
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI SKIRTI PAMINKLAI 

Paminklai Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti 
 

Koplytstulpis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 20-osioms metinėms 
 

 
 

Koplytstulpis statytas Lietuvos Nepriklausomybės 20 metų sukakčiai paminėti 1938 m. 

Medinis, su koplytėle, kurioje yra skulptūrėlės, kurios vaizduoja Dievo motiną ir Šv. Jurgį. 

Koplytėlės viršuje metalinis stilizuotas kryžius-saulutė. Autorius Juozas Jonaitis. 2011 m. kryžius 

su koplytėle restauruoti. 

Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 

20850. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis    

(lemiantis reikšmingumą, svarbus). 

 

Paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 15-osioms metinėms 
Pažėrų k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.  

 

 
 



Paminklas pastatytas 1933 m. Lietuvos Nepriklausomybės 15 –osioms metinėms paminėti, 

Pažėrų šaulių būrio vado J. Siminsko iniciatyva. Statybai vadovavo kryždirbys A. Glamba. 1965 m. 

paminklas buvo nugriautas ir užkastas. 1989 m. liepos mėn. Pažėrų parapijos komiteto primininko 

A. Pažėros ir komiteto nario L. Bružiko iniciatyva buvo pradėti paminklo atstatymo darbai. Įrašas 

stačiakampėje šlifuoto granito plokštėje Š postamento fasade: „1918-1933/ LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBEI/ 15 metų PAMINĖTI/ Ginsiu Lietuvos/ nepriklausomybę/ 

nesigailėdamas/ nei savo gyvybės./ L.S.S. XIV Rinkt. 50 Pažėrų šl. Būrys“ 

Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 

2081. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis    

(lemiantis reikšmingumą, svarbus). 

 

Paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 20-osioms metinėms 
Kauno r. sav., Kulautuvos mstl. (Kulautuvos sen.) 

 

 

 
 

Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę pastatytas 1938 metais, pažymint Lietuvos 

Nepriklausomybės 20-metį. Tai žema stela ant plataus postamento iš akmenų mūro. Viršuje 

metalinis kryžius - saulutė.  Stelos priekinėje dalyje įmontuota plokštė su Gedimino stulpais ir įrašu 



„ATMINIMUI VISIEMS MIRUSIEMS KOVOSE UŽ LIETUVOS LAISVĘ."MYLĖKIME 

DIEVĄ IR TĖVYNĘ 1938 M ". Paminklas buvo nugriautas 1960 m. tuometinės valdžios, žiemos 

metu, nuvežtas į Nemuno vidurį ir paskandintas. Kulautuviškis Antanas Januška žvejodamas aptiko 

paskandintą paminklą. Kartu su Kazimieru Mikalausku jį iškėlė ir paslėpė daržinėje. 1989 m. 

lapkričio 1 dieną paminklas buvo vėl pastatytas toje pačioje vietoje. 

Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 

2083. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis    

(lemiantis reikšmingumą, svarbus). 

 

Paminklas Dariaus ir Girėno skrydžiui paminėti 

Padainupio k., Alšėnų sen., Kauno r. sav.  

 
 

Paminklas pastatytas Padainupio šaulių būrio iniciatyva (vadas – mokytojas Leonas 

Šlapkauskas). Atstatymo iniciatorius - A. Kazakevičius ir jo šeima bei kiti Padainupio kaimo 

gyventojai. Paminklo pirmo tarpsnio P plokštumoje granito plokštėje įrašas „Minėki per 

amžius/Vaikams Lietuvos/Tas tikras didvyris/Kas žuvo dėl jos!/1933.VI.17/25 Padainupio/Šaulių 

būrys“. 1933 m., atstatytas 1989 m. 

Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 

2082. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), dailės (lemiantis 

reikšmingumą, svarbus). 

 

 



Koplytstulpis Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžiui atminti 

Babtai, Babtų sen., Kauno r. sav. 

