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Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o 

lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapų (26163) inventorizavimo ir 

istorinių tyrimų duomenys 

 

Turimais duomenimis, dabartinė kultūros vertybių registre esanti saugoma „Macikų nacistinės 

Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų 

belaisvių kapų (26163)“ teritorija gali būti gerokai mažesnė negu buvo 1955 m., kai buvo uždarytos 

kapinės. Per kelis dešimtmečius vakarinę kapinių teritorijos dalį nuplovė Šyšos upė, šiaurinę ir rytinę dalis 

ardavo traktoriai.  

Kapinės susiformavo šalia 1941–1944 m. veikusios nacistinės Vokietijos karinės (Oberkommando 

Wehrmacht) ir Vyriausiosios sausumos karinių pajėgų vadovybės (Oberkommando des Heeres) įkurtos ir 

administruotos karo belaisvių stovyklos, kurioje buvo kalinami antihitlerinės koalicijos šalių – JAV, 

Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos, Naujosios Zelandijos, Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos – 

kariai (daugiausiai lakūnai). Dalis šios stovyklos kalinių buvo vad. generolo Vladyslavo Anderso (lenk. k. 

Władysław Anders) armijos kariai. Kalinimo sąlygos buvo diferencijuotos ir priklausė nuo kalinių 

pilietybės. 1929 m. Ženevos konvencijos dėl elgesio su karo belaisviais nuostatos nebuvo taikomos čia 

kalintiems Sovietų sąjungos piliečiams. Pasak Armalėnų k. gyventojo Dovydo Stučkos, ypač daug karo 

belaisvių žuvo 1942–1943 m. žiemą (net iki 40 per dieną), dažniausiai nuo išsekimo ir ligų. Kai kurie 

bėgliai ar kitaip prasikaltę kaliniai buvo šaudomi. Iš pradžių lavonus užkasdavo maždaug 500 m nuo 

lagerio. Tas pats liudininkas teigė, kad mirusius kalinius nuogus veždavo rogėmis ir užkasdavo duobėse 

po 20–25 žmones. Tokių masinių užkasimo vietų prie Macikų būta apie 60, dar 200–300 individualių 

užkasimų būta už lagerio, priešais 3-iąjį sargybos bokštelį. Vėliau, 1943–1944 m., kai prie Šyšos upės ėmė 

trūkti vietos palaikų užkasimui, mirusius kalinius išveždavo į Armalėnų kaimo ūkininko Koblenco žemę. 

Liudininkės Hildos Petraitytės teigimu, čia užkasdavo tik Sovietų Sąjungos piliečius, mirusius dėmėtosios 

šiltinės epidemijos metu. Tik milinėmis pridengtus nuogus mirusiųjų kūnus laidojo patys karo belaisviai 

2–3 m pločio pailgose duobėse (apkasuose) dabartinės Žaliosios g. vietoje dviem eilėmis. Duobėse laidota 

po 20 žmonių: dviem aukštais po 10 palaikų, kuriuos užberdavo chlorkalkėmis1.  

1944–1955 m. – tai periodas, kuomet, turimais duomenimis, „Macikų nacistinės Vokietijos karo 

belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapų 

                                                 
1 TRIMONIENĖ R., Šilutės Macikų karo belaisvių lageriai ir sovietinio lagerio teritorijos įamžinimas, Tarptautinė 

konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“ 2015 m. Gegužės 14–15 d., Šilutė, 

p. 1–2, [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://rememor.eu/wp-content/uploads/2015/06/p14_ruta_trimoniene_LT.pdf> 

[žiūrėta 2019 m. spalio 29 d.]. 

http://rememor.eu/wp-content/uploads/2015/06/p14_ruta_trimoniene_LT.pdf
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(26163)“ teritorijoje buvo laidojama nuosekliausiai ir gerokai masiškiau. Tai nulėmė sovietinė Lietuvos 

reokupacija ir Rytų Prūsijos užėmimas. Sovietų valdžia buvusios nacistinės Vokietijos karo belaisvių 

stovyklos vietoje įkūrė kelis objektus: 1) 1945–1948 m veikusį 184-ąjį Šilutės (Macikų) Sovietų Sąjungos 

karo belaisvių lagerį2, 2) 1945–1947 m. veikusią 2652-ąją specialiąją Macikų karo belaisvių ligoninę3, 3) 

1945–1955 m. Macikuose veikusį GULAG‘o (3-iąją pataisos darbų koloniją) skyrių4.  

Aptariamose kapinėse buvo laidojami Macikų 184-ojo lagerio belaisviai. Vien per tris 1945 m. 

mėnesius žuvo 18 karo belaisvių. Pagrindinė mirties priežastis – distrofija. Ne antraeilį vaidmenį čia 

galėjo atlikti ir nežmoniškos karo belaisvių darbo sąlygos. Nuo 1946 m. čia buvo laikomi ir jau visiškai 

išsekę, nebegalintys dirbti, mirčiai pasmerkti karo belaisviai. Nuo ligų ir bado mirusiųjų palaikus 

užkasdavo šalia lagerio kapinėms skirtame sklype šalia Šyšos upės, už 250 metrų nuo lagerio zonos ribų į 

šiaurės vakarų pusę. 1946 m. kapinės buvo aptvertos spygliuota viela ir padalintos į 3 kvadratus po 25 

kapus. Ant kiekvieno kapo buvo stulpelis su lentele, kurioje juodais dažais pažymėtas mirusio belaisvio 

registracijos ir kapinių kvadrato numeriai5. 

2652-osios specialiosios ligoninės mirusieji buvo laidojami atskirose kapinėse, atidarytose 1945 m. 

gegužės mėnesį. Jos užėmė 100×150 metrų plotą už 600 metrų nuo 184-ojo Macikų lagerio zonos ribų. 

Kadangi abiejų įstaigų kapinės buvo atskiros, mirusiųjų registracijos knygos taip pat buvo atskiros6. 

Tačiau yra didelė tikimybė, kad abejos paminėtos kapinės patenka į „Macikų nacistinės Vokietijos karo 

belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapų 

(26163)“ teritoriją. Tai turėtų patvirtinti arba paneigti tolimesni kapinių archeologiniai tyrimai.  

Vytauto Tininio surinktais duomenimis iš viso specialiojoje ligoninėje 1945–1948 m. mirė 465 

žmonės. 184-ajame Macikų karo belaisvių lageryje 1945 m. mirė 18, o 1946 m. – 11 belaisvių, iš viso 29. 

