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Partizaninis ginkluotas pasipriešinimas  
ir jo slopinimas Kupiškio valsčiuje  
1944–1953 metais
Edita Jankauskienė

Išskirti atskiro Lietuvos krašto partizaninės kovos istoriją iš visoje Lietuvoje 
veikusių partizaninių junginių istorijos yra labai sunku. Administracinis Lietuvos 
suskirstymas dažnai nesutapo su partizanų junginių veiklos ribomis, partizanai 
neretai rinkdavosi geografinius orientyrus – upes, miškus. Dažnai keisdavo savo 
bazavimosi ir veikimo vietas, jungdavosi su kitose apskrityse ir valsčiuose veiku-
siais būriais, pereidavo į kitus junginius. Partizaninio karo pradžioje dalis Kupiškio 
apylinkių laisvės kovotojų priklausė 3-iajai Šiaurės LLA apygardai, kiti – LLA 
Vytauto apygardai bei savarankiškai veikusiam Albino Tindžiulio-Dėdės būriui. 
1947 m. gegužės mėn. įkūrus Algimanto apygardą, Kupiškio valsčiaus partizanai 
tapo sudėtine Šarūno rinktinės dalimi, Kupiškio apylinkės – apygardos centru, o 
netoliese esantis Šimonių miškas – pagrindine partizanų vadų susirinkimo vieta. 
1950 m. lapkričio mėn. panaikinus Algimanto apygardą, Kupiškio krašto partizanai 
prisijungė prie dar veikusių Vyčio ir Vytauto apygardų.

Šiame darbe daugiausia dėmesio bus skirta Kupiškio valsčiaus partizanams, 
tačiau neįmanoma nepaminėti ir kaimyninių apylinkių kovotojų, kurie neretai 
veikdavo ir Kupiškio valsčiuje, o kupiškiečiai būdavo jų būrių nariai. Kaimyninių 
apylinkių partizanų veikla visada buvo glaudžiai susijusi, jie priklausė tiems pa-
tiems partizanų junginiams, turėjo bendrą vadovybę ir tikslą – Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę.

Istoriografija, nušviečianti partizaninį karą Kupiškio valsčiuje, nėra tokia 
gausi kiek Suvalkijos ar Dzūkijos regionų, tačiau tyrinėta. Šiame straipsnyje remtasi 
istoriko Kęstučio Kasparo monografija, kurioje nagrinėjami pasipriešinimo kilimo 
veiksniai ir laisvės kovos partizaninio karo pradžioje (1944 m. vasarą–1946 m. 
pavasarį)1. Remdamasis gausia archyvine ir istoriografine medžiaga, autorius pa-
teikia išsamią informaciją apie lietuvių tautos pasirengimą priešintis, karo eigą 
pirmuoju periodu visoje Lietuvoje, taip pat ir Kupiškio valsčiuje. Apie Aukštaitijoje 
veikusių partizaninių dalinių organizacinę struktūrą rašoma kolektyviniame veikale 
„Lietuvos partizanai 1944–1953 m.“2, apie Šarūno rinktinės sukūrimą ir jos veiklą 
iki Algimanto apygardos įsteigimo – istoriko Gintaro Vaičiūno straipsnyje „Lietu-
vos partizanų Algimanto apygarda“3. 
Kupiškio krašto istorijai vertinga Onos 
Dapšytės-Kriukelienės dokumentinė 
kro nika4. Joje partizanų pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai ir jo slopinimas 
Kupiškio krašte chronologine seka pa-
teikiamas Lietuvos ypatingajame ar-
chyve (toliau – LYA) saugomų sovie-
tinių represinių struktūrų dokumentų 
pagrindu. Autorės parengtas išsamus 

1 Kasparas K. Lietuvos karas: antroji Sovietų Sąjungos 
agresija: pasipriešinimas: ofenzyvinės gynybos tarpsnis, 
1944 m. vasara–1946 m. pavasaris, Kaunas, 1999, 
p. 624.

2 Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevi-
čius B. Lietuvos partizanai 1944–1953 metais, Kaunas, 
1996, p. 494.

3 Vaičiūnas G. Lietuvos partizanų Algimanto apy-
garda, Darbai, Vilnius, 1996, nr. 2, p. 27–35.

4 Dapšytė-Kriukelienė O. Kupiškio krašto partizanai. 
1944–1953 m. dokumentinė kronika, Vilnius, 2013, 
p. 592.
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žuvusių, suimtų partizanų, ryšininkų ir jų rėmėjų sąrašas atspindi pasipriešinimo 
mastą Kupiškio apskrityje. Mokslinius straipsnius apie Kupiškio krašto partizanus 
yra publikavę istorikai Edita Jankauskienė5 ir Gintaras Vaičiūnas6.

