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Malūnai Sintautų apylinkėse  
XX a. pirmojoje pusėje
Eligijus Juvencijus Morkūnas

Esminiai žodžiai: Sintautÿ malūnai, vandens malūnas, vėjo malūnas, motori-
nis malūnas, vėjo motorinis malūnas, garo malūnas, elektrinis malūnas, malūnų 
valdymas, girnos, malūnų brėžiniai.

Šio straipsnio objektas – Sintautų apylinkių malūnai; tikslas – apibūdinti 
XX a. pirmosios pusės Sintautų malūnus; uždaviniai – apžvelgti jų tipus, raidą, 
statybos būdus, taršą, sanitariją, darbo saugą; apžvelgti projektus ir projektuotojus, 
malūnininkų veiklą. Naudotasi aprašymo, lyginimo, stebėjimo metodais.

Aprašomojo arealo centru paimti Sintauta¤, tyrinėtas plotas nuo miestelio 
centro maždaug 12 km spinduliu. Toks atstumas buvo įprastas, naudojantis ark
liniu transportu. Apytikriai tokiais atstumais išsidėstę Lietuvos miesteliai, ir tai 
nebuvo per ilgas kelias, renkantis malūną. 

Malūnas, mūsų, kaip ir daugelio šalių tyrinėtojų, supratimu, yra ne tik 
grūdų malimo, bet ir bet kuri kita mechaninė medžiagų perdirbimo įmonė arba 
tam skirtas įrenginys. 

Šaltinių ir literatūros apžvalga
Rašant straipsnį, naudotasi archyviniais šaltiniais, publikacijomis, tyrinėjimais, 

apmatavimais ir gyventojų apklausa. 
Duomenys rinkti iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA), Lietuvos 

valstybės istorijos archyvo, Mokslų akademijos centrinės bibliotekos Rankraščių 
skyriaus, Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Kauno apskrities archyvo, 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Lietuvos nacio nalinio 
muziejaus, naudotasi Lietuvos istorijos instituto fondais, publikuotais šal tiniais. 

Daugiausia medžiagos apie malūnus yra LCVA 388 fondo apyraše 2a. Jame 
sukaupti tarpukario malūnų statybos leidimai, dokumentai, susiję su malūnų ir 
kitų pramoninių objektų statyba, taip pat grafinė medžiaga – apmatavimo brėžiniai 
(apimą ir senuosius malūnus, statytus be inžinierių pagalbos) ir naujų malūnų 
projektai ar senų rekonstrukcijos. 

Vėjo malūnų brėžiniuose nurodomi tik pagrindiniai parametrai, niekur ne-
simato realios sparnų geometrijos. Kepurės apgręžimo mazgai, maišų užkėlimo 
mechanizmai dažniausiai pateikiami tik schematiškai ir fragmentiškai, kai kur netgi 
girnų skersmuo pateikiamas kartu su kubilo močiais. Kiek daugiau medžiagos 
yra apie motorines, jų įrangą. Anketose dažnai nurodoma ne malūno statybos, o 
leidimo išdavimo data. Malūnų projektuotojai kartais pasirašo neišskaitomai. Vėliau 
projektuotojai jau spaudžia antspaudus 
su vardu, pavarde, nurodo kontoros 
adresą, užsakymo numerį ir dažnai 
savo statusą, pvz., inžinierius, technikas, 
diplomuotas inžinierius, diplomuotas 
architektas. Neretai galima suabejoti, 
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ar brėžiniai tikrai ruošti architekto. Tai pastebima visų tipų malūnų brėžiniuose 
ar projektuose. Vėjo malūnų brėžiniuose pastebimas stereotipiškumas. 

Projektuotojai buvo vietiniai – Šakių apskrities technikai. Dažniausiai tech-
nikas buvo ir projekto autorius, ir priėmimo komisijos narys. 

Be projekto ar malūno apmatavimo brėžinių, plano informatyviausias šal-
tinis byloje būna Klausimų lapas. Finansų ministerijos Prekybos departamentas 
reikalaudavo, kad būtų užpildytas Klausimų lapas. Klausimų skaičius ir turinys 
kito per nagrinėjamąjį laikotarpį. Norintis gauti leidimą statyti ar veikti įmonei 
privalėjo atsakyti į keliolika klausimų. Atsakymai turėjo pasitarnauti krašto sta-
tistikai, tačiau atmestinas, formalus pildymas šią informaciją gerokai iškreipia. 
Beje, klausimai galėjo būti labiau specializuoti, tuomet ir atsakymai būtų buvę 
tikslesni. Pavyzdžiui, klausimas, kuo dengti trobesiai, aktualus labiau miesto sta-
tiniams ir įmonėms, naudojančioms atvirą ugnį. Atstumas iki uosto aktualus tik 
nedidelei gyventojų daliai. Labai netiksliai pildoma arba išvis nepildoma skiltis 
„Kuro metinis arba mėnesinis sunaudojimas“. Kai toks klausimas, tai toks ir atsa-
kymas – būna įrašytas skaičius, tačiau nenurodoma, ar tai kuro išeiga per metus, 
ar per mėnesį, ir informacija tampa beveik bevertė. Dar žymima, kad dirbama 
sezonais, nenurodant darbo trukmės, tik nurodant, kad dirba, kai vėjas pučia, 
įrašoma sunaudojamo žibalo kaina, bet nenurodomas kiekis, nurodoma, kiek su-
malta centnerių, nenurodant, kiek kg sudaro centnerį (50 ar 100). Gan pažangu, 
kad klausiama savininko pilietybės, tik retais atvejais ji nurodoma, nežiūrint to, 
kad dar ir šiandien tarpukario Lietuva charakterizuojama kaip tautinė valstybė. 
Atsakant į klausimą apie variklius, dažniausiai nurodoma tik kuro rūšis, apytikris 
galingumas ir dažnai iškraipytas motoro firmos pavadinimas. Dažnai maišoma 
įkūrimo data su leidimo veikti data. 

Klausimyne yra klausimų, kurių atsakymai turėjo rodyti darbininkų darbo 
sąlygas (darbo trukmę, pamainų skaičių, vaikų ir moterų darbą). Atsakymai į 
šiuos klausimus pateikiami laisvai interpretuojant, kas yra darbininkas, kas yra 
tarnautojas, ar savininkas laikomas ir darbininku ir pan. 

Daug informacijos (nuo 1977 m. iki šių dienų) apie malūnus sukaupta autoriaus 
Lauko užrašuose – tai žmonių pasakojimai ir autoriaus stebėjimai bei matavimai. 

Nuotraukos, jei gerai metrikuotos, taip pat patikimas šaltinis, jos padeda 
detalizuoti daugelio mazgų vaizdą, kuris brėžiniuose neatsispindi.

Kur stovėjo malūnai, padeda nustatyti ir žemėlapiai. Pavyzdžiui, topografi-
nių žemėlapių atlasas „Карты Ковенской, Виленской, Сувалкской губ. и смежных 
територий, М., 1913“ atspindi XIX a. pabaigos (o kartais ir vidurio) Lietuvos 
padėtį. Tyrinėjamo arealo paskutinė rekognoskacija datuota 1873 m. Žemėlapiuose 
sužymėti vėjo ir vandens malūnai. Motorinius malūnus lokalizuoti sudėtingiau, 
nes ne visuose žemėlapiuose jie žymimi. Naudotasi ir 1:100 000 mastelio kariniais 
topografiniais žemėlapiais – rusiškais, vokiškais, 1944 metų – amerikietišku. Juose 
taip pat sužymėti malūnai, dažnai kaip orientyrai arba sekyklos, nors malūnai, be 
abejo, buvo svarbūs ir kaip kariuomenės aprūpinimo maistu objektai. Kaip seky-
klas vėjo malūnus naikino abi kariaujančiosios pusės, kai kuriuos sugriaudamos 
(pvz., Kleino malūnas Meištÿ kaime 1915 m. sugriautas vokiečių, liko tik ketinis 
volas ir akmuo (girnos), kai kuriuos apgadindamos.
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Knygoje „Technikos paminklai Lietuvoje: Vėjo malūnai“ (Vilnius, 1982) 
E. Morkūnas, paaiškindamas savo piešiniais, pateikia vėjo malūnų klasifikaciją, 
aprašo pagrindinius mazgus, puošybą, statybines medžiagas, malūnų meistrus. 
Knyga gausiai iliustruota A. Andrejevo nuotraukomis. 

Knygos „Sanitarinių įrenginių raida Lietuvoje archeologiniais ir istoriniais 
duomenimis“ (Vilnius, 2003) autorė Ieva Rėklaitytė pateikia daug faktinės me-
džiagos, tačiau lyg ir neatkreipia dėmesio, kad XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
projektuose jau projektuojamos išvietės prie pirčių ir odos fabrikų, dargi nuotekų 
(nusėsdinimo) valymo įrenginiai. Mūsų tyrinėjamų objektų projektuose pažymimos 
išvietės, laukiamieji klientams.

Arealo geografiniai savitumai
Tyrinėjamasis plotas yra teritorija maždaug 12 km spinduliu aplink Si¹tautus. 

Tyrinėjamajame plote dominuoja lygumos, nuolydžiai maži. Dalį teritorijos užima 
miškai, kartais miškai su pelkėmis. Lygumose pakelti vandenį, nedarant nuostolių 
kaimynams, beveik neįmanoma. Tad vandens malūnų tiriamajame areale beveik 
nebuvo. Sąlygos vėjo malūnams statyti, jeigu tik nemiškinga vieta – puikios. 

Taigi vėjo malūnų šiame areale buvo daugiausia. 
Topografiniame rusiškame žemėlapyje, išleistame 1913 m., XIII eilės lape 2, 

tyrinėjamajame areale 1872 m. dvidešimt viename kaime pažymėti 28 vėjo ma-
lūnai – 7iuose kaimuose po 2, likusiuose – po vieną. Tame pat plote 1916 m. 
žemėlapyje (1 pav.) pažymėti 55 vėjo malūnai, pvz., piečiau Pùsdešrių kaimo 
stovėjo 3 malūnai, Skaistgiriÿ kaime – 4, į PV nuo Šakių – 2, į Š nuo Sintautų – 

1 pav. 1916 m. žemėlapis
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2 ir panašiai. O 1944 m. žemėlapyje 43ijuose kaimuose net 74 vėjo malūnai, ir 
buvo ne tik po vieną, bet ir po 2, 3, 4 malūnus, o Kaukokalnio kaime stovė-
jo net 5 (!) malūnai. Sintautų malūnininkas teigė, kad iš savo kiemo jis matė 
27 malūnus. Didelis malūnų tankis nerodo malūnų pajėgumo – kada jie mažesni, 
jų daugiau reikia. Iš senesnių žemėlapių negalima nustatyti malūno tipo, tačiau 
1944 m. žemėlapyje jau pažymėtas malūno tipas. Ir pateikėjams, ir autoriui, ir 
kitiems malūnų tyrinėtojams dar teko laimė pamatyti po kelis malūnus viename 
kaime, kartais artimoje kaimynystėje, netgi viename kieme. „Pranskabūdžio kaime 
Pušinaičio bokmalūnio sparnai vos su Cakrizo malūno sparnais nesusisiekdavo.“ Ūsÿ 
kaime Vacys Milius mini buvus du malūnus – vieną stiebinį, kitą – kepurinį. Už 
tyrinėjamojo arealo ribos Balíškių kaime viename kieme buvo du skirtingų tipų 
malūnai: vienas, senesnis, stiebinis, kitas, jaunesnis, kepurinis. Kodėl kai kur malū-
nai buvo vienas greta kito – pagrįstai atsakyti sunku. Galima tokia prielaida, kad, 
susidėvint vieno tipo malūnui, statomas naujas, naujesnio tipo. Be to, turint du 
malūnus, susidarydavo mažesnės eilės prie malimo, be to, nebūdavo prastovų, kai 
reikėdavo iškalti girnas. Tai galėjo būti savotiškas bendradarbiavimas, nors, statant 
malūną prie jau veikiančio, kitas malūnininkas perimdavo dalį klientų. Bubilaičio 
atveju (Bališkių kaime) senasis malūnas buvo tėvo, o naujasis – sūnaus. Čia gal 
atsispindi ir kartų prieštara, vyresniųjų nenoras diegti neišbandytas technologijas. 

Nagrinėjant žemėlapius, įdomu tai, kad nuo 1872 iki 1944 m. vėjo malūnų 
daugėjo, nepaisant abiejų karų metu kariuomenių judėjimo ir malūnų naikinimo. 
1944 m. traukdamiesi vokiečiai, kaip liudija gyventojai, malūnus degino kaip 
orientyrus ir kaip įmones, galinčias aprūpinti armijas. Nepaveikė ir platus vidaus 
degimo variklių naudojimas tarpukariu. Iš archyvinės medžiagos nematyti, kad 
būtų taupomas kuras ir būtų pereinama prie atsinaujinančios energijos, kaip kad 
kai kuriuose kituose Lietuvos arealuose. 

Tirtajame areale stiebiniai malūnai (2 pav.) paplitę labiau nei kepuriniai. 
Kepuriniai (3 pav.) buvo didesni ir galingesni.

2 pav. Stiebinis 
malūnas
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Kepurinio malūno, būdingo šiam arealui, sandarą bene geriausiai rodo Al-
gimanto Maksvyčio malūnas Paluobiuosê.

Malūnas stovėjo gyvenvietės vakariniame pakraštyje. Jis aštuonkampės tai-
syklingos nupjautinės piramidės pavidalo su sudėtingo pavidalo kepure, kuri 
apgręžiama krumpliaratine pavara nuo apeigos tiltelio (4, 5 pav.). Prie malūno 
buvo pastatyta fachverkinė motorinė – nesant vėjo, malūną galėjo sukti motoras. 

Malūnas griautinis, stovi ant betoninio pagrindo, dengtas medine stogo 
danga. Malūnas 3,5 aukštų. Pirmasis aukštas – 3,3 m, antrasis – 3,1 m, trečiasis – 
3,30 m ir ketvirtasis (pusinis aukštas) – 1,35 m aukščio. Kepurės aukštis – 3,32, 
visas malūno aukštis – 14,37 m (be sparnų).

Pirmajame aukšte įrengtas statvolis su reguliavimo įranga, dvejų girnų 
stovai (1972 m. vienas stovas nedirbo). Aukšto palubėje ant statvolio įtaisyti du 
krumpliaračiai. Arčiau lubų – tradicinis žvaigždinis krumpliaratis, kurio R = 119 
ir suka du verpsčių krumpliaračius, kurių kiekvieno ¨ = 0,60 m. Verpstės suka 
viršutines girnapuses iš apačios. Girnų ¨ = 1,3 m. Kaip ir statvolis, verpstės 
stovi reguliuojamame metaliniame sutepamame lizde. Žemiau aprašyto didžiojo 
krumpliaračio pritvirtintas kampinis krumpliaratis, kurio ̈  = 2,08 m – šis krump
liaratis buvo sukamas iš motorinės atvesta transmisija. 

Viršutinis statvolio 2,00 m skersmens krumpliaratis yra 0,32 m nuo medi-
nės ašies galo. Metalinė ašis išlindusi iš statvolio 0,25 m. Tas ašigalis įleistas į 
kepurės skersinę siją, kuri yra reguliuojama pleištais. Nuo tos sijos apačios iki 
grindų – 1,57 m.

Iš pirmojo į antrąjį aukštą patenkama laiptais. Antrajame aukšte – dvejos 
girnos su įbėrimo mechanizmais, aptvertos keltuvo kreipiamosios, kurios prasideda 
pirmajame ir baigiasi trečiajame aukšte. Keltuvo aikštelė kilnojama plačiajuosčiu 
diržu, sukamu ant veleno.

3 pav. Kepurinis malūnas 4 pav. Algimanto Maksvyčio kepurinis 
malūnas Paluobiuose
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Grūdų įbėrimo mechanizmas sta-
tomas ant girnų kubilo (6 pav.). Įbėri-
mo mechanizmo rėme įstatytas medi-
nis keturkampis piltuvas. Jo apačioje 
pakabintas mažesnis piltuvėlis su anga 
šone. Grūdai iš didžiojo piltuvo byra 
į kratiklį. Kiek grūdų išbėga per angą 
šone į prapiestę, priklauso nuo tarpelio 
tarp apatinio piltuvėlio – kratiklio ir 
apsukų skaičiaus. Kratiklio tarpelis tarp 
didelės piltuvės nustatomas virvele arba 
dirželiu, sukamu ant velenėlio. Grūdai 
byra į prapiestę, kai malūnas sukasi 
ir kratiklis kratosi. Kad jis kratytųsi, 
prie kratiklio įtaisytas bruselis, kuris 
glaudžiasi prie tribriaunio velenėlio, 
kurio viršutinis galas įtvirtintas grūdų 
įbėrimo mechanizmo rėme, o kitas galas 
įleistas į girnų trišakį ant balansyro. Kad 
bruselis kratytųsi, būtina spyruoklė, ku-
ria kratiklio bruselis prispaudžiamas 
prie velenėlio ir bruselis kratomas kartu 
su kratikliu – taip grūdų patekimas į 
prapiestę dozuojamas. Aprašyta grūdų 
įbėrimo schema būdinga tyrinėjamajam 
arealui. Šiam arealui būdinga girnos 
su balansyru, t. y. su ketiniu mazgu 
viršutiniame girnakmenyje, kuris įgali-
na viršutinę girnapusę laisvai svyruoti. 
Prieš pradedant darbą, girnapusė suba-
lansuojama svareliais, kad suktųsi be 
mušimo horizontaliai. Viršutinę girna-
pusę suka verpstė, ant kurios užmautas 
balansyras. Verpstės stabilumą palaiko 
apatinės girnapusės centre tradiciškai 
įtaisytas medinis guolis. Verpstės apati-
nis galas remiasi į kietmetalio plokštelę, 
kuri įdėta į keturkampę dėželę, o ši 
dėželė įdėta į didesnę dėžutę (7 pav.), 
kurios visose keturiose sienelėse varžtai, 
kuriais verpstės apačią galima pastumti 
norima kryptimi. Verpstės galas visuo-
met mirksta tepale. Verpstės viršutinis 
medinis guolis tepamas dažniausiai la-
jumi.

5 pav. Alg. Maksvyčio kepurinio malūno  
kinematinės schemos: a) kepurės apgręžimo  
krumpliaratine pavara kinematinė schema,  
b) malūno ir maišų užkėlimo mechanizmo  
kinematinė schema

6 pav. Grūdų įbėrimo mechanizmas statomas ant 
girnų kubilo
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Iš trečiojo aukšto į girnų piltuvę 
grūdai pilami per kitą piltuvę, įtaisytą 
grindyse. Ši piltuvė apačioje su sklende. 
Baigus malti vieno savininko grūdus, 
suskamba varpelis, įtaisytas apatinėje 
kratiklio dalyje. Tai ženklas, kad reikia 
atidaryti sklendę ir pradėti malti kito 
ūkininko javus. 

Yra ir kitas būdas signalizuoti, 
kada reikia pilti javus. Prie piltuvės 
vidinės dalies pritvirtinama lentelė, prie 
jos laisvojo galo pririšama virvelė, ji 
permesta per skriemuliuką. Nuo jo vir-
velė leidžiasi apačion, kur pritvirtintas 
iš grandelių pagamintas barškalas. Kai piltuvė ištuštėja, lentelė pakyla, o barškalas 
nusileidžia ant viršutinio girnakmenio ir iš barškėjimo suvokiama, kad piltuvė jau 
tuščia. Tokie grūdų įbėrimo mechanizmai dominavo tirtajame areale. 

Kepurės priekyje buvo keturi sparnai (mentys). Ant dviejų posparnių, 
pravertų per sparninio veleno galvą, pritvirtintos keturios sparninės sijos. Per 
kiekvieną siją praverti tašeliai. Visuose malūnuose sparnai sukasi prieš laikrodžio 
rodyklę. Sparno dalis į priekį nuo sparninės sijos (žiūrint į sparną pagal sukimosi 
kryptį) vadinama priekine dalimi, o kita sparno dalis – galine dalimi. Priekinėje 
sparno dalyje įtaisytos vėjalentės. Vėjalentės dalis (maždaug 2/3 sparno ilgio nuo 
sparninio veleno galvos) pritvirtinta prie sparninės sijos, o sparno laisvajame gale, 
t. y. likusiame viename trečdalyje sparno ilgio, vėjalentė gali būti nuiminėjama. 
Gaminant sparną, jo laisvajame gale paskutinieji 7 tašeliai palaipsniui buvo atlošia-
mi į priekį (į vėjo srautą). Sparno galinėje pusėje tašelius išilgai sparno sujungus 
trimis eilėmis lystelių, susidaro ardeliai. Ant ardelių buvo užklojamos burės. Burės 
pagal reikalą nuimamos arba ištiesiamos, taip keičiant sparno darbinį plotą. Esant 
per stipriam vėjui, burės būdavo susukamos išilgai audeklo ir pritvirtinamos prie 
sparninės sijos ir ardelių. Bures nuimdavo tik sustabdžius malūną ilgam laikui. 
Bures uždėdavo, susukdavo, nuimdavo laipiodami ardeliais. Žiemą, kuomet šalta, 
burės įmirkomos fernice, kad nesuledėtų. 

Kadangi sparnams aptarnauti ir apgręžti reikėjo gero priėjimo, buvo įrengtas 
apeigos tiltelis. Su apeigos tilteliu malūnai buvo saugesni. Kad apeigos tiltelis 
buvo, rodo išlikusios durelės išeiti ant tiltelio.

Kepurės apgręžimo mechanizmas
Seniausi kepuriniai malūnai buvo aprūpinti žiedu su spinduliškai išdėsty-

tomis trinkelėmis, kad tarp malūno viršutinio žiedo ir apatinio kepurinio žiedo 
būtų tarpas, per kurį būtų galima tepti trinkeles ir su grąžulų sistema būtų ga-
lima kuo lengviau gręžti kepurę į vėją. Kad kepurė nebūtų nustumta nuo sienų, 
aplink kepurės žiedą ant malūno būdavo įrengiamas žiedas su trinkelėmis, tik jos 
įmontuotos vertikaliai. Kepurei apgręžti nuo kepurės galinės sijos nuleidžiamas 
rąstas lygiagrečiai malūno sienai. Kad būtų galima pasukti malūno kepurę, prie 

7 pav. Verpstės dėžutė
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galinės kepurės sijos įrengiama sija, kurios galai nutolę į abi puses maždaug po 
3 metrus (8, 9 pav.). Šiai sijai lygiagreti sija įrengiama ties malūno centru arba 
šiek tiek arčiau kepurės priekio, šios sijos galai į abi puses išsikiša daugiau negu 
pirmosios. Nuo pirmosios sijos galų nuleistos kartys iki kepurės grąžulo ir ten jos 
pritvirtinamos taip, kad sudaro lygiašonį trikampį. Lygiai taip pat nuleidžiamos 
kartys nuo antrosios sijos galų iki grąžulo, tik šiek tiek žemiau nei pirmosios sijos 

8 pav. Kepurinis malūnas su grąžulu 9 pav. Kepurinio malūno apgręžimo 
grąžulu schema

10 pav. Kepurės apgręžimas krumpliaratine pavara 11 pav. Kepurės apgręžimo 
krumpliaratine pavara kinematinė schema
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įstrižainės. Taip sudaroma sistema, kuri gali tolygiai veikti kepurę jėgų dvejetu. 
Vienos įstrižainės tempia, o kitos stumia kepurės horizontalias sijas. Krūvoje ta 
karčių sistema palaiko grąžulą, kad jis negultų ant malūno sienos. Tiriamojo are-
alo pietinėje dalyje ši apgręžimo sistema dar papildyta – horizontalių sijų galai 
sujungiami kartimis. 

Naujesnių malūnų apgręžimo sistema kompaktiškesnė, panaudota daugiau 
metalinių dalių. Suvalkijoje buvo nemažai dirbtuvių, kurios gamindavo žemės 
ūkio mašinas, ypač vilktus. Vilktų dalys buvo pritaikomos ir malūnuose. Tokia 
krumpliaratinė apgręžimo sistema (10, 11 pav.) sutaupydavo daug medienos, o 
apgręžti kepurę reikėjo mažiau jėgos. 

Kad būtų galima pritaikyti krumpliaratinę sistemą, būtina buvo įrengti 
krumpliajuostę malūno liemens viršuje. Kad kepurę būtų galima lengviau apsukti, 
buvo naudojami riedmenys. Iš Lietuvoje žinomų būdų tyrinėjamajame areale dau-
giausiai ratukai tvirtinami prie kepurės apačioje, o ant malūno sienų įrengiamas 
žiedinis bėgis. Bėgis gali būti tvirtinamas ir atvirkščiai – rateliai prie malūno žiedo, 
o bėgis po kepurės apačia. Gaila, kad duomenų apie tuos mazgus beveik nėra. 

Maišų užkėlimo mechanizmas
Tyrinėtajame areale maišams užkelti rečiau naudojamos frikcinės pavaros, 

čia dažniau naudojama krumpliaratinė pavara, kombinuota su diržine pavara. 
Kaip sankaba čia naudojamas diržas ir svertai, svertais diržą įtempiant arba at-

12 pav. Maišų 
užkėlimo mechanizmas
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leidžiant. Maišai keliami naudojantis 
krumpliaratine pavara ir keltuvu su 
platforma (12, 13 pav.).