Sudėjus abiejų įstaigų mirusiųjų skaičių išeitų, kad abejose Macikų belaisvių kapinėse oficialiai palaidoti 

494 žmonės. Kadangi 1945 m. būta nemaža atvejų, kai viename kape būdavo laidojama ne po vieną 

mirusįjį (net iki 1946 m. dažniausiai laidota po du mirusiuosius viename kape), o kapinių registracijos 

knygose ne visada buvo įrašomos mirusiųjų pavardės, galima teigti, kad Macikų kapinėse buvo palaidota 

                                                 
2 Žr. TININIS V., Sovietų Sąjungos karo belaisvių lageris Macikuose 1945–1948 m., Macikų mirties namai, Vilnius, 

2015, p. 60–109; План–схема кладбища спец. Госпиталя 2652, Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-78, ap. 1, b. 1atv.–13. 
3 Ten pat. p. 97–104 
4 Žr. BURAUSKAITĖ T. B., JANKAUSKIENĖ E., GULAG‘o skyrius Macikuose 1945–1955 m, Macikų mirties 

namai, Vilnius, 2015, p. 110–143.  
5 TRIMONIENĖ R., Šilutės Macikų karo belaisvių lageriai ir sovietinio lagerio teritorijos įamžinimas, Tarptautinė 

konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“ 2015 m. Gegužės 14–15 d., Šilutė, 

p. 1–2, [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://rememor.eu/wp-content/uploads/2015/06/p14_ruta_trimoniene_LT.pdf> 

[žiūrėta 2019 m. spalio 29 d.]. 
6 TININIS V., Sovietų Sąjungos karo belaisvių lageris Macikuose 1945–1948 m., Macikų mirties namai, Vilnius, 

2015, p. 106. 

http://rememor.eu/wp-content/uploads/2015/06/p14_ruta_trimoniene_LT.pdf


5 

 

daugiau kaip 500 belaisvių. 1948 m. specialiąją ligoninę uždarius, šiose kapinėse dar buvo laidojami mirę 

LSSR MVD Pataisos darbų kolonijų skyriaus 3-iojo lagerio skyriaus kaliniai7.  

1955 m. uždarius Macikų lagerį, buvo bandyta sunaikinti kapus, parengus jų ,,melioravimo" 

projektą. Sudaryti melioracijos planą buvo pavesta Šilutės projektavimo institute tuo metu braižytoju 

dirbusiam E. Stankevičiui. Jis, kaip buvęs politinis kalinys, matydamas kokį užsakymą turi vykdyti (tuo 

metu mažai kas žinojo apie šį buvusį sovietinį lagerį), darbo atlikimą stengėsi kiek galima ilgiau užtęsti. 

Tokiu būdu visas darbas nusitęsė iki pat Sąjūdžio laikų. Melioracijos projektas nebuvo realizuotas, tačiau 

ant dalies kapinių buvo pastatyti gyvenamieji namai8. Taip pat dalis kapų buvo sunaikinta po kapines 

sovietmečiu važinėjant traktoriams, dalį nuplovė vakarinėje pusėje pratekanti Šyša. Prasidėjus atgimimui, 

pradėta tvarkyti kapinių teritorija. 1989 m. pastatytas medinis kryžius Belgijos ir Prancūzijos karo 

lakūnams atminti, 1996 m. atidengtas paminklas žuvusių JAV karo lakūnų atminimui, pastatyti paminklai 

tarybiniams lakūnams atminti, žuvusiems lenkams atminti, 1997 m. Telšių Alkos muziejaus rūpesčiu 

pastatytas medinis stogastulpis žuvusio muziejininko, poeto Prano Genio (1902-1952) atminimui9. 

2019 m. spalio 18 d. Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapuose (26163) vykdytos kapinių 

inventorizavimo ekspedicijos metu (dalyvavo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 

archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, istorikė doc. dr. Silva Pocytė, Klaipėdos universiteto 

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto vyresnioji mokslo darbuotoja, filologė doc. dr. Asta 

Balčiūnienė, Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejininkas archeologas Mantas Užgalis) buvo vizualiai 

aptiktos ir suskaičiuotos galimai identifikuojamos kapavietės, atlikti galimai išlikusių arba suformuotų 

kapų su antkapiniais paminklais (akmeniniai paminklai ir mediniai arba kaltiniai kryžiai) matavimo 

darbai, atlikta jų fotofiksacija. Taip pat buvo atlikti galimų kapaviečių tik su betoniniais apvadais 

matavimo darbai. Kai kuriuose antkapiniuose paminkluose esančius įrašus iššifravo Šilutės Hugo Šojaus 

muziejaus etnografė Asta Bartkevičiūtė. Ekspedicijos metu fiksuotos galimos kapavietės pažymėtos 

Manto Užgalio sudarytame 1:500 mastelio plane. Ekspedicijos metu iš viso fiksuota 330 galimų 

palaidojimo vietų. Iš jų: 233 galimos palaidojimo vietos tik su žemės kauburėliais; 2 žemės kauburėliai, 

prie kurių yra išlikę tik metalinių stovų mediniams kryžiams įstatyti liekanos; 58 kauburėliai tik su 

                                                 
7 Ten pat. p. 106, 108 
8 TRIMONIENĖ R., Šilutės Macikų karo belaisvių lageriai ir sovietinio lagerio teritorijos įamžinimas, Tarptautinė 

konferencija „Antrojo pasaulinio karo belaisviai nacių ir sovietų lageriuose 1939–1948 m.“ 2015 m. Gegužės 14–15 d., Šilutė, 

p. 2, [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://rememor.eu/wp-content/uploads/2015/06/p14_ruta_trimoniene_LT.pdf> 

[žiūrėta 2019 m. spalio 29 d.].  
9 Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio objektų komplekso 

Macikų belaisvių kapai (u. k. 26163), Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Prieiga per internetą: 

<https://kvr.kpd.lt/#/static-search-results///////26163///////////1> [žiūrėta 2019 m. spalio 29 d.]. 

http://rememor.eu/wp-content/uploads/2015/06/p14_ruta_trimoniene_LT.pdf
https://kvr.kpd.lt/#/static-search-results///////26163///////////1
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betoniniais apvadais; 9 galimi palaidojimai su antkapiniais kryžiais be įrašų; 28 galimi palaidojimai su 

įrašais antkapiuose.  