Vertingas šaltinis yra Lietuvos ypatingajame archyve saugomi LSSR NKVD–
MVD, NKGB–MGB Panevėžio ir Kupiškio apskričių bei Kupiškio rajono skyrių 
dokumentai, kurie atskleidžia sovietinių represinių žinybų veiklą slopinant gin-
kluotą pasipriešinimą, agentų verbavimą, NKVD–MVD–MGB kariuomenės taktiką 
ir kovines operacijas prieš partizanus, atspindi komunistinės valdžios požiūrį į 
partizanų kovas. Kadangi Lietuvos laisvės kovotojai buvo pagrindinė kliūtis sovie-
tiniam režimui įtvirtinti, šiuose dokumentuose gausu informacijos apie partizanų 
struktūrų organizavimą, raidą ir karinę veiklą, vadus ir eilinius laisvės kovotojus. 
Informacijos kiekiu tai vertingas šaltinis, bet ne visuomet patikimas. Todėl kartu 
remdamiesi laisvės kovotojų, ryšininkų ir rėmėjų prisiminimais galime susidaryti 
gana objektyvų pasipriešinimo istorijos įvykių vaizdą Kupiškio valsčiuje.

Pasipriešinimo organizavimas ir okupantų  
veiksmai 1944–1946 metais
Pirmuosius partizanų būrius Lietuvoje organizavo antinacinių rezistencinių 

organizacijų, Šaulių sąjungos nariai, buvusios Lietuvos kariuomenės karininkai ir 
puskarininkiai. Svarbų vaidmenį organizuojant ginkluotą pasipriešinimą sovietams 
atliko Lietuvos laisvės armija (LLA) – karinė politinė organizacija, sukurta 1941 m. 
gruodžio 13 d. Turėjusi savo programą, statutus ir organizacinę struktūrą LLA jau 
nacių okupacijos pabaigoje buvo masiškiausia karinė jėga ir tapo pasipriešinimo 
iniciatore.

Aukštaitijoje laisvės kovotojai pradėjo organizuotis jau 1944 m. vasarą. Ku-
piškio valsčiuje patys pirmieji susikūrė Vytauto Sabulio (gyv. Biriečių k.), Vlado 
Kaladės-Generalisimus (gim. Kupiškio mstl.) ir Vytauto Greičiūno-Daktaro (gyv. 
Grauželiškių k.) būriai. V. Kaladės ir V. Greičiūno būriams priklausė Kupiškio 
valsčiaus partizanai Vladas Magila-Bimba (iš Kupiškio mstl.), iš Račiupėnų k. kilę 
Jonas Švelnys, Juozas Valiukas, Kazys Kriaučionis, iš Bertašiškės k. – broliai Petras, 
Albertas ir Juozas Apšegos, Alfonsas Petryla, Jonas Petryla, Naivių kaimo gyventojai 
Bronius Stančikas, Leonas Stančikas, Didžprūdžių – Petras Navarskas, Lukošiš-
kio – Antanas Musteikis, Radžiūnų – Povilas Švelnys, Grauželiškių – broliai Jurgis, 
Pranas ir Vytautas Minkevičiai (vėliau broliai legalizavosi), Algirdas Greičiūnas, 
Pašepečio – Leonas Tubelis ir Bronius Tubelis, Čiovydžių – Juozas Tamošiūnas, 
Stičkalnio – Jonas Biškauskas. Būriai laikėsi Šepetos, Virbališkių miškuose. Vlado 
Kaladės būrys iširo 1946 m. sausio mėn. Gyvakarų k. apylinkėse žuvus vadui.

1944 m. rudenį susibūręs Kupiškio vls. Biriečių k. gyventojo Vytauto Sa-
bulio-Vilko būrys bazavosi Biržų apskr. Vabalninko vls. ir šiaurinėje Kupiškio 
bei Šimonių valsčių dalyje, Suvainių, Noriūnų, Puponių, Svidenių kaimų apylin-
kėse. 1945 m. Vytauto Sabulio būryje 
buvo apie 50 partizanų iš Kupiškio vls. 
Daukučių, Biriečių, Suvainių, Vėžionių, 
Rudikėlių kaimų: Jonas Sabulis-Juodis, 
Petras Puzinas, Pranas Januška, Aleksas 

5 Jankauskienė E. Partizaninis ginkluotas pasiprieši-
nimas ir jo slopinimas Kupiškio krašte 1944–1953 m., 
Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, 2009, p. 331–358.

