsakų galime sutikti ramių Lietuvos miestų 

ir miestelių gatvėse bei apylinkėse, kuriose dar visai neseniai buvo 

dislokuoti sovietų strateginės paskirties raketų daliniai. 

Sovietų Sąjungoje branduolinio ginklavimosi epocha prasidėjo 

1946 m. gegužės 13 d., kai SSRS Ministrų Taryba paskelbė 

nutarimą „reaktyvinio ginklavimosi klausimais“ Nr. 1017-419. 

Vienas iš šio nutarimo rezultatų – gen. mjr. Aleksandro F. Tvereckio 

(А. Ф. Тверецкий) vadovaujamo pirmojo sovietų junginio, 

apginkluoto tolimojo veikimo balistinėmis raketomis suformavimas. 

Junginys turėjo migluotą pavadinimą:  Vyriausiosios vadovybės rezervo 

(VVR) Ypatingosios paskirties brigada. Jos tikslas buvo organizuoti 

bandomuosius paleidimus, kaupti raketų ginkluotės panaudojimo 

patirtį ir sudaryti pagrindinius raketų ginkluotės naudojimo standartus. 

1950 m. gruodį buvo suformuota antroji ypatingos paskirties 

brigada, o 1951–1955 m. laikotarpiu – dar penki junginiai, tuo metu 

pavadinti VVR Inžinerinėmis brigadomis. Formaliai jie buvo artilerinių 

dalinių sudedamoji dalis ir buvo pavaldūs Sovietų armijos artilerijos 

vadui per specialiai tam sukurto štabo skyrių. 1955 m. kovą įvestos 

SSRS Krašto apsaugos ministro pareigos specialiojo apsiginklavimo 

ir reaktyvinės technikos klausimais. Šios pareigos buvo suteiktos 

artilerijos maršalui Mitrofanui I. Nedelinui (М. И. Неделин). Taip 

pat įkurtas reaktyvinių dalinių štabas. Pradžioje inžinerinės VVR 

brigados buvo apginkluojamos 270 ir 600 km nuotolio balistinėmis 

raketomis R-1 ir R-2 (vyr. konstruktorius – Sergejus P. Korolevas 

(С. П. Королев)), kurių galvutėse buvo paprastoji sprogstamoji 

medžiaga. Tačiau jau 50-jų metų antroje pusėje  ginkluotėje 

pradėtos naudoti balistinės vidutinio nuotolio raketos (BVNR) R-5M 

(vyr. konstruktorius – S. P. Korolevas), kurių veikimo nuotolis siekė 

1200 km, o jų kovinėje galvutėje buvo branduolinis užtaisas.   Būtent 

su šiomis strateginės paskirties raketomis SSRS susijusi sąvokos 

–„raketinė branduolinė ginkluotė“ – atsiradimas. Inžinerinių brigadų 

skaičius nuolat augo, o pačios brigados vis dažniau gaudavo 

konkrečių užduočių dėl stambių priešo karinių grupuočių sunaikinimo 

europiniame karo veiksmų teatre branduolinio karo atveju. 1959 m. 

ginkluotėje pradėjus naudoti 2000 km nuotolio BVNR kompleksą R-12 

(vyr. konstruktorius – Michailas K. Jangelis (М.К. Янгель)), 

junginių veiksmus karo atveju planuota vykdyti griežtai centralizuotai 

– tik aukščiausiosios vadovybės įsakymu buvo galima juos paskirti į 

frontą. Tiesioginis vadovavimas inžinerinėmis brigadomis fronte turėjo 

būti vykdomas per fronto artilerijos vadus. Tuo pat metu prasidėjo 

naujų organizacinių junginių - VVR inžinerinių pulkų, kurių kiekvienas 

buvo ginkluotas keturiomis raketomis, formavimas. Neturinčios 

strateginės reikšmės 77-oji, 90-oji, ir 233-oji inžinerinės brigados, 

aprūpintos operatyviosiomis taktinėmis raketomis R-11, buvo 

perduotos sausumos pajėgoms. Atsirado pirmasis Tarpžemynėmis 

balistinėmis raketomis (TBR) R-7 ginkluotas junginys  – tai buvo 

pulk. Michailo G. Grigorjevo (М. Г. Григорьев) vadovaujamas 

objektas, gavęs sąlyginį pavadinimą „Angara“. Iki to laiko raketinių 

dalinių įgulos jau buvo įvykdžiusios daugiau nei 150 mokomųjų–karinių 
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paleidimų ir tuo pačiu sukaupusios nemažai patirties ekspoatuojant 

įvairią raketinę ginkluotę, – nuo vokiškų trofėjinių Fau-2 iki naujausių 

sovietinių BVNR R-12 ir TBR R-7, galinčių turėti branduolinių užtaisų.

1958 m. rugsėjį Baikonūro (Байконур) poligone įvyko raketinės 

technikos paroda, skirta Sovietų sąjungos Komunistų partijos Centro 

komiteto ir vyriausybės nariams. Ji buvo pradėta nuo BVNR R-12 

paleidimo. Po to vyriausiasis artilerijos maršalas M. Nedelinas 

ir reaktyvinių dalinių štabo vadas, gen. leit. M. A. Nikolskis 

((М. А. Никольский) pranešė apie naujos ginkluotės galimybes, 

perspektyvas, jos tolimesnį vystymąsi, teoriškai pagrindė poreikį 

sukurti naują pajėgų rūšį, kuri galės užtikrinti strateginį stabilumą. 

1959 m. pabaigoje SSRS karinių pajėgų sudėtyje buvo vienas 

TBR junginys, keletas inžinerinių brigadų ir daugiau nei 20 VVR 

inžinerinių pulkų, kurie daugiausia buvo išsidėstę šalies vakaruose ir 

apginkluoti BVNR. Pusė šių pulkų įėjo į Karinių oro pajėgų Tolimosios 

aviacijos sudėtį, kas sąlygojo nenormalią padėtį, nes raketiniai 

daliniai ir junginiai pakluso dviems skirtingiems vadams, kas labai 

sunkino šių dalinių ir junginių efektyvų panaudojimą bei plėtrą. Dėl 

to 1959 m. gruodžio 17 d. Sovietų sąjungos vyriausybės nutarimu 

Nr. 1384-615 buvo sukurta visiškai nauja savarankiška karinių pajėgų 

rūšis – Strateginės paskirties raketinės pajėgos (SPRP), galėjusios 

spręsti strateginius uždavinius bet kokiose geografinėse vietovėse ir 

bet kokiuose karinių veiksmų teatruose. Į jų pareigas įėjo balistinių 

raketų kasdieninės eksploatacijos uždaviniai taikos metu, o taip pat 

paleidimų organizavimas ir vykdymas pagal Vyriausiojo vado įsakymus 

prasidėjus mokymams ar plataus masto kariniams veiksmams. 

Atsiradus naujoms galimybėms buvo kuriama Sovietų Sąjungos karo 

doktrina. Jos pagrindinius nuostatus kiek vėliau suformulavo valstybės 

vadovas N. Chruščiovas, 1960 m. sausio 14 d. Aukščiausiojoje SSRS 

taryboje padaręs pareiškimą: „Nusiginklavimas, siekiant tvirtos taikos 

ir draugystės“. Centrinę vietą karo strategijoje buvo užėmusios 

balistinės raketos, kurios tapo lemiamu veikimo faktoriumi karo atveju. 

Galimi būsimųjų konfliktų scenarijai pradėti planuoti nuo masyvaus 

branduolinio antpuolio, kur raketinės pajėgos vaidino lemiamą 

vaidmenį. Pirmuoju SPRP vadu tapo vyriausiasis artilerijos maršalas 

M. I. Nedelinas. 1959 m. gruodžio 31 d. buvo suformuotas Vyriausias 

raketinių pajėgų štabas, centrinis komandinis punktas su skaičiavimo 

centru ir ryšio mazgu, Vyriausioji raketinės ginkluotės valdyba, Karinio 

parengimo valdyba ir kitos tarnybos. 1960 m. birželio 22 d. buvo sukurta 

naujos karinių pajėgų rūšies Karo taryba ir buvo priimti SPRP dalinių 

Raketa R12 su mokomąja galvute starto pozicijoje. Ruošiamasi 
kuro užpilimui. 324 -asis rakėtinis pulkas, Ukmergės rajonas. 
1989 m. Iš Andrejaus Javnašano archyvo.
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bei poskyrių karinio budėjimo nuostatai. Strateginėje, operatyviojoje ir 

taktinėje grandyse suformuoti valdymo organai bei punktai, įdiegtos 

automatizuotos ryšio, karinių pajėgų ir lėšų valdymo sistemos. 

Tiesiogiai raketinėms pajėgoms priklausė inžineriniai junginiai 

(anksčiau paklusę Krašto apsaugos ministro pavaduotojui ginkluotės 

ir reaktyvinės technikos klausimais), raketiniai pulkai, 3 karinių oro 

pajėgų divizijų valdybos, raketinės ginkluotės arsenalai, specialiosios 

ginkluotės bazės ir sandėliai, objektas „Angara“ (būsimasis 53-asis 

raketinės ir kosminės ginkluotės mokslinių tyrimų centras Plesecke), 

4-asis valstybinis centrinis poligonas Kapustin Jare, 5-asis bandymų 

ir mokslinių tyrimų poligonas Baikonūre, mokslinė bandymų stotis 

Kamčiatkoje ir 4-asis mokslinių tyrimų institutas Bolševe (Maskvos 

apskrityje). Branduolinio aprūpinimo klausimais užsiimdavo specialieji 

daliniai, priklausantys Gynybos ministerijos 12-ajai Vyriausiajai valdybai, 

vadovaujamai inžinerinės-techninės tarnybos gen. leit. V. A. Boliatko 

(В. А. Болятко). Jie buvo tiesiogiai atsakingi už branduolinių 

atsargų būklę, saugojimo ir naudojimo infrastruktūrą. Vėliau 1960–

1961 m. įvyko paskutinis stambus SPRP koregavimas. Karinių oro 

pajėgų tolimosios aviacijos valdybų pagrindu buvo suformuotos 

raketinės armijos, į kurių sudėtį įėjo BVNR apginkluoti junginiai. 