Prieš atliekant Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o 

lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapų (26163) inventorizavimo ekspediciją per visus 2019 m. 

buvo surengta 20 ekspedicijų, skirtų apklausti Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykloje arba 

Sovietų Sąjungos karo belaisvių stovykloje, arba GULAG`o lageryje kalintus asmenis arba jų artimuosius. 

Iš viso buvo apklausti 23 respondentai10. Interviu įrašyti vaizdo ir garso įranga, dalis įrašų iššifruoti. Ši 

medžiaga saugoma Šilutės Hugo Šojaus muziejaus elektroninėje duomenų bazėje.  

Absoliuti dauguma apklaustųjų buvo Macikų Sovietų Sąjungos GULAG`o lageryje kalėjusiųjų 

artimieji. Tik vienintelis apklaustasis – Kazimieras Valaitis 1953–1954 m. buvo lagerio kalinys11. Didžioji 

dauguma respondentų teigė, kad jų artimųjų žuvusių Macikų lageryje kapai su užrašais, iš tiesų yra tik 

simboliniai, nes nėra tiksliai žinomos jų artimųjų palaidojimo vietos. Tik Macikų lageryje kalėjusio ir 

žuvusio Stasio Jakšto giminės (vaikaitis Kęstutis Bronius Jakštas, vaikaitė Aurelija Jakštaitė ir dukra 

Marijona Miknienė (Jakštaitė)) teigė, kad jų artimojo kapo vieta yra tiksliai žinoma12, ji pažymėta 

paminkliniu akmeniu su užrašu. Tiesa, artimieji tiksliai neprisiminė, kuriais metais Macikų lageryje kalėjo 

Stasys Jakštas13. Patikimesnių šaltinių leidžiančių patvirtinti arba paneigti šią informaciją šiuo metu nėra 

rasta. 2019 m. spalio 18 d. Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos 

GULAG`o lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapuose (26163) atliktos kapinių inventorizavimo 

ekspedicijos metu galimas Stasio Jakšto kapas buvo surastas ir pažymėtas kapinių plane (kapo Nr. 200). 

Atlikti galimos kapavietės išmatavimai ir fotofiksacija. Užfiksuotas ir iššifruotas ant galimo kapo esantis 

įrašas, kuriame yra nurodyti ir tikėtini Stasio Jakšto mirties metai – 1948 m.  

Remiantis 1986–2014 m. Macikų socialinės globos namams vadovavusio direktoriaus Romualdo 

Jovaišos liudijimu, jam pradėjus eiti direktoriaus pareigas kapinių teritorijoje buvo ganomi gyvuliai. Labai 

retais atvejais be kapų su kauburėliais pasitaikydavo kapų su senesniais betoniniais apvadais, kuriuos, anot 

R. Jovaišos, žmonės buvo demontavę (išardę) kituose senosiose Klaipėdos kapinaitėse ir pastatę Macikų 

kapinėse14.  

                                                 
10 Plačiau žr. LENTELĘ, Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o lagerio 

objektų komplekso Macikų belaisvių kapinėse (26163) kalėjusių asmenų arba jų artimųjų apklausos rezultatai.  
11 Kazimiero Valaičio garso ir vaizdo įrašas, Šilutė, 2019 09 20 d. 
12 Anot giminaičių, Macikų lagerio sargybiniai buvo vietiniai žmonės, pažinoję ir Stanislovą Jakštą, ir jo sūnų, todėl 

kaliniui mirus pasakę sūnui, kad daugiau nebevežtų maisto, ir padarę nuolaidą: nurodę tėvo kapo vietą, leidę peršokti tvorą, 

pasimelsti ir atsiskaičiuoti, kad atsimintų kapo vietą. (Kęstučio Broniaus Jakšto garso ir vaizdo įrašas, Šilutė, 2019 06 21 d.; 

Marijonos Miknienės (Jakštaitės) ir Aurelijos Jakštaitės garso ir vaizdo įrašas, Stoniškių km., Šilutės raj., 2019 07 10 d.); 
13 Kęstučio Broniaus Jakšto garso ir vaizdo įrašas, Šilutė, 2019 06 21 d.; Marijonos Miknienės (Jakštaitės) ir Aurelijos 

Jakštaitės garso ir vaizdo įrašas, Stoniškių km., Šilutės raj., 2019 07 10 d.  
14 Romualdo Jovaišos liudijimas 2019 10 29 d. 
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LENTELĖ 

 

Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG`o 

lagerio objektų komplekso Macikų belaisvių kapinėse (26163) kalėjusių asmenų arba 

jų artimųjų apklausos rezultatai 

Eil. 

Nr.  

Apklausta Apklaustojo 

vardas, 

pavardė, gyv. 

vieta 

Ryšys su Macikų 

lageriu 

Kada buvo 

Macikų 

lageryje 

Kokia medžiaga 

surinkta 

1. 2019-02-

07 

Romualdas 

Jovaiša, 

Juknaičiai, 

Šilutės raj. 

Socialinės globos 

namų direktorius 

- Garso įrašas 

2. 2018-12-

10, 

2019-03-

25 

Aloyzas 

Masolas, 

Šilutė 

Kalėjo dėdė Petras 

Masolas 

Apie 1948–

1951 m. 

Vaizdo įrašas 

3. 2019-05-

16 

Stanislovas 

Montrimas, 

Aušbikavio 

km., Šilutės 

raj.  

Kalėjo tėvas Stasys 

Montrimas 

Apie 1946–

1948 m. 

Vaizdo ir garso įrašai  

4. 2019-06-

17 

Mėta 

Genutienė 

(Svaraitė), 

Šilutė 

Kalėjo močiutė Ema 

Svarienė 

Apie 1947–

1948 m.  

Vaizdo ir garso įrašai 

5. 2019-06-

20 

Rasa 

Šerpytienė 

(Levickaitė), 

Tauragė 

 

Helga Ona 

Verickienė 

(Redeckytė), 

Tauragė 

Kalėjo mama ir 

močiutė Olga Kelner 

(vėliau Redeckienė) 

 

Helga Ona gimė 

Macikų lageryje 

1950 m. 

1949–

1950 m. 

Vaizdo ir garso įrašai, 

nuotrauka 

6. 2019-06-

21 

Kęstutis 

Bronius 

Jakštas, Šilutė 

Kalėjo senelis Stasys 

Jakštas 

??? Vaizdo ir garso įrašai 

7. 2019-07-

10 

Marijona 

Miknienė 

(Jakštaitė), 

Stoniškių km., 

Šilutės raj. 