6 Vaičiūnas G. Kupiškio krašto partizanai, Kupiškio 
kraštas, Vilnius, 1997, p. 228–249.
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Navickas, Julius Petronis. Vytauto Sabulio partizanai palaikė ryšius su Vabalninko 
valsčiuje tuo metu jau veikusiais Albino Tindžiulio vadovaujamais partizanais. 
Kupiškio vls. Suvainių k. vykdavo būrių vadų susitikimai. Vienos V. Sabulio būrio 
grupės vadovas buvo Suvainių k. gyventojas Stasys Blieka, kurio vadovaujami 
partizanai laikėsi Kupiškio ir Vabalninko valsčiuose.

1944 m. rudenį susikūrė Petro Žiaugros, kilusio iš Kupiškio vls. Puponių k., 
būrys, kuriame buvo apie 20 partizanų iš Kupiškio (daugiausia iš Puponių k.) 
ir Skapiškio valsčių7. Veikė Skapiškio ir Kupiškio valsčiuose, slėpėsi Puponių k. 
Petras Žiaugra kartu su 3 savo būrio partizanais buvo nukautas 1945 m. sausio 
pradžioje Skapiškio valsčiaus teritorijoje. Kupiškio vls. Noriūnų k. gyventojo Vy-
tauto Januškevičiaus vadovaujamas būrys veikė Subačiaus ir Viešintų valsčiuose. 
V. Januškevičius buvo suimtas 1944 m. lapkričio mėn. ir nuteistas mirties bausme. 
Sušaudytas 1945 m. vasario 7 d.8

Kupiškio ir Skapiškio valsčių sandūroje, Virbališkių ir Vaduvų miškuose, 
nuo 1944 m. rudens veikė Juozo Mikėno-Žvirblio būrys. Į Kupiškio valsčių nere-
tai ateidavo Salamiesčio apylinkėse veikęs Antano Bielskio vadovaujamas Beržo 
būrys. Kai 1945 m. pradžioje būriui pradėjo vadovauti kpt. A. Tindžiulis-Dėdė, 
Antanas Bielskis tapo jo pavaduotoju9. 1945 m. prie A. Tindžiulio prisijungė Kosto 
Kaminsko ir Jono Šidlausko būriai. 1944 m. rudenį Zasinyčių miške iš aplinkinių 
kaimų susibūrė 20 žmonių Girelės būrys, vadovaujamas Povilo Dovainio, veikęs 
Vabalninko vls. Bakšėnų, Žilių, Žadeikių k., Kupiškio vls. Bertašiškės, Rudikėlių k.10 
Po 1945 m. sausio 18 d. Lamokų miške vykusių kautynių su NKVD kariuomene, 
kai žuvo didesnė dalis šio būrio partizanų, likę nariai prisijungė prie Tindžiulio 
junginio. Sujungęs šiose apylinkėse veikusius būrius, A. Tindžiulio junginys tu-
rėjo apie 200 partizanų, susiskirsčiusių į atskiras grupes, kurios veikė skirtingose 
apylinkėse11. Būriai veikė Kupiškio ir Vabalninko vls.: Didžprūdžių, Likalaukių, 
Bikonių, Gyvakarų, Antašavos, Salamiesčio k., Vosniūnų, Kiaulėdžių bei Skapiš-
kio miškuose. 1944–1945 m. žiemą laikėsi dideliu būriu prie Alizavos, paskiau 
pasitraukė nuo Kalnuočių iki Didžprūdžių k., palei Pyvesą. Vienam Tindžiulio 
būriui priklausančių grupių vadovavo iš Kupiškio vls. Likalaukių k. kilęs Vy-
tautas Vaitiekūnas. Nors jo grupė veikė Vabalninko vls., jai daugiausia priklausė 
kupiškėnai – 1945 m. jo būryje kovojo Vytauto brolis Tautvilis Vaitiekūnas, Juozas 
Laužikas, Vytautas Laužikas (kilę iš Kupiškio vls. Astravų k.).

Kupiškio apylinkių partizanų būrių formavimui įtakos turėjo į Aukštaitijos 
apylinkes nuleisti LLA desantininkai, 1944 m. pabaigoje–1945 m. pradžioje iš Vo-
kietijos į Lietuvą grįžę lietuvių kovotojai. Desantininkų grupės buvo sudarytos iš 
to paties krašto žmonių. Būdami LLA 
nariai ir abvero žvalgybinėse-diversi-
nėse mokyklose mokyti partizaninės 
kovos taktikos bei metodų, jie ėmėsi 
organizuoti pasipriešinimą savo apylin-
kėse. Daugelis desantininkų vėliau tapo 
Aukštaitijos partizanų junginių vadais 
(Stepas Girdžiūnas-Gegužis, Vladas Ja-
zokas-Petraitis, Antanas Starkus-Mon-

7 Tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 30563/3, 
l. 9–9 a. p.

8 LYA, f. K-1, ap. 58, b. 45580/3.
9 LSSR MGB Kupreliškio vls. poskyrio viršininko 
pažyma apie partizano Antano Bielskio šeimą, LYA, 
f. V-5, ap. 1, b. 38423, l. 16.