Juostinis stabdys
Turimais duomenimis, visų vėjo 

malūnų stabdžiai juostiniai. Stabdžiai 
montuojami apie sparninio veleno 
krumpliaratį. Visi žinomi vėjo malūnai 
ketursparniai ir sukasi prieš laikro-
džio rodyklę, žiūrint į malūno priekį 
(pagal vėjo srautą). Tai ir stabdžiai 
įrengti panašiai. Žiūrint iš malūno vi-
daus, stabdys juosia didžiąją sparni-
nio krumpliaračio dalį (14, 15 pav.). 
Stabdžio juosta dažniausiai medinė, iš 
plaušuotos medienos arba sukniedyta 
iš juostinės skardos. Stabdžio juosta 
tvirtinama prie sverto apačioje kepurės 
arba virš kepurės pagrindinės sijos. 
Svertas dažniausiai vadinamas „meška“. Kartais „meškos“ svoris padidinamas 
akmenimis arba metalo gabalais. Tyrinėjamajame areale „meška“ dažniausiai 
dedama virš kepurės pagrindo sijų. Svertas „meška“ keliamas su svirtele arba 
su velenėliu, sukamu reketu. Velenėlis su svertu jungiamas virve arba grandine. 
Reketys sukiojamas su virve, apvyniota aplink reketį, ir laisvąjį galą nuleidžiant 
iki malūno apačios. Traukiant virvę žemyn, stabdys atleidžiamas, atleidus – nu-
leidžiamas (16 ir 15 pav.). 

Šiaip malūnininkų patyrimas rodo, kad malūnas stabdomas ne vien stab-
džiu. Malūnininkas nuolat stebi vėjo kryptį ir aplinkinius malūnus. Jei pastebi, 

13 pav. Maišų užkėlimo mechanizmo kinematinė 
schema

14 pav. Juostinis 
medinis malūno 
stabdys
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kad malūnai stabdomi, tai stabdo ir 
savąjį. Sustabdomi sparnai, nuimamos 
vėjalentės, susukamos burės, tuomet 
nuleidžiamas girnakmenis iki galo, ir 
jei tai negelbsti, kepurė pasukama taip, 
kad vėjas pūstų ne statmenai į sparnus, 
o lygiagrečiai menamai malūno sparnų 
brėžiamai plokštumai.

* * *
Tirtajame areale labiausiai paplitę 

stiebiniai malūnai (17 pav.) „bokmalū-
niai“, „bobmalūniai“, tačiau apie juos 
archyvinės medžiagos kur kas mažiau 
nei apie kepurinius. Pirmasis pavadini-
mas iš vokiško žodžio „ožys“ – ožinis 
malūnas, antrasis – iš pagrindinės malūno dalies – stiebo – pavadinimo „boba“. 
„Boba“ vadinamas stiebas. Įdomu, kad ir bokmalūnio stiebą vadina „boba“. Ji 
dažniausiai įkasama į žemę ir ant jos konstruojamas visas pastatas, sukiojamas 
ant stiebo (ant „bobos“). Greta šito sprendimo egzistavo kitas, kuomet iš stambių 
spyrių surezgama konstrukcija, vadinama „ožiu“.

„Ožys“ daromas dvejopai: iš stambių tašų sukertamas kryžius, ant jo už-
sodinama „boba“, iš visų pusių ji suramstoma spyriais, atremtais į kryžių ir į 
stiebą, toliau ant stiebo įrengiamas iš tašų žiedas, ant jo dedama konstrukcija, 
pagaminta iš stambių tašų. Tašai glau-
džiai apsupa stiebą, ant to sijų dvejeto 
galų montuojamos priekinė ir galinė 
malūno sienos. Abi sienos sujungiamos 
ir gaunama stačiakampė prizmė, kuri 
apkalama lentomis. Viršuje suformuo-
jamas stogas. 

Stiebiniuose malūnuose skaičiuo-
ti aukštus reiktų nuo malūno apgręžimo 
uodegos, nuo balkonėlio, nes žemiau 
uodegos tėra „boba“ su kryžiumi ir 
spyriais, o malūno technologinė įranga 
prasideda aukšte virš uodegos. Tame 
aukšte yra girnų stovas su girnų tar-
pelio reguliavimo mechanizmu. Verps-
tės apačia remiasi į girnų suleidimo 
reguliavimo mechanizmą, o ant kito 
verpstės galo, kuris jau yra antrajame 
aukšte, uždėtas viršutinis girnakmenis. 
Pirmajame aukšte ant verpstės įtai-
sytas krumpliaratis, kuris kontaktuoja 

15 pav. Stabdžio kinematinė schema

16 pav. Reketys stabdžio meškai pakelti
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17 pav. Stiebinio malūno pjūvis ir eksplikacija

18 pav. Dvipakopė girnų sukimo 
pavara

19 pav. Stiebinio malūno grūdų įbėrimo 
mechanizmas
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su krumpliaračiu, įtaisytu ant tarpinės 
transmisijos ašies. Ant tos pat ašies an-
trajame aukšte yra kitas krumpliaratis, 
kuris kontaktuoja su sparninio vele-
no krumpliaračiu. Sukantis sparnams, 
per dvi pakopas sukamos girnos iš 
apačios. Taip buvo ir bene ilgiausiai 
šiame areale išsilaikiusiame Plyniÿ ma-
lūne (18 pav.), perkeltame į Lietuvos 
liaudies buities muziejų. Šio malūno 
transmisijos duomenys: sparninio vele-
no krumpliaračio ̈  = 2,10 m, statvolio 
viršutinio krumpliaračio ¨ = 0,68 m, 
apatinio krumpliaračio ¨ = 1,23 m, 
verpstės krumpliaračio ¨ = 0,42 m. 
Sparnams apsisukus vieną kartą, gir-
nos apsisukdavo devynis kartus. Girnų 
¨ = 1,07 m. Plynių malūne buvo ne 
tik malama, bet ir drožiamos skiedros 
stogams dengti. 

Tyrinėtojo arealo visų stiebinių 
malūnų pirmojo aukšto palubėje bai-
giasi „boba“, ant kurios gula balnas 
(stambi skerssija), ant kurio laikosi ma-
lūno griaučiai. Iš antrojo aukšto į pirmąjį nuleista rankovė, ant kurios kabinami 
maišai miltams. 

Antrajame aukšte yra minėta tarpinė transmisija ir girnos. Grūdų įbėrimo 
mechanizmas statomas ant girnų kubilo (19 pav.). Kratymo mechanizme ant 
plunksninės spyruoklės pritvirtintas varpelis. Jis neskamba, kol piltuvė pilna grū-
dų. Kai pradeda skambėti, tai yra ženklas, kad galima pilti kitą maišą ar kito 
savininko grūdus.

Sparninio veleno išoriniam gale – kryžmėje sumontuoti du posparniai ir 
keturi sparnai. Iš turimos medžiagos galima teigti, kad stiebinių malūnų sparnai 
įtaisyti analogiškai kepuriniams malūnams.

Sparninio veleno priekinis guolis iškaltas iš akmens. Ant akmens guli spar-
ninio veleno kaklas. Jei velenas su ketine galva, tai kaklas irgi ketinis (20 pav.), 
jei velenas drūtgalyje medinis, tai kaklas apkaltas metalinėmis plokštelėmis, įleis-
tomis į veleną (21 pav.). Veleno akmeninis guolis tepamas lajumi. Laibgalio guolis 
metalinis. Sparninio veleno krumpliaratis medinis. 

Ant sparninio veleno įrengtas skriemulys, kuris suka skriemulį, esantį ant 
maišų užkėlimo veleno, kurio galas iškištas į stoginuką ir šioje vietoje nuleidžiama 
virvė maišams į malūną užtraukti. Nesant vėjo, tuo pačiu velenu galima užtraukti 
maišus, sukant tam įrengtą skriemulį, rankomis traukiant žiedu supintą virvę, 
permestą per skriemulį. 

20 pav. Sparninio veleno ketinis kaklas ir galva

21 pav. Sparninio veleno medinis kaklas ir galva
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Sparninio krumpliaračio stabdžio juosta juosia sparninį krumpliaratį. Stabdžio 
juostą veržia svertas „meška“, kilnojamas rekečiu. Rekečio virvė nuleidžiama iki 
žemės ir iš bet kokio aukšto galima stabdyti malūną, skirtingai nei kepuriniuose.

Maišų užkėlimo valdymo virvę taipogi galima pasiekti iš bet kurio aukšto 
ir nuo žemės. Ta virve per svertus galima skriemulius suglausti arba atjungti. 

Į malūną nuo žemės patenkama per ant uodegos įrengtą balkonėlį. Šiame 
lygyje dvejos durys – vienos įeiti, kitos maišams užtraukti. Maišai tiesiai iš veži-
mo užtraukiami į norimą malūno aukštą. Javai ir miltai sandėliuojami pirmajame 
aukšte. Į antrąjį aukštą patenkama laiptais. Visuose aukštuose yra langeliai. 

Malant malūnas nėra labai stabilus, kad jį mažiau blaškytų vėjas, malūno 
sienų kampus paremdavo trinkomis. 

Nors šiuos malūnus dažniau nei kepurinius nugriaudavo vėjas, tačiau jie turėjo 
savybę, dėl kurios buvo, anot malūnininkų, labai vertinami. Labiausiai vertinami 
todėl, kad, apsukant už uodegos prieš vėją visą malūno pastatą, krumpliaračiai 
neišsiderina, tuo tarpu kad ir galingesni, bet kepuriniai malūnai sunkiau skyrėsi 
kelią, nes buvo sunkiau suderinami, pasukus kepurę į kitą padėtį. Tam reikėjo 
didesnių įgūdžių suderinant, kad „krumpliai negraužtų krumplių“. Dar vienas ke-
purinių malūnų trūkumas buvo tai, kad maišai su grūdais nebuvo keliami tiesiai 
iš vežimo (jei malūnas neapvažiuojamas).

Stiebinių malūnų būdavo ir paprastesnių, vienpakope pavara, t. y. girnos 
būdavo sukamos iš viršaus, krumpliaratis tiesiai suko verpstę. 

Kai kurie malūnininkai laikė, kad įsirengti malūną kiekvienas gali. Sintau-
tų malūnininkas pasakojo, kad vienas ūkininkas į sodybos dvišaką medį įkėlė 
sparnus, veleną, krumpliaratį ir įtaisė jėgainę šiaudų pjaustiniui (akseliui) pjauti. 
Mat Sintautų apylinkių gyventojams buvo gerai pažįstama malūnininkystė. Net 
iš sparnų padėties jie gaudavo informacijos – jei dirba malūnas, matosi, sparnai 
sukasi. Jei malūno sparnai stovi „x“ padėtyje, reiškia malūnininkas dirba, tik 
malūnas sustabdytas trumpam, jei sparnai „+“ padėty, reiškia nelaimė šeimoje. 
Tokia signalizacija žinoma ne tik tyrinėjamajame areale. 

* * *
Apie kai kuriuos to krašto malūnus išliko žinių iš pateikėjų. Tik apie kelis 

turime daugiau duomenų, bet būtinai reikia paminėti ir tuos, apie kuriuos turime 
minimalią informaciją – malūno tipą, savininką, veikimo laiką...

Plečkaičio kepurinis vėjo malūnas Ašmõniškių kaime (12 kiemų, 
106 gyventojai1), Būblìlių valsčiuje

Turėjo 50 ha ūkį. Malūnas statytas ~1924 m., nugriautas ~1934 m. 
Malūnas kepurinis, ketursparnis, kepurė gręžiojama grąžulu. Kepurė 
ant pleištų. Dvejos girnos. Malė ir pikliavo.

Stanaičio stiebinis malūnas Ašmoniškių kaime (12 kiemų, 106 gy-
ventojai2), Būblelių valsčiuje

20 ha ūkis. Bobmalūnis, vienerios gir-
nos. Malė šeimininko brolis Vytas. Statytas 
~1924 m. Sunaikintas per karą.

1 Lietuvos apgyvendintos vietos. Pirmojo visuotinojo 
Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys, 
Kaunas, 1925, p. 272–287.

2 Ten pat.
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Antano Grigaičio vėjo malūnas Bridžiÿ kaime (36 kiemai, 213 žmo-
nių3), Sintautų valsčiuje

Su mūriniu pamatu. Greičiausiai kepurinis. Subombarduotas 
1944 m. (subombardavo rusai).

Vosyliaus du malūnai Bridžiÿ kaime (36 kiemai, 213 žmonių4), 
Sintautų valsčiuje

„Nuo Sintautų kokie 8 km. Jis pastatė du malūnus kokių 20 metrų 
viens nuo kito. Malūnai dideli buvo, jie pikliuodavo ir motorą turėjo. 
Vėjo nėr, o reik malti, būdavo, paleidžia motorą. Motoras buvo senesniame 
malūne. Tame, kur šviežiai pastatė, tame nebuvo. Vosylius pats abu sude-
gino, uždegė ir išbėgo.“ (Matyt, buvo griežtas 1944 m. besitraukiančių 
vokiečių įsakymas sunaikinti malūnus.) 

Jono Šipailos stiebinis malūnas Būblelių kaime (8 kiemai, 61 gyven-
tojas5), Būblelių valsčiuje

Mažas stiebinis malūnas, malė tik sau. Jonas Šipaila iš tėviškės 
paėmė žemės 5 ha iš 30 ha. Negražu buvo dalytis ūkį, tėvai draus-
davo, vaikai norėjo. Apie 1926–1927 m. mãldavo.

Juozo Murausko malūnas ir aliejinė Gríškabūdyje
Malūnas stovėjo Griškabūdžio miestelio pakraštyje, prie kelio link 

Paluobiÿ, priklausė viršaičiui Juozui Murauskui. Malūnas stiebinis, 
buvo diktas. Sparnas 12 m, sparnai buvo keturi. Bruštikis (pospar-
nis – E. J. M.) buvo 11 metrų. Sparno plotis – 1,20 m. Sparnai su 
burėmis, žėgliais. Uodega buvo 8 m. Girnos buvo vienerios, sukamos 
iš viršaus (22 pav.). Krumpliaračio, dirbančio poroje su sparniniu 
krumpliaračiu, krumplių skaičius buvo 50. Girnos buvo 1,20 m skers-
mens. Girnos buvo antrajame aukšte, piklius – pirmajame aukšte. 
Maišus kėlė tiesiai iš vežimo su malūnu vyniojama virve. Aliejinėje 
sėmenis spaudė valcais. Nepavyko išsiaiškinti, ar valcus suko malūnas. 

Malūno savininką okupantai išvežė Sibiran. Malūną nugriovė 
~1970 m., kartu ir aliejinę. Matyt, Juozas Murauskas buvo paskutinis 
malūnininkas, prieš jį malūnas priklausė jo tėvui Liudvikui. „Liudvi-
kas Murauskas maišo miltų nepakeldavo, bet jau 15 metų mokėjo malti.“

Vosyliaus vėjo malūnas Griškabūdyje (bažnytkaimis 70 kiemų, 779 gy-
ventojai, Griškabūdis Naujasis (k.) – 17 kiemų, 130 gyventojų6)

Vosyliaus motorinis malūnas Griškabūdyje.

Skinkių stiebinis malūnas Jurgbūdžiÿ kaime (3 kiemai, 43 gyven-
tojai7), Žvirgždãičių valsčiuje

Bizais pravardžiuojamas. Stiebinis buvo. Matydavosi iki 1929 metų.

Leiderio kepurinis malūnas Jurgbūdžių kaime (3 kiemai, 43 gyven-
tojai8), Žvirgždaičių valsčiuje

Malūnas buvo labai senas. Kepurė apgręžiama uodega grąžulu. 
Kepurė buvo ant pleištų, todėl labai sunkiai apsukama. Girnos buvo 
sukamos iš viršaus (kepuriniame malūne retas atvejis – E. J. M.). 
Sugriuvo pats nuo senumo. Malūno savininkas Leideris turėjo apie 
50 ha ūkį. 

3 Ten pat.
4 Ten pat.
5 Ten pat.
6 Ten pat.
7 Ten pat.
8 Ten pat.

22 pav. Vienpakopė 
girnų sukimo pavara
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Ketùrnaujienos kaimo kepurinis vėjo malūnas (7 kiemai, 45 gyv.9)
1977 m. malūnas aprašytas E. J. Morkūno.
Malūnas (23, 24 pav.) griautinis, aštuonkampės taisyklingos nu-

pjautinės piramidės pavidalo su sudėtingos formos kepure. Sparninio 
veleno galva ketinė. 1977 m. iš 4 sparnų belikęs buvo vienas, kepurė 
jau be dangos, ant medinių mazgų prikrauta žolės, kad malūnas 
greičiau supūtų ir sodybos gyventojai galėtų nusigriauti jį malkoms. 

Malūnas stovi ~25 žingsnius nuo trobos į pietus nuo kaimo. 
Pamato aukštis – vienas metras. Pirmojo aukšto aukštis – 3,0 m, 
antrojo – 2,50 m, trečiojo – 2,50 m, ketvirtojo (pusaukščio) – 0,8 m. 
Kepurės aukštis – 2,35 m. Sienos dengtos lentelėmis, kepurė apkalta 
stačiai lentomis. Bruštikiai už sparno. Sparnas prastas, kaip kopėčios. 

Sparninio krumpliaračio n = 72, statvolio viršutinio krumpliaračio 
n = 32, apatinio n = 102, verpstės krumpliaračio n = 26 (24 pav.). 
Stabdys su rekečiu. Sparnams apsisukus vieną kartą, girnos apsisu-
ka beveik devynis kartus. Girnos vienerios, lietinės, su balansyru. 
Verpstės apačia, kaip ir statvolio apatinė ašis, stovi mazge, aprašy-
tame anksčiau. Grūdų įbėrimo mechanizmas kaip aprašyta anksčiau. 

Kepurė apgręžiama krumpliaratine pavara (24 pav.) Skriemulio, 
per kurį permesta grandinė, r = 96 cm, ant skriemulio ašies esančio 
varančiojo krumpliaratukėlio ̈  = 9 cm (n = 13), varomojo krumplia-
račio ¨ = 55 cm ir krumpliaratuko, sukimbančio su krumpliajuoste 9 Ten pat.

23 pav. Keturnaujienos k. kepurinis vėjo 
malūnas

24 pav. Keturnaujienos k. kepurinio vėjo 
malūno kinematinės schemos:  
a) kepurės apgręžimo krumpliaratine pavara,
b) malūno ir maišų užkėlimo mechanizmo 
kinematinė schema
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¨ = 30 cm (n = 6). Maišai su grūdais užkeliami malūnu per 
krump liaračių ir skriemulių sistemą (24 pav.), užvyniojant virvę 
(grandinę) ant veleno. Šios papildomos transmisijos duomenys: ant 
statvolio įtaisyto krumpliaračio n = 39, su juo poroje dirbančio 
krumpliaratuko n = 18, varančiojo skriemulio r = 37 cm, varomo-
jo, įtaisyto ant veleno, r = 35 cm. Veleno ¨ = 0,20 m. Maišas su 
grūdais užkeliamas į trečiąjį aukštą 5,5 m, užkeliamas sparnams 
apsisukus ~1,8 karto.

Pušinaičio malūnas Mickÿ kaime (17 kiemų, 138 gyventojai10), Griš-
kabūdžio valsčiuje

Turėjo 54 margus. Mažai kam malė, tik kaimynams. Malūną 
pardavė ir ~1930 m. pasistatė mažą stiebinį, atsivežtą iš kito kaimo. 
Jo sparnai buvo 5 m ilgio. Prieš 5 metus (~1975 m. – E. J. M.) 
vėjas sudarkė. 

Volknerio kepurinis malūnas Mickų kaime (17 kiemų, 138 gyven-
tojai11), Gríškabūdžio valsčiuje

Statytas ~1928 m. Statytas naujai. Jis turėjo ~50 margų žemės. 
Olenderis, vienerios girnos, piklius. 

Kalvaičio kepurinis malūnas Mūrinÿ kaime (15 kiemų, 96 gyvento-
jai12), Būblìlių valsčiuje

Pats savininkas pasistatė apie 1925 metus. Tai buvo nedidelis 
olenderis. Buvo tik vienerios girnos. Pats malė, tik savo ūkiui. Per 
karus, matyt, sunyko. Kalvaitis tik 12 ha teturėjo.

Sabo kepurinis malūnas Norvaišÿ kaime (26 kiemai, 208 gyvento-
jai13), Būblelių valsčiuje

Kepurinis, kepurė gręžiojama grąžulu.
20 ha turėjo. Malūnas neilgai veikė. Statytas ~1923 m. Prieš 

karus ilgai be sparnų stovėjo. Malė savininkas, tačiau turėjo prastą 
reputaciją, todėl klientų mažai turėjo. Be to, už malimą imdavo 
daugiau nei kituose malūnuose. Nesąžiningumas sužlugdydavo 
daug malūnų. 

Gudaičio motorinis malūnas Påberžupio kaime (10 kiemų, 84 gy-
ventojai14), Būblelių valsčiuje

Pasistatė malūnėlį su vieneriomis girnomis, su švedišku motoru 
„Bergson“ firmos.

Rinkevičiaus kepurinis malūnas Panenupiÿ kaime (2 kiemai, 18 gy-
ventojų15), Griškabūdžio valsčiuje

Malūnas kepurinis, aštuonkampės taisyklingos nupjautinės pirami-
dės pavidalo, kepurė sudėtingo pavidalo, apsukama krumpliaratine 
pavara. 

Urbano stiebinis malūnas Pavasijÿ kaime (21 kiemas, 142 gyvento-
jai16), Būblelių valsčiuje

Bobmalūnis, vienerios girnos. Pats malė ir malūnininką turėjo. 
Malė sau ir kaimynams. Žemės turėjo per 50 ha. 

10 Ten pat.
11 Ten pat.
12 Ten pat.
13 Ten pat.
14 Ten pat.
15 Ten pat.
16 Ten pat.



18

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 07 04.

Augusto Cakrizo I kepurinis malūnas (daugiau apie jį 
žr. Archyvinėje medžiagoje) stovėjo Pranskåbūdžio kaime 
(18 kiemų, 147 gyventojai17), didelis buvo, ~50 ha žemės 
turėjo. Cakriziukai patys malė. 

Pušinaičio stiebinis malūnas Pranskabūdžio kaime (18 kie-
mų, 147 gyventojai18), Žvirgždãičių valsčiuje

Bokmalūnis. Sparnai vos su Cakrizo malūno sparnais nesusisiek-
davo. Savininkas turėjo 30 ha. Pušinaitis malė tik sau. 

Rygiškių kepurinis malūnas Rygiškių kaime (22 kiemai, 156 gyven-
tojai19), Griškabūdžio valsčiuje

Malūnas toks kaip Volknerio buvo, statytas apie 1930uosius me-
tus. Rygiškių malūnas buvo kepurinis, kepurė apgręžiama grąžulu 
(E. J. M.: mano žiūrėtas 1979 m., tada jis buvo apgręžiamas krum-
pliaratine pavara, ją sukant grandine (25 pav.). Skriemulio, per kurį 
permesta grandinė, r = 93 cm, ant skriemulio ašies esančio varančiojo 
krumpliaratukėlio r = 7 cm (¨ = 14 cm), varomojo krumpliaračio 
r = 63 cm ir krumpliaratuko, sukimbančio su krumpliajuoste, ¨ = 
30 cm. (Ant varomojo krumpliaračio, kurio r = 63 cm, yra įrašas 
„E. MACANAS Šakiuose“. Šiame areale metalu ir jo dirbiniais dar pre-
kiavo: R. Rutbartas Griškabūdyje, Š. Goldoftas Šakiuose, M. Gutmanas 
Šakiuose, S. Šilianskis Šakiuose, H. Užpicas Šakiuose, G. Vilenčiu-
kas Šakiuose ir kt.). Malūnas griautinis, aštuonkampės nupjautinės 
piramidės pavidalo. Pagrindo 1/8 = 2,80 m, viršuje 1/8 = 1,93 m. 
Kepurės aukštis – 3,08 m. Sienos dengtos skiedromis, ant grebėstų. 

17 Ten pat.
18 Ten pat.
19 Ten pat.

25 pav. Rygiškių malūnas 26 pav. Rygiškių malūno  
kinematinės schemos: a) kepurės 
apgręžimo krumpliaratine pavara 
kinematinė schema, 
b) malūno ir maišų užkėlimo 
mechanizmo kinematinė schema
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Stabdys – metalinė juosta. Po verpste dėžutė dėžutėje. 
Girnos su trimis varžtais. Sparno ilgis – 9,90 m, nuo 
galo iki žemės – 1,94 m. Sparninio veleno krumplia-
račio n = 72, statvolio viršutinio krumpliaračio n = 
28, apatinio n1 = 144, verpstės krumpliaračio nv = 
33 (26 pav.) Sparnams apsisukus vieną kartą, girnos 
apsisuka vienuolika kartų. Girnų ¨ = 1,25 m, viršutinės girnos sto-
ris 34 cm, apatinės – 21 cm. Ant girnakmenio užrašyta: „H. RAM 
KOWNO“. Maišams kelti buvo keltuvas su aikštele. Durys į malūną 
buvo vienerios, 176 × 106 cm dydžio.

Baltrušaičio kepurinis malūnas Rõgupių kaime (12 kiemų 82 gyven-
tojai20), Griškabūdžio valsčiuje

Malūnas (27 pav.) priklausė ūkininkui Baltrušaičiui, turėjusiam 
30 ha. Meistras, atrodo, buvo tas pats, kaip ir Paluobiÿ malūno 
statytojas – Karolis Benderis. Malūno girnos buvo dvejos, lietinės, 
„ant balansyro“. Girnų lygumą nustatydavo su pleištais. Grūdų įbė-
rimo mechanizmas toks pat kaip ir aukščiau aprašytasis. Malūne 
buvo žirklės girnoms nukelti. Maišus su grūdais į trečiąjį aukštą 
užkeldavo keltuvu. 