Inžinerinės brigados ir VVR pulkai reorganizuoti į BVNR apginkluotas 

raketines divizijas, o mokomieji artilerijos poligonai ir TBR brigados – į 

raketinius korpusus ir divizijas. Taip buvo suformuotos dvi skirtingos 

raketinių dalinių grupės. Vienai priklausė taktinio nuotolio raketos, kitai 

– strateginės arba tarpžemyninio nuotolio raketos. Pagrindinis BVNR 

junginių kovinis vienetas buvo raketinis divizionas, o TBR junginiuose 

– raketinis pulkas. 

Taigi, per labai trumpą stambių organizacinių pokyčių ir spartų 

technikos kaitos laikotarpį beveik „žaislinė” brigada tapo nauja ir 

labai galinga karinių pajėgų rūšimi. Kaip iš tikrųjų atrodė SSRS 

SPRP, pasibaigus pagrindiniams organizaciniams įvykiams iki pat 

XX a. aštuntojo dešimtmečio? Tai buvo šešios raketinės armijos, kurių 

kiekviena susidėjo iš keleto divizijų. Divizija, savo ruoštu, susidėjo iš 

3–5 pulkų, o kiekvienas pulkas iš 3, rečiau – 2 divizionų. Taip divizionas 

turėjo 3–4, pulkas – maždaug 8–12, o standartinė divizija – daugiau, 

negu 40 įvairių tipų balistinių raketų paleidimo įrenginių. 

strateGiNės Paskirties GiNkLuotė Lietuvoje

 SPRP junginiai, išsidėstę Pskovo ir Kaliningrado srityse, taip pat 

Baltarusijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje priklausė 5-ajai raketinei 

armijai, Ši armija buvo sufomuota Smolenske 1960 m. rugsėjo 1 d 

Karinių oro pajėgų tolimosios aviacijos 50-osios oro armijos pagrindu,  

dėl to neoficialiai vadinta „Smolensko“. Jos pirmuoju vadu tapo aviacijos 

gen. leit. Fiodoras I. Dobyšas (Ф. И. Добыш), savo pareigas ėjęs iki 

Įejimas į šachtinio paleidimo įtaiso “Dvina” technologinį bloką. 
79-asis raketinis pulkas, divizionas Plokštinėje. 
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Išorinė raketos viršutinės dalies apžiūra reglamento grupės  
dirbtuvėse. Tauragės raj. 1988 m. Iš Andrejaus Javnašano ar-
chyvo.
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1972 m, kol jau būdamas generolu pulkininku, buvo išleistas į atsargą. 

Po jo šiai armijai vadovavo generolai K. V. Gerčikas (К. В. Герчик), 

J. A. Žukovas (Ю. А. Жуков), N. N Kotlovcevas (Н. Н. Котловцев) ir kiti. 

Lietuvos teritorijoje buvo dislokuoti du „Smolensko“ armijos junginiai: 

Karmėlavoje išsidėstė 58-oji Melitopolio Raudonosios vėliavos 

Suvorovo ordino antro laipsnio raketinė divizija, o Šiauliuose – 29-oji 

gvardijos Vitebsko Lenino  ir Raudonosios vėliavos ordinų raketinė 

divizija (čia ir toliau kalbant apie dalinių dislokaciją sąvokos „divizija“ 

ir „pulkas“ reiškia struktūrų valdymą – tai štabai, turintys atitinkamus 

transportinius, operatyviuosius, etatinius ir kitokius padalinius). 

29-oji „šiauLių“ Divizija

„Šiaulių“ junginys sukurtas 1952 m., kai Kapustin Jaro poligone 

buvo suformuota 54-oji ypatingosios paskirties VVR brigada, 

vadovaujama artilerijos gen. mjr. P. Kolesnikovo (П. В. Колесников). 

1953 kovo viduryje šios brigados pavadinimas pakeistas į 85-oji VVR 

inžinerinė brigada. Po keleto metų ši brigada perkelta į Tauragės 

rajoną, kur reorganizuota į SPRP raketinę diviziją. Visi pertvarkymai 

vykdyti vienos iš seniausių Sovietų armijos šaulių divizijų valdymo 

pagrindu, todėl pagal egzistavusią tradiciją jos pavadinimas ir nuopelnai 

perėjo naujam raketiniam junginiui. Šis junginys taip pat „paveldėjo“ ir 

turiningą istoriją, kuri prasidėjo 1921 m., kai partizanų rikiuočių ir karinių 

kariaunų pagrindu buvo suformuotas atskiras Armėnų pulkas, greitai 

virtęs 1-ąja Armėnų šaulių brigada, o dar vėliau – Armėnų kalnų šaulių 

divizija. 1935 m. ji gavo K. E. Vorošilovo (К. Е. Ворошилов) divizijos 

vardą, o Užkaukazės karinės apskrities 15 metų sukakties proga, 

divizija buvo apdovanota „Raudonosios vėliavos“ ordinu. Nuo 1936 m. 

ji vadinosi K. E. Vorošilovo raudonosios vėliavos Armėnijos kalnų 

šaulių divizija. 1940 m. iš šio pavadinimo pašalintas žodis „Armėnijos“, 

o dar po metų – žodis „kalnų“. Po Stalingrado mūšio divizija tapo 51-

ąja gvardijos divizija, 1943 m. ji gauna Lenino ordiną, dar po metų 

garbingą vardą „Vitebsko“, o jos vardu iki šių dienų vadinama viena 

iš Volgogrado gatvių. 1960 m. kaip jau buvo paminėta, 51-osios K. 

E. Vorošilovo Vitebsko gvardijos Raudonosios vėliavos Lenino Ordino 

šaulių divizija kartu su VVR 85-osios inžinerinės brigados sąstatu bei 

materialine dalimi tampa pagrindu 29-osios SPRP raketinės divizijos 

formavimui. Jos pirmuoju vadu tapo pulkininkas A. Kolesovas. tais 

pačiais metais 29-oji raketinė divizija buvo prijungta prie „Smolensko“ 

armijos sudėties. 1961 m. divizijos valdyba persikraustė iš Tauragės 

į Šiaulius. 

Pradinis egzistavimo periodas iškėlė šiam junginiui gana sunkų 

uždavinį, – įvairios rūšies karinių pajėgų pagrindu per gana trumpą 

laiką suformuoti 5 pilnaverčius raketinius pulkus ir pradėti kovinį 

budėjimą prie Paplakos, Jelgavos, Duobelės, Priekulės ir Plungės 

ŠPĮ “Dvina”. Įrenginių valdymo komutacinės spintos likučiai
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miestų (Latvijoje ir Lietuvoje). 79-asis „Plungės“ ir 867-asis „Duobelės“ 

raketiniai pulkai buvo formuojami tolimosios ir fronto aviacijos 

pagrindais, 307-asis „Jelgavos“ pulkas – tankų pulko pagrindu, o 

115-asis „Paplakos“ raketinis pulkas savo sudėtyje turėjo praktiškai 

visų karinių pajėgų atstovus. Įgulos parengimas sudėtingai raketinei 

specialybei buvo vykdomas poligonų mokymo centruose, pramonės 

įstaigose, karinio apmokymo įstaigų organizuotuose kursuose, 

specializuotos instruktorių grupės juos vedė tiesiogiai daliniuose. 

Nežiūrint į rimtus sunkumus, pulkų formavimo uždavinys buvo įveiktas 

labai sėkmingai – 29-osios raketinės divizijos padaliniai dar ilgai buvo 

laikomi pačiais geriausiais ir pažangiausiais visame SPRP ir pirmieji 

ŠPĮ “Dvina”. Oro ventiliacijos ir kondecionavimo sistemos 
likučiai. 
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Raketa R12 juda paleidimo stalo link. Atliekamas sudėtingas 
daugiatonio vilkiko manevravimas. Ukmergės raj. 1989 m. Iš An-
drejaus Javnašano archyvo.
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gaudavo naujausią techniką, pavyzdžiui, „Plungės“ 79-asis raketų 

pulkas buvo tarp pirmųjų SPRP padalinių, apginkluotų BVNR R-12 

ir jau 1960 m. viduryje vienas iš jo divizionų atliko karinį budėjimą, 

disponuodamas naujuoju raketų kompleksu. To paties pulko pozicijose 

1963 m. sausio 1 d. pirmą kartą SSRS istorijoje buvo pastatyti šachtiniai 

paleidimo įrenginiai (ŠPĮ), kuriuose likus metams iki oficialaus 

naudojimo gynybai pradžios buvo įstatyti naujosios BVNR R-12U. 

Savo ruožtu, pirmasis 344-ojo „Priekulės“ raketinio pulko divizionas 

tarp pirmųjų dviejų SPRP padalinių buvo apginkluotas BVNR R-14 ir 

1962 m. sausio 1 d. pradėtas naudoti kariniam budėjimui. O dar po 

metų kituose to paties pulko divizionuose kariniam budėjimui buvo 

įrengtos pirmosios SPRP šachtinio bazavimo BVNR R-14U. 

Be pirmumo naudojant naują techniką, 29-osios „Šiaulių“ raketų 

divizijos daliniai taip pat tiesiogiai dalyvavo daugelyje reikšmingų 

to meto įvykių. Užtenka paminėti „Karibų krizę“, kurios pasekoje 

pasaulyje vos neprasidėjo branduolinis karas ir kuriame  SPRP buvo 

vienu iš pagrindinių veikėjų. Plataus masto sovietų branduolinio 

ginklo išdėstymo Kuboje akcija turėjo kodinį pavadinimą – „strateginė 

operacija Anadyrė“ (rus. Анадырь). Jos vykdymui, remiantis Gynybos 

ministerijos direktyva Nr.75273-OV nuo 1962 m. liepos 13 d. specialiai 

suformuota I. D. Stacenko (И. Д. Стаценко) vadovaujama 51-oji 

raketinė divizija, į kurios sudėtį įtrauktas 79-asis „Plungės“ pulkas su 

jam suteikta lauko remonto ir technikos baze. 1962 m. rugpjūčio 10 d. 

pradėtas geležinkelio ešelonų krovimas, kurios nedelsiant išvyko į 

vieną Juodosios jūros uostą. Jau po mėnesio, rugsėjo 9 d., „Plungės“ 

raketų pulkas, vadovaujamas pulk. I. C. Sidorovo (И. С. Сидоров) 

laivu „Omskas“ atvyksta į Kubos uostą Kasilda. Spalio 20 d. šis pulkas 

buvo pirmasis pilnai paruoštas kariniams veiksmams: gavus įsakymą 

10 valandų bėgyje galėjo įvykti raketų su branduolinėmis galvutėmis 

paleidimas. „Plungės“ pulkas jau turėjo mokomųjų raketų šaudymų 

patirties poligone, todėl savo užduotį galėjo atlikti be priekaištų. 