Kalėjo tėvas Stasys 

Jakštas 

Vaizdo ir garso įrašai, 

nuotraukos 

(nufilmuotos) 

8. 2019-06- Genovaitė Kalėjo dėdė Liudvikas ??? Garso įrašas. 
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25 Dirdienė 

(Knabikaitė), 

Klaipėda 

Knabikas. Nuotraukos 

9. 2019-06-

25 

Anastazija 

Jurgaitienė 

(Kontrimaitė), 

Klaipėda 

Kalėjo tėvas Vincas 

Kontrimas 

??? Garso įrašas. 

Nuotraukos 

10. 2019-06-

20–27 

Danguolė 

Kasnauskienė 

(Urbonaitė), 

Pakisio km., 

Pajūrio sen., 

Šilalės raj. 

Kaimynas Antanas 

Mockus 

Nuo 1942–

1943 m. iki 

1946–1947 

m. 

(apytiksliai). 

Laiškas 

11. 2019-07-

02 

Stasys 

Mėlinauskas, 

Šilutė 

Žurnalistas, išleido 

knygą apie Macikų 

lagerį. 

- Garso ir vaizdo įrašai 

12. 2019-07-

04 

Teresė 

Tribičienė 

(Šerpytytė), 

Šilutė 

Spėjama, kad dėdės ir 

teta Šerpyčiai 

palaidoti Macikų 

kapinėse. 

1944–1945 

m. 

Garso įrašas. 

 

13. 2019-07-

09 

Marijona 

Jankauskienė 

(Suchockaitė), 

Šilutė 

Perpasakojo 

Stankevičiaus ir 

Antano Gabužio 

pasakojimus, 

prisiminimus. 

??? Garso ir vaizdo įrašai 

Nuotraukos 

14. 2019-07-

02. 

Lankytasi 

2019-08-

13 

Irma 

Mainelienė 

(Briedelytė), 

Rokiškis 

Kalėjo vyro senelis 

Adomas Užkurėlis 

??? Užrašytas pasakojimas 

telefonu. 

-- 

Garso ir vaizdo įrašai. 

15. 2019-07-

03  

Kęstutis 

Stadalnykas, 

Kėdainiai 

Kalėjo senelis. ??? Kalbėta telefonu. 

Beveik nieko nežino. 

Žada parašyti rudenį. 

 

16. 2019-07-

08. 

Lankytasi 

2019-08-

13 

Apklaustas 

Albinas 

Kazulėnas 

Kalėjo tėvai. Apie 

1950 m. 

Atsiuntė knygą 

„Turėjau tik vieną 

tėvynę“, rašytą tėvo 

Albino Kazulėno. Ten 

užsiminta apie 

nukankintą senelį. 

-- 

Garso ir vaizdo įrašai. 

17. 2019-07-

23 

Liudvikas 

Stonkus, 

Šiauliai 

Per mitingą (laidojant 

stribą) kapinėse matęs 

duobę su 

palaidotaisiais iš 

Macikų kapinių 

(lagerio). 

maždaug 

1947-1948 

m. 

Garso ir vaizdo įrašai. 
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18. 2019-08-

13 

Irena 

Valiulienė, 

Pandėlys, 

Rokiškio raj. 

Kalėjo tėvas 

Šap[m?]šonas Kostas. 

Apie 1945–

1946 m. 

Garso ir vaizdo įrašai. 

19. 2019-08-

13 

Stasys Vilutis, 

Pročkių km., 

Rokiškio raj. 

Kalėjo tėvas … 

Vilutis. Panašu, kad 

buvo Rusnės lageryje, 

nors vadina Šilutės 

lageriu. 

1950–

1952 m. 

Garso ir vaizdo įrašai. 

20. 2019-09-

20 

Kazimieras 

Valaitis, 

Rietavas 

Kalėjo pats. 1953–

1954 m. 

Garso ir vaizdo įrašai, 

užrašyti prisiminimai. 
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2019 m. spalio 18 d. ekspedicijos metu fiksuotų galimų kapaviečių aprašai 
 

1) Galimi palaidojimai su užrašais antkapiniuose paminkluose (28) 

(kapavietės numeriai atitinka numeraciją žemėlapyje) 

 

Eil

. 

Nr. 

Kapo nr. 

žemėlapyj

e 

Matmeny

s 

Aprašas Antkapio 

užrašas 

Nuotraukos 

1. 15. (paminklo) 

aukštis – 

45 cm 

plotis – 

48–55 cm;  

Galima 

kapavietė 

be apvado, 

ant 

kauburėlio 

auga gėlės. 

Turi juodą 

šiuolaikinį 

granitinį 

paminklą su 

užrašu. 

✝ PILIPAVIČIU

S  

KLEOPAS 

STEPONO  

1923 – 1949  

KĖDAINIŲ 

APSKR.  

ŠĖTOS VALS.  

GARNIŠKIŲ 

KM. 

 
 

2. 36. (apvado)  

ilgis – 

101 cm; 

plotis – 

71 cm 

 

(paminklo)  

aukštis – 

60 cm 

plotis – 

72 cm 

Galima 

kapavietė 

su mediniu 

apvadu, 

kurio viduje 

akmens 

masės 

plytelės. 

Prie apvado 

juodas 

šiuolaikinis 

granitinis 

paminklas 

su užrašu. 

Šiose kapinėse 

palaidota  

Ona  

Tunaitienė 

1889·1952 
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3. 64. (apvado) 

ilgis – 

149 cm; 

plotis – 

50–60 cm; 

aukštis 

15 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

trapecijos 

formos 

apvadu, 

kurio 

galvūgalyje 

pritvirtintas 

betoninis 

paminklas 

su 

atnaujintu 

užrašu. 

Apvado 

viduje auga 

gėlės. 

ZOFIJA 

PIEKIENĖ 

1898–1953 

 

 
4. 65. aukštis - 

265 cm;  

plotis – 

164 cm 

Galima 

kapavietė 

be apvado, 

prie kurios 

stovi 

šiuolaikinis 

medinis 

kryžius su 

užrašu ant 

lentelės.  

LAURUŠONIS  

KLEMANSAS 

1927 1947 

RADVILIŠKIS 
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5. 66. (apvado) 

ilgis – 

100 cm; 

plotis – 

65 cm; 

aukštis 

7 cm;  

 

(paminklo) 

aukštis – 

65 cm; 

plotis – 

75 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

apvadu, 

kurio viduje 

auga gėlės. 