10 Aukštaitijos partizanų prisiminimai, sud. R. Kaunie-
tis, Vilnius, 1996, t. I, p. 485, 490.

11 LSSR MGB Vabalninko r. skyriaus viršininko pa-
vaduotojo 1950 m. rugpjūčio 30 d. pažyma, LYA, 
f. K-19, ap. 1, b. 1146, l. 62.
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tė). Pagrindinės desantininkų grupės buvo nuleistos 1944 m. pabaigoje–1945 m. 
pradžioje. Panevėžio apskrityje desantininkų grupės, vadovaujamos Antano Šilo-
Kovo, ltn. Stepo Girdžiūno-Gegužio ir Vlado Jazoko-Petraičio, pasirodė 1944 m. 
lapkričio–gruodžio mėn. 1945 m. sausio 21 d. Kupiškio apylinkėse netoli Salamiesčio 
nusileido Šimonių grupės desantininkai, vadovaujami ltn. Antano Gogelio12. Desan-
tininkų iniciatyva 1945 m. pradžioje buvo sukurtas vadovaujantis centras – 3-iosios 
Šiaurės LLA apygardos, atkuriant Panevėžio apygardą, štabas, vienijantis didesnę 
dalį Panevėžio apskrities būrių. Apygardos vadas buvo  S. Girdžiūnas-Gegužis, 
po jo žūties 1945 m. rugsėjo mėn. – V. Jazokas-Petraitis. Apygardos veiklos ri-
bos buvo Panevėžio apskrities valsčiai, tarp kurių tuo metu buvo ir Kupiškio, 
Subačiaus, Viešintų ir Šimonių apylinkės, užmegzti ryšiai su kitais Aukštaitijos 
partizanų daliniais. LLA kuopos minėtuose valsčiuose veikė jau 1944 m. pabaigoje. 
Subačiaus, Geležių ir Karsakiškio trikampyje veikė Lietuvos kariuomenės puskari-
ninkio Antano Birbilo-Baltušio vadovaujama kuopa. Jo iniciatyva buvo įkurti dar 
3 būriai,  iš kurių vienas, vadovaujamas Albino Sabaliausko-Markuškos, veikė 
Kupiškio ir Šimonių valsčiuose. 1944 m. gruodžio 22 d. kartu su kitais Ąžuolo 
būrio desantininkais Panevėžio apskr. Miežiškių apylinkėse nusileidęs puskarininkis 
Antanas Skupas-Bartulis, kilęs iš Subačiaus vls., – vienas pirmųjų partizanų būrio 
organizatorių Kupiškio valsčiuje. A. Skupas buvo A. Šilo-Kovo pavaduotojas, jo 
būrys veikė Kupiškio vls. Noriūnų, Aukštadvario kaimų apylinkėse, Noriūnų k. 
rajone turėjo įsirengę bunkerius. Laikėsi ne tik Kupiškio vls., bet ir Šimonių bei 
Svėdasų valsčiuose. Būryje buvo apie 30 partizanų13. A. Skupas ir A. Šilas-Kovas 
žuvo 1945 m. sausio 22 d. Subačiaus vls. Žaliojoje girioje. Šios karinės operacijos 
metu žuvo per 10 3-iosios Šiaurės LLA apygardos partizanų.