Laimei, to neprireikė. Konfliktas tarp SSRS ir JAV buvo išspręstas 

diplomatinėmis priemonėmis ir jau 1962 m. spalio 28 d., Gynybos 

ministerija išleido direktyvą Nr. 76665, kurioje buvo įsakyta demontuoti 

startines raketų pozicijas, o 51-ąją raketinę diviziją gražinti į Sovietų 

Sąjungą. 1962 m. spalio 29–31 d. demontavimas buvo visiškai 

pabaigtas, o gruodžio 12 d. pasibaigė kareivių ir technikos išvedimas. 

Tomis dienomis, kai „Plungės“ pulkas tik ruošėsi išvykti į Kubą, 

kitas „Šiaulių“ divizijos padalinys (pirmasis 344-ojo „Priekulės“ pulko 

divizionas) išvyko visiškai priešinga kryptimi vykdyti operacijos „Tulpė“ 

(rus. Тюльпан). 1962 m. rugsėjį vykusioje operacijoje divizionas 

įvykdė keletą branduolinėmis galvutėmis užtaisytų BVNR R-14 

paleidimų. Lauko starto pozicija buvo išdėstyta Jasnajos geležinkelio 

stoties rajone (kiek į pietus nuo Čitos miesto), o taikiniu tapo kariniai 

ŠPĮ “Dvina”. Šachtos viršutinės dalies praplatėjimas, skirtas  
pašalinti degimo dujų srautą nuo kylančios raketos.
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laukai Naujosios Žemės salos poligone. Vieno sprogimų galingumas 

siekė beveik 2 megatonas. 

Maždaug nuo septintojo dešimtmečio vidurio, sumažėjus 

įtampai tarptautinėje arenoje ir uždraudus branduolinius bandymus, 

karinė tarnyba BVNR daliniuose taip pat nusistovėjo. Sudėtingiausiu 

išbandymu dalinių įgulai liko išvykos į Kapustin Jaro poligoną 

mokomiesiems kariniams paleidimams. Karo veteranas atsargos 

pulk. gen. J. P. Zabegailovas (Ю. П. Забегайлов) prisimena vieną 

iš to meto akimirkų: „1964 m. liepą oro temperatūra pakildavo iki 

40° šilumos pagal Celsijų. Raketos užtaisymo metu pozicijose 

oras nejudėjo, apie 1–1,5 m virš žemės paviršiaus laikėsi geltonas 

ŠPĮ “Dvina”. Dizelinio variklio bei elektros generatoriaus likučiai.   
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Raketa R12 pastatyta ant paleidimo stalo ir pakelta į vertikalią 
padėtį. Vykdomas variklių įrengimų patikrinimas. Ukmergės raj. 
1989 m. Iš Andrejaus Javnašano archyvo.
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oksidatoriaus debesis, sklindantis iš užtaisymo įrenginių drenažų. 

Baterijos įgula dirbo tik su dujokaukėmis ir apsauginiais rūbais, kuriuos 

vilkėjo tiesiai ant nuogo kūno, nes kitaip nebūtų įmanoma ištverti nė 

minutės. Kas 4–5 min. kariai, seržantai ir karininkai pribėgdavo prie 

vandenvežio, atidengdavo apsauginio kostiumo gaubtuvą, ir vidun 

iš laistymo žarnos įsipildavo 1–2 kibirus šalto vandens. Taip buvo 

gelbėjamasi nuo persikaitinimo. Po 5 min. kūnas po apsauginiais 

rūbais vėl išdžiūdavo <...>“. Antroje septintojo dešimtmečio pusėje 

įvyko „Šiaulių“ divizijos įgulos pasikeitimų, nes buvo šalinami iš 

ginkluotės techniškai ir morališkai pasenę BVNR R-5, buvo bandoma 

nauju raketų kompleksu „Temp-S“ (rus. Темп-С) apginkluoti 115-ąjį 

Paplasko pulką. Tačiau dėl mažo šaudymo nuotolio (apie 1000 km) šio 

komplekso SPRP nepripažino ir perdavė sausumos pajėgoms. Naujų 

startinių pozicijų statyba Paplakos rajone buvo nutraukta, pulkas 

buvo išformuotas, o diviziono teritorijos buvo perduotos karinėms jūrų 

pajėgoms, kurios turimus statinius naudojo kaip radijo ryšio centrą. 

1974 m. „Šiaulių“ divizija užėmė pirmąją vietą pagal karinį pasiruošimą 

tarp BVNR junginių. Ji buvo apdovanota SSRS Gynybos ministerijos 

vėliava, kurią įteikė SPRP vyriausiasis vadas armijos generolas 

V. F. Tolubko (В. Ф. Толубко). 

58-oji „karmeLavos“ Divizija

Antrojo SPRP junginio, išsidėsčiusio Lietuvoje – 58-osios 

Melitopolio Raudonosios vėliavos Suvorovo Antrojo laipsnio ordino 

raketinės divizijos istorija daug kuo panaši į kitų, tokių pat junginių. 

Sukurta 1961 m. 265-osios naikintuvų divizijos pagrindu ir „paveldėjusi“ 

pavadinimą bei nuopelnus, ji susidėjo tik iš 3 raketinių pulkų, apginkluotų 

BVNR R-12. Pirmasis junginio vadas buvo pulk. D. F. Pisarevskis 

(Д. Ф. Писаревский). Divizijos pulkai dislokavosi Tauragėje, 

Karmėlavoje ir Ukmergėje. Kiekvienas iš šių pulkų turėjo tik po 

2 antžeminius divizionus. „Tauragės“ pulkas buvo formuojamas 165-

ojo gvardijos Polocko Kutuzovo ordino šaulių pulko ir vieno iš inžinerinių 

brigadų diviziono materialinės bazės pagrindu. Jo pirmuoju vadu tapo 

pulk. G. D. Gavrilovas (Г. Д. Гаврилов). Pilnas „Tauragės“ pulko 

pavadinimas buvo 637-asis 50-mečio VLKJS vardo Polocko gvardijos 

Kutuzovo ordino strateginės paskirties raketinis pulkas. Kitas, 324-

asis raketinis pulkas iš buvo suformuotas 1959 m. spalio 1 d. Uralsko 

mieste Pavolgio karinėje apygardoje kaip VVR inžinerinis pulkas. 

Vėliau jis buvo perkeltas į pastovios dislokacijos vietą Ukmergės rajone. 

Pirmuoju pulko vadu buvo pulk. I. N. Bondarenko (И. Н. Бондаренко). 

„Karmėlavos“ pulko štabas ir jo pirmasis divizionas išsidėstė 28-ajame 

kelio Kaunas–Jonava kilometre, o antrasis divizionas – 8-tame to 

paties kelio kilometre, šalia Karmėlavos miesto. 1987 m. „Karmėlavos“ 

ŠPĮ “Dvina”. Šachtos dangčio nutraukimo variklis su redukto-
riumi. Kiekvienos šachtos dangtį plieniniu linu pagalba nutrauk-
davo du tokie varikliai
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pulkas vykdė mokomuosius paleidimus Kapustin Jaro poligone. 

58-osios raketų divizijos kazematuotas komandinis punktas ir štabas 

buvo pačioje Karmėlavoje. Divizijos korespondencijai skirtame pašto 

adrese slaptuvo sumetimais figuravo Kauno miestas, todėl ir divizijai 

prigijo „Kauno“ pavadinimas. 

Taip ilgiau nei 20 metų dabartinės Lietuvos respublikos teritorijoje 

pastoviai buvo išsidėstę ir karinę tarnybą vykdė dviejų SPRP divizijų 

valdybos ir 4 raketų pulkai. Į šių pulkų sudėtį įėjo 1 šachtinis ir 

8 antžeminiai divizionai, kurių bendras paleidimo įrenginių skaičius – 

36 vienetai (1 priedas). Kitaip sakant, Lietuvoje dislokuoti daliniai viena 

salve galėjo paleisti 36 kovines galvutes 8K126 su termobranduoliniu 

ŠPĮ “Dvina”. Poterna iš technologinio link bloko vienos iš šachtų. 
Sienose išliko vamzdynų ir kabelių angos.
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Oksidatoriaus įpylimas į raketos bakus. Viena autocisterna jau 
įpilta ir išvyko. Starto tarnybos vilki cheminės apsaugos kostiu-
mus. Ukmergės raj. 1989. Iš Andrejaus Javnašano archyvo.
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užtaisu AA-48(-2). Jų taikiniais galėjo būti bet kokia vietovė Europoje 

2000 km atstumu nuo starto vietos.  

baListiNė viDutiNio NuotoLio raketa r-12 

Daugiau negu du dešimtmečius skirtingų modifikacijų BVNR 

R-12 buvo bazinis vidutinių nuotolių SPRP ginklas. Šios sistemos 

išradėju ir lyderiu buvo Atskirasis Dniepropetrovsko mašinų 

pramonės fabriko Nr. 586 konstruktorių biuras (AKB-586). 1953 m. 

AKB-586, vadovaujamas V.Budniko pateikė eskizinį projektą iš 

principo naujos padidinto nuotolio, aukštos verimo temperaturos 

komponenčių kurą naudojančios raketos. Šios pramonės šakos 

vadovybė bei kariškiai palaikė šį projektą, tačiau po to, kai vadovauti 

buvo paskirtas M.Jangelis, projektas buvo pakartotinai pernagrinėtas. 

Naujasis variantas buvo skirtas dar ilgesniems nuotoliams ir galėjo 

turėti dar didesnį užtaisą, skirtą didelio ploto taikiniams naikinti. Šis 

variantas buvo taip pat priimtas, ir 1955 m. rugpjūčio 13 d. Išėjo 

įsakymas „dėl raketos R-12 kūrimo ir gamybos“. Suredaguotas 

eskizo projektas buvo paruoštas jau spalio mėnesį, po to prasidėjo 

žaibiškai greita šio projekto realizacija. Raketų kompleksas turėjo aibę 

naujovių - tai nauji degalų komponentai, nauji bandomosios įrangos 

sprendimai, pasiruošimo paleidimui įrenginiai bei valdymo sistemos. 

