Žydų (litvakų) senosios kapinės ir žudynių vietos Kauno rajone
Kapinės kiekvienam žmogui ir tautai – ne tik atminimo įamžinimas, bet ir svarbus
praeities bei dabarties liudininkas, atspindintis tautos kultūrą, tradicijas, mąstymo būdą. Kauno
rajono savivaldybė skiria didelį dėmesį amžino poilsio vietų priežiūrai, tvarkymui, šienavimui,
pasitelkiant vietos bendruomenes, ugdymo įstaigas, savanorius, visuomenines organizacijas.
Kapų priežiūra – tai savaime suprantama žmogiškoji tautos pareiga. Visų šalių ir
tautybių mirusieji nusipelno vienodos pagarbos. Lietuvos žydų istorija yra neatskiriama visos
Lietuvos istorijos dalis. Visos rajone esančios žydų senosios kapinės ir žydų žudynių vietos yra
įtrauktos į Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių registrą, kurių yra 13.
Kapinės turi vertingųjų savybių pobūdį – istorinį, memorialinį.
SENOSIOS ŽYDŲ KAPINĖS
Dažnai prisimenama, kad Lietuva buvo Rytų Europos žydų kultūros lopšys. Dažnai
kartojama, kad čia, Lietuvoje, kadaise klestėjo didžiulė žydų bendruomenė, kurios turtingas
tradicijas nutraukė Holokaustas. Pagal įvarius skaičiavimus prieš karą Lietuvoje buvo apie 200-240
žydų kapinių. Daugelis jų yra užmirštos ir apleistos, kai kurių vietoje iškilo pastatai, o antkapiai
buvo panaudoti kaip statybinės medžiagos.
Laikas negailestingai niokoja paskutinius senuosius antkapius, jie neretai tampa
vandalų išpuolių taikiniu. Dėl lėšų, žmonių ir iniciatyvos stygiaus, senosios žydų kapinės labai
greitai nyksta. Kartu su jomis išnyksta atmintis ir apie ten palaidotus litvakus. Vaikštome jų klotu
grindiniu, praeiname pro namus, kuriuose jie adė, siuvo, obliavo, tapė - gyveno...
Senosios Lietuvos žydų kapinės nėra tik palaidojimo vieta. Tai Lietuvos istorijos ir kultūros dalis.
Lietuvos žydų kapinės turi būti išsaugotos, nes jos yra paskutinis turtingos Lietuvos
žydų istorijos liudytojas, neatsiejama Lietuvos istorijos ir kultūros dalis. Atmintis neturi būti
bevardė. Ir tai priklauso nuo mūsų. (Aleksandr Avramenko ir Sergejus Kаnovičius, VšĮ 'MACEVA' steigėjai)
Kauno rajono savivaldybės teritorijoje yra šešerios senosios žydų kapinės – visuose
miesteliuose, kuriuose gausiai gyveno žydų tautybės žmonės, tai: Babtuose, Čekiškėje, Vilkijoje,
Garliavoje, Vandžiogaloje ir Zapyškyje.

Babtų senųjų žydų kapinių vieta
Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r.

Babtų miestelio gyventojų palaikai; reljefas (kalvelė su stačiu šlaitu V pusėje,
apaugusi vaismedžiais, krūmais, sunaikintos, kapinių paviršius nubrauktas 2 m tiesiant vandentiekį
ir kanalizaciją 1991 m. Išlikę keli tašyto granito paminklai su iškaltais memorialiniais įrašais
hebrajų rašmenimis, kurie pastatyti kapinių vietos Š dalyje. Kapinės įrašytos į Lietuvos Respublikos
kultūros vertybių registrą, unikalus kodas - 20641.
Čekiškės senosios žydų kapinės
Gegužėnų k., Čekiškės sen., Kauno r.

Čekiškės miestelio gyventojų palaikai. Išlikę įvairūs mažosios kraštovaizdžio
architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - įvairių formų pilko, rausvo granito ir
betoniniai antkapiai, jų fragmentai su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų rašmenimis, Kapinės
įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, unikalus kodas - 2729.
Garliavos žydų senųjų kapinių dalis
Rinkūnų k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r.