 

1933 m. liepos 19 d., kai į Kauną buvo atvežti lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno kūnai, Babtų 

valsčiaus organizacijų ir visuomenės atstovai, pirmininkaujant generolui Vladui Nagevičiui, nutarė 

ant Stabaunyčios kalno pastatyti paminklą lakūnams S. Dariui ir S. Girėnui atminti. Paminklo 

projektą rengė Vidaus reikalų ministerijos inžinierius Šalkauskas. Paminklą buvo nutarta pastatyti iš 

seno Babtų miesto riboženklio – mūrinio kryžiaus liekanų. Statybos komiteto pirmininku buvo 

išrinktas Babtų valsčiaus šaulių būrio valdybos pirmininkas P. Baronas. Paminklas iškilmingai 

atidengtas ir pašventintas generalvikaro Šaulio 1933 m. spalio 1 d. Šv. Mišias aukojo Babtų 

klebonas kun. J. Sirtautas. Tai - vienas pirmųjų paminklų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui įamžinti. 

Į paminklo atidengimo šventę iš Kauno atvyko Italijos ministras Lietuvai P. Amadori, Popiežiaus 

nuncijus Lietuvai monsinjoras Arata, Krašto apsaugos ministras pulkininkas S. Giedraitis, švietimo 

ministras inž. K. Šakenis, generalinis vikaras K. Šaulys, pulkininkas S. Pundzevičius, pulkininkas J. 

Barzda, pulkininkas Ingilevičius. Per iškilmes iš Kauno atskrido trys lėktuvai. Žemai skrisdami, jie 

barstė gėles ir mėtė vainikus ant paminklo. Grojo Kauno karo muziejaus dūdų orkestras. 1965 m. 

paminklas buvo nugriautas, 1989 m. - atstatytas. Paminklo atstatymo iniciatoriai buvo Babtų 

vidurinės mokyklos direktorius S. Saulius, muziejaus vadovė mokytoja M. Markauskienė, instituto 

direktorius K. Palaima, Babtų klebonas kun. R. Mikutavičius. Projektą pagal išlikusią paminklo 

nuotrauką ir išsaugotą skydą parengė architektas E. Kondratas. Darbams vadovavo inžinierius J. 

Jegerskas ir darbų vykdytojas G. Remeika. Medinių skulptūrų paminklo nišose autorius - V. 

Šerdvytis, fundatorius - kun. R. Mikutavičius. Kryžius – viršūnė pastatytas taip pat kun. R. 

Mikutavičiaus lėšomis, tačiau kitoks negu 1933 m. Atstatytame paminkle panaudoti išlikę autentiški 

elementai – skydas (išsaugotas mokyklos muziejuje) ir metalinė lentelė su įrašu (išsaugota kun. R. 

Mikutavičiaus). Šie elementai įkomponuoti ne V, o R paminklo fasade. 1989 m. liepos 16 d. kun. 

Ričardas Mikutavičius pašventino atstatytą mūrinį koplytstulpį lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno 

skrydžiui atminti. Autoriai - inž. Šalkauskas; paminklo atstatymo projekto autorius arch. E. 

Kondratas. Įrašai - metalinė lenta su reljefiniu Vyčio atvaizdu ir įrašu „17-VII 1933 M./ 

ŠVENTAISIAIS JUBILĖJAUS METAIS/ BABTŲ VISUOMENĖ, ŠAULIAI, ATNAUJINO, 

ATSTATĖ/ GRIUVĖSIAIS VIRTUSĮ SENOVĖS KRYŽIŲ./ KAD NEUŽMIRŠTUMĖM 

LAKŪNŲ DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGIŲ/ JIE, PERSKRIDĘ ATLANTO VANDENYNĄ,/ 



IŠAUKŠTINO TUO LIETUVĄ TĖVYNĘ,/ NORS ŽUVO TRAGIŠKAI, STAIGA/ TIES 

NUMYLĖTA LIETUVA,/ TERAGINA JIE MUS VISUS/ TĖVYNEI DIRBTI DARBUS 

PRAKILNIUS“ antrame tarpsnyje (žodžių autorius – inž. Prapuolenis - Pašeimiškis; lenta išlikusi 

autentiška, atstatant paminklą lenta buvo pritvirtinta ne V, o R fasade; skydas su Vyčio kryžiumi ir 

kardu antrame tarpsnyje išlikęs autentiškas, atstatant paminklą jis buvo pritvirtintas ne V, o R 

fasade.  

Įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 

20628. Vertingųjų savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis    

(lemiantis reikšmingumą, svarbus). 