Kitas partizanų junginys, susiformavęs 1945 m. pradžioje ir suvienijęs Kupiškio 
apylinkių partizanus, buvo Šarūno rinktinė. Jos branduolį sudarė 1944 m. rugsėjo 
mėn. Troškūnų valsčiuje Antano Slučkos-Šarūno organizuotas partizanų būrys. Jau 
1944 m. pabaigoje čia veikė 5 būriai, turintys nuo 10 iki 20 partizanų. 1945 m. 
sausio mėn. apie 200 Troškūnų ir kaimyninių valsčių – Viešintų, Šimonių, Anykščių, 
Kavarsko – partizanų susirinko Troškūnų miške. Susirinkime buvo nutarta sudaryti 
LLA partizanų rinktinę, kurios pirmuoju vadu išrinktas Antanas Slučka-Šarūnas, 
štabo viršininku paskirtas ltn. Vacys Girdėnas-Lakūnas, vado adjutantu – Jonas 
Stanevičius-Dėdė Vaitkus. Nuo pat susikūrimo rinktinė priklausė LLA ir veikė kartu 
su 3-iąja Šiaurės Lietuvos LLA apygarda, palaikė ryšius su 1944 m. pabaigoje Pa-
nevėžio apskrities pietinėje ir Ukmergės apskr. šiaurės vakaruose susikūrusia Vyčio 
apygarda. Susikūrusi Šarūno rinktinė plėtė savo įtaką. Kai 1945 m. 3-ioji Šiaurės 
Lietuvos LLA apygarda patyrė daug nuostolių, kai žuvo dauguma jos vadovybės 
narių ir ji buvo išsklaidyta, Viešintų, Kupiškio, Šimonių, dalis Subačiaus, Raguvos 
valsčių partizanų jungėsi prie Šarūno rinktinės. Iki 1946 m. pavasario Šarūno rinktinė 
veikė savarankiškai, vasarą prisijungė 
prie 1945 m. rugpjūčio mėn. įkurtos 
4-osios LLA Vytauto apygardos (nuo 
1946 m. – 3-ioji LLA Vytauto apygarda). 

1944–1945 m. pradžioje partizanai 
stengėsi ilgiau išlaikyti savo rankose 

12 Kasparas K. Į tėvynę iš dangaus. Lietuviai desan-
tininkai 1944–1945 m., Laisvės kovų archyvas, Kaunas, 
1996, p. 28.

13 LSSR NKVD Panevėžio apskr. skyriaus viršininko 
1945 m. sausio 5 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1349, l. 214.
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krašto kontrolę, apginti gyventojus nuo okupantų. Pasipriešinimo pradžioje parti-
zanų junginiuose būdavo iki 200–300 partizanų. Tokie partizanų būriai nevengdavo 
atvirų kautynių su gausia represinių struktūrų kariuomene. Kupiškio krašte pati 
didžiausia koncentracija buvo Šimonių miške. 1945–1946 m. joje buvo susitelkę 
apie 200 partizanų. Atviri partizanų kovos veiksmai prieš okupantus daugiausia 
pasireiškė miestelių (valsčių centrų) puolimais ir ten įsikūrusių sovietinių valdžios 
įstaigų, dokumentų naikinimu, suimtųjų išlaisvinimu. Partizanai aktyviai priešinosi 
krašto sovietizacijos procesams: mobilizacijai į Raudonąją armiją, kolektyvizacijai 
ir kitiems sovietiniams pertvarkymams. 1944 m. gruodžio 15-osios, 1945 m. va-
sario 16-osios naktį Kupiškio m. telegrafo stulpai buvo apklijuoti atsišaukimais, 
raginančiais boikotuoti sovietinės valdžios veiksmus bei neiti tarnauti į sovietinę 
armiją14. Okupacinės valdžios rinkimų boikotas buvo vienas svarbiausių politinės 
kovos momentų pokario kovose. Gyventojus partizanai agituodavo nedalyvauti 
rinkimuose, rengdavo pasalas rinkimų organizatoriams, naikindavo balsavimo 
biuletenius. „Kas eis balsuoti – tas tautos išdavikas“ – skelbiama visuose Kupiš-
kio apskr. valsčiuose 1947 m. vasario mėn. išplatintuose atsišaukimuose15.