Garliavos miestelio gyventojų palaikai, reljefas lygus. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio
architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - įvairių formų pilko, rausvo granito ir
betoniniai antkapiai, jų fragmentai su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų rašmenimis, Kapinės
įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, unikalus kodas - 4400.
Vandžiogalos žydų senųjų kapinių komplekso žydų senosios kapinės
Vandžiogala, Vandžiogalos sen., Kauno r.

Vandžiogalos miestelio gyventojų palaikai. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio
architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - įvairių dydžių ir formų pilko, rausvo tašyto
lauko akmens ir betoniniai antkapiai su iškaltais įrašais hebrajų rašmenimis. Kapinės įrašytos į
Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, unikalus kodas - 2732.
Vilkijos žydų senosios kapinės
Vydūno al., Vilkija, Vilkijos sen., Kauno r.

Vilkijos m. gyventojų palaikai; reljefas - Nemuno deš. kranto aukštumos šlaito
vidurinė dalis; paviršius banguotas, apaugęs pavieniais spygliuočiais ir lapuočiais medžiais. Įvairūs
mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - įvairių formų pilko,
rausvo granito ir betoniniai antkapiai, jų fragmentai su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų
rašmenimis, kurie išlikę tik teritorijos centrinėje dalyje (daugumos antkapių įrašai sunkiai įskaitomi,
būklė patenkinama, yra keletas paminklų nuvirtusių, susmegusių į žemę). Kapinės įrašytos į
Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, unikalus kodas - 2731.
Zapyškio žydų senosios kapinės
Zapyškis, Zapyškio sen., Kauno r.

Zapyškio mstl. žydų tautybės gyventojų palaikai, reljefas - kalvelė; teritorija apaugusi
medžiais ir krūmais; įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno
formos - išliko apie 60 rausvo ir pilko granito, betoninių antkapinių paminklų su įrašais hebrajų
rašmenimis. Kapinės aptvertos metaline tvora, yra daug nugriuvusių ar susmegusių į žemę
antkapinių paminklų. Nuo kada laidota šiose kapinėse tiksliai nėra žinoma. Spėjama, kad nuo žydų
įsikūrimo Zapyškyje. Miestelis minimas nuo 1575 m. Per jį ėjo svarbus Kauno-Virbalio prekybos ir
pašto traktas. 1825-1847 m. turėjo miesto teises. 1800 m. Zapyškyje gyveno 107, 1856 m. - 486,
1897 m. - 547, 1923 m. - 589 gyventojai. 1940 m. Zapyškyje veikė žydų pradinė mokykla, gyveno