Tais laikais tam, kad padidinti galvutės išvedimo į taikinio rajoną 

tikslumą, nemažai specialistų siūlė įvesti radijo korekcijos sistemą 

aktyviajame trajektorijos ruože, kuri turėjo papildyti giroskopus. 

Tačiau autonominės inercinės valdymo sistemos didino patikimumą, 

nes šios sistemos negalima buvo slopinti radijo trukdžiais. Būtent 

šiuo principu Maskvos mokslinių tyrimų institute „НИИ–885“, 

vadovaujant N.Piliuginui (ryšio priemonių pramonės ministerija) ir 

mokslinių tyrimų institute „НИИ-944“, vadovaujant V.Kuznecovui 

(laivų pramonės ministerija) specialiai raketai R-12 buvo kuriama 

visiškai automatizuota inercinė valdymo sistema. Laikas parodė, 

kad toks sprendimo būdas šioms raketoms labai pasiteisino. Norint 

padidinti variklio išjungimo komandos tikslumą, buvo naudojami penki 

elektrolitiniai integratoriai, o norint padidinti sistemos patikimumą – 

komutacinių kanalų dubliavimas. Naujos valdymo sistemos bandymai 

buvo vykdomi, naudojant raketą R-5M. Dėl padidėjusio maksimalaus 

nuotolio ir užmetamosios masės padidėjo santykinės kuro atsargos – 

dėl to labai padidėjo startinė raketos masė. Tai iškeldavo labai didelius 

reikalavimus raketos varikliui. Naudojant gautas darbo su bandomąją 

tarpkontinentine raketa „Buranas“ («Буран») rezultatus, Chimkuose 

esančio Atskirojo konstruktorių biūro „ОКБ-456“, specialistams, 

vadovaujant V.Gluško pavyko raketoms R-12 greitai sukurti galingą 

ir labai patikimą variklį RD-214. 1957 metais šis variklis sekmingai 

praėjo karinių bandymų ciklą. RD-214 naudojimas paveikė raketos 

išvaizdą. Teko pakeisti uodegos skyrių, įvedant kūgio formos „sijoną“ 

konstrukcijos aerodinamikai pagerinti. Tradicinis švelnių išsilenkimų 

subtilumas buvo keičiamas tiesmuku cilindrinio rezervuarų skyriaus 

su galvinės dalies ir uodegos „sijono“ kontūrų tiesumu. Autoritetingas 

konstruktorius S.Koroliovas, pirmą kartą pamatęs brėžinius, išsakė 

savo nuomonę – „šis „pieštukas“ niekada neskris...“, tačiau bandant 

modelius aerodinaminiuose vamzdžiuose buvo išsiaiškinta, jog visi 

pakitimai teigiamai veikia raketos stabilumą. Pirmasis P-12 paleidimas 

buvo įvykdytas 1957 m. birželio 22 d. „Kapustin Jar“ poligone. Iš 

viso bandymų, kurie pasibaigė 1958 m. gruodį metu buvo paleistos 

25 raketos. Po kelių mėnesių visi, taip pat ir aptiktų raketos trūkumų 

darbai buvo užbaigti, o 1959 m. kovo 4 d. antžeminio bazavimo raketų 

kompleksas R-12 buvo pradėtas naudoti Sovietų Armijos ginkluotėje. 

Už šio projekto realizavimą Dnepropetrovsko mašinų pramonės 

42-jo raketinio pulko 2-jo diviziono techninės zonos (Jonavos rajonas) 
schema. Skaičiumi pažymėta: 

1 - starto aikštelė, (statinys Nr.1) 2 - kompresorinė (Nr.4), 3 - dizelinė (Nr. 
3) 4- raketų saugykla (Nr. 2), 5 - diviziono vadavietė, 6 - kuro saugykla (Nr. 
16), 7 - starto kuro saugykla (Nr. 18), 8 - vandenilio peroksido saugykla 
(Nr. 17), 9 - Oksidatoriaus netralizacijos įrenginys (Nr. 15), 10 - galvutės 
surinkimo salė (Nr. 21), 11 -  galvutės saugojimo salė (Nr. 20), 12 - Pat-
varusis šaudymo lizdas su sleptuvę. Smulkios įgulos sleptuvės plane 
nepažymėtos.
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Oksidatoriaus drenažo sistemos patikrinimas. Priekiniame plane 
oksidatoriaus užpylimo mašina, gale matosi salė Nr. 2 (rakėtų 
saugykla). Ukmergės raj. 1989 m. Iš Andrejaus Javnašano ar-
chyvo.
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fabrikas ir „ОКБ – 586” buvo apdovanoti Lenino ordinais, o fabriko 

direktorius L. Smirnovas, vyriausiasis konstruktorius M. Jangelis ir jo 

pirmasis pavaduotojas V. Budnikas gavo Socialistinio Darbo Didvyrių 

titulą. Tam, kad įteikti valstybinius apdovanojimus, 1959 m. liepą 

fabriką asmeniškai aplankė generalinis Sovietų Sąjungos Komunistų 

Partijos Sekretorius Nikita Chruščiovas. Plačiai publikai raketa pirmą 

kartą buvo parodyta 1961 m., karinio parado Raudonojoje Aikštėje 

metu. 

R-12 kūrėjai didžiavosi savo kūriniu, tačiau numatė, kad raketa 

greitai turės „palikti sceną“. Karo mokymo įstaigos kursantus tikino, jog 

kai jie baigs mokslus, šis raketų kompleksas bus išimtas iš ginkluotės 

ir jie tarnaus prie kitų naujausiųjų sistemų. Naujesnės sistemos iš 

tikrųjų atsirado labai greitai, tačiau R-12 vis tiek „saugojo tėvynę“, 

kol „vakarykščiai“ kursantai patys nepabaigė karinės tarnybos. 

To priežastis buvo visai paprasta – Dniepropetrovsko BVNR dėl jų 

sąlyginio paprastumo ir nedidelės kainos galėjo būti greitai ir plačiai 

panaudotos raketiniuose daliniuose. Serijinė R-12 gamyba buvo 

pradėta Dniepropetrovsko, Permės, Orenburgo, Omsko gamyklose. 

Per visus šiuos metus buvo pagaminta daugiau negu 2300 šio tipo 

raketų (2 priedas). Startiniai, kėlimo ir transportavimo, degalų pylimo 

ir pagalbiniai antžeminiai agregatai bei kita įranga buvo sukurti 

Valstybiniame sąjunginiame specialių mašinų konstruktorių biure, 

vadovaujant V. P. Barminui (В. П. Бармин). Visa įranga buvo lengvai 

transportuojama, iš dalies panaudoti senesnės įrangos pavyzdžiai.

raketos starto Pozicijos iNfrastruktūra 

Pačios raketos buvo nors ir svarbiausia, tačiau vis tik sudėtingos 

sistemos, tarnavusios jų eksploatacijos ir paleidimų vykdymo – startinio 

komplekso, su daugybe jo aptarnavimui skirtos įrangos, dalimi. 

Antžeminiai startiniai kompleksai R-12 buvo statomi remiantis tais 

pačiais principais kaip ir jų prototipai, pradedant nuo R-1. Transporteris 

atgabendavo neužtaisytą raketą į starto vietą. Čia įrengimo mašinos 

strėlė iškeldavo raketą ant specialiojo paleidimo stalo. Toliau, sukant 

startinį stalą kartu su ant jo įrengta raketa, ji buvo nukreipiama 

vertikaliai ir nusitaikoma. Po to įgula galėjo pradėti užtaisyti raketą kuro 

komponentais ir suspaustomis dujomis. Kiekvienam komponentui buvo 

skiriamas atskiras užtaisantysis automobilis. Tam, kad prie raketos būtų 

galima primontuoti galvutę su branduoliniu užtaisu, buvo skirta speciali 

sujungimo mašina. Šalia karinių pozicijų buvo išdėstyta daugybė įvairių 

specialiųjų objektų – slėptuvės, saugyklos, vadaviečių punktai, ryšio 

mazgai, radioelektroninės kovos postai ir degių cheminių medžiagų 

rezervuarai. Dėl visų šių priežasčių antžeminis starto kompleksas buvo 

labai lengvu taikiniu ne tik branduoliniams užtaisams, bet paprastoms 

kulkoms ar skeveldroms. Buvo reikalinga surasti naują bazavimo ir 

Statinys Nr. 15 Oksidatoriaus netralizacijos įrenginys. Techninėse 
zonose statyti fortifikaciniai statiniai buvo vienodos konstrukcijos, skyrėsi 
tik jų gabaritai. Statiniai buvo surenkami iš tipiniu gelžbetoninių arkinių 
konstrukcijų bei uždengiami žemės sluoksniu. Jonavos raj.
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karinio panaudojimo būdą, kuris apsaugotų raketų techniką. Vienintelis 

specialistų nurodomas kelias buvo paslėpti raketas po žeme specialios 

konstrukcijos šachtose. Tokios šachtos jau egzistavo JAV, tačiau jos 

buvo skirtos tik raketų apsaugai nuo antpuolių iš oro. Prieš startuojant 

raketa kartu su starto stalu specialiuoju liftu buvo iškeliama į paviršių, 

iš kur ir startuodavo. Tačiau SSRS tikslingiausia buvo laikoma leisti 

raketas tik iš šachtų. Buvo išnagrinėta daugybė įvairių variantų. 

Apsistota buvo ties konstrukcija, numačiusia laisvą raketos pakilimą 

iš šachtinio paleidimo įrenginio (ŠPĮ), kurios dugne buvo įrengiamas 

starto stalas. 1959 m. spalio pradžioje įvyko pirmasis paleidimas iš 

tokios eksperimentinės šachtos. 1960 m. viduryje Ministrų Tarybos 

Vienas dydžiausių statinių techninėje zonoje - salė Nr. 21 arba 
branduolinių galvučių surinkimo salė. Čia buvo atliekami taip va-
dinamo gaminio AA48 (megatoninio galingumo termobranduo-
linis užtaisas) aptaranvimo darbai bei gaminio 8F126 (užtaisas 
kovinėje galvutėje) surinkimas. Iš čia galvutės keliavo starto 
stalo link. Jonavos raj.2008 m.
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nutarimu, o vėliau ir Valstybinio gynybinės technikos komiteto įsakymu 

prasidėjo naujų karinių ŠPĮ, skirtų raketai R-12 ir gavusių pavadinimą 

„Dvina“ (rus. Двина) kūrimas. Detalusis projektas buvo vykdomas 

Valstybiniame sąjunginiame specialių mašinų konstruktorių biure ir 

Centriniame projektavimo institute Nr. 31 prie Gynybos ministerijos. 