Prie apvado 

juodas 

šiuolaikinis 

granitinis 

paminklas 

su užrašu. 

ANTANAS  

ALEKNA 

ŠIAULĖNAI 

PETROŠIŲ KM. 

 
6. 67. aukštis - 

127 cm;  

plotis – 

60 cm 

Galima 

kapavietė 

(žemės 

kauburėlis), 

prie kurios 

stovi 

šiuolaikinis 

metalinis 

kaltinis 

kryžius su 

užrašu ant 

metalinės 

lentelės. 

Degutis Matas 

1899–1947 
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7. 68. (apvado) 

ilgis – 

135 cm; 

plotis – 

55 cm; 

aukštis 

14 cm;  

 

(paminklo) 

aukštis – 

55 cm;  

plotis – 

70 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

pilnaviduri

u apvadu, 

kurio viduje 

esančios 

kryžiaus 

formos 

ertmėje 

auga gėlės. 

Prie apvado 

pilkšvas 

šiuolaikinis 

granitinis 

paminklas 

su užrašu. 

PRANAS 

VENGALIS 

1895 – 1952 

 

 
8. 70. aukštis - 

47 cm;  

plotis – 

32 cm 

Galima 

kapavietė 

(žemės 

kauburėlis), 

prie kurios 

stovi prie 

betoninio 

pagrindo 

pritvirtintas 

granitinis 

kryžius su 

užrašu. 

INRI 
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9. 74. (kryžiaus) 

aukštis - 

90 cm;  

plotis – 

45 cm 

Galima 

kapavietė. 

Kauburėlis 

uždengtas 

dviem 

betono ir 

dviem 

granito 

plytelėmis.  

Šalia 

šiuolaikinis 

metalinis 

kaltinis 

kryžius su 

užrašu ant 

lentelės. 

A✝A  

Šiose kapinėse  

palaidota  

Stonkienė 

Petronelė 

1897-1947 

 

 
10. 89. (apvado) 

ilgis – 

100 cm; 

plotis – 

50 cm; 

aukštis 

11 cm;  

 

(paminklo) 

aukštis – 

105 cm; 

plotis – 

80 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

pilnaviduri

u apvadu, 

kurio 

galvūgalyje 

esančioje 

ertmėje 

auga gėlės. 

Prie apvado 

juodas 

šiuolaikinis 

granitinis 

paminklas 

su užrašu. 

Domicelė  

Lubienė 

1910 – 1953  

 

IŠKENTĖJUSI 

KANKINIMUS  

IR 

PAŽEMINIMUS 

ATSIGULEI 

AMŽIAMS Į 

ŠIAS KAPINES 

 

LIŪDI SŪNUS 

SU ŠEIMA 
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11. 128. (paminklo) 

aukštis – 

80 cm; 

plotis – 

40 cm; 

Galima 

kapavietė 

be apvado. 

Turi juodą 

šiuolaikinį 

granitinį 

antkapinį 

paminklą su 

užrašu. 

LIETUVOS 

LAISVĖS 

KOVOS 

SĄJŪDIS 

[Jogailos kryžius] 

1940–1999   

 

Vincas  

Morkūnas  

1886·1947 

 

RTFSR. BK.5812 

ŠILUTĖS PDL 

 

KAPAVIETĖ 

NEŽINOMA 

 

 

12. 164. (apvado) 

ilgis – 

157 cm; 

plotis – 

48–65 cm; 

aukštis 

24 cm;  

 

(kryžiaus 

pagrindo) 

aukštis – 

99 cm 

(kryžiaus) 

aukštis – 

160 cm; 

plotis – 

79 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

trapecijos 

formos 

apvadu. 

Šalia stovi  

metalinis 

kaltinis 

kryžius, 

pritvirtintas 

prie 

betoninio 

pagrindo su 

užrašu. 

Kaltiniai 

kryžiai ant 

aukšto 

betoninio ar 

akmeninio 

pagrindo 

yra įprasti 

Aukštaitijos 

regonui. 

A✝A  

1939. 1949.  

1990. 
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13. 167. (apvado) 

ilgis – 

163 cm; 

plotis – 

47–64 cm; 

aukštis 

15 cm;  

 

(paminklo 

su 

kryžiumi) 

aukštis – 

94 cm; 

plotis – 

33 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

trapecijos 

formos 

apvadu. 

Šalia stovi 

betoninis 

paminklas 

su 

kryžiumi, 

prie kurio 

pritvirtinta 

granitine 

lentele su 

užrašu. 

Juodo 

granito 

lentelė su 

užrašu 

kryžiaus 

skersinyje – 

įprasta 

Klaipėdos 

krašto 

kapinėms, 

tačiau kyla 

abejonių 

dėl 

paminklo 

autentišku

mo šiose 

kapinėse.  

Jlsėkis pakajoje. 
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14. 171. (kryžiaus 

pagrindo) 

aukštis – 

65 cm; 

plotis – 

28–33 cm; 

 

(kryžiaus) 

aukštis – 

140 cm; 

plotis – 

66 cm 

Galima 

kapavietė 

be apvado. 

Šalia stovi  

šiuolaikinis 

metalinis 

kaltinis 

kryžius 

pritvirtintas 

prie 

granitinio 

pagrindo su 

užrašu. 

Kaltiniai 

kryžiai ant 

aukšto 

betoninio ar 

akmeninio 

pagrindo 

yra įprasti 

Aukštaitijos 

regonui. 

MONTRIMAS 

STANISLOVAS 

1898–1946 

LIŪDI 

RASBAUSKAI 

KAIMAS 

AUŠBIKAVIS 
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15. 181. (apvado) 

ilgis – 

130 cm; 

plotis – 

50–60 cm; 

aukštis 

8 cm;  

 

(paminklo) 

aukštis – 

41 cm; 

plotis – 

50 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

trapecijos 

formos 

apvadu, 

kurio 

galvūgalyje 

pritvirtintas 

betoninis 

paminklas 

su užrašu.  

ANDRIUS  

PAPLAUSKAS 

1886 – 1953 

 

 
16. 194. (paminklo) 

aukštis – 

37 cm; 

plotis – 

51 cm 

Galima 

kapavietė 

be apvado. 

Šalia 

kauburėlio 

turi juodą 

šiuolaikinį 

granitinį 

antkapinį 

paminklą su 

užrašu. 