apie 50 žydų šeimų. Kapinės įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą, unikalus
kodas - 2730.
ŽYDŲ ŽUDYNIŲ VIETOS IR KAPAI
HOLOKAUSTAS - ne tik žydų, bet ir visos Lietuvos tragedija.
„Ši data negali būti pamiršta, apie tai, kas vyko, būtina prisiminti ir kalbėti. Faktai apie siaubingą
laikmetį turi būti kuo plačiau viešinami, jų negalima nutylėti. Tai būtina padaryti tam, kad tie
įvykiai daugiau niekada nepasikartotų“, – sako Kauno žydų bendruomenės pirmininkas Gercas
Žakas.
„Netekome ne tik didelės dalies žydų bendruomenės, bet ir didelės dalies Lietuvos. Iki karo čia
gyveno ir kūrė tiek daug įžymių žydų – kultūros ir religinių veikėjų. Pagalvojus, ką Lietuva galėjo
turėti, kiek daug potencialiai žymių žmonių netekome, kiek daug jų buvo nužudyta, aplanko gilus
liūdesys. Kita vertus, šie žmonės žuvo be kaltės. Vien dėl to, kad jie buvo žydai“ - Žydų
bendruomenės pirmininkės pavaduotojas S. Gurevičius pabrėžė, jog tragedija jau įvyko, ir pakeisti
nieko negalima. Tačiau įmanoma padaryti viską, kad ji niekada daugiau nepasikartotų.
„Matome, kad istorija kartojasi. Tai, kad atsitiko su žydais, vieną dieną gali atsitikti su bet kuria
kita tauta. Mes visi, žydai bei lietuviai, viso pasaulio piliečiai, turime stengtis, kad tai niekada
nepasikartotų“.
„Apie Holokaustą ir jo aukas niekada negali būti kalbama per daug. Turime jaunąją kartą auklėti,
kad tokie dalykai daugiau nepasikartotų. Kai kalbame apie budelius, reikia nepamiršti ir tų, kurie
gelbėjo žmonių gyvybes“, – sakė S. Gurevičius.
Kauno rajone yra septynios žydų žudynių vietos ir kapai – Vilkijos apyl. seniūnijoje Jaučakių miške
ir Skrebenų miške. Skrebėnų k. tragedijos aplinkybės nėra visiškai aiškios Zapyškio seniūnijoje
Kluoniškių ir Dievogalos kaimuose, Babtų seniūnijoje Jugintų miške, Garliavos apyl. seniūnijoje
Rinkūnų k., Vandžiogaloje, Boreko miške.
VILKIJA
„1941 m. birželio pabaigoje Vilkijoje buvo įsteigta vokiečių komendantūra, kuriai
vadovavo SS obersturmführeris Missenbaumas. Prie komendantūros buvo suformuotas baltaraiščių
būrys, kuriam vadovavo teismo antstolis Stasys Gudavičius. 1941 m. liepos 7–8 d. komendanto
Missenbaumo įsakymu Vilkijos baltaraiščių būrys suėmė apie 150–200 žydų tautybės vyrų.
Dauguma suimtųjų buvo konvojuoti į Kauną, o 21 žydas sušaudytas netoli Vilkijos prie Jagminiškių
kaimo.