Malūnas griautinis, aštuonkampės taisyklingos nupjautinės pi-
ramidės pavidalo ir užbaigtas sudėtingo pavidalo kepure. Kepu-
rė apgręžiama krumpliaratine pavara (28 pav.). Pirmasis aukštas 
apkaltas lentomis ir malksnomis. Pirmojo aukšto aukštis – 3,0 m, 

27 pav. Rogupių k. kepurinis vėjo malūnas 28 pav. Rogupių k. kepurinio vėjo 
malūno kinematinės schemos: 
a) kepurės apgręžimo krumpliaratine 
pavara kinematinė schema,
b) malūno ir maišų užkėlimo 
mechanizmo kinematinė schema

20 Ten pat.
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antrojo – 2,70 m, trečiojo – 2,60 m, ketvirtojo (pusaukščio) – 1,20 m. 
Kepurės aukštis – 2,60 m. Piramidės pagrindų 1/8: apatinio – 4,15 m, 
viršutinio – 2,45 m.

Jono Šipailos stiebinis malūnas Rudžiÿ kaime (12 sodybų, 107 gy-
ventojai21), Būblelių valsčiuje

Stiebinis didelis malūnas. Vienerios girnos. Girnas suko iš apa-
čios per transmisijas. Malūnas statytas ~1927 m., jį nugriovė pats 
savininkas kolūkio laikais ~1959 m. Jonas Šipaila anksčiau turėjo 
mažytį stiebinį malūnėlį, jis sugriuvo, tada pasistatė didelį. 

Rubiko kepurinis malūnas Skaistgiriÿ kaime (27 kiemai, 204 gyven-
tojai), Sintautų valsčiuje

Priklausė Aleksandrui Rubikui. 

Marcinkevičiaus kepurinis malūnas Skrýnupiuose (7 sodybos, 38 gy-
ventojai22), Slavíkų valsčiuje

Irgi buvo toks kaip Volknerio. Marcinkevičius turėjo apie 100 mar-
gų. Malūnas statytas Smetonos laikais. Statė naują. Jį statė gal 
Staugaitis. 

Varinskio kepurinis vėjo malūnas Storiukÿ kaime (5 sodybos, 48 gy-
ventojai23), Būblelių valsčiuje

Turėjo 30 ha. Malūnas kepurinis, 4 sparnai, kepurė gulėjo ant 
guolračių (rutulių), buvo gręžiojama virve/grandine per krumplia-
ratinę pavarą. Per karus malūno nebeliko.

J. Matusevičiaus24 stiebinis malūnas Švediškių kaime (11 kiemų, 
86 gyventojai25), Lukšiÿ valsčiuje

Didelis bobmalūnis. Kai darbo buvo, dar samdė malūnininką. 
Kai vėjo nebūdavo, Matusevičius pats žemę dirbdavo.

Kaptainio kepurinis malūnas Vyžpiniÿ kaime (29 kiemai, 214 gy-
ventojų26), Žvirgždãičių valsčiuje

Malūnas olenderis, su grandine apgręžiama kepure. Malūne buvo 
dvejos girnos, jame maldavo ir valcuodavo. 

Cakrizos kepurinis malūnas Vyžpiniÿ kaime (29 kiemai, 214 gyven-
tojų27), Žvirgždaičių valsčiuje

Olenderis, toks kaip Kaptainio, didelis buvo. Jame dvejos girnos, 
valcai ir piklius. Cakriza malūną sudegino 1944 m. traukdamasis 
su vokiečiais. 

Zyplių dvaro stiebinis malūnas 
Zyplių dvare buvo 1 sodyba, 183 gy-

ventojai.28

Bokmalūnis 8 × 11 m dydžio, 3 aukštų, 
pastatytas iš ąžuolo. Malūnas buvo dvipa-
kopės pavaros (girnos sukamos iš apačios). 
Girnos buvo akmeninės. Malūnas sudegė 
per Pirmąjį pasaulinį karą. 

21 Ten pat.
22 Ten pat.
23 Ten pat.
24 Visa Lietuva, 1931 m., Kaunas, 1932, p. 366.
25 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
26 Ten pat.
27 Ten pat.
28 Ten pat.
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* * *
Prie vėjo malūnų, siekiant užtikrinti darbo stabilumą, buvo statomi papildomi 

varikliai. XX a. vėjo malūnuose plačiai naudojamos garo mašinos, o ypač įvairūs 
motorai, statomos motorinės. Motorai labiausiai taikomi kepuriniuose malūnuose. 

Garo motoriniai malūnai ypač paplitę tyrinėjamajame areale. Čia užfiksuoti 
ir du elektriniai malūnai. Motoriniuose malūnuose dažnai taikomos malūnų staklės, 
kurios su visa įranga buvo pardavinėjamos Lietuvoje.

Apžvelgsime malūnus, apie kuriuos pavyko surasti archyvinės medžiagos.

Juozo Domeikos kepurinis vėjo malūnas Išdagÿ kaime (26 kiemai, 
199 gyventojai29), Sintautų valsčiuje

Malūnas aprašytas pagal LCVA saugomą archyvinę medžiagą.30

Malūnas statytas 1910 m. Jame dvejos girnos ir piklius. Klausimų 
lapas užpildytas 1927 m., t. y. praėjus 16 metų po pastatymo arba 
maždaug po 9 metų, kai reikėjo gauti leidimą iš Lietuvos valdžios. 
Iš bylos nematyti, ar Rusijos imperijos valdžia buvo davusi leidimą 
statyti malūną. 

1927 m. Juozas Domeika rašo prašymą31 valdžios institucijai, 
kad patvirtintų pateikiamą planą ir išduotų leidimą malūnui veikti. 
Planas sudarytas taipogi 1927 m., vadinasi, kad tai ne projektuojamo 
malūno, bet apmatavimo brėžiniai. Tai vertingas šaltinis suvalkietiš-
ko malūno statybai pažinti. Rusijos imperijos laikotarpiu brėžiniai 
irgi buvo schemiški. Iš brėžinio (29 pav.) matome, kad malūnas 

29 Ten pat.
30 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 1004.

31 Ten pat.

29 pav. Juozo Domeikos Išdagų k. kepurinio malūno planas
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medinis, griautinis, aštuonkampės taisyklingos nupjauti-
nės piramidės pavidalo. Ant piramidės įrengta malūno 
kepurė, kuri gali suktis ratu. Malūno kepurė sudėtingos 
formos. Ji dengia malūno liemenį, sparninį veleną su 
krumpliaračių pavara. Pavara dvipakopė, pažymėta gan 
schemiškai, kaip ir malūno sparnai. Malūno kepurė 
apgręžiama tradiciškai – krumpliaratine pavara, nuo 
žemės traukiant ilgą (žiedu sujungtą) virvę ar grandinę. 
Kepurės apgręžimo transmisijos galinis medinis krum-
pliaratis jungiasi su medine krumpliajuoste, juosiančia 
visą malūno kaklą. Kepurė rieda ant metalinio žiedo ir 
metalinių ratelių. 

Malūnas32 pusketvirto aukšto. Malūno pamatai mūri-
niai, stulpiniai, pažymėti po kiekviena kerte. Tradiciškai 
pamatas turėtų būti ir po statvoliu, ir po girnų stovais, 
nes šiose vietose didžiausios apkrovos. Beje, aplink malūną 
įrengtas ~2 m pločio apeigos tiltelis. Jis tik 0,8 m aukštyje 
(dažniausiai būna 2–3 m aukštyje). Aštuonkampio kas 
antra kraštinė ritmiškai skiriasi savo ilgiu. Kraštinių ilgiai 
3,50 ir 3,80 m (matmenys išoriniai). Pirmajame aukšte 
priešpriešinėse trumpesnėse sienose dvivėrės durys. Ka-
dangi kepurė apgręžiama krumpliaratine pavara, durys 
niekad nebūna uždengiamos grąžulu, tad jų nereikia 
įrengti kampu. Atstumas nuo centro į kraštinę – 4,5 m. 
Viršuje r = 3,5 m, sienų viršuje sumontuotas žiedas, 
ant jo geležinkeliuko bėgis, o ant jo – kepurės rateliai. 
Malūno aukščiai: pirmojo aukšto aukštis – 3,2 m, antro-
jo – 2,8 m, trečiojo – 2,2 m, ketvirtojo – 1,5 m. Statvolis 
9,5 m aukščio. Malūno liemens briaunos ilgis 10,2 m.

Pirmajame aukšte buvo dvejų girnų stovai, piklius, statvolio ap-
atinis krumpliaratis ir jo sukamos dvi verpstės su krumpliaračiais. 
Antrajame aukšte – du girnų kubilai, kurių ¨ = 1,6 m. Trečiajame 
aukšte sandėliuojami grūdai, o grindyse įrengtos piltuvės grūdams 
berti į girnų mechanizmą. Antrojo ir trečiojo aukštų perdangose 
įrengti liukai grūdų maišams užtraukti. Į antrąjį ir trečiąjį aukštą 
patenkama vieneriais laiptais. Ketvirtajame aukšte statvolio viršutinis 
krumpliaratis, po kuriuo įrengtas mechanizmas grūdų maišams į 
trečiąjį aukštą užkelti. Virš ketvirtojo aukšto perdangos nėra. Šis 
aukštas skirtas pagrindinei transmisijai aptarnauti, krumpliajuostės 
ir geležinkeliuko bėgiui remontuoti. 

Sparnų sūkiams perduoti į girnas įrengta transmisija. Keturi 
sparnai (sparno ilgis maždaug 11 m) suka sparninį veleną, kuris 
su horizontu sudaro ~8o kampą. Sparninio varančiojo krumpliaračio 
¨ = 3,5 m, statvolio viršutinio krumpliaračio ¨ = 1,4 m, statvolio 
apatinio krumpliaračio ¨ = 2,3 m, abiejų verpsčių krumpliaračiai 
vienodo skersmens, ¨ = 0,50 m. Sparnams apsisukus vieną kartą, 
girnos apsisuka 11,5 karto. Girnų skersmuo nenurodytas, tačiau ži-
nant, kad kubilo ¨ = 1,6 m, girnų skersmuo turėtų būti ~150 cm. 
Pikliui charakterizuoti per mažai duomenų.

Malūnas per metus sumaldavo apie 
1 000 cnt už 500 litų.33 

32 Ten pat, l. 9.
33 Ten pat, l. 8.

30 pav. Prano Kuro Kiaulupių k. 
kepurinio vėjo malūno kinematinės 
schemos
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Brėžinį nubraižė Šakių apskrities technikas M. Žitkus 1927 m. 
rugsėjo 18 d. Jis ir Šakių apskrities komisijos narys. Komisiją su-
darė 3 asmenys – pirmininkas, apskrities gydytojas ir apskrities 
technikas.

1927 m. gruodžio 10 d. buvo išduotas leidimas Nr. 16116, už 
Prekybos departamento direktorių pasirašė Mikuckis.

Prano Kuro kepurinis vėjo malūnas Kiaulupių kaime (31 kiemas, 
214 gyventojų34), Sintautų valsčiuje

Malūnas nagrinėtas iš bylos35, saugomos archyve, dokumentų.
Iš Klausimų lapo36, užpildyto 1927 m. balandžio 4 d., sužinom, 

kad malūnas įrengtas 1926 m., priklauso Pranui Kurui, dengtas 
malksnomis, jame dvejos girnos ir vienas piklius, mala sau ir kai-
mynams, sumala per metus ~1 000 cnt už 700 litų. 

Pateikti37 malūno pjūviai, fasadas, planai yra beveik identiški 
aukščiau aprašyto Juozo Domeikos kepurinio vėjo malūno apmatavi-
mams, šiek tiek skiriasi krumpliaračių dydžiai (pav. 30). Panašu, kad 
tai yra pigus būdas įforminti statybas, juoba kad malūnas įrengtas 
1926 m. Statybos komisija tikrina brėžinius kaip malūno projektą.

Jono Balsio motorinis malūnas Užsienių kaime, Būblelių valsčiuje, 
Šakių apskrityje

Užsienių kaime 1923 m. buvo 30 kiemų ir 173 gyventojai.38

Malūnas pastatytas 1928 m., tai tvirtina Klausimų lapas.39 
Malūnas stačiakampio plano, griautinis, 

vieno aukšto, su ertikiu ir dvišlaičiu stogu40 

(31 pav.). Stogas dengtas malksnomis. Ma-
lūno patalpa – 5,5 × 7,4 m. Malūno tūris – 
147,10 m3. Prie galinės sienos pastatytos 
malimo staklės, kurias sudaro transmisija 
su kampinių krumpliaračių pora. Vienas 

31 pav. Jono Balsio 
motorinio malūno 
Užsienių kaime planas

34 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
35 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 983.
36 Ten pat, l. 8.
37 Ten pat, l. 9.
38 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
39 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 1027, l. 8.
40 Ten pat, l. 9.
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krumpliaratis suka per verpstę viršutinį girnakmenį. Girnakmeniai 
sumontuoti ant nepriklausomo rėmo ir įdėti į medinį kubilą. Virš 
kubilo įtaisytas grūdų įbėrimo mechanizmas. Prie verpstės kampi-
nio krumpliaračio jungiasi antras kampinis krumpliaratis su gulsčia 
ašimi, ant kurios kito galo įtvirtintas skriemulys, kuris sūkius gauna 
nuo variklio skriemulio per plokščiadiržę pavarą. Aprašytų malimo 
staklių buvo galima įsigyti Lietuvoje. Tai liudija reklamos.

Malūno kertėje stovi mūrinė motorinė 5 × 5 m dydžio su vienšlai-
čiu stogu. Sienų storis – 0,25 m. Motorinėje du langai priešpriešinėse 
sienose ir vienerios durys. Variklis masyvus ir yra labai arti sienų. 
Nuo minėto variklio skriemulio įrengta anga diržui ir atitvaras lauke 
apsaugoti žmones nuo diržinės pavaros. 

Šalia malimo staklių įrengtas nedidelis piklius 1,5 × 1,0 × 1,0 m, 
cilindras, aišku, mažesnis. Malūno ertikyje įrengtas rankomis sukamas 
ratas grūdų maišams užkelti. 

Šalia malūno patalpos yra sandėlis.
Motorinėje – dujų motorinis 22 AJ variklis „Forcenas“. Dirba 

sezonais. Kurui sunaudoja 2 000 kg žibalo už 1 200 litų.
Malūno brėžiniai pristatyti apskrities statybos komisijai 1928 03 30, 

peržiūrėti ir patvirtinti tą pačią dieną. Planas patvirtintas 1928 05 07, 
leidimo Nr. 5952. Beje, leidimas išduotas su sąlyga, kad būtų 
praplėsta motorinė ir kad dujų išleidimas nesudarytų gaisro  
pavojaus.41 41 Ten pat, l. 4.

32 pav. Augusto 
Cakryzos kepurinio 
vėjo malūno 
Pranskabūdžio k. 
planas
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Komisija: pirmininkas Jetkausk..., apskrities gydytojas 
Neuronis, apskrities technikas M. Žitkus, jis surašė ir 
planą.

Augusto Cakryzos kepurinis vėjo malūnas Pranskåbūdžio 
kaime, Žvirgždaičių valsčiuje

Pranskabūdžio kaime 1923 m. buvo 18 kiemų ir 
147 gyventojai.

Malūnas42 (32 pav.) medinis, taisyklingos nupjautinės 
aštuonkampės piramidės pavidalo. Kepurė sudėtingos 
formos. 

Malūnas parodytas prie kelio, vedančio iš Pranska
būdžio į Valius, vos už 12 m nuo kelio. Malūnas sa-
vininko žemėje. 

Malūno planas scheminis, parodytos trejos durys, 
2 langai vienoje sienoje. Prie malūno durų (jos nede-
talizuotos) tiltelis su laipteliais gale. Sparnai parodyti 
schemiškai, ir tik du. Sparninio veleno kryžma (galva) 
ketinė. Iš pjūvio matom, kad malūno pamatas stulpinis, 
0,7 m virš žemės paviršiaus ir įgilintas į žemę 1 m. Pa-
matai įrengti didžiausio krūvio taškuose, skirtingai nei 
apskrities techniko brėžiniuose. Malūno pirmasis aukštas 
2,9 m aukščio, antrasis aukštas – 2,8 m, trečiasis – 2,6 m, 
ketvirtasis (pusaukštis) – 1,23 m. Nejudamos dalies aukštis 
nuo žemės – 10 m, kepurės aukštis – 4 m.

Pirmojo aukšto plane parodyta girnų stovų vietos, 
statvolio atrama ir keltuvo apačia. Keista, kad keltuvas 
yra ne prie durų, ir nepažymėti laiptai.

Antrajame aukšte pažymėta statvolis ir 4 pėdų (122 cm) girnakme-
niai, cilindrinis piklius ir elevatorius. Girnos pavaizduotos ne pjūvio 
aukštyje, todėl šiek tiek klaidina. Mažosios girnos skirtos pikliuoti. 

Trečiajame aukšte tik statvolis, keltuvas, piltuvės grūdams ir 
elevatorius.

Sparninio veleno galva (kryžma) ketinė, jos kaklas guli ant 
akmeninio guolio, laibgalis ketiniame guolyje.

Malūno stabdymo schema nerodoma, nedetalizuota, tik eksplika-
cijoje pažymėta, kad stabdys juostinis.

Sienos pasvirimo kampas 12o. Sparninio veleno kampas su ho-
rizontu 12o. 

Sparninio veleno krumpliaračio ¨ = 3,5 m, statvolio viršutinio 
krumpliaračio ¨ = 1,00 m, statvolio apatinio krumpliaračio ¨ = 
1,8 m, verpstės krumpliaračio ̈  = 0,5 m, tiek pikliavimo, tiek mali-
mo, vienodo skersmens. Girnų skersmuo – 4 pėdos (33 pav.). Vieną 
kartą apsisukus sparnams, girnos apsisuka 12,6 karto.

Apačioje malūno pagrindo 1/8 = 4,5 m, viršuje malūno viršaus 
1/8 = 2,4 m.

Grūdų maišai keliami keltuvu. Keltuvo platforma juda tarp krei-
piamųjų. Keltuvo platforma keliama ar nuleidžiama per krumpliaračių, 
skriemulių, velenų ir svertų sistemą: krumpliaratis, įtaisytas žemiau 
statvolio viršutinio krumpliaračio, perduoda sūkius krumpliaračiui, 
įtaisytam ant gulsčio veleno, ir ant to pat veleno įtaisytam skriemuliui. 

33 pav. Augusto Cakryzos 
kepurinio vėjo malūno 
Pranskabūdžio k. kinematinės 
schemos

42 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 989, l. 9.
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Svertais diržinė pavara nuo skriemulio įtempiama ar atpalaiduojama, 
ir tai įgalina pakelti ar nuleisti keltuvo platformą. 

Kepurės apgręžimo mechanizmas krumpliaratinis. Mechanizmas 
trijų pakopų. Norint apgręžti kepurę, reikia žiedu supintą virvę 
uždėti ant skriemulio ir ja sukti skriemulį, o skriemulys per ašį suka 
mažąjį ketinį krumpliaratį su stačia ašimi. Ant šios ašies apatinio 
galo užtvirtintas krumpliaratis. Išvardyta apgręžimo transmisijos dalis 
pritvirtinta prie judamos kepurės. Pastarasis krumpliaratis sukimba 
su krumpliajuoste, kuri apjuosusi visą malūno viršutinę nejudamąją 
dalį. Traukiant virvę, apatinis krumpliaratis juda krumpliajuoste, ku-
rios krumpliai eina išorėn spinduliškai ir suka visą kepurę apskritu 
metaliniu taku. Brėžinyje nedetalizuotas riedėjimo takas. 

Planas sudarytas inž. K. Anderseno 1927 m. balandžio 29 d., 
komisijai pateiktas 1927  m. gruodžio 10 d. Tą pačią dieną planas 
ir peržiūrėtas, ir patvirtintas. Šiaip leidimo gavimas užtrunka apie 
30 dienų. Pasirašo komisijos narys dr. Neuronis, Šakių apskrities 
statybos technikas M. Žitkus.

Palyginus su kitais brėžiniais, šis geriausiai parengtas – mažiau 
klaidų. Pamatai logiškiau pavaizduoti, pjūviai grindų lygyje. Tačiau 
ir čia maža langų, apšviestumas aiškiai neatitinka normos. Nedeta-
lizuota stabdžio „meška“. Kažkur prapuolė pirmojo aukšto laiptai. 
Keltuvas kažkodėl ne prie durų. Sparnai labai jau schemiški ir ne 
visi. Nepažymėti sanhigienos objektai, nors komisijoje dalyvavo 
apskrities gydytojas. 

Prano Dielininkaičio motorinis malūnas Briedžiÿ kaime, Šakių vals-
čiuje 

34 pav. Prano 
Dielininkaičio 
motorinio malūno 
Briedžių k. planas 
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Briedžių kaime 1923 m. buvo 14 kiemų ir 101 gyventojas.43

Malūnas aprašytas iš bylos, saugomos archyve.44

Malūno statytojas kilęs iš Miìliškių kaimo, Lukšių valsčiaus. 
Malūnas (34 pav.) pastatytas dešinėje kelio Šakiai–Plokščiai pu-

sėje ant išsinuomoto žemės sklypo Briedžių kaime. Sklypą malūno 
statytojui išnuomojo Juozas Mockeliūnas už 25 litus metams. Nuo-
mojama 25eriems metams.45 Netrukus papildomai išnuomojo dar 
gabalėlį žemės ir už visą nuomojamą žemę sutarta mokėti 35 litus 
per metus.46 Taip suformuojamas sklypas, tinkamas malūnui statyti. 
Sklype parodyti du statiniai – malūnas ir lauko išvietė.

Malūną projektavo 1932 m. spalio 3 d. A(dolfas) Aleksandravičius, 
statybos technikas iš Šakių. Malūnas medinis, stačiakampio plano, 
dviejų aukštų su ertikine pastoge, dvišlaičiu stogu. Pastatas apkaltas 
lentomis stačiai. Fasadas simetrinis, su 4 daugiarūčiais langais ir 
pirmojo aukšto viduryje su dvivėrėmis filinginėmis durimis. Abipus 
pastato dvišlaičiais stogais dengti priestatai. 

Kairysis priestatas – motorinė, ji greičiausiai mūrinė. Tarp malūno 
ir motorinės – ugniasienė, tačiau ji projektuojama prastai – turėtų 
būti bent 30 cm virš perdangos.47

Malūno patalpa 6 × 8 m, vienatūrė, prie galinės sienos įrengta 
aikštelė girnoms. Ant jos dvejos girnos, kubilo ¨ 1,50 m, o girna-
kmenių ¨ ~1,22 m. Abejos girnos vienodos. Grūdai į girnas pilami 
per piltuves, įrengtas pastogėje. Ten pat įrengtas ir maišų užtraukimo 
mechanizmas. Po girnų aikštele – kampinių krumpliaračių pora po 
kiekvienomis girnomis. Transmisija įrengiama guoliuose ant betoni-
nių atramų. Transmisijos galas pereina į motorinę. Ant transmisijos 
galo skriemulys, kuris sūkius gauna nuo variklio skriemulio per 
plokščiadiržę pavarą. Diržinė pavara aptverta, kad būtų saugiau 
dirbantiesiems. Nepažymėtas laisvas skriemulys, reikalingas malūnui 
paleisti. Motorinės lubos ugniai atsparios, gelžbetoninės, kaip buvo 
reikalaujama to meto statybų normos. Durys vienvėrės, sąlaidinės. 
Motorinės langai nedetalizuoti. Motorinės plotis – 4 m, ilgis – 8 m.48 
Variklis „Moda Dieseli“ su gulsčiu cilindru, 25 AJ galingumo.49

Dešiniajame priestate dvi patalpos; viena patalpa įvardyta kaip 
laukiamasis. Patalpų plotis – 4,0 m, viso pastato insoliacija pakankama. 

Projektas Šakių apskrities statybos komisijai pateiktas 1932 m. 
spalio 8 d. Planas peržiūrėtas ir patvirtintas 1932 m. spalio 11 d. 
Pasirašo tik Komisijos pirmininkas. Planas, kaip atitinkąs leidimą 
Nr. 15107, patvirtintas maždaug per mėnesį, 1932 m. lapkričio 7 d. 

Dovydo Garbarskio malūnas ir aliejinė Sintautuose

Sintautuosê (bažnytkaimyje ir kaime) 1923 m. buvo 398 kiemai ir 
817 gyventojų.50

Malūnas aprašytas iš bylos51, saugomos 
archyve, dokumentų.

Malūnas stovi kelio Sintautai–Šakiai kai-
rėje pusėje, 62 × 52 m sklype, kuriame yra: 
A – medinis gyvenamasis namas, B – malū-
nas, C – aliejaus spaudykla, D – motorinė. 
Šie išvardyti pastatai sublokuoti (35 pav.).52 
Plane pastatas apverstos „T“ raidės kon-

43 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
44 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 2648.
45 Ten pat, l. 9. Rejestras Nr. 2861.
46 Ten pat, l. 9. Rejestras Nr. 3057.
47 Ten pat, l. 9. Žr. pjūvis FF.
48 Ten pat, žr. I aukšto planas.
49 Ten pat, l. 8.
50 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
51 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 1627.
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figūracijos. Atskirai dar stovėjo: e – medinis gyvenamasis namas, 
f – kluonas, g – sandėlis. Jie stovėjo atokiai vienas nuo kito. Plane 
nepažymėti sanitariniai įrenginiai. Gamybiniai pastatai – mediniai, 
griautiniai, su stulpiniais mūriniais pamatais. Gyvenamojo namo 
stogas dvišlaitis, dengtas čerpėmis ir skarda.53 Gamybiniai pastatai 
su mediniu dvišlaičiu laužtos plokštumos stogu. Gamybinio statinio 
viduryje įrengtas antrasis aukštas taipogi dvišlaitis. Šiame pastate 
įranga išdėstyta net penkiais aukštais. 