Savo ruožtu, „AKB-586“ užsiėmė raketos modifikavimu, siekiant 

pritaikyti ją naudojimui su ŠPĮ. Raketos konstrukcijoje atsirado 

nemažai pakitimų. Buvo modernizuota valdymo sistema, nuimti 

aerodinaminiai stabilizatoriai, garinis-dujinis įpūtimas pakeistas azotu 

bei palengvintas raketos korpusas. Taip atsirado modifikuotas modelis 

R-12U (indeksas 8K63U), kuris galėjo būti dislokuojamas ir ant žemės, 

ir paleidimo šachtose. Gerokai buvo patobulintas pasiruošimo startui 

ir užtaisymo automatikos ir mechanikos lygis. 1961 m. gruodžio 30 d. 

įvykdytas pirmasis bandomasis R-12U paleidimas. Siekiant 

greičiau pradėti naudoti naująją raketų sistemą, dar nepasibaigus 

bendriems visų sistemų ir komplekso agregatų bandymams, buvo 

priimtas sprendimas pradėti serijinę ŠPĮ, komandinių punktų ir kitų 

infrastruktūros elementų, būtinų kasdieninei raketinių dalinių veiklai, 

statybą. Kaip jau buvo minėta, pirmieji kariniai ŠPĮ įrenginiai SSRS 

buvo pastatyti iki 1963 m. sausio 1 d. „Plungės“ pulko žinioje, o 1964 m. 

šachtinio bazavimo raketų kompleksas R-12U buvo oficialiai priskirtas 

kariuomenės ginkluotei. Palyginus su antžeminiu variantu, kiekvienos 

atskiros raketos saugumas ženkliai išaugo. Tačiau buvo ir pavojaus 

- surengęs ganėtinai tikslų branduolinį antpuolį, priešas galėjo vienu 

koviniu bloku sunaikinti iš kart keturis paleidimo įrenginius. 

„Plungės“ pulkas buvo klasikinės raketinio pulko, apginkluoto 

R-12, struktūros. Jis susidėjo iš 3 divizionų, išdėstytų apie 10 km 

nuotoliu vienas nuo kito: du iš jų buvo antžeminiai ir dislokuoti Šateikių 

rajone, o trečiasis šachtinis buvo dislokuotas Plokštynėje. Antžeminis 

divizionas susidėjo iš keturių starto baterijų, kiekvieną iš jų sudarė 

vienas paleidimo įrenginys ir keturi skyriai: Nr. 1 – taikymosi skyrius, 

Nr. 2 – variklių skyrius, Nr. 3 – valdymo sistemos skyrius, Nr. 4 – 

užpildymo skyrius. Atstumas tarp kaimyninių diviziono paleidimo 

įrenginių buvo 180 metrų. Teoriškai viskas buvo apskaičiuota trims 

kovinėms salvėms. Dėl to prie kiekvienos starto baterijos buvo 

statomas skliautinis gruntu padengtas betoninis statinys, skirtas 

papildomų raketų apsaugai. Šie statiniai buvo išdėstyti techninėse 

zonose, apie 200 metrų atstumu nuo starto pozicijų. Kiekviename iš 

jų buvo saugomos keturios raketos ant specialių vežimėlių. Viena iš 

keturių (atsarginė) buvo skirta, esant reikalui, greitai pakeisti iš rikiuotės 

išėjusias raketas arba kaip diviziono rezervas. Pakeitus saugojamų 

raketų skaičių, galimų salvių skaičius sumažėjo iki dviejų. Antžeminė 

starto pozicija buvo įrengta kaip atvira aikštelė su atraminių plokščių 

žiedu, skirtu paleidimo stalo tvirtinimui. Pats paleidimo (starto) stalas 

Fortifikacinis statinys RTB zonos apsaugai - sleptuvės interjeras. 
Šie fortifikaciniai statiniai taip pat buvo modulinio tipo, surenkami 
iš tipiškų elementų
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buvo ganėtinai masyvus įrenginys, skirtas raketos pastatymui ir jos 

pirminiam nutaikymui. Kiek nutolus nuo starto stalo stovėjo daugybė 

pagalbinių statinių – šaldymo ir kondicionavimo sistema, kompresorius 

ir azoto gavimo įrenginys, dyzelinė elektrinė ir operatorių patalpos. 

Techninėje zonoje buvo ir kitų įvairiai apsaugotų statinių, kurie buvo 

skirti degalų komponentų, atsarginių dalių ir priemonių saugojimui, 

taip pat reglamento darbams atlikti. Taip pat buvo įrengtas diviziono 

komandinis punktas ir ryšio mazgas. Nežiūrint į įrangos masyvumą, 

antžeminiai divizionai buvo laikomi mobiliais. Kiekviena baterija turėjo 

atsarginę lauko poziciją, kur buvo įrengtas ir kruopščiai užmaskuotas 

paleidimo stalo atraminės plokštės. Pavyzdžiui, viename dalinyje virš 

Komplekso pratybų darbo momentas. Vykdomas kuro 
užpildymas. Ukmergės raj. 1989 m.
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paleidimo stalui skirtos vietos buvo sukrauta nemaža mėšlo krūva. 

Atsarginės branduolinių galvučių dalinių lauko pozicijos buvo įrengtos 

pakankamai dideliu atstumu nuo baterijos lauko pozicijų. Tokias 

pat atskiras pozicijas turėjo karinio parengimo atstatymo būrys ir jo 

sudėtyje buvęs specialiosios ginkluotės atstatymo būrys, atsakingas už 

antrosios salvės paruošimą. Reguliariai vyko atsitraukimo į atsarginius 

rajonus pratybos. „Tauragės“, „Karmėlavos“, „Ukmergės“ pulkų 

divizionai savo sudėtimi niekuo nesiskyrė nuo antžeminių „Plungės“ 

pulko divizionų. Taigi, viename raketų pulke buvo keturi antžeminiai 

paleidimo įrenginiai, daugiau, negu dešimt specializuotųjų transporto 

priemonių 8T115 ( su MAZ-535 arba АТ-Т važiuokle), aštuoni 

surinkimo įrenginiai 8U210, apie penkiasdešimt degalų komponentų 

saugojimo rezervuarų ir apie keletą dešimčių užmaskuotų ilgalaikių 

įvairios paskirties statinių su įranga. Šachtinis divizionas Plokštynėje, 

susidėjęs iš keturių startinių baterijų, sudarydavo taip vadinamą 

„grupinę poziciją“. Kiekvienos baterijos sudėtyje buvo vienas ŠPĮ. 

Šachtinis starto kompleksas „Dvina“ (8P863), sukurtas raketai BVNR 

R-12U, taip pat buvo sudėtingų inžinerinių įrengimų kompleksas. 

80x70 m stačiakampio plote buvo statomi keturi ŠPĮ, Stačiakampio 

centre po žeme buvo įrengtas apsaugotas valdymo punktas – 

tvirtas betoninis bunkeris. Šiame bunkeryje buvo valdymo postas, 

degalų komponentų saugyklos ir įvairūs pagalbiniai statiniai, skirti 

stacionariajai įrangai. Visus objektus statė karo statybininkai, jiems 

padėdavo metro statybos specialistai. 

Paleidimo kompleksų šachtų įrengimo technologija mažai kuo 

skyrėsi nuo paprastų vandens šulinių kasimo. Iš pradžių buvo kasama 

nedidelė duobė, o joje buvo įrengiamas betono apvalkalas. Iš apvalkalo 

apačios buvo išimamas gruntas, o viršuje buvo toliau auginamas 

betoninis apvalkalas. Atsiradusi „stiklinė“ po truputį slinko žemyn. Galų 

gale, pastatyta 25 m gylio konstrukcija turėjo būti griežtai vertikali. Jos 

išorinis skersmuo buvo maždaug 7,5, o vidinis – 5 m skersmens. 

Kitas etapas – betoninės „stiklinės“ viduje buvo montuojama apie 3 m 

skersmens plieninė „stiklinė“. Tarp betono ir plieno buvo pakankamai 

platus tarpas, naudotas kaip veikiančio variklio dujų nuovadas. Ten 

pat buvo išdėstytos drenažinės, pneumatinės ir užtaisymo sistemos 

bei įvairiausios kabelinės trasos. Apatinėje šachtos dalyje buvo 

įrengiamas paleidimo stalas. Po juo buvo iškasta duobė, skirta 

kondensatui ir iš išorės nutekėjusiam vandeniui, kurį ištraukdavo 

specialiai tam skirtas siurblys. Viršutinėje dalyje šachta platėjo, 

sudarydama savotišką „apykaklę“ – movą, skirtą karštosioms dujoms 

išsisklaidyti į šalis nuo startuojančios raketos. Saugumo sumetimais 

šachtoje buvo įrengiamas tinklu aptvertas lifto mechanizmas. Taip pat 

buvo įrengti metaliniai laiptai, sujungti su lifto durimis ir įėjimu į pačią 

šachtą. Viso statinio kulminacija buvo daug tonų sveriantis apsauginis 

Dizelinio generatoriaus ESD-50 patikrinimas reglamento grupėje. 
Tauragės raj. 1988 m.
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įrenginys 8U13, t.y. ant specialių bėgių užkeltas apvalus „dangtis“. 

Kad būtų galima įkrauti ar paleisti raketą, dangtis buvo atidaromas, 

nuvelkant jį bėgiais į šoną. Visa ši grandiozinė ŠPĮ konstrukcija 

buvo skirta daugkartiniam naudojimui, tačiau po kiekvieno paleidimo 

reikėjo atlikti kelias dienas trunkančius remonto ir atstatymo darbus. 