1941 m. rugpjūtį Vilkija tapo vienu svarbiausiu Kauno apskrities žydų telkimo centru. Į Vilkijos
getą buvo perkeliami ir kitų valsčių žydai. Pakarklės miške prie Jaučakių (2 km nuo Vilkijos) žydai
buvo šaudomi du kartus: pirmosios – 1941 m. rugpjūčio 28 d. suorganizuotos masinės žudynės, per
kurias sušaudyti 402 žydai: 76 vyrai, 192 moterys, 134 vaikai. Antrasis kartas – 1941 m. rugsėjo
pabaigoje. 1941 m. rugpjūčio 28 d. S. Gudavičius sukvietė savo būrio (pavaldus Vilkijos
komendantūrai) narius ir pareiškė, kad reikės konvojuoti žydus į Pakarklės mišką prie Jaučakių
kaimo, kur jau yra iškastos duobės. Ten žydus šaudys ginkluotas būrys iš Kauno. Netrukus dviem
sunkvežimiais iš Kauno į Vilkiją atvyko apie 25–30 (kitais duomenimis – 40) 1-ojo bataliono
(vadas – majoras Kazys Šimkus) 3-osios kuopos karių, kuriems vadovavo leitenantai Juozas Barzda
ir Bronius Norkus, viršila Zigmas Arlauskas. Čia jų laukė 2–3 vokiečių karininkai ir keletas
vokiečių kareivių. Komendantūros būrio nariai ir policininkai saugojo Vilkijos sinagogoje
uždarytus žydus. Netrukus jie ir bataliono kariai išsivedė iš sinagogos apie 400 žydų vyrų, moterų ir
vaikų, surikiavo juos į koloną ir nuvedė į šaudymo vietą. Dalis Vilkijos komendantūros būrio narių
apsupo šaudymo vietą ir ją saugojo, kiti grupėmis vedė žydus prie duobės ir rikiavo į eilę. Žydus
pagal B. Norkaus komandą šaudė visi 3-osios kuopos kariai. Nužudytuosius į duobę sumesdavo
komendantūros būrio nariai.
Vieną 1941 m. rugsėjo pabaigos rytą prie Vilkijos sinagogos, kur buvo laikomi uždaryti žydai,
atvyko apie 20 1-ojo bataliono 3-osios kuopos karių ir 3–4 vokiečių karininkai. Čia jau buvo
susirinkę Vilkijos komendantūros būrio nariai, vadovaujami S. Gudavičiaus. Taip pat čia buvo
Vilkijos saugumo viršininkas Mikelionis. Netrukus būrio nariai ir bataliono kariai ėmė pagal sąrašą
iš sinagogos vesti žydų moteris ir vaikus ir rikiuoti į eiles po 6. Tada žydų koloną nuvedė prie
iškastos duobės. S. Gudavičius, Mikelionis ir vokiečių karininkai į žudynių vietą atvyko
automobiliu. Jie įsakė bataliono kariams ir daliai Vilkijos būrio narių eiti prie duobės, o likusiems
saugoti žydus. Pastarieji liepė žydams nusirengti, atiduoti vertingus daiktus ir grupelėmis vedė prie
sušaudymo vietos. Pagal S. Gudavičiaus, Mikelionio ir vokiečių karininkų komandas žydus šaudė
bataliono kariai ir komendantūros būrio nariai. Žudynės vyko nuo 8.30 iki 13 val. Vieni duomenys
rodo, kad 1941 m. rugsėjo pabaigoje žydų buvo sušaudyta daugiau negu rugpjūčio 28 d.
1945 m. gruodžio 4 d. Vilkijos vykdomojo komiteto pirmininko Skaudžio, padėjėjo Armanio ir
Beržansko sudaryto akto duomenimis, Vilkijos valsčiuje prie Jaučakių kaimo, Pakarklės miške
esančiame kapinyne, buvo palaidota iki 800 nužudytų žmonių. 1958 m. į masinių žudynių vietą prie
Jaučakių buvo suvežti Veliuonos, Seredžiaus, Čekiškės valsčiuose 1941–1944 m. nužudytų
sovietinių aktyvistų, komunistų, žydų tautybės žmonių, kitų asmenų, palaikai. Čia, bendrame kape,
buvo palaidota apie 3500 žmonių.“
Žudynių vykdytojai - Vokiečių karininkai;
Hamanno skrajojantis būrys / 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa, vadai – J. Barzda ir B. Norkus, viršila Z.
Arlauskas;
Vilkijos komendantūrai pavaldus būrys, vadas S. Gudavičius;
Vilkijos saugumo viršininkas Mikelionis;