✝ 

 

ŠIOSE 

KAPINĖSE 

PALAIDOTAS  

PRANAS 

KAMINSKAS 

1930–1950 

  

17. 200. (tvorelės) 

ilgis – 

165 cm; 

plotis – 

115 cm; 

aukštis – 

51 cm, 

 

(apvado) 

ilgis – 

130 cm; 

plotis – 

51–

60,5 cm; 

aukštis 

Galima 

kapavietė 

aptverta 

metaline 

tvorele. 

Viduje 

betoninis 

trapecijos 

formos 

apvadas, 

kurio 

galvūgalyje 

pritvirtintas 

betoninis 

paminklas 

STASYS  

JAKŠTAS  

1889 – 1948  

 

LIŪDI VAIKAI 
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13 cm;  

 

(paminklo) 

aukštis – 

45 cm; 

plotis – 

50 cm 

su užrašu. 

18. 211. (apvado) 

ilgis – 

142 cm; 

plotis – 

61–67 cm; 

aukštis 

11 cm;  

 

(kryžiaus) 

aukštis – 

61 cm; 

plotis – 

31 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

trapecijos 

formos 

apvadu, 

kurio 

galvūgalyje 

stovi 

betoninis 

kryžius su 

užrašu. 

INRI 

 
19. 266. (paminklo) 

aukštis – 

51 cm; 

plotis – 

68 cm 

Galima 

kapavietė 

be apvado. 

Šalia 

kauburėlio 

yra tamsiai 

pilkas 

šiuolaikinis 

granitinis 

antkapinis 

paminklas 

su užrašu. 

JONAS  

KAZULĖNAS 

1879 – 1950 
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20. 268. (apvado) 

ilgis – 

73 cm; 

plotis – 

57 cm,  

 

(paminklo) 

aukštis – 

119 cm; 

plotis – 

57 cm 

Galima 

kapavietė 

su juodu 

granitiniu 

apvadu, 

prie kurio  

pastatytas 

juodas 

granitinis 

paminklas 

su 

kryžiumi. 

Ant 

paminklo 

yra užrašas. 

ADOMAS  

UŽKURĖLIS  

1884 – 1953  

IŠ ROKIŠKIO  

 

LIŪDI VAIKAI 

 

 
21. 269. (apvado) 

ilgis – 

157 cm; 

plotis – 

88 cm,  

 

(paminklo) 

aukštis – 

100 cm; 

plotis – 

86 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

apvadu, 

kurio vidus 

klotas 

betoninėmi

s 

trinkelėmis. 

Galvūgalyj

e juodas 

šiuolaikinis 

granitinis 

paminklas 

su užrašu. 

STEPONAS  

BUDGINAS 

1904–1948  

LAISVĖS KOVŲ 

DALYVIS 

NUKANKINTAS 

LAGERYJE 

 

KAPAS 

NEŽINOMAS 
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22. 279. (apvado) 

ilgis – 

160 cm; 

plotis – 

50–58 cm; 

aukštis 

25 cm;  

 

(kryžiaus 

pagrindo) 

aukštis – 

92 cm 

(kryžiaus) 

aukštis – 

192 cm; 

plotis – 

95 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

trapecijos 

formos 

apvadu. 

Šalia stovi  

metalinis 

kaltinis 

kryžius 

pritvirtintas 

prie 

betoninio 

pagrindo su 

užrašu. 

Kaltiniai 

kryžiai ant 

aukšto 

betoninio ar 

akmeninio 

pagrindo 

yra įprasti 

Aukštaitijos 

regonui. 

A✝A  

1990 

 

 

23. 284. (apvado) 

ilgis – 

160 cm; 

plotis – 

54–64 cm; 

aukštis 

27 cm;  

 

(kryžiaus 

pagrindo) 

aukštis – 

92 cm 

(kryžiaus) 

aukštis – 

177 cm; 

plotis – 

72 cm 

Galima 

kapavietė 

su 

betoniniu 

trapecijos 

formos 

apvadu. 

Šalia stovi  

metalinis 

kaltinis 

kryžius 

pritvirtintas 

prie 

betoninio 

pagrindo su 

užrašu. 

Kaltiniai 

kryžiai ant 

aukšto 

betoninio ar 

akmeninio 

pagrindo 

yra įprasti 

A✝A  

1990.  

1939 ⨪ 1955.  

VI 14 
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Aukštaitijos 

regonui. 

24. 291. (apvado) 

ilgis – 

141 cm; 

plotis – 

45–55 cm; 

aukštis 

12 cm, 

 

(kryžiaus) 

aukštis – 

176 cm; 

plotis – 

79 cm 

Galima 

kapavietė 

su mediniu 

trapecijos 

formos 

apvadu, 

prie kurios 

stovi 

medinis 

kryžius su 

užrašu ant 

lentelės. 

JUOZAS 

RAČIUKAITIS  

1883 – 1947  

DAUGĖLIŠKIŲ 

km., ŠAKIŲ 

apskr. 

 

 
25. 302. aukštis – 

152 cm; 

plotis – 

67 cm,  

 

aukštis 

(metalinio 

stovo) – 

10 cm 

Galima 

kapavietė 

be apvado. 

Prie 

kauburėlio 

stovi į 

metalinį 

stovą 

įstatytas 

medinis 

kryžius su 

užrašu ant 

lentelės. 

A✝A  

JUOZAS  

MISEVIČIUS 

1921–1949 
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26. 313. (apvado) 

ilgis – 

61 cm; 

plotis – 

46 cm,  

 

(paminklo) 

aukštis – 

97 cm; 

plotis – 

61 cm 

Galima 

kapavietė 

su juodu 

granitiniu 

apvadu, 

prie kurio  

pastatytas 

juodas 

šiuolaikinis 

granitinis 

paminklas 

su 

kryžiumi. 

Ant 

paminklo 

yra užrašas. 

Šiuose kapuose 

ilsisi  

Pranas 

Bandzevičius 

Andriaus  

buvęs 

Nepriklausomos 

Lietuvos 

savanoris  

1900 – 1952 

 

LIŪDI VAIKAI 

IR ANŪKAI 

 

KAIŠIADORYS 

 

 
27. 329. (kryžiaus 

pagrindo) 

aukštis – 

90 cm 

(kryžiaus) 

aukštis – 

195 cm; 

plotis – 

115 cm 

Galima 

kapavietė 

be apvado. 