Todėl šachtiniai BVNR R-12U kompleksai realiomis karinėmis 

sąlygomis buvo apskaičiuoti tik vienai salvei, dėl šios priežasties čia 

nestatyti ir raketų saugojimo statiniai. Taikos metu, jei buvo būtinas 

pakeitimas, atsarginę raketą atgabendavo iš antžeminių divizionų 

saugyklų. Ruošiantis kariniam budėjimui, sukomplektuota raketa buvo 

kraunama ant specialios konstrukcijos mašinos, nuleisdavusios raketą 

Statinys Nr. 4 buvo arčiausia raketos starto vietos. Čia stovėjo 
kompressorinė stočiai 8G33U, elektros agregatas 8N214, 6 
balionų baterija suspaustam orui bei oro dregmės matuoklis 
8Š31. Statinyje dirbo 2-jo (varyklininkų) skyriaus įgula.
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4-asis skyrius vykdo kuro ir oksidatoriaus užpildymo darbus. 
Ukmergės rajonas, 1989 m.
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į ŠPĮ (skirtingai nei antžeminiuose paleidimo įrenginiuose, ši operacija 

užimdavo gan daug laiko). Vėliau prie raketos buvo prijungiamos 

degalų pylimo magistralės, valdymo ir maitinimo kabelių jungtys ir 

kita įranga. Toliau buvo vykdomos būtinosios įrangos paleidimo ir 

tikrinimo operacijos, po kurių įėjimas į šachtą buvo plombuojamas. Po 

šešių mėnesių raketa buvo iškraunama reglamento darbams atlikti, o 

vietoje jos buvo montuojama kita. Gavus starto komandą prasidėdavo 

parengtis, kurios metu įgula užtaisydavo raketą kuro komponentais, ji 

buvo nutaikoma ir vykdomos kitos operacijos. R-12 paruošimas startui 

buvo gerai automatizuotas, tačiau daug operacijų buvo vykdoma 

rankomis. Kartais dėl to buvo neišvengta avarinių situacijų, pavyzdžiui, 

kartą tikrinant karinį Plokštynės pasiruošimą, įvyko oksidatoriaus 

išsiliejimas į šachtą. Sunkiai nukentėjo du žmonės, vienas iš jų žuvo 

dėl plaučių ištinimo. 

Eksploatacijos sudetingumas įtakojo ne tik įgulos saugumą, 

bet ir raketos paruošimo startui laiką, kuris vis dar buvo neleistinai 

ilgas. Situacija reikalavo, kad ši padėtis būtų gerinama, todėl nuolat 

vyko raketų tobulinimo darbai. 1961 m., vadovaujant artilerijos 

gen. leit. M. A. Nikolskiui, „Tauragės“ pulkas vykdė bandomuosius 

apmokymus, kurių tikslas buvo įvaldyti naujas instrukcijas ir 

sumažinti raketos R-12 pasiruošimo startui laiką. Mokymų pasekoje 

laikas sutrumpėjo net du kartus – apie tai „Šiaulių“ divizijos vadas 

asmeniškai raportavo SPRP karo tarybai. Suderinus su vyriausiuoju 

konstruktoriumi šie pasiūlymai tapo naujų paleidimų grafikų sudarymo 

pagrindu. Bėgant laikui SPRP buvo įvesta nuolat veikianti parengties 

sistema, kur kiekviename lygyje numatytas atitinkamas laiko tarpas iki 

raketos paleidimo. Dėl šios priežasties griežtai reglamentuota pradinė 

įgulos ir technikos parengtis. Antžeminių ir šachtinių BVNR kompleksų 

R-12 gradacija ir reikalavimai buvo vienodi (3 priedas).

Nepaisant to, kad karinėje parengtyje esanti raketa visada turėjo iš 

anksto numatytą skrydžio užduotį, kurį nustatydavo geografinį užtaisų 

pristatymo tašką, taikos metu visada buvo nustatyta karinė parengtis 

Nr. 4. Budinčiosios pamainos vykdė visą parą trunkantį padalinių 

valdymą ir technikos būklės kontrolę tam, kad bet kuriuo momentu, 

gavus atitinkamą įsakymą, galėtų paruošti raketas aukštesnei 

karinei parengčiai. Paketas su šiuo įsakymu buvo valdymo punkte, 

Užpilymo žarnų prijungimas. Dešinėje pajungta vandenilio 
hidroksido žarna, kairėje jungiama kuro padavimo žarna. 
Ukmergės raj. 1989 m.
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o budinčiųjų pajėgų vadas galėjo jį atplėšti tik pagal specialų signalą 

„Užimti kovos pozicijas“. Neskaitant įvairių patikrinimų ir mokymų, toks 

signalas buvo gautas 1968 m. Čekoslovakijos krizės metu. SSRS 

paruošė SPRP į pilno pasiruošimo parengtį, bijodama atsakomųjų 

NATO bloko veiksmų. Tris paras parengtos ir kuru užpildytos raketos 

su prijungtomis branduolinėmis galvutėmis stovėjo starto pozicijose. 

Pirmą ir paskutinį kartą divizijos istorijoje iš saugyklos Nr. 16 buvo 

išduotas kovinis paleidimo kuras. Vėliau apie dvi savaites „Šiaulių“ 

ir „Kauno“ divizijų baterijų saugyklose buvo laikomos raketos su 

prijungtomis galvutėmis. Vienas iš raketinių pajėgų veteranų prisimena, 

jog „Karmėlavos“ pulkui per klaidą buvo perduotas kovinis starto 

Patvarusis šaudymo taškas TRB zonos apsaugai. Šateikiai, 
2008 m.



XX amŽiaus FortiFikacija lietuVoje

210

signalas: „visus nukrėtė šiurpas <...>, iškilo vienintelė mintis – kas gi 

toliau? <..>“. Laimei, šį signalą greitai pakeitė mokomasis signalas.

Būtina pastebėti, jog antžeminės ir šachtinės starto pozicijos 

su visa turima technika, branduoliniais užtaisais, sprogstamaisiais ir 

nuodingais kuro komponentais buvo ne tik slapti, bet ir potencialiai 

pavojingi objektai. Pirmaisiais SPRP egzistavimo metais prie kiekvieno 

įrenginio, raketos, pastato stovėjo sargyba. Žinoma, to nepakako, todėl 

1963–1964 m. buvo itin sustiprinta starto pozicijų apsauga ir gynyba, 

statyti specialiai sargybai skirti pastatai, kurtos stacionarios įgulai skirtos 

priedangos, inžinerinių užtvarų sistemos, signalizacijos ir techninės 

naikinimo priemonės. 1964 m. raketų pulkuose buvo formuojamos 

Elektrotechnikos užtvarų ir minavimo kuopos, kurios vykdę apsaugos 

ir gynybos funkcijas, įskaitant apsaugos priemonių techninę priežiūrą 

ir užminuotų kliūčių įrengimą. Pagal SPRP vadovaujančio Sovietų 

Sąjungos maršalo N. I. Krylovo (Н. И. Крылов) įsakymą kiekviena 

starto pozicija buvo įrengta kaip atraminis žiedinės gynybos punktas, 

savo pajėgomis galintis atremti diversinius priešininko veiksmus. 

1969 m. buvo pereita nuo sargybos prie karinio budėjimo. Sargybai 

skirtos patalpos pertvarkytos kovinei paskirčiai, pastatyti patvarieji 

šaudymo taškai, papildomai įrengtos elektrifikuotos užtvaros, įgula 

apginkluota granatomis ir kulkosvaidžiais. Tokiu būdu atsiradusios 

Budinčiosios apsaugos ir žiedinės gynybos pajėgos (ДСОО-К) buvo 

prijungtos prie raketų pulkų budinčiųjų pajėgų. Aštuntojo dešimtmečio 

pradžioje diviziono apsaugos priemones sudarė: 1) 3–4 tvorų ir 

spygliuotosios vielos eilės, pritvirtintos ant aukštų betono stulpų su 

sargybos bokšteliais sektorių pakraščiuose ir poriniais patruliais 

tarpueiliuose; 2) buvo įrengti elektrotechnikos priemonių komplektai 

iš „Tantal“ (rus. Тантал) apsaugos priemonių ir tūrinės signalizacijos 

„Zona“ (rus. Зона) su SD-30 davikliais; 3) divizionai taip pat buvo 

įtvirtinti elektrifikuotomis užtvaromis P-100, – tai 4 m pločio plonas 

tinklelis, įrengtas kampu tarp dviejų vidinių tvoros eilių. Šiuo tinkleliu 

buvo leidžiama 400 V elektros srovė. Paskelbus nepaprastąją padėtį 

arba „kovos režimą“, buvo įjungiama apie 1800 V elektros srovė. Kas 

dieną sargybai ir apsaugos būriui apžiūrint tinklelį tam tikram laikui 

srovė buvo atjungiama. Esant poreikiui šiam tikslui buvo naudojamos 

papildomos pajėgos. Kiekvienas įeinantis į aptvėrimų zoną gaudavo 

žetoną ir pasižymėdavo specialiajame žurnale, o prieš įjungiant 

srovę vykdavo įgulos išėjimo iš zonos patikrinimas. Išorinėje ir 

ŠPĮ “Dvina”. Technologinio bloko išėjimas. Grindyse matosi 
hermetiškų durų atraminis bėgis.



ssrs strateginės sVarbos raketinės Pajėgos

211

vidinėje aptvėrimų pusėje kabėjo įspėjamosios lentelės lietuvių ir rusų 

kalbomis. 4) ketvirtoji apsaugos grandis – tai sprogstamieji apsauginiai 

minų užtaisai „Kaktusas“ (rus. Кактус). Taikos metu dažniausiai buvo 

naudotos signalinės minos tam, kad nesusprogdintų savų disciplinos 

nesilaikančių ir smalsių kareivių, savavališkai išeinančių iš dalinio 

trumpiausiu keliu. 5) penktoji apsaugos grandis – tai patvarieji 

šaudymo taškai bei Budinčiosios apsaugos ir žiedinės gynybos pajėgų 

įgula, kuri, esant reikalui, užimdavo pozicijas iš abiejų aptvėrimo pusių. 

Tokia, beveik nepralaužiama apsaugos sistema apimdavo ne tik 

startines, bet ir technines kiekvieno diviziono pozicijas. Šios sistemos 

negalėjo įveikti nei žmogus, nei gyvūnai. Elektrotechnikos užtvarų ir 

Šioje vietoje kažkada stovėjo raketos starto stalo atraminiai 
žiedai. Detalės demontuotavo vandalai. Jonavos raj. 2008 m.
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minavimo kuopoms dažnai tekdavo tvarkyti ant elektrinės užtvaros 

patekusio briedžio ar šerno palaikus. 