Paminklas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui 

Vytauto g., Zapyškis, Zapyškio sen., Kauno r. sav. 

 

Paminklas pastatytas 1928 m. Jurgio Žitinevičiaus ir Zapyškio šaulių būrio vado Klemenso 

Poderio iniciatyva. 1940 m. nuo paminklo buvo nuimtas kryžius, o 1960 m. paminklas nugriautas. 

Manoma, kad paminklo nuolaužos įmūrytos į statomų kolūkio kultūros namų pamatus. 1989 m. 

paminklas atstatytas inžinieriaus G. Pasiauros bei Zapyškio Sąjūdžio grupės iniciatyva (pagal K. 

Poderio atsiminimus, išsaugotas senas nuotraukas). Apvalųjį lauko akmenį, puošusį paminklo viršūnę, 

išsaugojo zapyškietis Silvestras Sedokerskis. Atstačius paminklą, akmuo užkeltas į paminklo viršūnę. 

Paminklas pašventintas 1989 m. gegužės 14 d. klebono kun. Petro Vagnerio. Įrašai - Jogailaičių 

kryžiaus ir įrašo „ATVADUOTOS LIETUVOS/ SUKAKTUVĖMS/1918-1928“.            Įrašytas į 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus kodas – 2080. Vertingųjų 

savybių pobūdis: istorinis (lemiantis reikšmingumą, svarbus), memorialinis    (lemiantis reikšmingumą, 

svarbus). 

 

 

 



Paminklas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečiui paminėti 

Karkazų k., Garliavos apylinkių seniūnijos 

 

 

Paminklas pastatytas 1928 m., pokario metais buvo nugriautas. Paminklas atstatytas 1988 

m., o 1989 m. Spalio 3 d. Iškilmingai atidengtas ir pašventintas. Įrašai ant paminklo – „LIETUVOS 

Nepriklausomybės 10 metų sukakčiai paminėti. Paminklas atnaujintas 1988“. Atstatymo iniciatoriai 

Karkazų kaimo gyventojai: Stanislava ir Vidas Maumevičiai, Antanas Domininkas Keturakis ir kt. 

Paminklas žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę 
Mokyklos g. Lapių mstl. Lapių sen. Kauno raj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Paminklas pastatytas 2010-11-30,   projekto autorius Kęstutis Pempė. Nišose įmūrytos 

lentelės su įrašais: „ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1918-1928;  ŽUVUSIEMS UŽ 

LIETUVOS LAISVĘ 1940 – 2010 m. PRO PATRIA“. Paminklas pastatytas Abraomo Kulviečio 

fondo ir seniūnijos gyventojų aukotomis lėšomis.  

 

Paminklas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 15-mečiui 

Kauno g., Vandžiogalos mstl., Kauno r. 

 

Šaulių kuopos iniciatyva 1933 m. birželio 18 d. miestelio centre atidengtas paminklas 

Lietuvos Nepriklausomybės 15-osios metinėms paminėti, kuris sovietmečiu buvo nugriautas. 

Minint 80-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines, 1998 m. spalio 25 d. paminklas buvo 

atstatytas. Įrašai ant paminklo – „1918-1998. NEPRIKLAUSOMYBEI ATMINTI“. Jo autorius 

Albinas Fokas. 

 

 

 

 

 



Paminklas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui 

Liepų g., Ežerėlis, Kauno r. 

 

 

Paminklas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 20-ečiui. Pastatytas 1938 m. Jo autorius 

Durpyno mašinistas Jurgis Vaitkūnas. Įrašas ant paminklo - „Kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos 

Nepriklausomybę atminti 20 metų proga pastatytas 1938, atstatytas 1992“ . Paminklo aušros vartų dievo 

motinos Marijos paveikslą autorius parvežė iš Vilniaus. Tas paveikslas turėjo saugoti durpininkus nuo 

nelaimių. Turimomis žiniomis paminklas nugriautas 1953 m. Ežerėliečių parapijos iniciatyva paminklas 

atstatytas 1992 m. ir pašventintas prie tuometinės Ežerėlio bažnyčios. Bažnyčią perkėlus į dabartinę 

vietą, paminklas liko stovėti bendruomenės centro kieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 