Didelis partizanų ir jų veiksmų skaičius buvo pagrindinė kliūtis okupaciniam 
režimui įtvirtinti, todėl kovai su jais SSRS metė dideles pajėgas. Kartu su komunistų 
partija pasipriešinimo slopinimą organizavo ir SSRS represinės struktūros – NKVD 
ir NKGB (nuo 1946 m. kovo 22 d. – MVD ir MGB), jų komisariatai Maskvoje ir 
filialai Vilniuje. Šie aparatai Vilniuje įsikūrė jau 1944 m. liepos viduryje ir, slo-
pindami partizaninį judėjimą, organizavo bendras represines akcijas. Pagrindinė 
partizaninio pasipriešinimo slopinimo vykdytoja buvo gausi NKVD–MVD–MGB 
kariuomenė. Įkandin Raudonosios armijos į Lietuvą atvyko 3-iojo Baltarusijos fronto 
užnugario apsaugos SSRS NKVD kariuomenė, kiek vėliau buvo atsiųstos dar dviejų 
frontų – 1-ojo Pabaltijo ir Leningrado frontų analogiškos grupuotės. Partizaninio 
karo laikotarpiu baudžiamąsias akcijas ir karines operacijas vykdė NKVD–MVD 
konvojinės kariuomenės pulkai, geležinkelių apsaugos, NKVD–MVD–MGB pasienio 
kariuomenės Lietuvos pasienio apygardos daliniai bei NKVD–MVD–MGB vidaus 
kariuomenės 4-osios šaulių divizijos, vadovaujamos gen. mjr. Vetrovo, pulkai. 
Apskričių centruose buvo dislokuoti pulkų štabai, valsčiuose – įgulos. Skirtin-
gu metu Kupiškyje ir jo apylinkėse buvo dislokuoti ir karines operacijas vykdė 
4-osios šaulių divizijos 25-asis, 137-asis, 261-asis, 262-asis, 285-asis, 353-iasis šaulių 
pulkai, NKVD kariuomenės 95-asis pasienio būrys. Kupiškyje beveik visą laiką 
buvo dislokuota įgula – bataliono štabas su kuopa (apie 100 kareivių). Į Lietuvą 
buvo siunčiami ir įvairių NKVD–MGB mokyklų kursantai. 1947 m. sausio mėn. 
Kupiškio valsčiuje veikė MVD Ordžonikidzės karo mokyklos 3-iasis divizionas. 
Mokyklos kursantai sausio 22 d. sušaudė niekuo dėtus Kupiškio valsčiaus Didžia-
graščių kaimo gyventojus P. Kiburį, 
Juknevičių ir Skaržų16.

Kovoje su partizanais svarbų vai-
dmenį atliko LSSR NKVD OBB (Kovos 
su „banditizmu“ skyrius) ir karinės 
kontržvalgybos „Smerš“ skyriai. Slo-
pinti pasipriešinimą Lietuvoje buvo 

14 LSSR NKVD–NKGB operatyvinės grupės Panevėžio 
apskrityje viršininko 1944 m. gruodžio 17 d. ataskai-
tinis pranešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1349, l. 135.

15 Partizanų vadovybės atsišaukimas „Tautiečiai“, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1192, l. 88.

16 S ta rkauskas J. Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 
1944–1953 metais, Vilnius, 1998, p. 220.
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formuojami NKVD–NKGB apskričių skyriai ir valsčių poskyriai, vadovaujami 
saugumo karininkų. Į Lietuvą buvo siunčiami kovos su ginkluotu pogrindžiu 
patirtį turintys saugumiečiai. Jau nuo 1944 m. liepos mėn. veikęs Kovos su ban-
ditizmu skyrius LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro Juozo Bartašiūno 1946 m. 
vasario 15 d. įsakymu buvo reorganizuotas į LSSR NKVD (nuo 1946 m. kovo 
mėn. MVD) Kovos su banditizmu valdybą (UBB). 1947 m. vasario 4 d. valdyba 
buvo perduota LSSR MGB, vietoj jos sudaryta LSSR MGB 2N valdyba. 

Nuo 1944 m. liepos mėn. pradėti kurti stribų būriai – dar viena ginkluota 
struktūra, kovojusi su partizanais ir sudaryta daugiausia iš vietinių kolaborantų. 
1945 m. pavasario pabaigoje Kupiškio vls. buvo 42 stribai.17 Remiantis archy-
viniais šaltiniais, 1946 m. liepos mėn. Kupiškio apskrityje dislokavosi 6 MVD 
karinės įgulos, valsčių poskyriuose dirbo 6 stribų būriai su 203 stribais18. 1947 m. 
vasario 17 d. duomenimis, MVD Kupiškio vls. poskyryje dirbo 36 stribai19. Kita 
kolaborantų grupė buvo sovietiniai partiniai aktyvistai, stribų paramos būriai, sa-
vigynos grupės, kurios sudarė tam tikrą okupantus palaikantį sluoksnį, padedantį 
įgyvendinti sovietizacijos procesus kaime. Kupiškio apskrityje 1946 m. liepos 1 d. 
stribų paramos grupėse buvo 88 žmonės, 1947 m. sausio mėn. duomenimis – 108 
sovietiniai aktyvistai20.