Šalia stovi  

metalinis 

kaltinis 

kryžius 

pritvirtintas 

prie 

betoninio 

pagrindo su 

užrašu. 

Kaltiniai 

kryžiai ant 

aukšto 

betoninio ar 

akmeninio 

pagrindo 

yra įprasti 

Aukštaitijos 

regonui. 

A✝A  

1990.  

1939. 1955 
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28. 330. aukštis - 

300 cm;  

plotis – 

130 cm 

Galima 

kapavietė 

be apvado, 

prie kurios 

stovi 

šiuolaikinis 

medinis 

kryžius su 

užrašu ant 

metalinės 

lentelės.  

STASYS 

GUDAITIS  

1896–1948 

 

KAPO VIETA 

NEŽINOMA 
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2) Galimi palaidojimai su antkapiniais kryžiais be įrašų (9) 

(kapavietės (kapo) numeriai atitinka numeraciją žemėlapyje) 

 

Eil

. 

Nr. 

Kapo nr. 

žemėlapyje 

Matmenys Aprašas Nuotraukos 

1. 55. (apvado) 

ilgis – 

71 cm; 

plotis – 

60 cm, 

aukštis – 

3 cm, 

 

(kryžiaus) 

aukštis – 

75 cm; 

plotis – 

44,5 cm 

Galima kapavietė su mediniu 

apvadu, prie kurio pastatytas 

medinis kryžius. 

 
2. 60. (apvado)  

ilgis – 

145 cm; 

plotis – 

60–67 cm; 

aukštis – 

11 cm, 

 

(kryžiaus) 

aukštis – 

192 cm; 

plotis – 

92 cm 

Galima kapavietė su betoniniu 

trapecijos formos apvadu. 

Galvūgalyje pastatytas 

metalinis kaltinis kryžius su 

pritvirtinta lentele ant kurios 

užrašai nėra išlikę.  
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3 61 aukštis – 

116 cm; 

plotis – 

50,5 cm,  

 

aukštis 

(metalinio 

stovo) – 

20 cm 

Galima kapavietė be apvado. 

Prie kauburėlio stovi į metalinį 

stovą įstatytas medinis kryžius. 

 
4 62 aukštis – 

112 cm; 

plotis – 

50 cm,  

 

aukštis 

(metalinio 

stovo) – 

10 cm 

Galima kapavietė be apvado. 

Prie kauburėlio stovi į metalinį 

stovą įstatytas medinis kryžius. 
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5 63 (apvado)  

ilgis – 

160 cm; 

plotis – 

55–64 cm; 

aukštis – 

20 cm, 

 

(kryžiaus) 

aukštis – 

181 cm; 

plotis – 

85 cm 

Galima kapavietė su betoniniu 

trapecijos formos apvadu. 

Galvūgalyje pastatytas 

metalinis kaltinis kryžius su 

pritvirtinta ovalo formos lentele 

ant kurios užrašai nėra išlikę.  

 
6 142 aukštis – 

106 cm; 

plotis – 

56 cm 

Galima kapavietė be apvado. 

Prie kauburėlio pastatytas 

metalinis kaltinis kryžius. 

 
7 157 (tvorelės) 

ilgis – 

211 cm; 

plotis – 

114 cm; 

aukštis – 

37,5 cm, 

 

(apvado) 

ilgis – 

157 cm; 

plotis – 

55,5–

60 cm; 

Galima kapavietė aptverta 

metaline tvorele, kurios 

galvūgalyje privirintas kaltinis 

kryželis. Tvorelės viduje 

trapecijos formos betoninis 

apvadas. 
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aukštis 

12 cm 

8 188 aukštis – 

144 cm; 

plotis – 

58 cm 

Galima kapavietė be apvado. 

Prie kauburėlio pastatytas 

medinis kryžius. 

 
9 203 aukštis – 

126 cm; 

plotis – 

75 cm 

Galima kapavietė be apvado. 

Prie kauburėlio pastatytas 

medinis kryžius. 
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3) Galimi palaidojimai prie kurių yra išlikę tik metaliniai stovai (kryžiams?) (remiantis fiksuotų 

galimų kapaviečių nr. 302, 61, 62 kryžių pritvirtinimo analogijomis) (2) 

(kapavietės (kapo) numeriai atitinka numeraciją žemėlapyje) 

 

Eil

. 

Nr. 

Kapo nr. 

žemėlapyje 

Matmenys Aprašas Nuotraukos 

1. 16. (stovo) 

aukštis – 

10 cm; 

plotis – 

8 cm 

Galima kapavietė.  

Prie kauburėlio yra išlikęs 

metalinis stovas, į kurį, tikėtina, 

buvo įstatytas medinis kryžius.   

 
2. 300. (stovo) 

aukštis – 

23 cm; 

plotis – 

10,5 cm 

Galima kapavietė.  

Prie kauburėlio yra išlikęs 

metalinis stovas, į kurį, tikėtina, 

buvo įstatytas medinis kryžius. 
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4) Galimi palaidojimai tik su betoniniais apvadais ant žemės kauburėlių (58) 

(kapavietės (kapo) numeriai atitinka numeraciją žemėlapyje) 

 

Eil. Nr. Nr. žemėlapyje Matmenys Aprašas 

1 1 ilgis – 140 cm;  

plotis – 59–64 cm;  

aukštis 6,5 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

2 2 ilgis – 140 cm;  

plotis – 58–64 cm;  

aukštis 7 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

3 3 ilgis – 149 cm;  

plotis – 59–64 cm;  

aukštis 7 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

4 9 ilgis – 150 cm;  

plotis – 60–65 cm;  

aukštis 13 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

5 10 ilgis – 161 cm;  

plotis – 53–64 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

6 11 ilgis – 148 cm;  

plotis – 60 cm;  

aukštis 15 cm 

Galima kapavietė tik su betoniniu apvadu. 

7 12 ilgis – 150 cm;  

plotis – 47–59 cm;  

aukštis 18 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

8 14 plotis – 65 cm;  

aukštis 10 cm 

Ilgio nustatyti nepavyko, 

nes ant pusės galimos 

kapavietės yra 

skruzdėlynas 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. Ant daugiau nei pusės 

kauburėlio ploto yra skruzdėlynas.  

9 18 ilgis – 146 cm;  

plotis – 50–67 cm;  

aukštis 10 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. Nuskilęs apvado kampas 

užneštas žemėmis. 