D. Motorinė 4,5 × 7,1 m, įrengta prie malūno rytinės sienos, visos 
keturios motorinės sienos mūrinės.54 Motorinėje 40–44 AJ galingumo 
motoras su gulsčiu cilindru.55

A. Gyvenamasis namas 10,0 × 8,0 m, medinis, penkių patalpų. 
Viena jų skirta klientams kaip laukiamasis. Į laukiamąjį patenkama 
iš gyvenamojo namo ir iš malūno.

B. Malūnas 7 m pločio. Pirmosios patalpos ilgis – 7,0 m, antro-
sios – 5,2 m. Abiejų patalpų viduryje yra įrengta aikštelė, ant kurios 
dveji valcai ir vienerios girnos. Po aikštele – pagrindinė transmisija, 
einanti skersai malūno. Transmisijos vienas galas motorinėje sukamas 
motoro diržine pavara. Girnos pajungtos kūginiais krumpliaračiais. 
Valcai – per skriemulius diržine pavara. Viršutiniuose aukštuose 
pagalbinės pavaros taip pat sukamos diržais, suka antrojo aukšto 
mechanizmus ir pastogėje elevatorius. 

C. Aliejaus dirbtuvėje 4) valcai sėmenims malti, sukami diržine 
pavara, 5) katilas sėmenims kaitinti, 6) presas aliejui spausti ir 
7) kompresorius, taipogi sukamas diržine pavara. 

Dalies malūno ir aliejaus dirbtuvės sienos – griautinės. Patalpos 
šviesios. 

Projektavo diplomuotas statybos inžinierius Adolfas Abromavi-
čius. Pasirašo A. Abrom. Tai buvo 45 užsakymas. 1931 m. rugpjūčio 
25 d. projektas pateikiamas Šakių apskrities statybos komisijai, o 
kitą dieną peržiūrėtas ir patvirtintas. Pasirašo apskrities statybos 

35 pav. Dovydo 
Garbarskio malūno ir 
aliejinės Sintautuose 
planas

52 Ten pat, l. 9.
53 Ten pat.
54 Ten pat, l. 9, „planas“.
55 Ten pat, l. 8.
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komisijos pirmininkas ir tas pats A. Abromavičius, čia įvardytas 
Šakių apskrities inžinieriumi. Įdomu, kad nėra apskrities gydytojo 
parašo. Įmonė vis tik maisto produkcijos gamintoja. 

Kiek ilgiau, 1 mėnesį, užtruko, kad planas būtų pripažintas atitinkąs 
leidimą Nr. 12575. Beje, leidimas išduotas su sąlyga, kad būtų įrengti 
praustuvai darbininkams. Leidimas išduotas 1931 m. rugsėjo 26 d. 

Variklio išmetamosios dujos leidžiamos per gruntą, tai yra gerai 
tuo požiūriu, kad mažiau triukšmo, o išplatėjimas vamzdyje mažina 
gaisro tikimybę. Beje, motorinės mūrinė siena nėra ugniasienė. 

Povilo Gudiškio motorinis malūnas Lukšiÿ miestelyje
Lukšių miestelyje 1923 m. buvo 46 kiemai (sodybos) ir 412 gy-

ventojų.56

Medines patalpas malūnui suprojektavo technikas Borisas Len-
čevskis. Projektas įregistruotas Vidaus reikalų ministerijoje Statybos 
Inspekcijoje 174 numeriu. Malūnas aprašomas pagal jo projektą. 
Projekte57 (36 pav.) parodytas fasadas, du planeliai, pjūvis ir situa-
cijos planas. Projektavimo data nenurodyta, bet iš Klausimų lapo58 
matome, kad malūnas statytas 1938 metais.

Malūnas stačiakampio plano. Pirmasis aukštas 9,7 × 6,4 m. Pa
statas medinis, fasadas apkaltas lentomis horizontaliai. Stogas dengtas 
malksnomis. Malūno dalis dviaukštė. Pirmojo aukšto fasade yra 
vienvėrės durys ir trys nemaži šešių stiklų langai. Vakarinėje pusėje 
yra du langai, ŠV – taip pat du, vienas iš jų motorinės. Įėjimas į 
malūną iš gatvės, vos už 12 m nuo jos. Sklype dar yra gyvenama-
sis namas, šulinys ir atokiai nuo trobesių, 
sklypo gale, išvietė.

Malūno patalpa šviesi, langai į tris puses. 
Patalpa aukšta, 4,4 m, ją beveik perpus 

56 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
57 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 2352, l. 16.
58 Ten pat, l. 15.

36 pav. Povilo 
Gudiškio motorinio 
malūno Lukšių 
miestelyje projektas
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dalija viename (Š) kampe įrengta girnų aikštelė, į kurią patenkama 
laipteliais. Aikštelėje stovi girnų kubilas su grūdų įbėrimo mechaniz-
mu. Virš jos įžambiai įrengta piltuvė, į kurią grūdus pila iš antrojo 
aukšto. Prie šiaurinės sienos įrengta diržinė pavara, kuri sūkius nuo 
motoro perduoda į po girnų aikštele įrengtą metalinę transmisiją. Po 
girnomis – kampinių krumpliaračių pora. Vienas krumpliaratis ant 
gulsčios ašies, kitas – ant stačios, vadinamos verpste, ir suka viršutinį 
girnakmenį. Girnų kubilo skersmuo – 1,2 m, girnų – ~1,0 m. Nuo 
pagrindinės transmisijos galinio skriemulio perduodami į pastogę 
ir ten dar per skriemulių porą sūkiai perduodami į veleną, nuo 
kurio nuleista grandinė į pirmąjį aukštą maišams su grūdais užkelti. 
Viršutinis, antrasis, aukštas yra ertikinis, jo sienų aukštis – 1,2 m.

Motorinė mūrinė, su padidintu vienu langu, įėjimas į ją iš malūno. 
Malūno įrengimus varo 18 AJ variklis.59 Motorinėje įrengta ugniasienė, 
tačiau nefunkcionali – ji eina per visą malūno sieną, tačiau stogo 
šlaitas išsikiša už ugniasienės. Toji ugniasienė neatidalija laukiamojo 
kambario nuo malūno, virš stogo ji neišsikiša, todėl liepsna gali plisti 
per visą fasadą. Planas patvirtintas 1938 m. liepos 30 d.

Malūno statybą buvo bandyta stabdyti. Lukšių viršaitis rašo, 
kad Lukšiuose yra savivaldybės malūnas ir statyti antrą malūną 
nereikia.60 Klausimą sprendė ministras. Jo nuomone, „leidimas gali 
būti duotas“61, kas ir buvo padaryta.

37 pav. Onos 
Jablonskienės naftos 
motorinio malūno 
Šakiuose V. Kudirkos 
gatvėje Nr. 11 planas

59 Ten pat, l. 15.
60 Ten pat, l. 11.
61 Ten pat, l. 9.
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Onos Jablonskienės nafta varomas motorinis malūnas Šakiuose 
(V. Kudirkos gatvėje Nr. 11)

Malūnas aprašomas iš Šakių apskrities techniko M. Žitkaus 1927 m. 
spalio 16 d. parengto brėžinio62 (37 pav.).

Malūnas griautinis, apkaltas lentomis stačiai, stačiakampio pla-
no, dviejų aukštų, dvišlaičiu stogu. (Brėžinyje parodytas nugarinės 
malūno pusės fasadas.) 

Malūno pirmajame aukšte pažymėti tik du langai, antrajame – 
taip pat du. Šviesos, aišku, per mažai, lyginant langų ir grindų 
santykį. Malūno pirmasis aukštas 6,7 × 5,7 m, priestatas – 3 × 3 m, 
mūrinė motorinė – 4,0 × 3,5 m. Motorinė su dviem langais, kurių 
šviesos plotas 0,8 m2. Antrasis malūno aukštas tokio pat plano kaip 
ir pirmasis, tik tame aukšte langai mažesni ir mažesnis patalpos 
aukštis – 2,25 m. Pirmojo malūno aukšto aukštis – 3,35 m. Malūno 
tūris – 216 m3. Viename malūno kampe stovi girnų staklės (viename 
agregate), kitame kampe įrengti laiptai į antrąjį aukštą. Prie girnų 
prieinama laipteliais. Šalia girnų dar įrengta nedidelė aikštelė girnų 
grūdų mechanizmui aptarnauti. Antrojo aukšto palubėje įrengta 
papildoma transmisija su trimis skriemuliais. Nuo vieno jų sūkiai 
perduodami į piklių diržine pavara per ašį į kampinių krumpliaračių 
porą. Šiame aukšte įrengta piltuvė grūdams.

Nuo tos pačios girnų aikštelės patenkama į priestatą, kuriame 
įrengti valcai. Po girnų aikštele staklėse kampinių krumpliaračių 
pora (poros ašys sudaro 90o kampą). Stačioji ašis (verpstė) suka 
viršutinę girnapusę. Girnų skersmuo ~4 pėdas, girnų kubilo – 1,5 m. 
Pirmasis nuo staklių skriemulys, esantis ant gulsčios ašies, diržine 
pavara suka valcus (varančiojo skriemulio ¨ – 0,40 m, o varomojo 
ant staklių ¨ – 0,15 m. Kitas skriemulys (¨ 0,9 m) diržine pavara 
suka pagalbinę transmisiją antrojo aukšto palubėje. Analizuojant 
brėžinį, rasta klaidų, vaizduojant diržines pavaras ir lyginant jų 
pjūvius. Variklio varančiojo skriemulio skersmuo 1,0 m, jis suka 
tokio pat skersmens skriemulį ant pagrindinės transmisijos, o 0,5 m 
skersmens skriemulys suka papildomą transmisiją antrojo aukšto 
palubėje. Motorinėje pavaizduotas nafta varomas 20 AJ variklis63 
su gulsčiu cilindru ir skriemuliais abipus variklio. Diržas turėtų 
būti parodytas pasienyje. Prie sienos, aukščiau variklio, pritvirtintas 
bakas naftai.

Įdomi dokumentų tvarkymo eiga. Malūno brėžinys, M. Žitkaus 
parengtas 1927 m. spalio 16 d., Šakių apskrities statybos komisijoje 
svarstomas 1927 m. spalio 13 d., planas peržiūrėtas ir patvirtintas tą 
pačią dieną, pasirašo komisijos pirmininkas .... , apskrities gydytojas 
dr. Neuronis ir apskrities technikas – tas pat asmuo kaip ir brėžinio 
autorius. Po 7 dienų uždėtas antspaudas, kad planas atitinka leidimą 
Nr. 14556, duotą 1927 m. lapkričio 10 d. Už Prekybos departamento 
direktorių pasirašo Mikuckis. Leidimas išduotas su sąlyga, kad išme-
timo vamzdis būtų aukščiau stogo ir kad nebūtų kibirkščiavimo.64

Gustavo Kapteino motorinis malūnas Barzdÿ 
kaime

Barzdų kaime 1923 m. buvo 92 kiemai 
(sodybos) ir 542 gyventojai.65

62 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 1005, l. 9, brėžinys.
63 Ten pat, l. 8.
64 Ten pat, l. 4.
65 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
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Malūnas (38 pav.) buvo statomas kelio iš Barzdų į Griškabūdį 
dešinėje pusėje, 20 × 42 m sklypo gilumoje, 24,4 m nuo kelio.66 
Pastatas 6,90 × 3,5 m dydžio, orientuotas V–R kryptimi. Pastatas 
dviejų dalių – malūnas 9,6 × 5,8 m ir motorinė 5,6 × 3,3 m dydžio. 
Visas pastatas medinis, griautinis, malūnas dengtas dvišlaičiu skar-
diniu stogu.67 Sienos 3,5 m, stogas 1,6 m aukščio, pamatai stulpiniai, 
0,7 m virš žemės paviršiaus. Ant stulpų įrengta medinė perdanga. 
Rytiniame malūno gale 1,5 m aukštyje įrengta 2,7 × 1,9 m dydžio 
girnų aikštelė.68 Aikštelėje įrengtas 1,2 m skersmens girnų kubilas, 
o virš jo – grūdų įbėrimo mechanizmas. Grūdai iš palėpėje įrengto 
elevatoriaus patenka į rankovę ir po to į grūdų įbėrimo mechanizmą. 
Grūdai elevatoriun patenka iš pirmojo aukšto. Elevatoriaus ir girnų 
pavara įrengta po pirmojo aukšto perdanga. Transmisija per galinę 
sieną išvesta į malūną. Motorinė vienšlaičiu stogu su nuolydžiu į rytus. 
16 AJ motoras transmisiją suka plokščiadirže pavara. Transmisija guli 
ant trijų betoninių pamatų.69 Ant pirmojo pamato atraminis guolis, 
toliau varomasis 0,8 m skriemulys, po girnomis verpstė, sukama per 
kampinių krumpliaračių porą. Prie trečios atramos su guoliu įrengtas 
0,7 m skriemulys, diržine pavara sukantis elevatorių.

Malūno techninis sprendimas labai paprastas, kaip labai paprastas 
ir architektūros statinys.

G. Kapteinas pateikė prašymą leisti įrengti malūną pagal pridedamą 
planą.70 Planas peržiūrėtas ir Šakių apskrities komisijos patvirtintas 
1930 m. rugsėjo 25 d., leidimas Nr. 12446. Ant plano 1930 m. rug-
pjūčio 23 d. pasirašo inž. V. Kontautas. Leidimas išduotas su sąlyga, 
kad dujų vamzdis būtų išvestas aukščiau stogo.71

Beje, G. Kapteinas turi malūną Gabriškės kaime, Pilviškių vals-
čiuje, Vilkaviškio apskrityje.72

66 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 1511, l. 8. (Gustavo 
Kapteino motorinio 
malūno planas.)

67 Ten pat, l. 6.
68 Ten pat, l. 8.
69 Ten pat, l. 6.
70 Ten pat, l. 7.
71 Ten pat, l. 4.
72 Ten pat, l. 6.

38 pav. Gustavo 
Kapteino motorinio 
malūno Barzdų k. 
planas
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Otto Kyno vėjo malūnas Daugėlíškių kaime, Šakių valsčiuje
Daugėliškių kaime 1923 m. buvo 13 kiemų ir 105 gy ventojai.73

Malūnas stovi kiek piečiau nuo Šakių, 6 km nuo Sintautų.
Malūnas (39 pav.) aprašomas pagal LCVA saugomos bylos me-

džiagą.74 Iš lietuvio* Otto Kyno prašymo, rašyto 1927 m., matome, 
kad prašytojas prašo „išduoti man leidimą veikimo vėjo malūno, esančio 
Daugėliškio kaime“. Vadinasi, malūnas buvo pastatytas be projekto. 
Iš anketos 8 lapo matom, kad „vėjo malūnas įrengtas 1925 m. gruo-
džio mėn.“ Tą jis rašo ir Klausimų lape, pasirašytame 1927 m. kovo 
21 d. Brėžinys Šakių apskrities statybos komisijoje buvo svarstytas 
1927 m. lapkričio 3 d., tą pačią dieną peržiūrėtas ir patvirtintas, 
leidimas Nr. 16177 išduotas 1927 m. gruodžio 10 d. 

Malūnas griautinis, taisyklingos aštuonkampės nupjautinės pira-
midės pavidalo, dengtas malksnomis. Jis užsibaigia griautine kepure, 
į vėją atgręžiama krump liaratine trijų pakopų pavara.

Malūno brėžinys yra gana standartiškas. Tokius išduodavo Ša-
kių apskrities technikas M. Žitkus. Brėžinyje pateikiamas fasadas iš 
vienos malūno pusės, pjūvis, trijų aukštų planeliai, malūno kepurės 
ir situacijos planai.

Fasadas tik iš vienos pusės, labai schemiškas, neparodyta, kaip 
apgręžiama kepurė, sparnai rodomi tik du, o ne kaip paprastai – 
keturi. Fasade parodyti stulpiniai pamatai, 
pjūvyje žemės paviršius parodytas malūno 
aslos aukštyje. Pirmojo aukšto planas – 
taisyklingas aštuonkampis, 1/8 (kraštinė 
prie grindų) – 4 m, r apibrėžtinis – 5,5 m, 
atstumas tarp lygiagrečių sienų – 10,55 m 
(išorėje), viduje – 10,44 m. Į pirmąjį aukštą 

39 pav. Otto Kyno vėjo malūno Daugėliškio k. planas

73 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
74 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 1003.
* Tai nurodyta LCVA dokumente. Paprastai Klausi-
mų lape nurodoma pilietybė ir tik retais atvejais 
tautybė. Matyt, malūno savininkas pabrėžė savo 
tautinę orientaciją.
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patenkama palypėjus tris laiptelius, per dvejas duris, 
esančias priešpriešinėse sienose. Tiesiai prieš vienas 
duris stovi piklius, ir tai apsunkina įnešti maišus į ma-
lūną. Pikliaus dydis – 3 × 1 × 1 m, jis stovi ant 0,7 m 
aukščio kojų. Viduryje įrengta statvolio atrama ir du 
girnų stovai su verpstėmis. Antrajame aukšte – dvejos 
girnos. Jų kubilai po 1,50 m. Atstumas tarp lygiagrečių 
sienų – 8,60 m.

Trečiojo aukšto grindyse – piltuvės grūdams pilti į 
girnas. Į pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį aukštą yra po vienerius 
laiptus, į ketvirtąjį aukštą (pusaukštį) laiptų nėra. Ketvir-
tasis aukštas skirtas malūno kepurei ir kaklo sujungimui 
bei sparniniam krumpliaračiui ir statvolio viršutiniam 
krumpliaračiui aptarnauti.

Pirmojo aukšto aukštis h1 = 3,20 m, kitų aukštų: h2 = 
2,85 m, h3 = 2,45 m, h4 = 2,0 m. Malūno sienų aukštis 
H = 10,5 m, su kepure H bendras = 10,5 + 3,2 = 13,7 m.

Malūno liemens pačiame viršuje atstumas tarp ly-
giagrečių sienų – 5,2 m, kepurės pagrindo skersmuo – 
5,4 m. 

Sparno ilgis – 10 m. Sparninio krumpliaračio skers-
muo – 2,4 m. Statvolio viršutinio krumpliaračio skers-
muo – 1,0 m. Statvolio apatinio krumpliaračio skers-
muo – 2,8 m; verpstės krumpliaračio skersmuo – 0,4 m 
(40 pav.). Sparnams apsisukus vieną kartą, girnos apsisuka 
16,8 kartų. Girnų kubilo skersmuo – 1,50 m pačių girnų 
skersmuo ~4 pėdos.

Malūne neparodyta stabdžių sistema.

Motiejaus Lango motorinis malūnas Bliuvíškių kaime, Griškabūdžio 
valsčiuje

Bliuviškių kaime 1923 m. buvo 67 kiemai ir 380 gyventojų.75

Malūnas aprašomas pagal techniko Boriso Lenčevskio 1937 m. 
sausio 15 d. projektą motoriniam malūnui įrengti esamoje dviejų 
aukštų patalpoje.76 (41 pav.). Malūnas dviejų aukštų su ertikiu, jame 
seniau buvo malūnas. Pats malūnas medinis, kvadratinio plano, 5,3 × 
5,3 m dydžio, toks pat ir antrasis aukštas. Trečiojo aukšto ertiki-
nė dalis su dvišlaičiu laužtu stogu nepanaudota. Malūno pirmasis 
aukštas 3 m aukščio, antrasis – 3,1 m. Pirmajame aukšte dvivėrės 
durys priekinėje sienoje, antrosios – galinėje sienoje ir veda į moto-
rinę. Įėjus į malūno patalpą, dešinėje prie sienos stovi autonominės 
girnų staklės, šalia – elevatorius. Viršutinėje dalyje girnos su grūdų 
įbėrimo mechanizmu, o antrajame aukšte įrengta piltuvė grūdams 
į girnas pilti. 

Po girnomis – transmisija, tradicinė, du kampiniai krumpliara-
čiai. Vienas kampinis krumpliaratis suka stačią ašį – verpstę, ant 
kurios įrengta viršutinė girnapusė, sukama iš apačios. Kitą kampinį 
krumpliaratį per pagrindinės transmisijos ašį suka skriemulys, kurį 
diržine pavara suka 18 AJ variklis. Variklis naftinis77, nenaujas, pirktas 
Žyniÿ kaime, Vilkaviškio apskrityje. Pats malūnas statytas 1936 m.78 
Malūno kampe pastatyta mūrinė motorinė, sudėtingo plano, už malūno 

75 Lietuvos apgyvendintos 
vietos, ten pat.

76 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 2188.

77 Ten pat, l. 14.
78 Ten pat, l. 14.

40 pav. Otto Kyno vėjo malūno  
Daugėliškio k. kinematinės  
schemos: a) kepurės apgręžimo 
krumpliaratine pavara  
kinematinė schema, b) malūno 
ir maišų užkėlimo mechanizmo 
kinematinė schema 
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pastatytas medinis priestatas – laukiamasis kambarys (4 × 5 m). Į 
laukiamąjį įeinama iš lauko. Patalpoje yra du langai. Iš laukiamojo 
įeinama į motorinę. Motorinė su dviem langais ir durimis kampe. 
Motorinės rytinė siena 6,4 m ilgio. Prie tos ir malūno sienos buvo 
įrengta medinė pastogė ant trijų stulpų. Šitas projektas buvo daug 
sunkiau derinamas. Pirmasis variantas susilaukė net 7 trūkumų sąra-
šo. Šakių apskrities statybos komisija tą sąrašą sudarė rugsėjo 23 d. 
ir grąžino ištaisyti.79 Po to lapkričio trečią dieną Pramonės įmonių 
projektams peržiūrėti komisija rado nepataisytus 4 punktus ir dar 
5 punktus liepė ištaisyti. Planai taisyti, mūsų nagrinėtas planas jau 
buvo po pataisymų, tačiau ne visi punktai buvo ištaisyti. Nepakeista 
motorinės konfigūracija, nežiūrint to, planas buvo patvirtintas 1937 m. 
gegužės 27 d. pagal vyr. referento raštą, kurio Nr. 11708.80 Grei-
čiausiai motorinė jau buvo pastatyta, todėl neištaisyta konfigūracija. 

Motiejus Langas, matyt, buvo vadinamas vokiečiu, nes Klausimų 
lapo atsakyme jis akcentuoja savo tapatybę, įvardija save lietuviu81 
ir tai patvirtina parašu. Tiriamajam plote liuteronų tikybos lietuviai 
dažniausiai buvo vadinami vokiečiais, nepaisant jų pačių savimonės. 
Toks požiūris įsišaknijo po to, kai liuteronų tikybos lietuviai turėjo 
galimybę bėgti nuo sovietų, naudodamiesi repatrianto statusu. 

Rachilės Milerienės elektromotorinis malūnas Šakiuose (Aušros g. 98)
Malūnas aprašytas pagal medžiagą, saugomą Lietuvos centriniame 

valstybės archyve.82

Malūnas (42 pav.) projektuojamas83 Aušros gatvėje tarp Stulgaičio 
ir Balsio sklypų. Malūno sklypas stačiakampis, 55 × 18 m. Malūnas 

41 pav. Motiejaus 
Lango motorinio 
malūno Bliuviškių k. 
projektas

79 Ten pat, l. 10.
80 Ten pat, l. 8.
81 Ten pat, l. 14.
82 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 2327.

83 Ten pat, l. 11.
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statomas tarp jau esančių trijų statinių: nuo gyvenamojo medinio 
namo už 14 m, nuo sklypo gilumoje esančio sandėliomalkinės už 
8,5 m ir nuo ūkinio pastato į Siečkaus sklypo pusę – maždaug už 
12 m. Ūkinio pastato viduje, kampe, įrengta išvietė. 

Malūnas dviejų aukštų, stačiakampio plano, su priebučiu, stogas 
dvišlaitis. Fasadas lakoniškas. Pirmasis ir antrasis aukštai apkalti 
lentomis gulsčiai, skydas – mišriai, apkalu formuojant puošinį. Ma-
lūno sienos plokštumoje 5 langai, išdėstyti simetriškai, tik vienas 
langas mažesnis. Langai ir durys nedetalizuoti.

Pirmasis aukštas 6,1 × 8,4 m dydžio ir 3 m aukščio. Priebutis – 
3,8 × 1,40 m dydžio. Pirmasis aukštas perskirtas į dvi dalis: į malūną 
6,78 × 4,4 m dydžio ir į laukiamąjį; atskirta laiptinė į antrąjį aukštą. 
Malūno tūris – 306 m3. Malūno pirmajame aukšte vienas langas 
fasadinėje, kitas – nugarinėje pusėje apšviečia transmisiją. Laukia-
majame du langai. Malūne prie priekinės sienos įrengta pagrindinė 
transmisija. Jos ašies galai ir guoliai guli ant stulpinių pamatų. 
Ant transmisijos du skriemuliai ir krumpliaratis. Iš kairės dešinėn: 
pirmasis skriemulys diržine pavara suka papildomą transmisiją, 
įrengtą antrojo aukšto palubėje, antrasis skriemulys – varomasis, jis 
diržine pavara varomas variklio. Kūginis krumpliaratis ašies gale 
kontaktuoja su kūginiu krumpliaračiu, kuris yra ant girnų verpstės. 
Verpstė suka viršutinę girnapusę.

Girnos aikštelėje, įrengtoje 2,1 m aukštyje nuo grindų. Nuo girnų 
aikštelės iki antrojo aukšto perdangos – 2,8 m. Po šia perdanga 
minėta papildoma transmisija, nuo kurios toliau į viršų eina dirži-
nė pavara, sukanti elevatorių. Elevatorius tiekia grūdus iš pirmojo 
aukšto į girnas. 