Siekdama kuo greičiau paralyžiuoti pasipriešinimą ir jį sunaikinti, okupaci-
nė valdžia visoje Lietuvoje jau 1944 m. rudenį pradėjo baudžiamąsias operacijas. 
Tai lietė ir partizanų šeimas, rėmėjus ir besislapstančiuosius nuo mobilizacijos. 
Kupiškio krašte tokios operacijos buvo vykdomos 1944 m. gruodį–1945 m. sausio 
mėn. NKVD duomenimis, 1944 m. gruodžio mėn. Šimonių ir Viešintų valsčių 
miškuose per karines operacijas buvo nukauti 79 partizanai, suimti 57 asmenys, 
Subačiaus valsčiuje – 23 partizanai, suimta – 13 žmonių21. 1945 m. liepos 14–19 d. 
buvo įvykdytos 26 plataus masto karinės operacijos. Jungtinės NKVD kariuomenės 
13-ojo, 86-ojo, 132-ojo pasienio būrių ir vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko 
kareiviai šukavo Panevėžio apskr. Kupiškio, Šimonių, Troškūnų vls., Rokiškio apskr. 
Obelių, Jūžintų ir Biržų apskr. Vabalninko, Papilio valsčių miškus22. Liepos 18 d. 
kareiviai šukavo Vabalninko vls. Puz-
nos, Salamiesčio ir Zasinyčių miškus. 
Per šią karinę operaciją daug netekčių 
patyrė A. Tindžiulio vadovaujamas 
junginys, netoli Vainiūniškio ežerėlio 
žuvo 13 Jono Šidlausko būrio partizanų. 
1945 m. rugpjūčio 10 d. Kupiškio vls. 
Laukminiškių k. 20 stribų grupė vyk - 
dė karinę operaciją. Per šias kautynes, 
kurios truko 2 valandas, stribai padegė 
tris namus, iš kurių šaudė partizanai. 
Gaisro metu sudegė 12 Vlado Kaladės 
būrio partizanų, o vienas sužeistas su-
sisprogdino granata23.

17 S tarkauskas J. Stribai. Ginkluotieji kolaborantai 
Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu (1944–1953), 
Vilnius, 2001, p. 84.

18 LSSR MVD Kupiškio apskr. skyriaus viršininko 
1946 m. liepos 11 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1187, l. 52–53.

19 Dapšytė-Kriukelienė O. Kupiškio krašto partizanai. 
1944–1953 m. dokumentinė kronika, p. 237–238.

20 S tarkauskas J. Stribai. Ginkluotieji kolaborantai 
Lietuvoje partizaninio karo laikotarpiu (1944–1953),  
p. 249–250.

21 LSSR NKVD Panevėžio apskr. skyriaus viršininko 
1945 m. sausio 5 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1349, l. 213–214.

22 LSSR NKVD–NKGB Panevėžio operatyvinio sek-
toriaus viršininko 1945 m. liepos 21 d. ataskaitinis 
pranešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1361, l. 169–170.

23 LSSR NKVD–NKGB Panevėžio operatyvinio sekto-
riaus viršininko 1945 m. rugpjūčio mėn. ataskaitinis 
pranešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1354, l. 283–284.
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Kupiškio valsčiaus partizanai Šarūno  
rinktinės sudėtyje 1947–1949 metais

Kuriant partizanų organizacinę struktūrą Kupiškio ir aplinkiniuose valsčiuose, 
iniciatyva priklausė desantininkui Antanui Starkui. Įstojęs į LLA Vanagų dalinius 
ir išvykęs mokytis į abvero žvalgybos mokyklą, jis pateko į ltn. Antano Gogelio 
vadovaujamą Šimonių desantininkų būrį. 1945 m. sausio 21 d. desantininkai nusi-
leido Vabalninko vls. Salamiesčio apylinkėse. Vykstant į Šimonių mišką, jie buvo 
užpulti NKVD kariuomenės, Antanas Gogelis suimtas. O Antanas Starkus įsijungė 
į Alfonso Paškevičiaus vadovaujamą būrį ir pradėjo jam vadovauti. A. Paškevičius 
tapo jo pavaduotoju. 1945–1946 m. tai buvo didžiausias būrys Kupiškio apylinkėse, 
1945 m. pirmojoje pusėje jis turėjo daugiau kaip 60 partizanų. Antano Starkaus 
būrys veikė Kupiškio, Svėdasų, Skapiškio ir Šimonių valsčiuose.

Antanas Starkus būriui vadovavo iki 1946 m. pavasario. Šarūno rinktinės 
teritorijai toliau plečiantis šiaurės kryptimi, apimant Kupiškio, Skapiškio, Subačiaus, 
Šimonių, Viešintų ir Svėdasų apylinkes, jo būrys įsijungė į rinktinę. Taip 1946 m. 
vasarą Šarūno rinktinėje atsirado dar viena kuopa, pavadinta 2-ąja Algirdo kuopa, 
jungusi Šimonių, Kupiškio, Viešintų ir Skapiškio valsčių partizanų būrius. Jos 
vadu tapo Antanas Starkus-Blinda. 