10 19 ilgis – 106 cm;  

plotis – 27–35 cm;  

aukštis 10 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

11 20 ilgis – 107 cm;  

plotis – 29–37 cm;  

aukštis 20 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

12 33 ilgis – 150 cm;  

plotis – 45–58 cm;  

aukštis 16 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

13 34 ilgis – 134 cm;  

plotis – 55–60 cm;  

aukštis 10 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 
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14 35 ilgis – 151 cm;  

plotis – 69–70 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

15 72 ilgis – 152 cm;  

plotis – 64 cm;  

aukštis 13 cm 

Galima kapavietė tik su betoniniu apvadu. 

16 73 ilgis – 147 cm;  

plotis – 54–64,5 cm;  

aukštis 14 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

17 80 ilgis – 157 cm;  

plotis – 52–68 cm;  

aukštis 14 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

18 88 ilgis – 157 cm;  

plotis – 52–68 cm;  

aukštis 14 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

19 90 ilgis – 141 cm;  

plotis – 55–64 cm;  

aukštis 16,5 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

20 117 ilgis – 156 cm;  

plotis – 42–55 cm;  

aukštis 20 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

21 118 ilgis – 160 cm;  

plotis – 54–66 cm;  

aukštis 25 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

22 123 ilgis – 154 cm;  

plotis – 47–59 cm;  

aukštis 16 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

23 124 ilgis – 143 cm;  

plotis – 61–67 cm;  

aukštis 14 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

24 125 ilgis – 136 cm;  

plotis – 43–54 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

25 126 ilgis – 152 cm;  

plotis – 51–64 cm;  

aukštis 23 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

26 133 ilgis – 157 cm;  

plotis – 55–69 cm;  

aukštis 26 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

27 134 ilgis – 171 cm;  

plotis – 61–65 cm;  

aukštis 23 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

28 135 ilgis – 143 cm;  

plotis – 60–67 cm;  

aukštis 18 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

29 158 ilgis – 165 cm;  

plotis – 54–65 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 
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30 161 ilgis – 160 cm;  

plotis – 55–66 cm;  

aukštis 28 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

31 175 ilgis – 150 cm;  

plotis – 60–64 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

32 176 ilgis – 160 cm;  

plotis – 53–65 cm;  

aukštis 20 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

33 177 ilgis – 151 cm;  

plotis – 50–60 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

34 178 ilgis – 145 cm;  

plotis – 60–65 cm;  

aukštis 18 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

35 201 ilgis – 165 cm;  

plotis – 67–70 cm;  

aukštis 26 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

36 202 ilgis – 155 cm;  

plotis – 55–64 cm;  

aukštis 19 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

37 212 ilgis – 143 cm;  

plotis – 62–68 cm;  

aukštis 15 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

38 215 ilgis – 140 cm;  

plotis – 61–68 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

39 216 ilgis – 149 cm;  

plotis – 60–64 cm;  

aukštis 15 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

40 217 ilgis – 143 cm;  

plotis – 65 cm;  

aukštis 15 cm 

Galima kapavietė tik su betoniniu apvadu. 

41 218 ilgis – 145 cm;  

plotis – 60–65 cm;  

aukštis 20 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

42 220 ilgis – 135 cm;  

plotis – 55–61 cm;  

aukštis 12 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu, ant kurio paguldytas 

nulūžęs medinis kryžius. 

43 228 ilgis – 152 cm;  

plotis – 64 cm;  

aukštis 25 cm 

Galima kapavietė tik su betoniniu apvadu. 

44 229 ilgis – 140 cm;  

plotis – 56–63 cm;  

aukštis 16 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

45 230 ilgis – 169 cm;  

plotis – 62–74 cm;  

aukštis 26 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 
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46 263 ilgis – 154 cm;  

plotis – 70–74 cm;  

aukštis 13cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

47 270 ilgis – 144 cm;  

plotis – 61–68 cm;  

aukštis 12 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

48 271 ilgis – 140 cm;  

plotis – 60–65 cm;  

aukštis 12 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

49 273 ilgis – 151 cm;  

plotis – 51–59 cm;  

aukštis 17 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

50 280 ilgis – 166 cm;  

plotis – 48–64 cm;  

aukštis 16 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

51 281 ilgis – 158 cm;  

plotis – 50–64 cm;  

aukštis 16 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

52 282 ilgis – 160 cm;  

plotis – 50–63 cm;  

aukštis 16 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

53 283 ilgis – 157 cm;  

plotis – 53–63 cm;  

aukštis 18 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

54 288 ilgis – 155 cm;  

plotis – 54–63 cm;  

aukštis 23 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

55 305 ilgis – 164 cm;  

plotis – 63–77 cm;  

aukštis 20 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

56 308 ilgis – 155 cm;  

plotis – 56–70 cm;  

aukštis 18 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 

57 327 ilgis – 114 cm;  

plotis – 84 cm 

Galima kapavietė tik su betoniniu apvadu, 

iš vienos pusės užnešta žemėmis. Prie šalia 

esančio medžio atremtas nulūžęs medinis 

kryžius.  

58 328 ilgis – 102 cm;  

plotis – 26–32 cm;  

aukštis 14 cm 

Galima kapavietė tik su trapecijos formos 

betoniniu apvadu. 
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5) Galimų palaidojimų vietos tik su kauburėliais (233) 

(kapavietės (kapo) numeriai atitinka numeraciją žemėlapyje) 

 

Eil. Nr. Nr. 

žemėlapyje 

1–5 4–8 

6 13 

7 17 

8–19 21–31 

20–37 37–54 

38–41 56–59 

42 69 

43 71 

44–48 75–79 

49–55 81–87 

56–81 91–116 

82–85 119–122 

86 127 

87–90 129–132 

91–96 136–141 

97–110 143–156 

111–112 159–160 

113–114 162–163 

115–116 165–166 

117–119 168–170 

120–122 172–174 

123–124 179–180 

125–135 182–193 

136–140 195–199 

141–147 204–210 

148–149 213–214  

150 219 

151–157 221–227 

158–189 231–262 

190–191  264–265 

192 267 

193 272 

194–198 274–278 

199–201 285–287 

202–203 289–290 

204–211 292–299 

212 301 

213–214 303–304 

215–216 306–307  

217–220 309–312 
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221–233 314–326 

 

Galimų palaidojimų vietos tik su žemės kauburėliais nebuvo išmatuotos, tačiau buvo užfiksuotos ir 

pažymėtos žemėlapyje. 
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