Vilkijos apyl. sen. Jaučakių k.

Ilgą laiką buvo teigiama, kad Vilkijos apyl. sen. Jaučakių k. (unikalus kodas Lietuvos
Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 10920) miške palaidota apie 3500 Veliuonos,
Čekiškės, Seredžiaus ir Vilkijos gyventojų, tačiau 2015 m. patikslinus vertingąsias savybes ir
duomenis, nustatyta, kad čia 1941 m. rugpjūčio 28 d. nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos
egzekucijos metu nužudyta ir palaidota apie 800 Čekiškės, Seredžiaus, Lekėčių, Veliuonos ir
Vilkijos žydų.
Įrašas ant paminklo: “Šioje vietoje 1941 VIII 28 buvo nužudyta 3500 taikių gyventojų iš Vilkijos,
Veliuonos, Seredžiaus ir Raudonės miestelių“ (jidiš ir lietuvių kalbomis)
Vilkijos apyl. sen. Skrebenų k.

Vilkijos apyl. sen. Skrebenų k. (unikalus kodas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros
vertybių registre 20654) aukų skaičius 193 žydai.

Seredžiaus valsčiuje 1941 m. (anksčiau Skrebenų k. priklausė Seredžiaus valsčiui)
gyveno 112 žydų šeimų (356 žmonės). Rugpjūčio viduryje Kauno apskrityje, vykdant žydų
sulaikymo ir sutelkimo akciją į Vilkijos getą iš Seredžiaus buvo išvežta 62 žydų tautybės moterys ir
14 vyrų (jie tikriausiai nužudyti Vilkijoje 1941 m. rugpjūčio 28 d.). Pagal K. Jėgerio raportą,
Seredžiaus žydai buvo nužudyti 1941 rugsėjo 4 d. Tą dieną prie Skrebenų kaimo (2 km nuo
Seredžiaus) sušaudyti 193 žmonės: 6 vyrai, 61 moterys ir 126 vaikai. Šios tragedijos aplinkybės
nėra visiškai aiškios. Tiksli žudynių vieta kol kas nelokalizuota. Aukos perlaidotos 1958 m. į
masinių žudynių vietą prie Jaučakių. Žudynių vykdytojai – Hamanno skrajojantis būrys. Ant
paminklo, esančio šalia miško, kuriame vyko žudynės, užrašyta „Šiame miške 1941 09 04 buvo
nužudyti 193 žydų tautybės vyrai, moterys ir vaikai“ (lietuvių k.).
GARLIAVA
„Masinis Garliavos žydų persekiojimas prasidėjo 1941 m. rugpjūčio mėn. Vykdant okupacinės
valdžios nurodymus, žydai buvo registruojami ir suimami. Rugpjūčio 12 d. Garliavos valsčiaus
viršaitis pranešė Kauno apskrities viršininkui, kad valsčiuje gyvena 285 žydai.
Pagal K. Jägerio raportą, Garliavos žydai buvo sušaudyti tarp 1941 m. rugpjūčio 28 d. ir rugsėjo 2
d., o žudynių dalyvių ir liudytojų parodymais – pačioje vasaros pabaigoje, taigi, greičiausiai tarp
rugpjūčio 28 ir 31 d. Likus porai savaičių iki žudynių (rugpjūčio viduryje) vietiniai policininkai ir
baltaraiščiai Garliavos ir aplinkinių kaimų žydus (Aukštosios Panemunės, Pakuonio, Veiverių ir kt.)
suvarė į miestelio sinagogą. Žudynių dieną iš sinagogos policininkai ir baltaraiščiai atvarė
keliasdešimt vyrų į slėnį šalia Rinkūnų kaimo (1 km į rytus nuo Garliavos) ir liepė jiems iškasti
griovį, neva tai būtina vandeniui nuleisti. Supratę, kam reikalingas šis griovys, žydai atsisakė jį
kasti. Tuomet policininkai atvarė keliasdešimt lietuvių vyrų iš Garliavos. Jie iškasė apie 50–60 m
ilgio, 2 m pločio ir apie 1,5 m gylio griovį.
Žudynių dieną 1-ojo lietuvių policijos bataliono 3-iosios kuopos kareivinėse Žaliakalnyje buvo
atrinkta kelios dešimtys kareivių, kurie dviem sunkvežimiais, vadovaujami leitenanto J. Barzdos
(kitų liudytojų parodymuose minimi leitenantai A. Dagys ir B. Norkus), išvyko į Garliavą.
Miestelyje sunkvežimiai sustojo prie sinagogos, kurioje buvo laikomi žydai. Vietiniai policininkai ir
baltaraiščiai žydus iš sinagogos varė į žudynių vietą. Varomi buvo vyrai, moterys ir vaikai.
Policininkai ir baltaraiščiai apsupo žudynių vietą ir grupėmis vedė žydus prie duobės. Pirmiausia
buvo šaudomi vyrai. Juos statė prie griovio ir iš kelių metrų atstumo šaudė į nugaras. Šaudoma
buvo pagal karininkų komandą. Žudynės pradėtos pavakare ir baigėsi sutemus. Kai kurie bataliono
kariai turėjo prožektorius ir pasišviesdami baiginėjo sužeistas aukas. Žudynių dalyvių liudijimu,
buvo sušaudyta apie 300 žydų. K. Jägeris nurodo, kad Garliavoje buvo nužudyti 247 žydai: 73
vyrai, 113 moterų ir 61 vaikas.“ Žudynių vykdytojai - 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa, vadai J. Barzda,
A. Dagys, B. Norkus;
Garliavos baltaraiščiai ir policininkai

Garliavos apyl. sen., Rinkūnų k.