Antrasis aukštas gerai apšviestas, jame keturi nemaži langai.

42 pav. Rachilės 
Milerienės 
elektromotorinio 
malūno Šakiuose 
Aušros g. Nr. 98 
projektas
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„Medinės patalpos malūnui projektas“ parengtas civilinio inžinie-
riaus S. Fedoravičiaus, diplomuoto Belgijoje. Vidaus reikalų ministe-
rijos Statybos inspekcijoje registruotas Nr. 8933. Prie antspaudo yra 
inžinieriaus parašas, tačiau nėra datos. Ant projekto nebėra Šakių 
statybos komisijos antspaudo, tik antspaudas, liudijantis, kad planas 
atitinka leidimą Nr. 12876, išduotą 1938 m. birželio 23 d. Už Prekybos 
departamento direktorių pasirašo vyr. referentas Mikuckis. Klausimų 
lapas užpildytas 1938 m. vasario 5 d.84 Vadinasi, leidimo išgavimas 
užtruko 4,5 mėnesio. Matyt, todėl, kad Pramonės įmonių prižiūrėti 
komisija pirmąjį projektą atmetė ir pareikalavo, kad būtų padarytas 
naujas „maštabe, be išbraukymų ir pataisymų“.85 Be to, Departamentas 
pastebi, kad iš prašymo neaišku, ar malūnas naujas statomas. Iš 
situacijos plano pastabų išeitų, kad malūnas projektuojamas86, o iš 
projekto pavadinimo – kad projektuojamos patalpos, o ne pats ma-
lūnas. Projekte nėra malūno įrangos eksplikacijos, nenurodytas nei 
elektros motoro galingumas, nei elektros įvadas. Nagrinėjamajame 
projekte į Departamento pastabas atsižvelgta.

Tai bene pirmasis elektra varomas malūnas Šakiuose – leidimas 
jam veikti išduotas 35iomis dienomis anksčiau nei leidimas Izraelio 
Skrinupskio malūnui.

Juozo Mockeliūno motorinis malūnas Briedžių kaime, Šakių valsčiuje
Briedžiÿ kaime 1923 m. buvo 14 kiemų ir 101 gyventojas. 
Malūnas yra maždaug už 12 km nuo Sintautų miestelio į PR nuo 

Šakių važiuojant keliu link Plinkšiÿ dešinėje kelio pusėje.87 Malūnas 
sklype, kuriame, be malūno, pažymėti dar trys nemaži statiniai. 
Malūno planą, matyt, galima laikyti apmatavimo brėžiniu, nes plane 
pabrėžta, kad „esamo“ malūno. Klausimų 
lape pažymėta, kad malūnas įkurtas 1932 
metais. Ar malūnas nuo 1932 m. iki gaunant 
leidimą 1937 m. sausio 30 d. malė, ar ne, 
duomenų neturim. 

84 Ten pat, l. 10.
85 Ten pat, l. 6. Rašto adrese klaida – vietoj „Šakių 
Apskrities valdybai“ parašyta „Šiaulių ...“

86 Ten pat, l. 11.
87 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 2165, l. 11.

43 pav. Juozo 
Mockeliūno motorinio 
malūno Briedžių k. 
planas
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Malūnas (43 pav.) paprastos architektūros, būdingos tų laikų 
pramoniniams statiniams. Jis stačiakampio plano, medinis, dviejų 
aukštų su neaukštu ertikiu (pirmasis aukštas 3,75 m, antrasis – 
2,7 m ir ertikis ~0,8 m). Malūno fasade keturi keturstikliai langai, 
išdėstyti simetriškai, ir dvivėrės durys viduryje. Taip langai išdėstyti 
ir nugarinėje malūno pusėje. Malūno langų ir grindų plotų santykis 
atitinka leistinas normas. Malūno stogas dvišlaitis, su nuolydžiu į 
fasadinę ir nugarinę puses, dengtas skarda.88 Malūno kairėje pusėje – 
mūrinė motorinė, joje 25 AJ motoras su gulsčiu cilindru. Motorinė 
be ugniasienės malūno pusėje. Motoras plokščiadirže pavara suka 
skriemulį, kuris yra ant pagrindinės transmisijos ašies, išvestos per 
sieną tarp motorinės ir malūno ir einančios išilgai malūno. Ant tos 
pačios ašies šalia pirmojo skriemulio yra ir laisvasis skriemulys. 
Malūno antrajame aukšte dvejos girnos (kubilo ¨ 1,50 m, girnų 
¨ 1,22 m), po kiekvienomis girnomis po vieną kampinių krumpliara-
čių porą, kurie per verpstes suka viršutines girnapuses. Ertikiniame 
aukšte piltuvės grūdams į girnas berti. Grūdų maišai į pastogę 
užtraukiami virve, užvyniojama ant veleno, kuris sukamas malūno 
diržine pavara. Kaip ši diržinė pavara prijungta prie pagrindinės 
transmisijos, brėžinyje neparodyta. Angos maišams užkelti yra an-
troje ir trečioje perdangose. 

Kitame, dešiniajame, malūno šone yra trisienis vieno aukšto 
vienšlaičiu stogu medinis priestatas su keturiais langais ir vieneriomis 
durimis. Jame dvi patalpos: viena skirta sandėliui, kita – kambarys 
klientams. 

Malūnas savininko įvertintas 6 000 Lt. Klausimų lape, kurį pil-
do malūno savininkas, pažymėta, kad „savo grūdų nemala“. Malūną 
aptarnauja vienas darbininkas. Malūnas sunaudoja 700 kg naftos. 

44 pav. Alberto 
Noliaus motorinio 
malūno Lukšių k. 
„braižinys“

88 Ten pat, l. 10.
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Dokumentai parengti ir įteikti 1936 m. liepos 3 d., o leidimas gautas 
1937 m. sausio 30 d. Šiam leidimui gauti prireikė daugiau laiko, 
net 6 mėnesių. Brėžinius parengė Borisas Lenčevskis, susisiekimo ir 
statybos technikas. (VRM Statybos inspekcijoj įregistruotas 174 Nr.) 
Leidimas išduotas su draudimu statyti malūne valcus.89

Alberto Noliaus motorinis malūnas Lukšiuose
Lukšių bažnytkaimyje 1923 m. buvo 45 kiemai ir 412 gyventojų.90

Malūnas91 (44 pav.) medinis, griautinis, dviejų aukštų, su ertikiu. 
Malūno stogas dvišlaitis, skardinis, o planas 9 × 10,4 m stačiakam-
pis. Fasadas lakoniškas. Pirmajame aukšte simetriškai išdėstyti du 
šešiarūčiai langai, o jų tarpe dvivėrės lentelių durys. Antrojo aukšto 
langai virš pirmojo, o ertikio langas frontone viduryje sienos. Keista, 
kad langai parodyti tik vienoje sienoje. Malūno sienų aukštis 9 m, 
o bendras malūno aukštis 11,6 m. Šalia malūno mūrinis priestatas 
su vienšlaičiu stogu. Sienoje vienvėrės sąlaidinės durys. Motorinės 
ir malūno fasadai nesutampa, galinės sienos vienoje plokštumoje. 
Motorinėje, be durų, yra dar du langai skirtingose sienose. Motori-
nė 4,5 × 6,5 m dydžio ir 3,3 m aukščio. Prie motorinės ir malūno 
galinės sienos įrengta transmisija su penkiais skriemuliais ir dviem 
kampiniais krumpliaračiais. Transmisijos ašis guli ant keturių guo-
lių, kurie įtvirtinti ant mūrinių pamatų. Motorinėje, arčiau malūno 
sienos, įtaisytas dujų generatorinis motoras92, ant jo 0,9 m skersmens 
skriemulys. Motoras plokščiu diržu sujungtas su transmisijos 0,5 m 
skersmens skriemuliu (1). Kitas (2) skriemulys – 0,6 m. Kampinių 
krumpliaračių pora – verpstei ir girnoms sukti. Skriemulys (3) 0,5 m, 
suka papildomą transmisiją antrojo aukšto palubėje vėl kūginių krum-
pliaračių poros girnoms per verpstę sukti. 6asis skriemulys, 1,3 m, 
suka minėtą papildomą transmisiją. 7asis skriemulys, 0,6 m, suka 
valcus, ir 8asis skriemulys, 0,8 m, suka antruosius valcus. Girnų 
aikštelė maždaug dviejų metrų pločio, į ją įlipama laipteliais. Nuo 
šios aikštelės laiptais įlipama į antrąjį aukštą. Jame girnų piltuvės, 
elevatorių rankovės ir papildoma transmisija palubėje. Ši transmisija 
suka pastogėje stovinčius tris piklius. Ten dar įrengtas sandėlis miltams 
ir ratas, sukamas rankomis, grūdų maišams į palėpę užtraukti. Klau-
simų lape netradiciškai nurodoma Alberto Noliaus tautybė – lietuvis. 
Ten pat minima ir dinama. Ji pažymėta motorinėje, tačiau neparody-
ta, kaip ji prijungiama. Dinama turėjo būti panaudota apšvietimui. 
Klausimyne minima valymo mašina brėžinyje nepažymėta. Malūno 
projektas pristatytas 1924 m. rugsėjo 14 d., o projektas parengtas 
rugsėjo 10 d. Šakių apskrities techniko M. Žitkausko. Planas patvir-
tinamas, kad atitinka leidimą Nr. 11202. Projektas ne be priekaištų, 
į tai atkreipė dėmesį vyr. referentas Mikuckis. 

1939 m. Lukšių valsčiaus savivaldybė kreipiasi į Šakių apskrities 
statybos komisiją ir prašo praplėsti motorinį malūną – pastatyti 
aliejinę, elektros stotį ir lentpjūvę. Lentpjūvė turėtų būti statoma iš 
medžio, aliejinė, katilinė ir elektros stotis – iš plytų. Malūnas turėtų 
būti trijų aukštų, lentpjūvė, elektros stotis, aliejinė ir katilinė – vieno 
aukšto. Projektuojamas pastatas kainuos 12 000 Lt. Projektą parėmė 
Šakių apskrities inž. P. Fedoravičius. Statybos priežiūra bus pavesta 
apskrities technikui.93

89 Ten pat, l. 4.
90 Lietuvos apgyvendintos 
vietos, ten pat.

91 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 1083.

92 Ten pat, l. 14.
93 Ten pat, l. 5.



40

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 07 04.

Iš trečio bylos lapo94 matom, kad A. Noliaus malūnas turėjo būti 
pastatytas į pietus nuo kelio, einančio iš Lekėčių į Lukšius. Tokia 
situacija buvo parodyta ir 1931 m. Statoma lentpjūvė dabar parodyta 
į šiaurę nuo to pat kelio. Vyr. referentas Mikuckis Statybos komisijos 
klausia, ar malūnas buvo pastatytas pagal projektą, ar buvo perkel-
tas į kitą vietą, ir kokius pastatus nori pastatyti naujai. O viešojo 
naudojimo elektrinės reikalu reikia kreiptis į Susisiekimo ministeriją, 
o ne į Finansų ministeriją. Be to, referentas randa daug trūkumų ir 
1928 m. projekte. Iš dokumento matom, kad Nolius savo įmonėje 
turėjo gaterį, dvejas girnas, vienerius valcus ir vieną valomąją mašiną 
(1928 m. brėžinyje pažymėti tik dveji valcai – E. J. M). Čia referentas 
vardija kitus trūkumus: netinkamai parodytas diržų perjungimas, 
laisvasis skriemulys turi turėti dvigubą plotį, kad būtų vieta diržui 
perjungti, transmisijos guoliai išdėstyti per dideliais atstumais, girnų 
verpstės kybo ore. Planai grąžinami savivaldybei.95

Antano Rinkevičiaus vėjo malūnas Birštonÿ kaime, Griškabūdžio 
valsčiuje

Birštonÿ kaime 1923 m. buvo 5 kiemai ir 31 gyventojas.96

Malūnas (45 pav.) aprašomas iš Boriso Lenčevskio sudaryto 
projekto.97 Antanas Rinkevičius 1936 m. gegužės 14 d. prašo leisti 
pastatyti vėjo malūną.98 Projekte pateikiamas vienas fasadas su sche-
miškais sparnais, vienas vertikalus pjūvis, trys grindų lygyje planai 
(nors malūne yra 4 perdangos), kepurės scheminis planas, situacijos 
planas. Iš situacijos plano sužinome, kad aprašomasis malūnas stovi 
kelio Birštona¤–Parogupis kairėje pusėje, vos už 20 m nuo kelio. 
Prie malūno pažymėtas (greičiausiai) lauko tualetas, eksplikacijos 

45 pav. Antano 
Rinkevičiaus vėjo 
malūno Birštonų k. 
planas

94 Ten pat, l. 3.
95 Ten pat.
96 Lietuvos apgyvendintos 
vietos, ten pat.

97 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 2139, l. 11.

98 Ten pat, l. 8.
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nėra. Iš projekto visumos statinį galima apibūdinti taip: 
vėjo malūnas – tai aštuonkampė taisyklinga nupjautinė 
piramidė, viršuje užbaigta daugiakampe sfera. 

Projekto fasadas gan schemiškas. Jame pažymėtos vie-
nerios durys ir trys langai, esantys skirtinguose aukštuose. 
Planuose langai iš viso nerodomi. Apšviestumas labai 
svarbus parametras, tačiau kuomet planeliuose nepažy-
mėti langų dydžiai, negalima paskaičiuoti, ar atitinka 
langų plotas 1/12 grindų ploto. Pamatai stulpiniai, pjū-
vyje parodyti taipogi schemiškai. Keista, kad po statvoliu 
nerodomas pamatas, realiai čia veikia koncentruota jėga, 
ir veikia stipriai į perdangą. 

Aukštų planai – taisyklingi aštuonkampiai. Pirmojo 
aukšto planas rodomas grindų lygyje, tačiau į grindis 
suprojektuotas statvolio krumpliaratis ir verpsčių krump
liaračiai, kurie neturėtų būti rodomi. Šiame pjūvyje ne-
turėtų būti ir toks pikliaus vaizdas. Kad pateikiamas 
grindų planas, rodo matmenys plane ir pjūvyje. 

Antrojo aukšto plane irgi tas pat trūkumas – pieši-
nukas parodytas maždaug dviejų metrų (nuo grindų) 
lygyje, o matmenys pateikti grindų lygyje. 

Trečiajame aukšte žymėjimas artimas realybei. Jei 
antrajame ir trečiajame aukštuose keltuvas pažymėtas 
teisingai, tai kodėl to paties keltuvo kreipiamosios ne-
pažymėtos? Ir jei jos įtilptų tarp pikliaus ir statvolio 
apatinio krumpliaračio, tai kaip reikėtų pakrauti keltu-
van krovinį? Keltuvo pavara parodyta labai schemiškai. 
Nedetalizuota labai svarbi malūno sienų viršutinė dalis, 
kepurės ir sienų sandūra. 

O kepurės planelyje CD pjūvis taipogi neatitinka 
realybės. 

Bendras malūno aukštis – 14 m (liemuo su kepure, be sparnų).
Atstumai tarp lygiagrečių sienų: pirmajame aukšte – 8,0 m; an-

trajame – 6,95 m; trečiajame – 2,3 m; ketvirtajame – 1,4 m. Sienų 
pasvirimo kampas 10o. Sparninio veleno kampas su horizontu 12o. 

Malūno transmisija (46 pav.).
Sparno ilgis 9 m, paprastai malūno sparnas 1,5 m ilgesnis. 

Sparnai suka sparninį krumpliaratį, kurio ¨ = 3,7 m, šis suka sta-
tvolio viršutinį krumpliaratį ¨ = 1,5 m, per statvolį suka apatinį 
krumpliaratį ¨ = 2,1 m. Verpstės krumpliaračius (kiekvieno ¨ = 
0,5 m) suka statvolio apatinis krumpliaratis ir verpstės suka girnas, 
kurių kubilo skersmuo 1,7 m. Girnos tradiciškai 4 pėdų (122 cm). 
Sparnams apsisukus vieną kartą, girnos apsisuka 10,36 karto. 

Trečiojo aukšto palubėje ant statvolio įtaisytas krumpliaratis. Jis 
suka skriemulį (jo ¨ = 0,8 m), kuris diržine pavara suka 1,00 m 
skriemulį, kurio velenas kilnoja keltuvą. 

Dar viena transmisija naudojama kepurei apgręžti, deja, ji pras-
tai detalizuota. Tačiau panašu, kad ji nesiskiria nuo kitų Šakiuose 
apmatuotų ar projektuotų malūnų, t. y. kepurė apgręžiama daugia-
pakope krumpliaratine pavara, sukama rankomis, traukiant ilgą virvę. 
Kepurės pagrindas – 5 m skersmens žiedas, gulintis ant tokio pat 

46 pav. Antano Rinkevičiaus vėjo 
malūno Birštonų k. kinematinės 
schemos



42

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. SINTAUTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 07 04.

skersmens žiedo, įtaisyto ant malūno viršaus. Projekte neparodyta 
stabdžių sistema. 

Visiškai nedetalizuoti malūno griaučiai. Iš Klausimų lapo99 žinom 
tik savininką ir tai, kad malūnas dengtas skiedromis. Klausimų lapas 
užpildytas 1936 m. Prekybos departamentas pažymi, kad planas 
atitinka leidimą Nr. 14598, o leidimas išduotas 1936 m. rugsėjo 2 d. 
Už departamento direktorių pasirašo Mikuckis. Leidimas išduotas, 
bet neleidžiama statyti valcų.100

Izraelio Skrinupskio elektrinis malūnas Šakiuose (Kudirkos g. 14)
Šakių mieste 1923 m. buvo 483 kiemai ir 2 044 gyventojai.101

Malūnas102 (47 pav.) projektuojamas esamame sandėlyje. 
Sandėlis vieno aukšto, su antrobiais (salkomis), pastogė su nedideliu 

ertikiu. Pirmajame aukšte įrengtas 1,8 m įgilinimas transmisijai, nuo 
grindų iki girnų aikštelės irgi 1,8 m. Variklis stovi ant pagrindo, 
nuo grindų pakeltas ~0,30 m. Į girnas grūdai paduodami iš pas-
togės. Girnų įbėrimo mechanizmas neparodytas. Maišai su grūdais 
užtraukiami virve per du skriemulius. Transmisija po girnų aikštele 
ant dviejų pamatų. Po girnomis – kūginių krumpliaračių pora, 
keičianti ašių kampą (horizontali ašis per kūginius krumpliaračius 
suka vertikalią verpstę). Verpstė suka viršutinį girnakmenį. Girnų 
skersmuo be kubilo – 0,9 m. 

Malūno gretimoje patalpoje – laukiamasis. Į jį įeinama ir iš ga-
tvės, ir iš malūno. Iš laukiamojo yra užlipimas į ertikinę pastogę. 
Laukiamasis nešildomas. 

Kieme už malūno – daržinė, už daržinės prišlieta išvietė. Prie 
gatvės gyvenamasis namas.

Malūnas įrengtas 1938 m.103 Pagrindi-
nis kapitalas – 2 000 Lt. Elektros motoras 
15÷18 AJ. Malūnas dirba ištisus metus, 
malūną aptarnauja du vyrai. Klausimų lapas 
užpildytas 1938 m. liepos 2 d.104 Leidimas 

47 pav. Izraelio 
Skrinupskio elektrinio 
malūno Šakiuose, 
V. Kudirkos g-vė 
Nr. 14 planas

99 Ten pat, l. 10.
100 Ten pat, l. 4.
101 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
102 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 2336, l. 8. 
103 Ten pat, l. 7 (Klausimų lapas).
104 Ten pat, l. 7.
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Nr. 16017 išduotas dviem metams. Paprastai leidimas nebūna termi-
nuotas. Planas patvirtintas 1938 m. liepos 30 d., už Prekybos depar-
tamento direktorių pasirašo Mikuckis. Leidimas gautas per 28 dienas. 
Projektavo civilinis inžinierius S. Fedoravičius, diplomuotas Belgijoje. 
Vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcijoje registruotas Nr. 8933.

Tai antrasis elektrinis malūnas Šakiuose. Pirmasis leidimas elekt
riniam malūnui Šakiuose buvo išduotas Rachilei Milerienei tais 
pačiais metais birželio 23 d.

Antaninos Spurgienės vėjo malūnas Šunkariÿ kaime
Šunkarių kaime 1923 m. buvo 92 kiemai ir 542 gyventojai.105

1927 m. lapkričio 16 d. pilietė Antanina Spurgienė, gyvenanti 
Šunkarių kaime, prašo departamentą išduoti leidimą vėjiniam malūnui. 
Pridedama, kaip reikalaujama, 3 egzemplioriai brėžinių ir Klausimų 
lapas. Iš jo matome106, kad malūnas įkurtas 1917 m., malūnas nuo 
geležinkelio artimiausios stoties už 42 km, o nuo Nemuno – 21 km. 
Malūne dirba vienas žmogus. Klausimų lapas užpildytas 1927 m. 
lapkričio 16 d. 

Brėžinyje (48 pav.) pateikti fasadas, pjūvis, trijų aukštų ir ke-
purės planai.107 

Malūnas nupjautinės aštuonkampės piramidės pavidalo, griautinis 
statinys, kurį užbaigia taip pat griautinė kepurė, gręžiojama trijų 
pakopų pavara. Pavara sukama žiedu sujungta ir iki žemės nuleista 
virve. Apačioje ją suka žmogus, virvė viršuje uždėta ant apgręžimo 
mechanizmo skriemulio. Skriemulys perduoda sūkius į mažąjį krum-
pliaratį, kuris stačia ašimi suka didįjį ketinį 
krumpliaratį, sukimbantį su aplink malūno 
„kaklą“ nejudamai įrengta krumpliajuoste. 
Malūno kepurė rieda ant metalinio tako.

105 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
106 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 982, l. 8.
107 Ten pat, l. 9.

48 pav. Antaninos 
Spurgienės vėjo 
malūno Šunkarių 
kaime planas
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Fasadas parodytas schemiškai. Fasade pažymėti tik 
trys keturių stiklų langai, o malūno planuose jie išvis 
nepažymėti. Malūno sparnai schemiški ir rodoma tik 
viena sparnų pora. Iš sparninio veleno kryžmos gan de-
talios konfigūracijos galima spręsti, kad ji ketinė. Fasade 
parodyti plytiniai stulpiniai pamatai, o pjūvyje požeminė 
dalis parodyta ant akmens mūro. 

Pirmajame aukšte 8,7 m tarp priešpriešinių sienų 
apibrėžtinio apskritimo r 5,7 m, kraštinės ilgis malūno 
išorėje – 4,7 m. Visos kraštinės vienodo ilgio. Malūno 
dvivėrės durys įrengtos priešpriešinėse sienose. Prie durų 
trijų pakopų laipteliai. Šiame aukšte vieneri laiptai į 
antrąjį aukštą, statvolio pagrindas ir dvejų girnų stovai. 
Pirmojo aukšto palubėje ant statvolio įrengtas krumplia-
ratis (¨ = 2,2 m). Tame pačiame aukšte piklius, bet 
nedetalizuota, kaip jis sukamas, jo dydžio iš brėžinio 
nustatyti negalima, tačiau galima teigti, kad buvo suka-
mas krumpliaratine pavara. 

Antrajame aukšte – girnos su įbėrimo mechanizmu, 
nedetalizuota. Girnakmenių skersmuo nei brėžinyje, nei 
Klausimų lape nenurodytas. Sprendžiant iš kubilo skers-
mens (160 cm), girnų skersmuo turėtų būti ~130 cm.

Į trečiąjį aukštą įlipama vieneriais laiptais. Šio aukšto 
grindyse dvejos piltuvės grūdams į girnas berti. Palubėje 
ant statvolio įtvirtintas krumpliaratis, kuris suka kitą 
krumpliaratį su gulsčia ašimi, ant ašies sumontuotas 
skriemulys. Skriemulys diržine pavara suka didesnį skrie-
mulį, esantį ant gan storo veleno, ant kurio vyniojama 
virvė ar grandinė maišams su grūdais užtraukti į malūno 
trečiąjį aukštą. Diržinė pavara naudojama kaip sankaba. Svertais 
padidinus atstumą tarp skriemulių, diržas įsitempia ir velenas kelia 
maišą su grūdais. 

Viršutinis, ketvirtasis, aukštas žemesnis ir naudojamas malūno 
pagrindinei transmisijai aptarnauti, tepti, keisti krumplius ir pan. 
Šiame aukšte, arba kepurėje, paprastai įmontuojamas stabdžio svertas 
ir jo kilnojimo mechanizmas, tačiau brėžinyje neparodytas. Nedeta-
lizuota ir malūno kaklo ir kepurės sandūra. 

Trečiajame aukšte parodytas atstumas tarp priešpriešinių sienų, 
kuris yra 6,2 m (grindų lygyje).

Ketvirtojo aukšto grindų lygyje atstumas tarp lygiagrečių sienų 
5 m, o malūno kaklo lygyje r = 2,8 m, kepurės apačios r 2,4 m. 

Malūno aukščiai: pirmojo aukšto – 2,8 m, antrojo aukšto – 2,75 m, 
trečiojo aukšto – 2,3 m, ketvirtojo aukšto – 1,0 m, kepurės aukštis – 
2,5 m. Bendras malūno su kepure aukštis (be sparnų) 12 m.

Transmisija (49 pav.)
8,5 m sparnas (iš viso 4 sparnai) įvertas į ketinę kryžmą. Spar-

ninis velenas su horizontu sudaro 10o kampą. Sparninio veleno 
krumpliaračio ¨ = 4,5 m, statvolio viršutinio krumpliaračio ¨ = 
1,4 m. Statvolio apatinio krumpliaračio ¨ = 2,20 m, verpstės ¨ = 
0,5 m, girnų ¨ = 1,30 m. Sparnams apsisukus vieną kartą, girnos 
apsisuka 14 kartų.

