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1918 m. atkuriant Lietuvos valstybę buvo nuomonių, kad Lietuvai kariuomenė 

nereikalinga, nes neketino nieko užpulti ir su niekuo kariauti. Tačiau to meto padėtis privertė 

suvokti, kad be savos kariuomenės Lietuva valstybingumo neišsaugos. 1919–1920 m. dar kuriamai 

Lietuvos kariuomenei teko kautis su trimis priešiškomis kariuomenėmis dėl Lietuvos laisvės ir 

teritorijos vientisumo išsaugojimo. Lietuvai teko atremti bolševikinės Rusijos puolimą, 

vėliau priešiškus bermontininkų karinius veiksmus ir lenkų kėslus prisijungti Lietuvos teritoriją prie 

atkuriamos Lenkijos valstybės.    Šie karai vadinami Nepriklausomybės kovomis. Kariuomenei 

kuriantis ir pirmu kovos su bolševikais tarpsniu, kariuomenę sudarė savanoriai, atsiliepę į 

Vyriausybės 1918 m. gruodžio 29 d oficialų kvietimą –Lietuva pavojuje. Kovodama jauna Lietuvos 

kariuomenė sėkmingai atrėmė bolševikų ir bermontininkų puolimą, sunkiausios kovos vyko su 

stipriausiu priešu – Lenkijos kariuomene. Lietuvai nepavyko išvengti savo žemių praradimo, tačiau 

Lietuvos valstybingumas buvo išsaugotas. 

„Lietuvos savanoriai mums – šviesos orientyrai. Iš jų gyvenimų galima mokytis, juos 

kelti kaip gražų pavyzdį jaunimui“ (V. Makūnas). V. Kavaliauskas savo knygoje „Pakaunės krašto 

karžygiai“ rašė, kad net 96 vyrai ir moterys, kurie kilę iš Pakaunės arba šioje žemėje atgulę iš 

Pakaunės krašto arba atgulę šioje žemėje, yra pelnę Vyties Kryžių. Dar gausesnė Kauno krašto 

savanorių armija, „Versmės“ leidyklos duomenimis rodo, kad joje mažiausiai 645 karių pavardės. 

Daugiausia savanorių buvo iš Garliavos valsčiaus. 

Kauno rajono savivaldybės iniciatyva, pagal V. Kavaliausko knygą „Pakaunės krašto 

karžygiai“, pastatyta 11 atminimo paminklų – tarsi atversta istorijos knyga-suoliukas Pakaunės 

Vyties  Kryžiaus kavalieriams dešimtyje seniūnijų (Raudondvario, Garliavos (2 suoliukai), 

Zapyškio, Čekiškės, Vilkijos, Neveronių, Vandžiogalos, Karmėlavos, Babtų, Samylų). Projekto 

autoriai - architektė Violeta Beigienė ir skulptorius Danielius Sodeika. 

Šis sumanymas ir projektas buvo įgyvendintas seniūnų ir mecenatų, kurių buvo net 86, 

pastangomis ir finansavimu. Tai įmonės, organizacijos, šeimos, pavieniai asmenys, savanorių 

giminės. Taip pat gimnazijos, jų vadovai, mokiniai,  kultūros darbuotojai, dvasininkai, kurie 

organizavo gražius renginius paminklų atidengimo proga seniūnijose. 

 



 
Pirmasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-04-17 Raudondvaryje, Sąjūdžio ąžuolyne 

 

 
Atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-06-06 Garliavoje 



 
Trečiasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-06-20 Zapyškyje 

 

 
Ketvirtasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-07-26 Vilkijoje 



 
Penktasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-08-15 Vandžiogaloje 

 

 
Šeštasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-08-16 Čekiškėje 



 
Septintasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-09-19 Neveronyse 

 
Aštuntasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-09-26 Šlienavoje 



 
Devintasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-10-06 Karmėlavoje 

 
Dešimtasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-10-07 Babtuose 



 
Vienuoliktasis atminimo ženklas savanoriams pastatytas 2015-10-09 Garliavoje  

 

 

 

 

AKIMIRKOS IŠ ATMINIMO ŽENKLŲ – KNYGŲ-SUOLIUKŲ ATIDENGIMO  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

                                                                                                            Nuotraukos Violetos Beigienės 