Garliavos apyl. Rinkūnų k. esančiose žydų žudynių vietoje ir kape (unikalus kodas
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 16626) – 1941 rugpjūčio 28 –
rugsėjo 2 d. (tiksli data nėra žinoma) nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos egzekucijos
metu nužudyta ir užkasti 247 Garliavos ir aplinkinių kaimų (Aukštosios Panemunės, Pakuonio,
Veiverių) žydai: 73 vyrai, 113 moterų, 61 vaikai.
Įrašas ant paminklo:
„Šioje vietoje hitleriniai galvažudžiai ir jų vietiniai
pagalbininkai 1941. VIII. 28 nužudė 247 žydų vaikų, moterų ir vyrų“ (įrašyta jidiš ir lietuvių
kalbomis)
BABTAI
„Babtuose iš buvusių šaulių buvo suorganizuotas baltaraiščių būrys. Jam vadovavo Stanislovas
Aniulis iš Varekonių kaimo. Jau pirmomis okupacijos dienomis prasidėjo komunistų, komjaunuolių
ir sovietinių aktyvistų areštai. 1941 m. liepos 17 d. Babtuose buvo sušaudyti 8 komunistai ir
sovietiniai aktyvistai, tarp jų buvo 6 žydai.
Rugpjūčio 11 d. Babtų viršaitis informavo Kauno apskrities viršininką, kad miestelyje gyvena 93
žydai. Po kelių dienų, vykdant V. Reivyčio slaptą nurodymą, 34 suaugę žydai buvo suimti ir
uždaryti miestelio sinagogoje. Čia pat atgabenta ir 30 Vandžiogalos žydų. Babtų ir Vandžiogalos
žydai buvo sušaudyti tarp 1941 m. rugpjūčio 28-osios ir rugsėjo 2-osios. Daugumos liudytojų
teigimu, tai padaryta rugsėjo pradžioje.

Žudynių dienos rytą miestelio seniūnas į parinktą žudynių vietą Babtų šile netoli Nevėžio upės
atvedė keliasdešimt Babtų miestelio ir aplinkinių vietovių vyrų ir jiems liepė iškasti apie 50 m ilgio,
1 m pločio ir 2 m gylio griovį. Jis baigtas kasti apie 14 valandą. Vėliau į žudynių vietą atvyko du
sunkvežimiai 1-ojo bataliono 3-iosios kuopos kareivių (apie 50 vyrų). Jiems vadovavo karininkai B.
Norkus, J. Barzda ir A. Dagys. Suimtieji žydai vietinių baltaraiščių ir policininkų iš miestelio buvo
atvaryti į žudynių vietą. Dalį negalinčių eiti žydų (senelius, mažamečius vaikus) atvežė vežimais.
Žydai buvo išrengiami iki apatinių drabužių, grupėmis vedami prie griovio bei veidais statomi ant
griovio krašto. Pagal karininko komandą kareiviai šaudė žydams į nugaras. Prie šaudymo prisidėjo
ir pora vietinių baltaraiščių. Pirmiausia buvo nužudyti vyrai, paskui moterys, vaikai ir seneliai.
Pasikeisdami šaudė visi atvykę 3-iosios kuopos kareiviai. Žudynės truko kelias valandas. Liudytojų
parodymais, buvo sušaudyta apie 300–400 Babtų ir Vandžiogalos žydų. Pagal K. Jägerio raportą,
buvo sušaudyti 83 Babtų ir 252 Vandžiogalos žydai (iš viso 335 žmonės). Vieno iš liudytojų
parodymu, Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynes stebėjo ir vienas vokietis su fotoaparatu.“
Vykdytojai - Hamanno skrajojantis būrys / 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa, vadai – Br. Norkus, J.
Barzda ir A. Dagys;
Babtų baltaraiščiai;
Babtų sen., Jagintų miške

Babtų sen. Jagintų šile Babtų ir Vandžiogalos žydų žudynių vieta ir kapas (unikalus kodas Lietuvos
Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 12568) – 1941 rugpjūčio 31 (tiksli data nėra
žinoma) 1941 m. tarp rugpjūčio 28 ir rugsėjo 2 d. nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos
egzekucijos metu nužudyti ir užkasti 83 Babtų ir 252 Vandžiogalos žydai (iš viso 335 žmonės).
Įrašas ant paminklo: Įrašas „Čia guli palaidoti nekalti ir nukankinti Babtų ir Vandžiogalos
miestelių žmonės, kurie buvo nužudyti fašistų 8 Elul 5701/1941 rugpjūčio 31. Jų atmintis išliks
amžinai gyvųjų žemėje“ (hebrajų kalba).