49 pav. Antaninos Spurgienės 
vėjo malūno Šunkarių kaime 
kinematinės schemos
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Šakių apskrities statybos komisijos posė-
dis įvyko 1927 m. gruodžio 10 d., kuriame 
projektas buvo peržiūrėtas. Projektą pasirašė 
M. Žitkus.

Šakių miesto bendrovės „Vienybė“ ma-
lūnas 

Šakių elektros stotis ir malūno įmonė 
išnuomojama M. Rubin šteinui ir B. Da-
vydovui.

Šakių mieste 1923 m. buvo 483 kiemai 
ir 2 044 gyventojai.108

Aprašui naudotasi Lietuvos centriniame 
valstybės archyve saugoma byla109, o ypač 
brėžiniu „Šakių miesto Bvės „Vienybė“ 
elektros stoties ir malūno įmonės, nuomo-
jamos p. p. M. Rubinšteino ir B. Davydo-
vo*, planas“.110 Planas parengtas apskrities 
techniko M. Žitkaus. 

Malūnas (50 pav.) sudėtingo plano, vieno aukšto, su ertikiu ir 
rūsiu. Didžioji pastato dalis fachverkinė111, fachverkas tinkuotas. 
Fasade matomas medinis griautinis 5,6 × 3,6 m sandėlis su gulsčiu 
langu ir dvivėriais vartais. Toliau – motorinė su malūnu. Bend
ras pastato ilgis 13 m, o kartu su sandėliu – 18,6 m. Motorinė su 
dviem langais ir vieneriomis durimis. Motorinėje stovi atsarginis 
motoras ir dinama. Šioje patalpoje prasideda transmisija (51 pav.), 
pritvirtinta prie sienos. Transmisija pereina į malūno patalpą per 
kapitalinę sieną. Už sienos pirmasis skriemulys sūkius perduoda 
diržine pavara žemyn į rūsio palubę, iš čia 
tokio pat skersmens skriemulys perduoda 
sūkius į girnų pagrindinę transmisiją. Ant 
ašies esantis kūginis krumpliaratis sukimba 
su girnų verpstės kūginiu krumpliaračiu, 

108 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
109 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 1121. 
* Davydovas pasirašo „Davidovas“
110 Ten pat, l. 16.
111 Ten pat.

50 pav. Šakių miesto bendrovės „Vienybė“ Šakių elektros stoties ir malūno įmonės planas

51 pav. Šakių miesto bendrovės „Vienybė“ Šakių 
elektros stoties ir malūno įmonės transmisijos 
schema
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kuris suka girnų viršutinį akmenį, judina grūdų įbėrimo mecha-
nizmą. Nuo pagrindinės transmisijos nedidelis skriemulys diržine 
pavara suka elevatorių arba piklių (piklius pažymėtas grafiškai, 
o elevatorius – raide). Antrajame, ertikiniame, aukšte pažymėtas 
rankomis sukamas ratas su velenu grūdų maišams užkelti. Kodėl 
dviguba sistema? Gal tik todėl, kad maišus būtų galima užkelti ir 
neveikiant malūnui. Palėpės plane nepažymėtas langas. Be išvar-
dytų pastatų, kiemo pusėje parodytas sandėlis su dvejais plačiais 
vartais ir durimis, kurios veda į „butą darbininkams“. Ši 5,5 × 3,9 m 
patalpa su šildymo įranga. Iš kiemo pusės prie durų įrengta es-
takada grūdams iškrauti tiesiai iš vežimo. Tačiau priėjimas prie 
elevatoriaus prastas, o prie grūdų maišų užkėlimo dar toliau ir 
komplikuočiau – iki liuko daugiau kaip 6 m ir privažiavimas tarp 
staklių nei patogus, nei saugus. Visiškai nesaugu, kai virš rezervinio 
variklio eina diržinė pavara, arba, įeinant iš kiemo į rūsį, atsiduri 
prieš didelį diržinės pavaros skriemulį. Galimas atvejis, kad per 
tas duris nebuvo vaikštoma, nes vienoje projekcijoje durų vietoje 
parodyta mūrinė siena, o rūsio plane – durys. Variklių prijungimas 
parodytas be perėjimo skriemulių. Vienas variklis 50 AJ, kitas – 
25 AJ, abu pavaizduoti vienodais paveikslėliais. Pikliaus transmisija 
vaizduojama tokiu pat paveiksliuku kaip ir kituose to pat techniko 
projektuotuose malūnuose. 

Įmonė per mėnesį sunaudoja 900 kl (neaiškus matavimo viene-
tas – E. J. M.) naftos už 360 litų. „Malūnu metams sumalama 4 200 
(nėra matavimo vieneto – E. J. M.) už 5 000 lit. ir nuo elektr.(inės) 
metinis kiekis 15 000 lit. viso 20 000 l.“112

Visas malūno tūris – 297 m3, o elektrinės – 163,00 m3. Malūnas 
ir elektrinė suprojektuoti netaisyklingame keturkampiame sklype. 

52 pav. Šakių elektros stoties oro tinklo planas

112 Ten pat, l. 15.
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Sklypo situacijos plane nepažymėta nei šulinys, nei išvietė, nors jie 
įrašyti eksplikacijoje. 

Malūnas statytas, kaip teigiama Klausimų lape113, 1916 m. Na-
grinėjamasis planas parengtas Šakių apskrities techniko M. Žitkaus 
1928 m. kovo 27 d. Šakių apskrities komisija 1928 m. kovo 30 d. 
gauna projektą, tą pačią dieną projektas peržiūrėtas ir patvirtintas. 
Tvirtina komisijos pirmininkas, apskrities gydytojas ir... projekto 
autorius (!). Gal todėl viskas vyksta taip sklandžiai! 1928 m. birželio 
20 d. jau rašoma, kad planas atitinka leidimą Nr. 8250, už Prekybos 
departamento direktorių pasirašo vyr. referentas Mikuckis.

Šakių elektros stoties oro tinklo planas114 (52 pav.).
Elektros linija, tiesiama nuo malūno Aušros gatve iki turgavietės, 

šakojosi. Buvo elektrifikuota Kudirkos gatvė, turgavietė, Kreivoji 
gatvė, Birutės gatvė iki žydų kapinių, Kęstučio gatvė iki Šešupės, 
Gelgaudiškio gatvė. Elektros perdavimo linija negalėjo eiti toje pačioje 
gatvės pusėje kaip pašto ir telegrafo linijos. Pašto linijos prasilenkimo 
vietose turėjo būti labai gerai izoliuotos. 

Malūno ir elektros stoties brėžinio eksplikacija: a – veikiantis 
žibalinis motoras 50 jėgų; b – atsarginis motoras firmos Simens 
25 jėgų; c – dinamo mašina 110 voltų; e – duslintuvas; d – skirs-
tomoji lenta; f – transmisija; g – piklius.

Oskaro Vingendorfo malūnas ir lentpjūvė Griškabūdyje
Griškabūdžio bažnytkaimyje 1923 m. buvo 70 kiemų, 779 gy-

ventojai, Griškabūdžio Naujojo kaime – 17 
kiemų ir 130 gyventojų.115

Iš planų116 (53, 54, 55 pav.) matome 
situacijos planą, pastato fasadus, įrangą.

113 Ten pat.
114 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 1121, l. 17.
115 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
116 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 288.

53 pav. Oskaro  
Vingendorfo 
lentpjūvės ir malūno 
planas
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54 pav. Oskaro Vingendorfo lentpjūvės ir malūno fasadai

„T“ raidės konfigūracijos lentpjūvėmalūnas yra ribokelio, atsiša-
kojančio nuo vieškelio Griškabūdis–Karčrudis ir vedančio į Vidgirtų 
kaimą, dešinėje pusėje. 

Malūnas su dvišlaičiu stogu, nedideliu ertikiu. Sienos gulsčiai 
apkaltos lentomis, ertikis – lentelėmis stačiai. Malūno siena suskai-
dyta šulais, tarp kurių įtaisyti langai.

55 pav. Oskaro 
Vingendorfo 
lentpjūvės ir malūno 
pjūviai
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Lentpjūvė – vieno aukšto griautinis pastatas dvišlaičiu stogu, 
sienų aukštis – 2,7 m, pastogė be perdangos, iki kraigo – 2,9 m. 
Lentpjūvės gale dvejos dvivėrės durys ir du langai virš durų. Ilgajame 
lentpjūvės šone dvi poros langų, kiekvienas langas – šešių stiklų. 
Priešingoje sienoje dvi poros langų. Brėžinyje pažymėta lentpjūvėje 
stovinti malksnoms gaminti mašina, o greta lokomobilio – patalpa 
dinamo mašinai ir akumuliatorinė. 

Lentpjūvės viduryje stovi gaterio rėmas, skersai patalpos prie 
gaterių įrengta transmisija, o išilgai iškasos yra diržine pavara 
sukamos apskritapjūklės staklės (jos sukamos trumpesniu diržu). 
Priešingoje pusėje, iškasoje, kitas diržas nuo pagrindinės transmisi-
jos skriemulio tarpiniu skriemuliu suka grindų aukštyje stovinčių 
obliavimo staklių skriemulį.

Iš skersinio pjūvio (55 pav.) matome, kad pagrindinė transmisija 
yra įgilinta 1,0 m, o gaterių stovėjimo vieta įgilinta 1,8 m. Lentpjūvė 
atskirta ugniasiene, už jos stovi lokomobilis su kaminu ir kibirkščių 
gaudytuvu, už jo vėl ugniasienė, skirianti lokomobilį nuo malūno 
dviaukščio pastato. Lokomobilio skriemulys sujungtas diržine pavara 
su pagrindine transmisija (56 pav.), esančia įgilinime. Ta pati trans-
misija eina po trejomis girnomis. Girnų stovai ant betoninių pama-
tų, prie kiekvieno stovo – kūginių krumpliaračių poros (kiekvieno 
krumpliaračio ¨ = 0,7 m), kurios įgalina sukti girnų verpstes bei 
viršutines girnapuses. Virš girnų kubilo – grūdų įbėrimo (dozavimo) 
mechanizmas, antrajame aukšte – piltuvės grūdams į girnas berti. 
Tarp pirmųjų ir antrųjų girnų yra dar du skriemuliai, kurie sūkius 
perduoda į viršų elevatoriui ir pikliui sukti. Elevatoriaus apačioje 
įrengtas bunkeris grūdams supilti. 

I girnų kubilo ¨ = 1,30 m, girnos ~120 cm; II girnų kubilo ¨ = 
1,30 m, girnos ~120 cm; III girnų kubilo ¨ = 1,0 m, girnos ~90 cm.

1922 m. rugsėjo 11 d. užpildytame Klausimų lape117 randame, 
kad malūnas priklauso O. ir A. Vingendorfams ir Bankietai. Tro-
besiai statomi ant Baltrušaitienės žemės Griškabūdyje. Trobesiai 
dengti malksnomis. Įmonę suks 35 AJ lokomobilis. Joje kasdien 
dirbs 6 vyrai. Lokomobiliui bus sukūrenama apie 2 erdmetrius 
malkų kasdien. 1923 m. liepos 12 dienos Klausimų lape118 lentpjūvės 

56 pav. Oskaro 
Vingendorfo malūno 
ir lentpjūvės 
transmisijos schema

117 Ten pat, l. 19.
118 Ten pat, l. 18.
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pirmuoju savininku jau žymimas Jonas Bankieta, o antruoju – Os-
karas Vingendorfas. Įmonė VI rūšies. Skyrių nėra. Lokomobilis 8 AJ 
galingumo. Įmonė atidaryta 1923 m. liepos 2 d. 

Ant projekto Vidaus reikalų ministerijos Šakių apskrities valdybos 
Atstatymo skyriaus antspaudas ir data – 1922 m. rugpjūčio 9 d. 
Taip pat ranka prierašas, kad SD (Statybos departamento) planai 
atitinka leidimą, išduotą 1923 m. gegužės 13 d. Pasirašo Prekybos 
ir pramonės departamento vicedirektorius S. Radzevič... Projektavo 
architektas Karlas Augustus (Karl Augustus), pasirašęs ant projekto 
1922 m. rugsėjo 4 d. Nuo projekto pateikimo iki leidimo išdavimo 
praėjo daugiau nei pusė metų. 

Leidimo malūnui statyti Oskaras Vingendorfas ir Jonas Bankieta 
prašo dar 1921 m. rugpjūčio 18 d. Apskrities valdyba nematė kliūčių, 
trukdančių statybai, tačiau statyba prasidėjo tik 1923 m. gegužės 
19 d., t. y. po 21 mėnesio. Leidimo Nr. 2649. 

Adomo Vosilaičio motorinis malūnas Griškabūdžio kaime
Griškabūdžio bažnytkaimyje 1923 m. buvo 70 kiemų ir 779 gy-

ventojai, Griškabūdžio Naujojo kaime – 17 kiemų ir 130 gyventojų.119

Motoriniam malūnui120 veikti 1930 m. birželio 3 d. buvo išduotas 
leidimas Nr. 7731.121 Matyt, malūno savininkui neblogai sekėsi, kad 
1931 m. vasario 9 d. Vosilaitis jau rašo Šakių apskrities Statybos ko-
misijai prašymą ir jame nurodo, kad nori praplėsti motorinę, pastatyti 
didesnį variklį. Motorinė, anot prašytojo, turėtų būti 5–6 m ilgio, tiek 
pat pločio ir pastatyta iš plytų su medžio rėmais ir stulpais. Taipogi 
nori paaukštinti malūną, nes nori pastatyti plokščiasietį. Statybą nori 
pradėti 1931 m., todėl prašo skubiai išduoti leidimą praplėsti malūną. 
Taip pat atkreipia dėmesį, kad malūnui veikti leidimas Nr. 7731 
buvo išduotas 1930 m. birželio 3 d. Byloje projekto egzempliorius, 
matyt, ne pirmas, labai prastos kokybės su sunkiai įžiūrimais me-

57 pav. Adomo 
Vosilaičio motorinio 
malūno projektas

119 Lietuvos apgyvendin-
tos vietos, ten pat.

120 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 1449, l. 11.

121 Ten pat, l. 10.
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chanizmais. Malūnas (57 pav.) labai paprastos architektūros, trijų 
aukštų, griautinės sąrangos, apkaltas lentomis stačiai. Malūno vartai 
dvivėriai, parodyta vos po vieną langą antrajame aukšte ir pastogėje. 
Apšviestumas patalpose nepakankamas, priešgaisrinė sauga prasta, 
nes medinių griaučių tarpai užmūryti plytomis tik išorinėse sieno-
se, o motorinės sienos, bendros su medinio pastato sienomis, yra 
medinės. Jokių ugniasienių nėra. Naujas variklis 35 AJ galingumo. 
Variklio skriemulys sujungtas su pagrindinės transmisijos skriemuliu 
ir suka visą transmisiją, o nuo jos diržinėmis pavaromis malūną.

Leidimas išplėsti malūną duotas 1931 m. balandžio 21 d.122 

B. Didžbalio garinis malūnas su linamyne Šukėtų kaime, Griška-
būdžio valsčiuje

Šukėtų kaime 1923 m. buvo 18 kiemų ir 140 gyventojų.123

122 Ten pat, l. 11.
123 Lietuvos apgyvendin-
tos vietos, ten pat.

58 pav. B. Didžbalio 
malūnas ir linamynė

59 pav. B. Didžbalio 
malūno kinematinė 
schema
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Malūnas aprašytas pagal medžiagą, saugomą LCVA.124

Malūnas (58 pav.) medinis, dviejų aukštų, dvišlaičiu stogu.125

Pirmasis ir antrasis aukštai vienodo, 6,0 × 5,0 m, dydžio. Pir-
majame aukšte – 4 keturrūčiai langai ir vienerios durys fasade, 
atgręžtame beveik į pietus. Antrajame aukšte – 4 keturrūčiai langai. 
Šalia malūno beveik į šiaurę – trisienis pastatas su vienšlaičiu stogu, 
skirtas linams minti. Prie malūno – mūrinė katilinė garo mašinai. 
Garo mašina stacionari. Katilinėje – du langai, durys ir vartai, stogas 
dvišlaitis, pastogė be perdangos. 

Malūno pirmajame aukšte atskirtas laukiamasis kambarys. Pa-
sienyje įrengta transmisija (59 pav.). Transmisijos vienas galas kati-
linėje, kitas galas baigiasi išorėje už malūno sienos lauke. Pirmasis 
skriemulys ant transmisijos sūkius gauna plokščiadirže pavara nuo 
garo mašinos skriemulio. Antrasis skriemulys diržine pavara suka 
linų mynimo mašiną. 

Malūno patalpoje kampinių krumpliaračių pora suka girnas, esan-
čias antrajame aukšte. Kitas skriemulys ant pagrindinės transmisijos 
sūkius perduoda diržine pavara į antrojo aukšto palubėje esančią 
transmisiją. Per šios transmisijos kitą skriemulį sūkiai diržine pavara 
perduodami į transmisiją, esančią pastogėje. 

Brėžinyje eksplikacijos nėra, todėl ne visai aišku, ką suko pastogės 
transmisija, bet greičiausiai keltuvą, nes pirmajame aukšte pažymėtas 
keltuvo aptvaras ir kreipiamosios. 

Malimo technologija. Grūdų maišai atgabenami į malūno vidurį 
iki keltuvo ir juo užkeliami į pastogę. Ten grūdai supilami į piltuvę, 
iš jos jie patenka į girnų grūdų įbėrimo mechanizmą. Grūdai byra 
į girnų prapiestę ir pasiskleidžia girnapusių sąlyčio plokštumose 
iškaltais grioveliais. Grūdai juda išcentrine kryptimi ir galiausiai 
išbyra miltų pavidalu į kubilą, o iš jo per rankovę – į maišus. 

Malūną projektavo Borisas Lenčevskis – „Susisiekimo ir Statybos 
Technikas“. Projektas Vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcijoje 
įregistruotas 174 numeriu. 

Ant malūno plano nėra Statybos komisijos antspaudo ir parašų. 
Ant plano yra gan įmantrus malūno savininko parašas. Tuo jis iš-
siskiria nuo kitų savininkų parašų. Ant plano įprastinis antspaudas: 
„šis planas atitinka leidimui, išduotam 1938 m. spalių mėn. 18 d. pagal 
20911 Nr.“. Už Prekybos departamento direktorių pasirašo Mikuckis. 

Malūnas labai paprastų architektūrinių formų, būdingų tarpukario 
pramoniniams pastatams. Projekte parodyta malūno įranga negausi 
ir nesudėtinga. Lokomobilis 1939 m. ne anachronizmas, bet geras 
sprendimas, taupant Valstybės limituotą skystą kurą ir vietoj jo 
naudojant kietą kurą ir tikriausiai linų atliekas. Abejotina katilinės 
ugniasienė – ji per žema ir neapsaugotų medinio stogo.

Alberto Ešiaus vėjo motorinis malūnas Viatrako viensėdyje, Sintautų 
valsčiuje

Viatrako viensėdyje 1923 m. buvo 1 sodyba ir 55 gyventojai.126

Malūno brėžiniai (60 pav.) ir dokumentai 
saugomi LCVA.127

Šis „motorinis ir vėjinis“ malūnas sto-
vi kelio Griškabūdis–Šakiai kairėje pusėje. 

124 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 2386.
125 Ten pat, l. 9.
126 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
127 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 741.
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Nuo malūno „a“ iki kelio yra 300 m. Į 
šiaurės rytus nuo statomo vėjo motorinio 
malūno gausu statinių. Stovi Ešiaus gy-
venamasis namas, klėtis, daržinė, tvartas 
bei vėjo malūnas. Į pie tus nuo statomo 
malūno už 500 m – Pakorbūdžių kaimo 
žemė, į šiaurę – Vilkeliškių kaimo žemė, 
vakaruose – Išdagų kaimo žemė. 

Pastatų gausa arti malūno, matyt, nulėmė 
tai, kad statomas malūnas penkių aukštų. 
Pirmasis mūrinis cokolinis aukštas tam, kad 
dviem metrais paaukštintų malūną. Cokolis 
septynkampis (du gretimi aštuonkampio 
kampai padidinami iki 180o, tad artimiausios 
tų kampų kraštinės susikerta 90o kampu 
ir iš aštuonkampio belieka septynkampis). 
Cokolio sienos storis – 0,6 m. Šiame coko-
liniame, pirmajame, aukšte prie statmenai 
susikertančių sienų įrengta motorinė. Jos 
vidinių sienų storis – ~0,3 m. Motorinės 
dydis 6 × 2,7 m. Motorinėje žibalinis 12 AJ 
galingumo variklis su gulsčiu cilindru.128 Va-
riklis diržine pavara suka antrajame aukšte 
esančią transmisiją. Brėžinyje nedetalizuota, kaip variklis sujungtas 
su transmisija. Šiame aukšte 5 langai, iš jų 2 – motorinėje. Durys į 
malūną 1,80 × 1,20 m dydžio, langai 1,1 × 0,7 m dydžio, tik vienas 
motorinės langas mažesnis. Durų į motorinę dydis nenurodytas. 
Cokolio aukštis – 2,2 m. Tame pat aukštyje įrengtas 1,9 m pločio 
apeigos tiltelis. Tiltelio kertės paremtos stulpais tiesiai į žemę. 

Ant cokolio statomas taisyklingos aštuonkampės nupjautinės pira-
midės pavidalo medinis griautinis liemuo, dengtas lentomis (vienoje 

60 pav. A. Ešiaus vėjo-motorinis malūnas

61 pav. A. Ešiaus malūno kinematinė schema

128 Ten pat, l. 4.
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projekcijoje apkalas parodytas gulsčias, kitose – stačias – E. J. M.). 
Malūno perdanga paremta keturiais stulpais, įtaisytais 3 × 3 m dy-
džio kvadrato kampuose. Malūno cokolio aštuntadalio ilgis lauko 
pusėje – 4,5 metro. Antrojo aukšto aukštis – 2,4 m. Medinių sienų 
apačios aštuonkampio kraštinės iš lauko ilgis – 4,25 m, o viršutinio 
aukšto viršuje – 2,75 m. Aštuonkampis įbrėžtas į 10,6 × 10,6 m 
dydžio kvadratą. 

Į antrąjį aukštą, kaip ir į kitus aukštus, patenkama vieneriais 
laiptais. Visų aukštų perdangose įrengti liukai maišams užkelti. 

Malūno kinematinė schema paaiškinta (61 pav.). Medinio liemens 
centre per visus aukštus įrengtas statvolis. Antrajame aukšte ant 
statvolio įrengtas 1,90 m skersmens kūginis krumpliaratis (kūgio 
viršūnė apačioje), kuris jungiasi su 1,1 m skersmens kūginiu krump
liaračiu (jo kūgio viršūnė viršuje), įtaisytu ant verpstės, kuri suka 
viršutinį girnakmenį iš apačios. Prie statvolio to paties apatinio 
kūginio krumpliaračio, kitame šone, prijungtas kūginis 0,9 m krum-
pliaratis (kūgio viršūnė viršuje), analogiškas verpstės krumpliaračiui 
ir sukantis trečiajame aukšte esančius valcus. Nedetalizuota, kaip 
pajungti valcai ir papildoma transmisija. 

Malūne trys pikliai – vienas antrajame aukšte, vienas trečiajame 
aukšte ir vienas kabantis ketvirtojo aukšto palubėje. Jų pajungimas 
nedetalizuotas, tačiau aišku, kad jie sukami diržinėmis ir krumplia-
ratinėmis pavaromis. 

Trečiojo aukšto aukštis – 2,9 m. Šiame aukšte įrengtos tradicinės 
1,20 m skersmens girnos. Ketvirtasis aukštas 2,8 m aukščio, penkta-
sis – 1,7 m aukščio ir skirtas aptarnauti statvolio viršutinio (2,0 m 
skersmens) ir sparninio krumpliaračio (3,1 m skersmens) porai bei 
kepurės slydimo mechanizmui. 

Sparnui apsisukus vieną kartą, girnos apsisuka 3,3 kartus. Tai 
neįprasta, paprastai apsisuka ~10 kartų. Gal taip nutiko dėl brėžinio 
netikslumo. 

Kepurė yra 3,8 m aukščio. Kepurė dengta skarda.129 Kepurės 
maksimalus ilgis (be veleno ir sparnų) – 7,6 m. Ji įrengta ant slydi-
mo guolių, kepurės takas yra 6,0 m skersmens. Kepurė gręžiojama 
krumpliaratine pavara, tačiau ji nedetalizuota, kaip ir sparninio ve-
leno ašis, guoliai, galva ir stabdys, sparno geometrija ir jo sandara. 
Nedetalizuotas ir maišų užkėlimo mechanizmas. 

Bendras malūno aukštis – 15,92 m (be sparnų). Sparno ilgis 
galėtų būti 8,5 m, tačiau brėžinyje parodytas daug trumpesnis. Ma-
lūno aukštis, įskaitant sparnus, apie 22 m. Malūno tūris nurodytas 
765 m3. „Mašinų skyrius“ – 27 m3. 

Brėžinį pasirašo Statybos komisijos pirmininkas P. Žemaitis, aps-
krities gyd. dr. I. Neuronis ir apskrities technikas Tamašauskas. 
Pastarasis pasirašo ir ant 1926 m. brėžinio. Leidimą Nr. 5040, išduotą 
1926 m. balandžio 30 d., už Prekybos departamento direktorių pa-
sirašo inžinierius V. Ruškevičius. 