Nepaisant tokios sustiprintos apsaugos, divizionų techninių 

pozicijų ribose buvo papildomai išskirtos saugomos zonos, turinčios 

ypatingąjį praėjimo režimą. Ten buvo išdėstytos techninės zonos, 

skirtos Techninio remonto bazių (TRB) surinkimo brigadoms, kitaip 

sakant branduolinio aprūpinimo padaliniams. Visi raketų pulkai turėjo 

savo TRB, tačiau kiekvienas iš jų buvo savarankiškas karinis dalinys, 

pavyzdžiui, „Karmėlavos“, „Ukmergės“ ir „Tauragės“ pulkai atitinkamai 

buvo numeruoti v/č 83301, v/č 32158, v/č 74321, o jų TRB – v/č 78408, 

v/č 14239, v/č 25561. Reikia pabrėžti, kad šie daliniai priklausė 12-jai 

Pirmasis (starto) skyrius nustumia vėžimėlį nuo raketos. 
Ukmergė, 1989 m. Iš Andrejaus Javnašano archyvo.
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Gynybos ministerijos valdybai ir buvo pavaldus ne savojo pulko ar 

divizijos vadui, bet SPRP štabo 6-jo skyriaus vadovybei. Kiekvienoje 

TRB zonoje buvo du specialieji statiniai apie 50 m nutolę vienas nuo 

kito: pastatas Nr. 20 „užtaisų saugojimo salė“ buvo skirta saugojimui, 

o Nr. 21 „surinkimo salė“ – branduolinių užtaisų aptarnavimui. Įėjimai 

šias patalpas buvo uždaryti ypač storomis hermetiškomis durimis, 

kad pastatuose palaikytų griežtą temperatūros ir drėgmės kontrolę, 

tam tikslui įrengti ir klimato kontrolės įrenginiai. Kai kuriais atvejais 

buvo statomas dar vienas pailgintas statinys, kuriame tilpo abi Nr. 20 

ir Nr. 21 salės. Tokiu atveju patekimo į patalpas tvarka išlikdavo 

tokia pat, o įėjimai į sales visada buvo atskiri. Atidaryti ar uždaryti 

bet kokį statinį galėjo tik komanda, susidedanti iš dviejų atsakingų 

budinčiosios pamainos karininkų, esant sargybos ir surinkimo 

brigados budinčios pamainos vadams. Dėklai su statinių raktais ir 

antspaudais buvo užplombuojami atsakingųjų asmenų antspaudais ir 

atiduodami sargybai. Lauke, ant vieno iš statinių stogo, buvo specialus 

betoninis sargybos gaubtas su šaudymo angomis. Šalia įėjimų buvo 

išdėstytos krovimo aikštelės su elektriniais keltuvais, sumontuotais ant 

betoninių stulpų. Aukštos kokybės keliais galėjo važinėti specialiosios 

transporto priemonės. Tačiau raketinių galvučių perkėlimas iš salių į 

krovimo aikšteles buvo atliekamas rankomis. Tiesioginį priėjimą prie 

branduolinių užtaisų turėjo griežtai apribotas žmonių skaičius. Visas 

branduolinių galvučių operacijas – transporto konteinerių atidarymą 

ar uždarymą, parametrų kontrolę, reglamento darbus bei galvutės 

montavimą ant raketos, – vykdydavo TRB surinkimo brigados. Jas 

sudarė 10–15 karininkų ir keli puskarininkiai, pasidalinę į du būrius 

– sujungimo ir reglamento. Dėl savo pareigų slaptumo jie dažniausiai 

nešiojo oro pajėgų, ryšininkų, tankistų karinę uniformą, nors su šiomis 

karinėmis struktūromis neturėjo nieko bendro. Už TRB ribų niekas iš 

jų niekada nepasakojo, kuriame dalinyje tarnauja ir kokias pareigas 

atlieka. Dėl to šie kariai kartais vadinti „kurčnebyliais“. Tačiau labiau 

išplitusi pravardė buvo „buožgalviai“, kadangi surinkimo brigados 

buvo atsakingos už kovines galvutes. Tam tikrais laiko periodais su 

šiomis galvutėmis buvo vykdomi reglamento darbai. Jų metu buvo 

vykdomas planinis sudedamųjų dalių su pasibaigusiu garantiniu 

laikotarpiu keitimas. Kasdien prieš pradedant darbus vykdavo saugos 

reikalavimų instruktažas ir būtina medicininė apžiūra. Esant bet 

kokiems sveikatos sutrikimams prie branduolinių užtaisų prieiti buvo 

draudžiama. Didžiulis dėmesys buvo skiriamas net mažiausioms 

smulkmenoms, pavyzdžiui, visi įrankiai, pradedant paprasčiausiu 

atsuktuvu, kartą per pusmetį buvo tiriami laboratorijoje. Siekiant 

išvengti statinių elektros krūvių, kariškiai vilkėjo tik medvilninius 

rūbus, pirštines, kurių viduje buvo įsiūta varinė viela, skirta krūvio 

įžeminimui ir gumines šlepetes. Visos branduolinių užtaisų operacijos 

buvo vykdomos pagal griežtą planą ir besąlygiškai laikantis saugos 

taisyklių. Kad būtų išvengta atsitiktinių ar tyčinių klaidų, buvo sukurtas 

daugiapakopės kontrolės principas. Vienas iš karininkų duodavo 

komandą, o jo tiesioginis vadas stebėjo, ar pastarasis teisingai skaito 

komandas. Trečiasis garsiai kartojo gautąją komandą ir vykdė ją tik 

tam skirtu instrumentu. Ketvirtasis stebėjo jo veiksmus, o penktasis 

vadas kontroliavo pirmuosius keturis. Pabaigus kiekvieną tokio 

pobūdžio operaciją visi penki karininkai pasirašydavo specialiajame 

žurnale ir buvo vienodai atsakingi už savo veiksmus. Branduoliniame 

užtaise kiekvienas mazgas buvo tikrinamas atskirai, vėliau pagrindiniu 

ir dubliuojančiu kanalu tikrinta vis kovinė galvutė. Viso proceso metu 

griežtai kontroliuojamas įrankių skaičius, – jei bent vieno iš įrankių 

trūkdavo, tai visi veiksmai, pradedant išardymu, buvo kartojami tol, 

kol dingęs įrankis atsirasdavo. Nuskambėjus atitinkamam įsakymui, 

naudojimui paruoštas branduolinis užtaisas buvo montuojamas 

galvutėje, kuri buvo talpinama į specialųjį sujungimo mašinos 8T318 

mechanizmą, galintį judėti vertikaliojoje ir horizontaliojoje plokštumoje. 

Kovinė galvutė buvo montuojama ją išlyginus pagal raketos ašį. 

Visa sujungimo procedūra trukdavo apie pusvalandį. Jai pasibaigus 

atsakomybė už branduolinio užtaiso saugumą pereidavo raketų dalinio 
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vadui. Pirmosios salvės galvutės buvo paruoštos kuo greitesniam 

prijungimui prie raketų. Aukščiausiasis branduolinio užtaiso parengties 

lygmuo buvo vadinamas „SG-5“. Nežiūrint į visas apsaugos ir gynybos 

priemones, TRB užpuolus priešui, visi specialūs statiniai su įranga 

turėjo būti sunaikinti, tam tikslui specialiose vietose buvo įrengiami 

didelio galingumo sprogstamieji užtaisai. 

TRB įgula buvo tiesiogiai atsakinga už branduolinių šaudmenų 

saugumą ir jų būklę, tačiau neturėjo leidimo jų atblokuoti. Branduolinio 

ginklo aktyvavimas buvo laikomas ypatingos reikšmės uždaviniu ir buvo 

tik Specialiosios tarnybos žinioje. 1965 m. lapkričio 22 d. SSRS Krašto 

apsaugos ministro įsakymu tokia tarnyba įkurta SPRP. Jos paskirtis 

buvo išvengti nesankcionuotų branduolinio ginklo aktyvavimo komandų 

bei jų naudojimo, taip pat prižiūrėti branduolinio ginklo ir automatizuotų 

jo valdymo sistemų parengtį sankcionuotam atblokavimui. Paprastai 

tariant, ši tarnyba turėjo užtikrinti kad branduolinis karas nebūtų 

pradėtas dėl nesankcionuoto raketos paleidimo. 

1961 m. įsteigti specializuoti geodezijos padaliniai vykdė raketų 

paleidimui reikalingus astronominius ir geodezinius apskaičiavimus. 

Šie daliniai tapo ypač svarbus, kai  buvo gerokai padidintas kovinio 

patruliavimo maršrutų tinklas. Jie turėjo parinkti specialius atramos 

taškus, apskaičiuoti jų geodezines koordinates bei panaudoti šią 

informaciją tam kad starto iš lauko pozicijos metu būtų pateikta  

reikalinga geodezinė informacija tiksliam raketos nusitaikymui. Tam 

tikrose vietose buvo įrengtos paslėptos geodezinės žymės, kurių 

buklę geodezijos ir taikymosi poskyriai planiškai vykdė kas savaitę, 

kas mėnesį, kas pusmetį ir kasmet. 

braNDuoLiNės GiNkLuotės išveDimas iš Lietuvos

Praėjus penkiolikai metų nuo SPRP įkūrimo, BVNR grupuotės 

buvo visiškai susiformavusios, sukurtos tikslios parengties gradacijos, 

atidirbtas astronominis–geodezinis ir branduolinis aprūpinimas, 

pastatytos objektų apsaugos ir gynybos sistemos, suderintas karinis 

budėjimas ir t.t., tačiau tobulinti šią sistemą buvo praktiškai neįmanoma 

dėl to, kad raketos ir jų antžeminė įranga jau buvo gerokai pasenusi. 

Todėl 1978 m. ginkluotei paskirtas naujas mobilusis raketų 

kompleksas „Pionierius“ (rus. Пионер), aprūpintas kietojo kuro 

raketa RSD-10 kurios galvutė turėjo kelis individualiai nutaikomus 

branduolinius užtaisus. Pagal šaudymo nuotolį, pasiruošimo startui 

laiką, galingumą ir naudojimo paprastumą šis kompleksas pralenkė 

visas iki tol naudotas BVNR raketų kompleksų rūšis. Todėl aštuntojo 

dešimtmečio pabaigoje iš karino budėjimo pradėtos šalinti pasenusios 

R-12 (pirmiausia – šachtinio bazavimo raketos). Šis procesas labai 

įtakojo BVNR ir Lietuvoje dislokuotus karinius junginius, – „Šiaulių“ 

divizija pakeitė savo specializaciją SPRP ir pradėjo ginkluotis visiškai 

kitais, tarpžemyniniais raketų kompleksais. Apie 1983–1984 m. 