VANDŽIOGALA
Vandžiogala, Vandžiogalos sen., Kauno r.

Prieš II – ąjį pasaulinį karą daugumą Vandžiogalos miestelio gyventojų sudarė žydų tautybės
asmenys. Prasidėjus karui, jie buvo pradėti masiškai naikinti. Toks likimas laukė ir Vandžiogalos
miestelio žydų. Dalis miestelio žydų buvo sušaudyti IX forte Kaune, kita dalis – daugiausia moterys
ir vaikai – Babtų miške. Boreko miške, prie senųjų žydų kapinių, buvo sušaudyti likę 42
Vandžiogalos miestelio žydų tautybės asmenys.
Pagal vokiečių saugumo policijos ir SD 3-iojo operatyvinio būrio vado Karlo Jägerio raportą,
pirmosios didesnės žydų žudynės Kauno apskrityje buvo įvykdytos 1941 m. liepos 9 d.
Vandžiogaloje. Tuomet buvo sušaudyti 32 žydai, 2 žydės, 1 lietuvė, 2 lietuviai komunistai ir 1 rusas
komunistas.
Vandžiogalos sen. Vandžiogalos mstl. (Boreko miške, 74 kv) žydų žudynių vietoje ir kape
(unikalus kodas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre 2079) – 1941 m.
liepos 8 d. nacistinės Vokietijos valdžios suorganizuotos egzekucijos metu nužudyti ir užkasti
Vandžiogalos miestelio gyventojai: 32 žydai, 2 žydės, 1 lietuvė, 2 lietuvių tautybės komunistai ir 1
rusas komunistas (38 gyventojai). Įrašas ant paminklo: „Žuvusiems nuo hitlerinių budelių
Vandžiogalos m žydų tautybės piliečiams. 1941-VII-8“ (hebrajų ir lietuvių kalbomis).

ZAPYŠKIS
Zapyškio sen. Dievogalos k. (miške)

„1941 m. rugpjūčio viduryje, vykdant Policijos departamento direktoriaus V. Reivyčio aplinkraštį
dėl žydų sutelkimo Zapyškio daboklėje, buvo uždaryti 67 žydai: 29 iš Zapyškio, 2 – Jankų ir 36 –
Paežerėlių. Yra žinių, jog apie 40 žydų tautybės vyrų 1941 m. vasaros pabaigoje buvo sušaudyta
šalia Dievogalos kaimo (1 km į pietryčius nuo Zapyškio miestelio).“
Unikalus kodas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre – 10921.
Įrašas ant paminklo: „Šioje vietoje hitleriniai galvažudžiai ir jų vietiniai talkininkai 1941 nužudė
apie 40 žydų vaikų, moterų ir vyrų“ (hebrajų ir lietuvių kalbomis)

Zapyškio sen. Kluoniškio k.

„1941 m. rugpjūčio 13 d. Zapyškio valsčiaus viršaitis Andrius Jankūnas informavo Kauno
apskrities valdybą, kad Zapyškio valsčiuje gyvena 141 žydas.
Zapyškio žydai buvo sušaudyti rugsėjo 4 d. vakariniame miestelio pakraštyje. Pagal liudytojų
parodymus, iš Kauno atvažiavo sunkvežimis ginkluotų vyrų (galimas dalykas, jog tai buvo liūdnai
pagarsėjusi TDA bataliono 3-ioji kuopa). Jie kartu su vietiniais baltaraiščiais nuvarė žydus į
sušaudymo vietą. Ten jau laukė keli vokiečiai su fotoaparatais. Pagal K. Jägerio raportą, Zapyškyje
sušaudyti 178 žydai: 47 vyrai, 118 moterų ir 13 vaikų.“ Žudynių vykdytojai - Hamanno skrajojantis
būrys / 1-ojo bataliono 3-ioji kuopa;
Zapyškio baltaraiščiai.
Unikalus kodas Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registre – 10922. Įrašas ant
paminklo: Įrašas „Šioje vietoje hitleriniai galvažudžiai ir jų vietiniai pagalbininkai 1941 nužudė
apie 282 žydų vaikų, moterų ir vyrų“ (hebrajų ir lietuvių kalbomis).
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