Nors brėžinį pasirašo autoritetingi asmenys, tačiau brėžiniai ne be 
trūkumų. Motorinė turėtų būti atskirta nedegiomis sienomis ir per-
danga, tačiau nedegi perdanga brėžinyje nepažymėta. Antrojo aukšto 
plane motorinė neparodyta. Antrajame aukšte įranga suprojektuota 
labai nesaugiai. Paprastai krumpliaračiai įrengiami palubėje saugiu 129 Ten pat, l. 4.
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atstumu virš galvos. Brėžinyje krumpliara-
čiai juosmens aukštyje, tačiau apsauginės 
tvorelės neparodytos. 

Prano Kasperaičio motorinis malūnas Va-
lakbūdžio bažnytkaimyje

Valakbūdžio bažnytkaimyje 1923 m. 
buvo 15 kiemų ir 140 gyventojų.130

Malūnas131 (62 pav.) pastatytas prie 
vieškelio. Sklypas iš vienos pusės ribojasi 
su Prano Martyšiaus žeme, iš kitų dviejų 
pusių – su parapijos žeme. Sodybą sudarė 
5 pastatai. Tarp jų ir statomasis malūnas. 
Sklypo gilumoje, toliau nuo gatvės, už 
ūkinio pastato pažymėta išeinamoji vieta. 
Ji vos už 5 m nuo galinės ribos. Ūkinis 
trobesys 7,75 × 7,59 m dydžio yra 1,5–3,5 m 
nuo Martyšiaus žemės ribos. Gyvenamasis 
namas – 5,6 m nuo tos pačios ribos ir 
3,7 m nuo vieškelio. Namas – 14 × 7 m 
dydžio ir stovi lygiagrečiai vieškeliui. Ma-
lūnas nuo namo nutolęs ~7 m ir 6,12 m 

62 pav. P. Kasperaičio motorinio malūno projektas

63 pav. P. Kasperaičio malūno kinematinė 
schema

130 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
131 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 288.
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nuo vieškelio viename gale ir 5,3 m kitame gale. Nuo parapijos 
žemės nutolęs 5,9 m. Nuo ūkinio pastato nutolęs 13,90 m. Pats 
ūkinis pastatas stačiakampis ir stovi sklypo kampe, iš vienos pusės 
4,2 m nuo parapijos žemės, o sklypo gilumoje 2,1 m nuo jos ribos. 
Pats pastatas 10,3 × 7,0 m dydžio. Vos už 4,5 m yra kitas, aukščiau 
paminėtas ūkinis pastatas. Sklypo plane pažymėti medžiai iš dviejų 
malūno pusių.

Malūnas medinis, dviejų aukštų, apkaltas lentomis stačiai, dvišlaitis 
stogas dengtas skarda. Malūno planas stačiakampis, 10,45 × 6,9 m, 
dviejų dalių – malūno skyriaus ir motorinės. Motorinės dydis 6,9 × 
3,65 m. Malūne atskirta patalpėlė laukiamajam, įėjimas į ją iš malūno 
pažymėtas plane, o nepažymėtas AB pjūvyje. Prie patalpėlės sienos 
prišlieti laiptai į antrąjį aukštą. Motorinė per du aukštus, mūrinė, 
su dviem ugniasienėmis. Malūno langai platūs, aukšti. Antrajame 
aukšte fasade trys šešiarūčiai, pirmajame aukšte du šešiolikarūčiai 
ir vienas aštuoniarūtis langai, durys dvivėrės, įspraudinės. Prieš-
priešinėje fasadui sienoje – po vieną langą malūne ir motorinėje. 
Motorinėn durys iš galo. Tiesioginio susisiekimo tarp motorinės ir 
malūno patalpų nėra. 

Malūnas stovi ant stulpinių pamatų (jie buvo padaryti prieš brai-
žant brėžinius – E. J. M.). Pamatų aukštis – 0,5 m. Pirmojo aukšto 
sienų aukštis 3,2 m, antrojo – 2,1 m, pastogės – 2,0 m. Pastogė be 
perdenginio. Motorinės perdanga (tarp pirmojo ir antrojo aukštų) gelž-
betoninė. Lyginant su fasadu, motorinės pjūvis parodytas klaidingai. 

Pirmajame aukšte girnų aikštelė virš grindų pakelta 1,2 m, erdvė 
po grindimis ties girnų aikštele – 1 m gilumo. Toje duobėje įrengta 
transmisija (63 pav.), einanti išilgai malūno nuo motoro iki girnų 
aikštelės galo. Transmisija EF pjūvyje parodyta neteisingai – pjūvyje 
neparodyta, kaip ji jungiasi su varikliu. Tik iš plano galima suprasti, 
kad transmisija sukama plokščia diržine pavara. Per transmisijos 
skriemulio ašį ir kampinių krumpliaračių poras sukamos pirmosios 
ir antrosios girnos. Girnų skersmuo ~1,2 m. Grūdai į girnas pa-
tenka iš antrojo aukšto per piltuves. Grūdai maišuose iki pastogės 
užtraukiami maišų užkėlimo mechanizmu. 

Motorinėje – vokiškas 25 AJ galingumo vidaus degimo variklis 
„Deutz.“ Variklio dujų išmetimo kaminas išvestas aukštai virš stogo. 
Motorinėje buvo įrengtas šulinys. 

Projektas parengtas techniko V. Puskunigio 1932 m. gegužės 
31 d. Šakiuose. Projektą pasirašė diplomuotas inžinierius Alfredas 
Aleksandravičius. Projektas įregistruotas Vidaus reikalų ministerijos 
Statybos inspekcijoje (Nr. 32). Ant projekto nėra Statybos komisi-
jos parašų, kurie paprastai ant kitų projektų būdavo. Tačiau yra 
antspaudas „Šis planas atitinka leidimui, išduotam 1932 birželio mėn. 
30 d. pagal 8763 Nr.“ Už Prekybos departamento direktorių pasirašė 
Mikuckis. Neįgudusia ar seno žmogaus ranka projektą pasirašo 
P. Kasperaitis. 

Martyno Rinkevičiaus vėjo motorinis malūnas Kampinių kaime, 
Griškabūdžio valsčiuje

Kampinių kaime 1923 m. buvo 8 kiemai 
ir 72 gyventojai.132 132 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
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Malūnas133 aprašomas iš archyvinės medžiagos, 
saugomos LCVA.

Malūno sklypas stačiakampis, priklauso Martynui 
Rinkevičiui, vakarų pusėje ribojasi su Vinco Valaičio 
sklypu. Nuo sklypo ribos iki malūno – 39,4 m, iki 
kitų sklypo kraštinių irgi panašus atstumas. Iš malūno 
eina kelias į Griškabūdžio vieškelį. 

Malūnas kepurinis, medinis, griautinis, aštuonkam-
pės nupjautinės piramidės pavidalo (piramidė taisy-
klinga, bet nelygiašonė), kepurė atgręžiama į vėją 
grąžulu. Ant grąžulo galo pritvirtintas suktuvas su 
dviem rankenomis grąžului tempti. Apsukus rankeną 
10 kartų, grąžulas patraukiamas 30 cm.

Malūno sparnai (dvi mentys) parodyti schemiškai, o 
sparnų kryžma gan detaliai pavaizduota. Visas malūno 
planas134 nubraižytas telpa viename lape (64 pav.). Jame 
malūno fasadas, pjūvis, trijų aukštų planai, kepurės 
planas su visa sparnų apgręžimo sistema ir motorinės 
planas bei pjūvis. Iš pirmojo aukšto plano matome, 
kad malūno kas antra siena siauresnė (plane kas 
antra pagrindo kraštinė trumpesnė), sienų pagrindo 
kraštinės 3,6 ir 4,0 m ilgio. Dviejose priešpriešinėse 

64 pav. M. Rinkevičiaus vėjo-motorinio malūno planas

65 pav. M. Rinkevičiaus malūno 
kinematinė schema

133 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 963.
134 Ten pat, l. 7.
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siauresnėse sienose įrengtos durys. Atstumas tarp priešpriešinių 
sienų – 9,2 m. 

Pirmajame aukšte nurodytas vienas girnų stovas, 3,0 × 1,0 × 
1,3 m dydžio piklius ir, žinoma, statvolis, einantis iki kepurės. Ki-
nematinė schema parodyta (65 pav.). Ant statvolio palubėje įrengtas 
cilindrinis krumpliaratis, sukimbantis su cilindriniu krumpliaračiu, 
kuris suka girnų verpstę, o ši – iš apačios viršutinę girnapusę. 
Girnos yra 4 pėdų skersmens. Ant verpstės įtaisytas skriemulys 
diržine pavara suka piklių. Virš cilindrinio didžiojo krumpliaračio 
įtaisytas mažesnis kūginis krumpliaratis, kuris jungiasi su kūginiu 
krumpliaračiu, įtaisytu ant transmisijos ašies, ant kurios kito galo 
įtaisyti du skriemuliai, kurių vienas plokščia diržine pavara jungiasi 
su variklio skriemuliu, o antrasis skriemulys laisvai besisukantis ir 
naudojamas, kuomet malūnas atjungiamas nuo variklio. Variklis – 
„Deutz“, 17 AJ galingumo, su stačiu cilindru. Variklis sumontuotas 
4,25 × 3,5 m dydžio motorinės pastatėlyje, dengtame dvišlaičiu 
stogu. Motorinė apie 4 m nuo malūno ir apie 9 m iki gulsčios, pro 
malūno sieną išvestos ašies. Per tą ašį malūnas arba variklis suka 
javų valymo mašiną, esančią antrajame aukšte, ir elevatorių. Antrasis 
aukštas yra 3,8 m nuo pirmojo aukšto grindų. Jame, be girnų, dar 
yra piklius ir viena pora valcų. Antrasis aukštas 3,5 m aukščio. 
Ant statvolio palubėje įtaisytas kūginis krumpliaratis keltuvui ir 
elevatoriui varyti (nedetalizuota). Trečiasis aukštas 2,05 m aukščio ir 
baigiasi kepurės apatiniu žiedu. Kepurės žiedo skersmuo – 5,35 m. 
Atstumas tarp priešpriešinių sienų (žiedo lygyje) – 5,10 m. Šiame, 

66 pav. K. Skinkio motorinio malūno projektas
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trečiajame, aukšte – piltuvės grūdams. Tre-
čiojo aukšto viršuje ant statvolio įtaisytas 
kūginis krumpliaratis, kontaktuojantis su 
kampiniu krumpliaračiu, esančiu ant spar-
ninio veleno.

Malūno liemens aukštis su pamatu – 
9,88 m. Kepurės aukštis – ~4,0 m. Sparno 
ilgis – ~10 m.

Statybos komisija priima ir pasirašo 
planą 1927 m. birželio 30 d. Ant plano 
esantis parašas rodo, kad „planą sustatė“ 
inž. N. Dobkevičius. Antspaudas rodo, kad 
Planas atitinka „leidimui išduotam 1927 m. 
liepos 21 d. Nr. 9596“. Už departamento 
direktorių pasirašo inž. V. Vaitkevičius. Iš 
prašymo matom, kad prašoma leisti malū-
nui toliau veikti. Vadinasi, jis veikė anksčiau 
nei buvo parengtas planas. 

Kazio Skinkio motorinis malūnas Tupikų 
kaime, Žvirgždaičių valsčiuje

Tupikų kaime 1923 m. buvo 24 kiemai ir 192 gyventojai.135

Malūnas aprašomas iš projekto, saugomo LCVA.136 
Malūnas (66 pav.) buvo projektuojamas statyti kelio Naumies-

tis–Griškabūdis dešinėje pusėje. Malūno sklypas ribojasi su Jono 
Klimaičio, Strimaičio ir Matijošaitienės sklypais. Sklype, be malūno, 
buvo gyvenamasis namas, kluonas, tvartas.

Malūno formos lakoniškos, tai vienatūris vieno aukšto pastatas su 
ertikiu ir dvišlaičiu stogu. Malūne šeši dideli langai trijose sienose 
(po du sienoje). Ertikinėje dalyje po du langus abiejuose malūno 
galuose. Gale malūno – mūrinė motorinė. Ji 5,0 × 6,0 m dydžio ir 
2,8 m aukščio (iki lubų). Su trejomis durimis skirtingose sienose ir 
dviem langais ilgosiose priešpriešinėse sienose. Joje yra dyzelinis 
variklis su gulsčiu cilindru, kampe suspausto oro indas ir vandens 
bakas. Išmetamųjų dujų kaminas stovi už motorinės sienos.

Malūno dydis – 9,0 × 6,0 m, sienų aukštis – 5,6 m. Malūne 
atitvertas laukiamasis kambarys su įėjimu iš malūno vidaus. Lau-
kiamojo kampe du langai skirtingose sienose. 

Maždaug per pusę malūno įrengta 1,5 m pakylėta nuo malūno 
grindų aikštelė, ant kurios girnos ir valcai. Užlipti ant girnų aikš-
telės ir nuo jos į ertikinę pastogę įrengti laiptai. Laiptai su turė-
klais, aikštelė irgi aptverta turėklais. Po aikštele įrengta transmisija 
(67 pav.). Transmisija po girnų aikštele įrengta skersai malūno 
esančioje iškasoje, kurios gylis 0,5 m nuo grindų lygio. Transmi-
sijos ašies ilgis – 2,5 m. Ašis guli ant betoninių stulpinių pamatų. 
Varantysis skriemulys įtaisytas ašies vidury ir sukamas dyzelinio 
variklio. Girnos sukamos iš apačios kampinių krumpliaračių pora. 
Krumpliaračiai įtaisyti ant atskirų pamatų, skirtingai nei paprastai 
įtaisoma. Kitame transmisijos ašies gale įtaisytas skriemulys taipogi 
su guoliu tik iš vienos pusės. Šis skriemulys suka valcus, nuo kito 
skriemulio diržine pavara sūkiai perduodami į viršutinį aukštą. Čia 

135 Lietuvos apgyvendin-
tos vietos, ten pat.

136 LCVA, f. 388, a. 2a, 
b. 2158.

67 pav. K. Skinkio malūno kinematinė schema
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neilga ašimi sukamas skriemulys, varantis kaušinį elevatorių, kuris 
aptarnauja valcus ir ertikiniame aukšte esantį pik lių. Ta pačia ašimi 
sukamas skriemulys, kuris diržu suka pikliaus skriemulį ir pikliaus 
cilindrą. Elevatorių sukantis skriemulys diržu suka skriemulį, kuris 
suka transmisijos ašį, įtaisytą išilgai malūno pastogėje. Šios ašies 
galas su velenu keltuvui kilnoti. 

Projektas pasirašytas Boriso Lenčevs-
kio – susisiekimo ir statybos techniko. 
Vidaus reikalų ministerijos Statybos ins-
pekcijoje jis įregist ruotas 174 numeriu. Pro-
jektą pasirašė ir braižytojas B. Draugelis. 
Iš antspaudo matome, kad planas atitinka 
leidimą, išduotą 1937 m. spalio 27 d. pa-
gal Nr. 1616. Už Prekybos departamento 
direktorių pasirašo Mikuckis. Ant plano 
pasirašo ir savininkas K. Skinkys.

Rudolfo Šilerio motorinis malūnas Sin-
tautuose

Sintautų bažnytkaimyje 1923 m. buvo 46 
kiemai ir 359 gyventojai, Sintautų kaime – 
19 kiemų ir 157 gyventojai.137

Malūnas aprašytas pagal 1926 m. sau-
sio 12 d. planą.138 Šiuo atveju kartojasi 
gan dažnos istorijos, kuomet pastatomas 
malūnas, paleidžiamas veikti ir tik tuomet 
išsirūpinamas leidimas, parengiamas „pla-
nas“. 1924 m. lapkričio 30 d. savininkas 
klausia139, ar reikalingas viso namo planas, 
ar tik malūno dalies, ir pažymi, kad mala 
vieną arba du kartus per savaitę. O leidimą 

68 pav. R. Šilerio 
motorinio malūno 
planas

69 pav. R. Šilerio motorinio malūno kinematinė 
schema

137 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
138 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 722.
139 Ten pat.
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ir „planus“ išsirūpino tik 1926 m. kovo 6 d., t. y. po 74 savaičių, 
arba po 1 metų 5 mėnesių ir 6 dienų. Be to, pažymi, kad mala vėjui 
nesant. Gal jis turėjo dar ir vėjo malūną, arba kalba apie kaimynus, 
kurie, nesant vėjo, negali klientams suteikti malimo paslaugos. Pa-
togu, kad plane nurodytas linijinis mastelis.

Malūnas (68 pav.) planuojamas kairėje kelio Naumiestis–Šakiai 
pusėje.

Iš plano matome, kad malūnas įrengtas mediniame gyvenamajame, 
stačiakampio plano name, kurio matmenys 18,5 × 8,8 m. Namo šone 
įrengta motorinė. Gyvenamasis namas perskirtas mūrine siena, kuri, 
matyt, turėjo vaidinti ugniasienę, tačiau ji tik pirmajame aukšte. Ma-
lūno gale virš girnų patalpos įrengta paaukštinta (ertikinė) pastogė. 
Ertikinė patalpa griautinė, apkalta lentomis stačiai. 

Pastato stogas dvišlaitis. Pastogės stogas taip pat dvišlaitis, bet su 
gyvenamosios dalies dvišlaičiu stogu sudaro 90o kampą. Anketoje140 
pažymėta, kad stogas dengtas malksnomis. 

Gyvenamąjį galą sudaro keturios patalpos, dvi iš jų šildomos ir 
tik vienas kambarys nepereinamas. Pastato fasade dvejos durys – į 
butą sąlaidinės, į malūną – iš lentelių, apkaltos eglute, keturi dideli 
šešiarūčiai langai pirmajame aukšte ir trys langai pastogėje. Kiemo 
pusėje vienerios durys ir keturi langai (vienas iš jų jau už motorinės). 
Gyvenamosios dalies gale vienas langas. Kieme šulinys.

Malūno, kaip ir viso pastato, pamatai mūriniai, 0,6 m aukščio. 
Malūnas dviejų patalpų, viena 3,8 × 8,5 m, antra 6,95 × 8,5 m, abiejų 
patalpų aukštis – 3,8 m. Didesniojoje patalpoje įrengta girnų aikštelė, 
ant jos girnos ir valcai. Girnų aikštelės plotas – 14 m2, ji pakylėta 
nuo grindų 1,0 m, po ja – transmisija. Ant aikštelės užlipama laip-
teliais, nuo jos į ertikinę pastogę taipogi laiptais. 

Transmisija (69 pav.) įrengta lygiagrečiai kiemo sienai. Ji įreng-
ta ant medinių konstrukcijų. Pirmasis skriemulys (einant iš kairės 
dešinėn) diržine pavara suka piklių, pakabintą pastogėje. Antrasis 
skriemulys sukamas 12 AJ galingumo žibalinio variklio.141 Trečiasis 
skriemulys diržine pavara suka valcus. Ketvirtasis per kampinių 
krumpliaračių porą suka iš apačios 1,0 m skersmens girnas.142 Ašis 
įrengta su trimis guoliais medinėse atramose. 

Motorinė prišlieta galu į medinę malūno sieną. Visos keturios 
motorinės sienos mūrinės, motorinė 3,5 × 4,8 m dydžio, o aukštis 
brėžinyje neparodytas. Motoras per mėnesį sunaudoja 350 kg žibalo.143 

Malūno brėžiniai gan schemiški ir maišų pakėlimo mechanizmo 
jame nebuvo arba tik jis neparodytas. Jei jo nebuvo, tuomet maišus 
reikėjo nešti – pirmiausia užnešama ant girnų aikštelės, toliau laip-
tais į pastogę; tą rodo pastato pjūvis, tačiau pastato pastogės plane 
piltuvės neparodytos. Neparodytas ir kaušinis elevatorius, bet, matyt, 
jis buvo, nes kaip kitaip miltai galėjo patekti pikliun. 

Taigi grūdai pilami pastogėje į piltuvę, iš ten per grūdų įbėrimo 
mechanizmą patenka į girnų prapiestę. Grūdai iš prapiestės patenka 
tarp stovinčios ir besisukančios girnapusių ir iš čia grūdai jau miltų 
pavidalu patenka į kubilo ertmę aplink besisukantį girnakmenį ir 
išstumiami į rankovę, o iš jos – į maišą. 

Valcuojant grūdai užkeliami į pastogę, iš ten per piltuvę supilami 
į valcus, besisukant valcų velenams, grūdai sutraiškomi ir per ran-

140 Ten pat, l. 8.
141 Ten pat.
142 Ten pat, l. 10.
143 Ten pat, l. 8.
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kovę patenka į kaušinį keltuvą ir kaušeliais, pritvirtintais 
prie judančio diržo, keliami į viršų. Viršuje patenka į 
besisukantį cilindrą ir išsijojami frakcijomis, o iš pikliaus 
patenka į maišus. Tas procesas gali būti kartojamas. 

Malūno planą parašais tvirtina apskrities statybos 
komisijos pirmininkas, apskrities technikas, apskrities 
gydytojas (visų trijų parašai neišskaitomi – E. J. M.). 
Šakių apskrities statybos komisija planą peržiūrėjo ir 
patvirtino 1926 m. sausio 12 d., o kovo 6 d. patvirtinta 
pažymint, kad planas atitinka leidimą Nr. 2758, išduotą 
1926 m. kovo 6 d. Kas planą parengė – nenurodyta. 
Savininkas pasirašo „R. Šileris“ raštingo žmogaus braižu. 

Adomo Vosylaičio vėjo malūnas Pentiškių kaime, Griš-
kabūdžio valsčiuje

Pentiškių kaime 1923 m. buvo 50 kiemų ir 354 gy-
ventojai.144

Vėjo malūnas pastatytas Adomo Vosylaičio žemėje, 
Pentiškių kaime. Malūnas aprašytas pagal „malūno statybos 
leidimo išgavimo medžiagą“.145 Iš dokumentų146 matome, kad 
1933 m. Adomas Vosylaitis perkels malūną iš Pentiškių 
kaimo į Griškabūdį, laikydamasis leidimo Nr. 9597, iš-
duoto 1928 m. liepos 27 d. Leidimą pasirašė 
finansų ministras Juozas Tūbelis ir Prekybos 
departamento direktorius J. Norkaitis. 

70 pav. A. Vosylaičio vėjo malūno planas

71 pav. A. Vosylaičio vėjo 
malūno kinematinė schema

144 Lietuvos apgyvendintos vietos, ten pat.
145 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 962.
146 Ten pat, l. 4.
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Malūno plane (70 pav.) pateikta fasadas, pjūvis, pirmojo, antrojo 
ir trečiojo aukštų bei kepurės sijų planai.147 Planai 1:100 mastelio, 
situacijos plano mastelis 1:1 000. 

Iš 9 lapo matome, kad malūno sklypas 35 × 48 m dydžio148 
prie Rogupių kelio. Sklypas rytuose ribojasi su Galinskio Srols-
kio žeme, šiaurėje – su Frico Albrato žeme, šiaurės rytuose – su 
Rygiškių Jono gatve, pietuose – su Antano Muraškos žeme, piet
ryčiuose ir pietvakariuose – su Gustavo Lukošaičio žeme. Planą 
braižė diplomuotas inžinierius A. Aleksandravičius (Vidaus reikalų 
ministerijoje jo regist racijos numeris 32) ir technikas V. Puskunigis 
1933 m. spalio 10 d. 

Malūnas medinis, griautinis, nupjautinės aštuonkampės piramidės 
pavidalo, kuri užbaigta kepure su sparnais (sparnai metalinėje kryž-
moje pavaizduoti tik du ir schemiškai). Malūnas stovi ant stulpinių 
mūrinių pamatų. Malūnas su apeigos tilteliu, kurio grindų sijų galai 
paremti įžambiai atramomis.

Malūno sienų trapecijos lygiakraštės. Pirmajame aukšte jos tarp 
lygiagrečių 8, 9 m sienų. Pirmojo aukšto aukštis – 3,27 m. Jame stovi 
3 m ilgio, 1 m pločio ir 1,3 m aukščio (neįskaitant kojų) piklius. 
Palubėje įrengtas statvolio guolis, į kurį remiasi statvolio apačia 
su krumpliaračiu. Tai retas atvejis, kai statvolis prasideda pirmojo 
aukšto palubėje, o ne nuo pirmojo aukšto grindų. Šiame aukšte 
dvejų girnų stovai. Ant statvolio didysis krumpliaratis (71 pav.), 
jis suka verpstės cilindrinį krumpliaratį. Su pastaruoju kontaktuoja 
cilindrinis krumpliaratis, sukantis ašį, kurios apačioje įrengtas kūginis 
krumpliaratis, besiliečiantis su kitu kūginiu krumpliaračiu, esančiu 
ant gulsčios ašies, kurios galas išvestas už malūno sienos, ant jos 
įtaisytas skriemulys, galintis sukti išorėje kokį nors mechanizmą. Į 
pirmojo aukšto grindis remiasi keltuvo apačia. Pirmajame aukšte dvejos 
durys priešpriešinėse sienose ir vieni laipteliai prie vienerių durų. 

Antrajame aukšte dvejos girnos, mašina grūdams valyti, mašina 
kruopoms grūsti, keltuvo kreipiamosios, centre įtaisytas statvolis. Iš 
antrojo aukšto dvejos durys išeiti į tiltelį. Tiltelis aptvertas tvorele, 
kad aptarnaujantieji galėtų laisvai aptarnauti malūno sparnus. 

Trečiajame aukšte įrengtos piltuvės grūdams į girnas pilti arba 
į kruopinę tiekti. Trečiasis aukštas yra 2,07 m aukščio. 

Ketvirtasis aukštas skirtas malūno ir kepurės sujungimui aptar-
nauti. Jis yra 1,5 m aukščio. Kepurės aukštis – 3 m. Ketvirtajame 
aukšte atstumas tarp priešpriešinių sienų yra 5,5 m. 