„Šiaulių“ divizija perdislokuota į Irkutską. Šis karinis dalinis su nauju 

pavadinimu “51-ojo Vitebsko Lenino ir Raudonosios žvaigždės ordinų  

gvardijos raketinė divizija“ egzistuoja iki šiol.

Buvusios jos bazės Lietuvoje perduotos sausumos pajėgoms, ten 

organizuoti mokymo poskyriai, egzistavę iki pat SSRS karinių pajėgų 

išvedimo iš Baltijos šalių. 1987 m. pasirašius JAV ir SSRS sutartis dėl 

vidutinio ir mažo nuotolio raketų likvidavimo, pradėtas BVNR grupuotės 

ir visos branduolinio raketinio ginklo klasės naikinimas. 1990 m. buvo 

išformuota „Kauno“ divizija, jos daliniai išvesti iš Lietuvos, o bazės 

perduotos kitiems kariniams junginiams, pavyzdžiui „Tauragės“ pulkas 

buvo priskirtas 35-ajai raketų divizijai, dabar dislokuotai Altajaus 

krašte. Tai yra vienas seniausiu egzistuojančių Rusijos karinių pajėgų 

pulkul, tęsiantis savo istoriją nuo 1920-jų metų.  1991 m. vasarą buvo 

sunaikintos visos SSRS egzistavusios senų ir naujų modelių BVNR. O 

vėliau įvykęs Sovietų Sąjungos suirimas padėjo galutinį tašką SPRP 

dalinių dislokavimui Lietuvoje.
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1 PrieDas. 

raketų PaLeiDimo ĮreNGiNiai Lietuvos teritorijoje.

79-asis 29-osios raketinės divizijos pulkas Plungėje:

Plokštynės divizionas – 4 šachtiniai paleidimo įrenginiai •	

R-12U;

Šateikių 1-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo įrenginiai •	

R-12;

Šateikių 2-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo įrenginiai •	

R-12;

637-asis raketinis 58-osios raketinės divizijos pulkas 

tauragėje:

Tauragės 1-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo •	

įrenginiai R-12;

Tauragės 2-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo •	

įrenginiai R-12;

42-asis raketinis 58-osios raketinės divizijos pulkas 

karmėlavoje

Karmėlavos 1-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo •	

įrenginiai R-12;

Karmėlavos 2-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo •	

įrenginiai R-12;

324-asis raketinis 58-osios raketinės divizijos pulkas 

ukmergėje:

Ukmergės 1-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo •	

įrenginiai R-12;

Ukmergės 2-asis divizionas – 4 antžeminiai paleidimo •	

įrenginiai R-12;

2 PrieDas. 

taktiNės ir techNiNės r-12 raketos 

charakteristikos (koDiNis PavaDiNimas 8k63, PaGaL 

Nato termiNoLoGiją – ss-4 „saNDaL“).

Lygmenų skaičius – 1;•	

Ilgis – 22 m;•	

Skersmuo – 1,652 m;•	

Startinis svoris – apie 42 t;•	

Bendras kuro komponentų svoris – 37 t;•	

Kuras – TM-185 (angliavandenilis artimas sorbentui);•	

Oksidatorius – AK-27I (27% azoto oksidų tirpalas azoto •	

rūgštyje);

Cheminis paleidimas – paleidimo kuras TG-02 (aminų •	

mišinys) (32 kg);

Rezervuarų įpūtimas – suspaustas oras (15 kg) ir garų •	

dujos;

Garų dujų šaltinis – turbosiurblių agregatas•	

Turbosiurblių agregato užpildas – 80% vandenilio peroksido •	

tirpalas (570 kg);

Variklis – keturių kamerų skystojo kuro variklis RD-214 •	

(8D59);

Variklio trauka žemės paviršiuje – virš 60 t;•	

Valdymo organai – grafitiniai dujų srovių vairai;•	

Valdymo sistema – automatizuota inercinė;•	

Maksimalus skrydžio nuotolis – 2000–2200 km (priklausomai •	

nuo naudojamos galvutės);

Galimas nukrypimas nuo taikinio – nuo 1,1 iki 2,4 km;•	

Maksimalus nukrypimas nuo taikinio – nuo 5 iki 5,4 km;•	

Galvutės tipas – atskira termobranduolinė, vieno bloko •	

(8F126);
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Galvutės galia – lengvoji (virš 1 megatonos), sunkioji (virš •	

2 megatonų);

Galvutės svoris – lengvoji (virš 1300 kg), sunkioji (virš •	

1600 kg);

3 PrieDas. 

aNtžemiNių ir šachtiNių bvNr r-12 komPLeksų 

koviNės PareNGties GraDacijos ir reikaLavimai:

PareNGtis Nr.4 – „Pastovioji“:

Įgula kartu su budinčiosiomis pamainomis buvo užimta pagal 

dienos grafiką. Technika stovėjo parkuose, paruoštos pirmosios 

ir antrosios salvių galvutės – saugyklose, o raketos – šachtose 

(antžeminiams startams – saugyklose), be galvučių ir giroprietaisų. 

Tokioje būsenoje technikos saugojimo laikas – 7 metai – apskaičiuotas 

pasiruošimo startui laikas – 3 val. 15 min1. 

PareNGtis Nr.3 – „yPatiNGoji“:

Budinčiųjų pamainų įgula užimdavo kovinius postus. Dalis 

technikos stovi pozicijose, neužtaisytos raketos – šachtose 

(antžeminiams startams – saugyklose), kartu su prijungtomis pirmosios 

salvės galvutėmis ir sumontuotais giroprietaisais. Antrosios salvės 

galvutės buvo laikomos ypatingosios parengties būklėje. Garantinis 

tokio saugojimo laikotarpis – 3 metai, apskaičiuotas pasiruošimo 

startui laikas – 1 val. 55 min.

Parengtis Nr.2 – „ypatingoji pirmojo laipsnio parengtis“:

Papildant „Ypatingosios“ parengties operacijas antžeminiams 

startams buvo numatytas raketų pastatymas ant paleidimo stalo 

ir degalų pylimo mašinų prijungimas prie jų. Toliau vyko valdymo 

sistemos patikrinimas ir reikalingų duomenų įvedimas. Garantinis 

laikotarpis – 3 mėnesiai, apskaičiuotas pasiruošimo startui laikas – 

1  Pateikti 1968 metų duomenis, šiuos laiko normatyvus buvo nuolat 

siekiama gerinti.

60 minučių.

PareNGtis Nr.1 – „PiLNoji“:

Visa įgula turėjo budėti koviniuose postuose. Technika stovėjo 

pozicijose, raketos – šachtose ir ant paleidimo stalų su prijungtomis 

pirmosios salvės galvutėmis ir sumontuotais giroprietaisais. Pajungti 

kovinės galvutės šildymo ir sprogimo režimo (antžeminis arba oro) 

valdymo kabeliai. Antrosios salvės kovinės galvutės pakrautos ant 

transportavimo mašinos 8M257. Į valdymo sistemą įvesti visi reikalingi 

duomenys, atliktas raketos nutaikymas. Raketose paruošti visi kuro 

komponentai, išskyrus  uždegimo kurą (32 kg). Garantinis laikotarpis 

– ne daugiau nei 30 parų. Apskaičiuotas pasiruošimo startui laikas – 

22 minučių.
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saNtrumPos

a. – amžius;
AKB – Atskiras Dnepropetrovsko mašinų pramonės fabriko 

Nr. 586 konstruktorių biuras (rus. Отдельное Конструкторское 
Бюро машиностроительного завода № 586, ОКБ – 586);

aut. – autorius;
BVNR – balistinės vidutinio nuotolio raketos (rus. баллистические 

ракеты средней дальности);
brig. – brigada;
CAW – Centrinis karo archyvas Varšuvoje (lenk. Centralne Arc-

chywum Wojskowe (Warszawa));
CVMA – Centrinis karo laivyno archyvas (Rusijos federacija);
d. – diena;
div. – divizija;
gen. – generolas;
g. – gatvė;
gim. – gimęs;
gub. – gubernija;
inž. – inžinerija, inžinierius;
ir kiti – ir kt.
ir panašiai – ir pan.
ir taip toliau – ir t.t.
išsp. – išspausdintas;
JAV – Jungtinės Amerikos valstijos;
k. – kaimas;
KAM – Krašto apsaugos ministerija;
kpt. – kapitonas
km – kilometras;
kg – kilogramas;
KP – Komunistų partija;
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
leid.m. – leidimo metai;

Lt – litas;
LTSR – Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika;
m – metras;
m. – metai;
mjr. – majoras;
mėn. – mėnuo;
mln. – milijonas 
mm – milimetras;
mlrd. – milijardas
NKVD – Vidaus reikalų liaudies komisariatas (rus. Народный 

комиссариат внутренних дел );
Nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka;
pplk. – papulkininkis;
plk. – pulkininkas;
pranc. – prancūziškai;
prof. – profesorius;
p. – puslapis;
red. – redaktorius;
rus. – rusiškai;
RGVIA – Rusijos valstybinis karo istorijos archyvas;
SPRP – Strateginės paskirties raketinės pajėgos (rus. Ракетные 

Войска Стратегического Назначения).
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga;
s-ga – sąjunga;
schem. – schema;
str. – straipsnis;
sud. – sudarytojas;
suom. – suomiškai;
SVV - Statybų viršininko valdyba (rus. Yправление начальника 

строительства, УНС)
ŠPĮ – Šachtinis paleidimo įrenginys (rus. Шахтные Пусковые 

Установки, ШПУ);
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TBR – tarpžemyninės balistinės raketos 
(rus. межконтинентальныe баллистическиe ракетy, МБР)

t.y. – tai yra;
t., T. – tomas;
tūkst.– tūkstantis;
val. – valanda;
vnt. –vienetas;
V – voltas;
VVR – Vyriausiosios vadovybės rezervas (rus. Резерв 

Верховного Главного Командования,РВГК)
vyresn. – vyresnysis;
vyr. – vyriausias (is);
vok. – vokiškai;
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