Tarp trečiojo ir ketvirtojo aukštų ant statvolio įtaisytas krump
liaratis, sukantis krumpliaratį, įtaisytą ant gulsčios ašies. Ant tos 
pačios ašies įtaisytas varomasis skriemulys, kuris diržine pavara suka 
keltuvo veleną. Ant statvolio viršaus įtaisytas kampinis krumpliaratis, 
kuris kontaktuoja su sparninio veleno krumpliaračiu. Krumpliaračio 
stabdys neparodytas. 

Kepurės apgręžimo mechanizmas krumpliaratinis. Kepurėje įtai-
sytas grandine sukamas skriemulys. Jis daugiapakope pavara suka 
krumpliaratį, kuris rieda per krumplėtą malūno kaklą ir palaipsniui 
suka kepurę su sparnais prieš vėją. 

Iš antspaudo ant plano matome: „Šis planas atitinka leidimui, duotam 
1927 m. liepos mėn. 21 d. pagal 9597 Nr.“ Už Prekybos departamento 
direktorių pasirašo inž. V. Ruškevičius.

147 Ten pat, l. 18.
148 Ten pat, l. 9.
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* * *
Prie didesnių gyvenviečių, prie svarbesnių vieškelių, plentų buvo statomi 

komerciniai malūnai, pavyzdžiui, Blukiškiuose prie plento 3 malūnai, nuo Sintau-
tų į rytus – 5 malūnai. Kurie ūkininkai turėjo daugiau žemės, malūnus statėsi 
savo ūkio reikmėms, bet sumaldavo ir kaimynams. Komerciniuose malūnuose 
daugiau įdiegiama technikos – valcai, plokščiasiečiai, elevatoriai. Juose taikoma 
ir sudėtingesnė technologija, pavyzdžiui, Vosylaičio motoriniame malūne buvo 
ketinama įrengti plokščiasietį. Aprūpinant geros kokybės miltais, jau nepakakdavo 
miltų keitimo punktų ir verslininkai stengėsi įrengti valcinius malūnus. Brangių 
įrengimų, tokių kaip valcai, įdiegimas buvo ribojamas, atsižvelgiant į valcinių 
malūnų tinklą. Ne viename malūne, pavyzdžiui, Antano Rinkevičiaus kepurinia-
me vėjo malūne Birštonų kaime ar Juozo Mockeliūno motoriniame malūne buvo 
draudžiama statyti valcus. Valstybė kišosi į tą reguliavimą todėl, kad nebūtų be 
reikalo švaistomos verslininkų malūnininkų lėšos, kad nebūtų skatinama bepras-
mė, nepamatuota konkurencija. Kartais vietiniai verslinininkai ir vietos valdžia 
stengėsi įrodyti, kad valcai reikalingi. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos Prekybos departamentas (Pramonės skyrius) rašte Nr. 9026, rašytame 
1939 m. gegužės 23 d. finansų ministrui, sako, kad Kazys Skinkys iš Tupikų kai-
mo Žvirgždaičių valsčiuje numato savo malūne statyti vienerius valcus, vienerias 
girnas ir piklių. Pagal Žvirgždaičių valsčiaus savivaldybės pažymėjimą artimiausi 
valciniai malūnai yra: Naumiestyje – 11 km atstumu nuo Tupikų kaimo, Griška-
būdyje – 12 km, Sintautuose – 14 km, Tilčiuose – 16 km. Žvirgždaičių apylinkei 
jie sunkiai prieinami ir vietos gyventojams sudaro daug nepatogumų. 

„Esantis Žvirgždaičiuose miltų mainymo punktas, į kurį miltus 
stato Naumiesčio malūnas, nepajėgia patenkinti vietos reikalavimų 
...Savivaldybės nuomone, Tupikuose valcinis malūnas yra labai 
pageidautinas.“

Girnos, meistrai, projektuotojai, pateikėjai
Populiariausios girnos buvo 4 pėdų, t. y. 1,22 m. Girnas liedavo keliaujantys 

meistrai arba malūnininkai ar malūnų savininkai, arba pirkdavo lietines girnas 
Kaune ar Karaliaučiuje, kaip kad būdavo reklamuojama spaudoje (72, 73, 74 pav.). 
Girnas iškaldavo patys malūnininkai su pirktiniais ar savadarbiais girnakaliais.

Malūno projektas dažnai būdavo kaip fiksuojantis padėtį ar kaip priemonė, 
kurią būtų galima naudoti kaip pavyzdį. Vėjo malūnų brėžiniai per daug sche-
miški, kad pagal juos būtų galima pastatyti malūną be malūno meistrų. Juolab 
kad nėra detalizuotų malūno mazgų. Pateikėjų teigimu, malūnų meistrai turėdavo 
pasigaminę mazgų šablonus ir dirbdavo pagal juos tiek ręsdami malūnų griaučius, 
tiek gamindami jiems įrengimus. 

Malūnų brėžinius braižydavo statybos technikai, kurie dažnai užimdavo 
apskrities statybos techniko postą. Toks technikas buvo M. Žitkus, kuris pasira-
šinėdavo su įvairiomis pavardės galūnėmis. Jis yra pasirašęs ant Jono Balsio iš 
Užsienių kaimo, Onos Jablonskienės iš Šakių, Otto Kyno iš Daugėliškio kaimo, 
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A. Noliaus iš Lukšių kaimo, Antaninos 
Spurgienės iš Šunkarių kaimo, Šakių 
bendrovės „Vienybė“ malūnų projektų 
ar brėžinių. Jo brėžiniai ne itin geros 
kokybės, tačiau projektai būdavo greitai 
suderinami, matyt, dėl to, kad jis buvo 
ir Šakių apskrities statybos komisijos 
technikas. 

Susisiekimo ir statybos technikas 
Borisas Lenčevskis Vidaus reikalų mi-
nisterijos Statybos inspekcijoje įregis-
truotas 174 numeriu. Jis rengė Lukšių 
miestelio P. Gudiškio motorinio malūno 
(1927 m.), Bridžių kaimo J. Mockeliūno 
motorinio malūno (1932 m.), Bliuviškių 
kaimo M. Lango motorinio malūno 
(1936 m.), Birštonų kaimo A. Rinkevi-
čiaus vėjo malūno (1938 m.), Šukėtų 
kaimo B. Didžbalio garinio malūno su 
linamyne, Tupikų kaimo Kazio Skinkio 
motorinio malūno brėžinius. Borisas 
Lenčevskis 1937 m. buvo Šakių apskri-
ties savivaldybės statybos technikas.149 
Apie jį daugiau duomenų tiriamosiose 
bylose nepavyko rasti.

Keletą projektų parengė civilinis 
inžinierius S. Fedoravičius, diplomuo-
tas Belgijoje, įregistruotas Vidaus rei-
kalų ministerijos Statybos inspekcijoje 
numeriu 8933, diplomuotas statybos 
inžinierius A. Aleksandravičius, gyve-
nęs Šakiuose, po vieną projektą – in-
žinierius Adolfas Abromavičius, inž. 
Karolis Andersenas, inž. Kantautas ir 
architektas Karlas Augustas (Karl Au-
gustus). Brėžinius braižė keletas tech-
nikų – B. Draugelis, V. Puskunigis, 
Tamašauskas. Reikia pažymėti, kad in-
žinierių projektai parengti geriau nei 
technikų, tačiau jie jų parengė mažiau, 
galima spėti, kad savo darbą jie vertino 
brangiau. Beje, Fedoravičius projektavo 
abu elektrinius malūnus. Dar į akis krito 
tai, kad minėti technikai ir inžinieriai 
buvo vietiniai, matyt, ne tik dirbo, bet 

73 pav. Variklių fabriko reklama. Iš tarpukario 
Lietuvos spaudos

72 pav. Malūnų ir kt. reklama. Iš tarpukario 
Lietuvos spaudos

149 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 2015, l. 4.
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ir gyveno Šakių apskrityje. Tuo jie irgi išsiskiria iš kitų Lietuvos vietovių, kur 
būdavo pasitelkiami inžinieriai ir iš kitų, didesnių, miestų. 

Malūnų meistrai 
(informacija iš pateikėjų, dokumentais nepatvirtinta)

Daugelis meistrų turėjo savo malūnus ir, užsakovų pakviesti, eidavo staty-
ti ar remontuoti kitus malūnus. Pagalbiniai darbininkai statant ar remontuojant 
malūnus buvo paprasti valstiečiai.

Apskritai malūnininkai buvo žmonės, linkę prie meistrystės. 
Ne visų meistrų ar malūnininkų vardai (ar pavardės) išsaugoti žmonių 

atmintyje. Suminėsim nors dalį jų – tai tie, apie kuriuos pasakojo pateikėjai, arba 
tie, kuriuos dar teko laimė apklausti. 

Karolis Benderis iš Pílviškių statė malūnus Pentíškiuose, Gríškabūdyje, Til-
čiuose, Paluobiuosê (pirmasis Paluobiÿ malūnas ~1923 m. buvo parduotas Miliušiui, 
gyvenusiam už Sutkÿ). Albertas Briuderis iš Žeimių kaimo – universalus meistras, 
jauniausias iš keturių brolių. Tie trys broliai – Juozas, Jurgis ir Jonas – irgi buvo 
malūnininkai ir meistrai. Juozas turėjo malūną Bridžių kaime, Jurgis – Bridžių 
kaime, Jonas – Na÷miestyje. Grigutis nuo Gríškabūdžio, Kuncaitis iš Plyniÿ, 
Maksvytis – Paluobių malūno savininkas, Matusevičius – įrangos meistras, Pušas 
Šakiuose, Senkevičius, statęs Stepõnkiškio malūną, Staugaitis, Rožanskis – meistras 
iš Kri¾kų, Vasiliauskas iš Paluobių, Vosylius nuo Griškabūdžio. 

Pateikėjai
Pagrindiniai pateikėjai – Sintautų malūnininkas Juozas Bubilaitis iš 
Balíškių kaimo, gimęs ~1916 m., žinojęs plataus arealo malūnų būklę ir 
istoriją, inspektavęs daugelį malūnų. 
Albertas Briuderis, gim. 1903 m., malūnininkas ir malūnų meistras, 
Žeimiÿ kaimas. 
Irma Čepulienė, gim. 1960 m., malūnininko Juozo Murausko giminaitė.
Antanas Dovydaitis, gim. 1907 m. Nuo 1945 m. malūnininkas, gyv. Griš-
kabūdyje. Užrašė E. J. Morkūnas 1977 m. liepos mėn. 
Juozas Eidukaitis, Varnašilio kaimas netoli Liepalótų.
Antanas Grigaitis, malūnininkas, Šakiai.
Jokūbas Jankūnas, gyv. Miliškių k. Užrašė E. J. Morkūnas 1988 m. 

74 pav. Akcinės 
bendrovės „Nemunas“
reklama. Iš tarpukario 
Lietuvos spaudos
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Marcelė Ona Maksvytienė, gim. 1899 m. Užrašė E. J. Morkūnas 1979 m.
Juozas Matusevičius, gim. ~1908–1909 m., malūnininkas.
Mickevičius, malūnininkas.
Aleksandras Rubikas, gim. 1908 m., malūnininkas, Sintautai.
Irena Saulutė Špakauskienė, gim. 1928 m., gyv. Kaune.
Antanas Vedegys, gim. 1902 m., malūnininkas, Vedegiškių kaimas. 
Petras Venys, gim. 1907 m., malūnininkas, Liepalótų kaimas. 

Pabaigai
Apžvelgus tyrinėjamojo arealo archyvinę medžiagą, galima padaryti išvadą, 

kad patentus malūnams malūnų savininkai išsiimdavo stiprėjant Lietuvos valstybei, 
kai dažniau ir griežčiau buvo tvarkomas leidimų išdavimas. Atsikūrus Lietuvos 
valstybei, Atstatymo komisija, siekdama pramonės augimo, iš pradžių ne taip reikliai 
žiūrėjo į projektuojamų ar veikiančių malūnų darbo saugą, priešgaisrinę apsaugą ar 
higieną. Iki 1925–1926 metų verslininkai nelabai kreipė dėmesį į palyginus silpnos 
ir net keliais frontais kovojančios valstybės administracijos nurodymus. Administ
racija buvo priversta imtis griežtesnių priemonių, net iki įmonės sustabdymo150, 
kol nebus išsiimti reikiami dokumentai, atliktos reikiamos procedūros. 

Procedūros buvo paprastesnės nei Rusijos imperijos. Reikėjo parašyti pareiš-
kimą, užpildyti Klausimų lapą ir pateikti tris projekto egzempliorius apskrities 
Statybos komisijai. Apsvarsčiusi dokumentus, Komisija pateikdavo savo sprendimą 
Prekybos ir pramonės departamentui. Pareiškėjams sumokėjus rinkliavas, Depar-
tamentas išduodavo leidimą, kartais nurodydamas ir leidimo išdavimo sąlygas, 
pavyzdžiui, įsakmiai drausdamas valcų statymą. Pradedant statybas ir paleidžiant 
malūną, turėdavo būti Statybos komisijos atstovas. Legalizavus malūno veiklą, 
tekdavo mokėti verslo mokesčius. Matyt, tie mokesčiai atgrasindavo malūnų sa-
vininkus susitvarkyti leidimą malūno eksploatacijai. O pastačius malūną, kartais 
būdavo pateikiami formalūs malūno „projektai“.

Iki 1925 m. išduotų leidimų rasta tik trys. 1925–1935 m., t. y. per dešimt
metį, jų padaugėjo iki dvidešimt, po 1935 m. per 5erius metus jų išduota aštuoni. 
Jei ne karo nuojauta, tikriausiai leidimų būtų išduota daugiau. 

Informaciniuose leidiniuose malūnų rasime kur kas daugiau nei pavyko rasti 
archyvinių bylų (žr. 3 priedą). Bet net ir informaciniuose leidiniuose malūnų ar kitų 
pramonės įmonių buvo mažiau nurodyta nei realiai jų buvo, nes adresų knygose 
savininkų duomenys skelbiami laisvanoriškai. Lyginant su rastomis archyvinėmis 
bylomis, malūnų daugiau nurodyta ir topografinėje medžiagoje (žr. 2 priedą). 
Remiantis topografine medžiaga, sunkiau nustatyti malūno adresą ir savininką, 
todėl, lyginant duomenis, gali atsirasti nesutapimų.

Archyvinių bylų iš tiriamojo arealo pavyko rasti 27, iš jų 9 vėjo malūnai: 
Juozo Domeikos, Prano Kuro, Augusto Cakryzos, Otto Kyno, Antano Rinkevičiaus, 
Martyno Rinkevičiaus, Antaninos Spurgienės, Alberto Ešiaus ir Adomo Vosylaičio. 
Visi šie vėjo malūnai vieno tipo – kepuriniai, apgręžiami krumpliaratine pavara, 
išskyrus Martyno Rinkevičiaus, kuris buvo apgręžiamas grąžulu, dauguma šių 
malūnų su dvejomis girnomis, su pikliais ar kruopinėmis. Iš rastų ir peržiūrėtų 
27 bylų aiškėja, kad leidimų kepuri-
niams malūnams daugėja – jų buvo 150 LCVA, f. 388, a. 2a, b. 288, l. 26.
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per 10. Be to, iš jų buvo keli, pritaikyti dirbti su motoru ir įvardijami kaip vėjo 
motoriniai malūnai. Iki 1925 m. rastas vienas veikiantis didelis malūnas, varo-
mas garo mašina. Po 1925 m. nebenaudojamos garo mašinos, daugėja motorinių 
malūnų. 1925–1940 m. buvo išduoti 28 leidimai malūnams veikti. Vėjo malūnai 
tobulėjo. Kepurės apgręžiamos jau ne grąžulu, bet krumpliaratine pavara. Krum-
pliaratinės pavaros plito, nes joms pagaminti reikėjo ir mažiau miško medienos, 
o pati kepurė buvo lengviau apgręžiama. 

Jau nuo 1916 m. malūnus bandoma naudoti elektros gamybai. Elektra pirmiau-
sia buvo naudojama malūnams, artimiausiems kaimynams, kaimams, miesteliams 
apšviesti, galiausiai malūnų girnoms sukti. Pažymėtina, kad 1938 m. tiriamajame 
areale jau buvo du elektra varomi malūnai. Pirmasis priklausė R. Milerienei, ant
rasis – I. Skrinupskiui. Taigi daugiausia rasta motorinių malūnų bylų. Motoriniai 
malūnai būdavo su vieneriomis girnų staklėmis arba su stacionariai įtaisytomis 
girnomis, kurių skaičius svyravo nuo 1 iki 3. Populiariausios šiame areale 4 pėdų 
(~1,22 m) girnos. Jas liedavo keliaujantys meistrai ar patys malūnininkai, arba 
malūno savininkai pirkdavo lietines girnas Kaune ar Karaliaučiuje, arba pirkdavo 
visas malūno girnų stakles, kaip kad būdavo reklamuojama tarpukario spaudoje. 
Malūnų varikliai, priklausomai nuo atliekamų darbų, buvo nuo 16 AJ iki 50 AJ 
galingumo. Ne visų variklių nurodomos firmos, tikslus galingumas, gamybos 
metai. Vienas variklis pažymėtas, kad pirktas ne naujas. Nurodomas kuras, kuro 
išlaidos, tačiau dažnai nenurodoma, per kurį laiką sunaudotas vienas ar kitas 
kuro kiekis. Keistas atvejis, kai nurodoma, kad 8 AJ garo mašina pakeičiama kelis 
kartus galingesne (45 AJ), o kuro sunaudojimas pateikiamas toks pat. Gal tai tik 
klaida. Kai kurie motoriniai malūnai kombinuoti su kitomis verslo rūšimis – lent-
pjūvėmis, aliejinėmis ir panašiai.

Architektūriniu požiūriu vėjo malūnai buvo Suvalkijos lygumų puošmena, 
ką vargu ar būtų galima pasakyti apie motorinius malūnus. Motoriniai malūnai 
neturi kokių nors ryškesnių bruožų, tai dažniausiai dviejų aukštų pastatas, apli-
pintas priestatėliais, neaptikta turimoj medžiagoj statinių su prielipais antrajame 
ar trečiajame aukšte maišams užkelti. Čia maišų užkėlimo mechanizmai virviniai 
(lenciūginiai), įrengti malūno viduje, maišų užkėlimai su platformomis – taipogi 
malūno viduje. Šiame regione jau esama elevatorių. Iš išorės malūnas skiriasi 
nuo kitų pastatų tik stogo paaukštinimais tose vietose, kur įrengtas plokščiasietis. 
Šiame areale buvo daugiau malūnų su ertikiais. Bet ertikiai šiame regione būdingi 
ir gyvenamiesiems namams. Langai gamybiniuose pastatuose dažniausiai būna 
daugiarūčiai. Motoriniai malūnai dažnai paskęsta tarp kitų sodybos pastatų. Prie 
malūnų esančios lentpjūvės išsiskiria neaukštomis ilgomis stoginėmis, po kuriomis 
yra gateriai, obliavimo staklės, diskiniai pjūklai. 

Ketvirtajame dešimtmetyje malūnuose daugėjo technikos, buvo labiau rūpina-
masi darbo sauga, didesnis dėmesys kreipiamas į sanitariją ir higieną, gerinamos 
darbo sąlygos.

Sovietų Sąjungos visa naikinanti Lietuvos okupacija ir prasidėjęs karas 
sulėtino malūnininkystės vystymąsi. Tačiau amerikiečių 1944 m. žemėlapyje dar 
pažymėti 75 malūnai. 
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Šiame straipsnyje išnagrinėti malūnai sudaro nedidelį visų malūnų procentą, 
tačiau jie pakankamai ryškiai parodo nagrinėjamojo laikotarpio malūnų statybą 
ir malūnininkystę.

1 priedas

„Карты Ковенской, Виленской, Сувалкской губ. и смежных територий“, 
Мoсква, 1913, 12 eilė, 2 lapas

Vieta Malūnų skaičius

Ašmoniškių k. Būblelių vls. 1

Bliuviškių k. Būblelių vls. 1

Tupikų k. Žvirgždaičių vls. 1

Ąžuolupio k. Šakių vls. 2

Baltkojų k. Šakių vls. 1

Bridžių k. Šakių vls. 2

Gotlybiškių k. Slavikų vls. 2

Mažųjų Gotlybiškių k. Slavikų vls. 1

Naudžių k. Sintautų vls. 2

Ožkinių k. Lukšių vls. 1

Panovių k. Būblelių vls. 1

Pusdešrių k. Šakių vls. 2

Rėžgalių k. Slavikų vls. 2

Skaistgirių k. Sintautų vls. 3

Šakiai 1

Šilgalių dv. Slavikų vls. 1

Totorviečių k. Būblelių vls. 1

Ūsų k. Lukšių vls. 2

Zyplių dv. Lukšių vls. 1

Iš viso 28

2 priedas

Vėjo malūnai tirtame ariale 1944 m. žemėlapyje „Naumiestis Lithuania“*

Vieta Malūnų skaičius

Ašmoniškiai 1

Ąžuolupiai 1

Barokai 1

Bridžiai (Išdagai) 3

Balseliškiai 1

Bliuviai 2

Buktiškiai 4

Duobiškiai 1

Gabartai 1

Griškabūdis 2

Gabijoniai 1

Janukiškiai 1

* http://www.mapy
wig.org/m/allied/
ams_gsgs_central_
europe_100k//ams_
m651s_gsgs_4416_
poland_100k_h17_
naumiestis_1944.jpg
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Vieta Malūnų skaičius

Jurbūdžiai 1

Juškakaimiai 1

Kampiniai 1

Katiliai 2

Kaukokalnis 5

Keturnaujiena 1

Kiaulupiai 4

Kubilėliai 1

(Kubiliškiai) Ožkiniai 1

Pakorbūdžiai 1

Panoviai 2

Paspirgėliai 1

Pentiškiai 1

Piečiškiai 1

Plyniai (Švediškiai) 3

Pranskabūdžiai 3

Rogupiai 2

Skaistgiriai 4

Skardupiai 1

Skirkiškė 1

Skrynupiai 1

Suodžiai 2

Suopiai 1

Striupai 1

Šakiai 4

Šukėtai 2

Trakiniai 1

Vaitikai 1

Žardeliai 4

Žvediškiai 2

Iš viso 75

3 priedas

Tyrinėto arealo malūnai ir jų savininkai 1931 metų duomenimis 
(iš statistinio leidinio „Visa Lietuva“)* 

Garo malūnai:

Jablonskienė Ona Šakiai

Motoriniai malūnai:

Feldšteinas A. Meištų k. Būblelių vls.

Garborskis Dovydas Sintautų k. Sintautų vls.

Grigaitis Juozas Janukiškių k. Žvirgždaičių vls.

Kaptainis Eduardas Vyšpinių k. Žvirgždaičių vls.

Kaptainis Gustavas Barzdų k. Barzdų vls.

(tęsinys)

* Visa Lietuva, Informa-
cinė knyga 1931 m., 
Kaunas, 1932, p. 365–
366.
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Kleišteinas D. ir Zimzonas J. Meištų k. Būblelių vls.

Krikštolaitis Jonas Išdagų k. Sintautų vls.

Nolius Albertas Lukšių k. Lukšių vls.

Norilaitis Adomas Pentiškių k. Griškabūdžio vls.

Rinkevičius Viktoras Kampinių k. Griškabūdžio vls.

„Siesartis“ Bvė Striūpų k. Šakių vls.

„Vienybė“ Bvė Šakiai

Vosylaitis Adomas Griškabūdžio k. Griškabūdžio vls.

Žibas Juozas Tarpučių k. Būblelių vls.

Žukaitis V. Žvirgždaičių k. Žvirgždaičių vls.

Vėjo malūnai:

Adomaitis Juozas Suodžių k. Būblelių vls.

Aleksas Antanas Plynių k. Lukšių vls.

Bacevičius Pranas Suodžių k. Būblelių vls.

Baltrušaitis Antanas Rogupių k. Griškabūdžio vls.

Cakryzas Augustas Pranskabūdžių k. Žvirgždaičių vls.

Dailidė Justinas Giedraičių k. Šakių vls.

Dėdinas P. Mureikių k. Griškabūdžio vls.

Domeikis Juozas Išdagų k. Sintautų vls.

Duoba Juozas Veršių k. Sintautų vls.

Elys Gustavas Duobiškių k. Sintautų vls.

Ešius Albertas Briedžių k. Sintautų vls.

Isokaitis Jurgis Blukiškių k. Būblelių vls.

Jasiutynas Juozas Bliuviškių k. Griškabūdžio vls.

Kalvaitis Juozas Katilių k. Šakių vls.

Kerutis Juozas Meištų k. Būblelių vls.

Kriauza Juozas Nartų k. Šakių vls.

Kromas Adomas Bliuviškių k. Griškabūdžio vls.

Kuras Jonas Vinkšnupių k. Griškabūdžio vls.

Kuras P. Kiaulupių k. Sintautų vls.

Kutas Antanas Skardupių k. Sintautų vls.

Kynas Otto Daugeliškių k. Šakių vls.

Maksvytis Antanas Paluobių k. Griškabūdžio vls.

Marcinkevičius Juozas Verpikų k. Griškabūdžio vls.

Matusevičius J. Švediškių k. Lukšių vls.

Mercaitis Juozas Kuprių k. Lukšių vls.

Murauskas Juozas Griškabūdis

Staugaitis Jonas Valių k. Žvirgždaičių vls.

Sutkus Stasys Užsienių k. Būblelių vls.

Uogintas Vincas Skaistgirių k. Sintautų vls.

Valaitis Juozas Katilių k. Griškabūdžio vls.

Vanagaitis Juozas Katilių k. Griškabūdžio vls.

(tęsinys)
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