1946 m. rudenį galutinai susiformavo 3-iosios LLA Vytauto apygardos Šarūno 
rinktinės organizacinė struktūra, ją sudarė 3 kuopos ir 9–12 būrių: 1-oji Gražinos 
kuopa (kuopa veikė Anykščių, Viešintų ir dalyje Subačiaus bei Viešintų valsčių), 
2-oji Algirdo ir 3-ioji Butigeidžio kuopos (veikė Kavarsko ir Anykščių valsčiuose). 
Kuopose buvo po 3–4 būrius. Šarūno rinktinė 1946 m. pabaigoje apėmė visus 

Užrašas kitoje nuotraukos pusėje: „Kelionė per klampiąją Šepetą. 
1947 m.“ Iš dešinės: Vytautas Greičiūnas-Daktaras, Albinas Milčiukas-
Tigras, Antanas Musteikis-Kiškis, neatpažintas ir Bronius Puodžiūnas-
Garsas. GAM
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Kupiškio apskrities valsčius (Subačiaus valsčių iš dalies), Rokiškio apskr. Jūžintų, 
Kamajų ir Rokiškio vls., Utenos apskr. kai kurias Debeikių ir Anykščių apylinkes, 
Ukmergės apskr. Kavarsko vls. ir Panevėžio apskr. Troškūnų vls.

Kupiškio valsčiaus partizanai priklausė stambiausiam Šarūno rinktinės pada-
liniui – 2-ajai Algirdo kuopai. 1946 m. kuopą sudarė 4 būriai: Antano Starkaus-
Blindos, Teofilio Gudo-Eskimo, Jono Šiupinio-Bermono ir Alberto Nakučio-Viesulo, 
Stirnos. Kuopa dislokavosi Šimonių, Svėdasų ir Skapiškio valsčiuose. 1946 m. pa-
baigoje–1947 m. pradžioje netekčių patyrė Jono Šiupinio būrys. 1946 m. gruodžio 
12 d. Rokiškio apskr. Pandėlio vls. žuvo vadas Jonas Šiupinys su 11 savo būrio 
partizanų, 1947 m. sausio 9 d. Skapiškio vls. Stukonių k. dar 3. 1947 m. rugsėjo 
29 d. Šimonių vls. Vėderiškių k. bunkeryje žuvo Algirdo kuopos štabo apsaugos 
būrio nariai: Antanas Aidukas, Jonas Aidukas, Feliksas Starkus. Iš viso 1947 m. 
Kupiškio apskrityje MGB kariuomenė įvykdė 71 karinę-čekistinę operaciją, nukovė 
33 partizanus, suėmė 120 žmonių (tarp jų partizanai, ryšininkai ir rėmėjai)24.

1947 m. kovo mėn. 2-ojoje Algirdo kuopoje buvo 93 partizanai25. Kuo-
pos būrių ir partizanų skaičius per 
1946–1948 m. keitėsi, kažkiek kito ir 
veikimo teritorija. 1947 m. 19–20 parti-
zanų Teofilio Gudo-Eskimo būrys buvo 
padalintas į 2 atskirus būrius: Teofilio 
Gudo-Eskimo – 12 partizanų ir Vlado 
Dauko-Onytės – 7 partizanai26. 1947 m. 

24 LSSR MGB Kupiškio r. skyriaus viršininko 1948 m. 
kovo 2 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, f. K-41, 
ap. 1, b. 1193, l. 6–7.

25 LSSR MGB Kupiškio apskr. skyriaus viršininko 
1947 m. balandžio 10 d. ataskaitinis pranešimas, 
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1192, l. 136.

26 Vaičiūnas G. Lietuvos partizanų Algimanto apy-
garda, Darbai, nr. 2, p. 32.

Algirdo kuopos partizanai. Priekyje (iš kairės) stovi: Albertas Apšega-Raišys, Leonas Tubelis- 
Panceris, Anicetas Laužikas-Švitrigaila, Jonas Tamošiūnas-Trockis, Petras Mockevičius- 
Petriškevičius, Jonas Sabulis-Juodis, Jonas Šeinauskas-Alyzas, Jonas Bočiulis-Dragūnas, Juozas 
Apšega-Strausas, Bronius Stukas-Saulius, Viktoras Sabaliauskas-Kirvis. 1947 m. LYA



9

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

Eskimo būrys slėpėsi Šepetos pelkių apylinkėse netoli Šalnakandžių k. Vadovybės 
nurodymu 1947 m. pavasarį padalintas A. Nakučio-Viesulo būrys – vienam liko 
vadovauti Viesulas, kitam – Povilas Baronas-Briedis.

Kupiškio ir Vabalninko vls. veikęs Vytauto Greičiūno būrys prisijungė prie 
Algirdo kuopos. Būrys 1948 m. slėpėsi Kupiškio vls. Vidugirių miške. Kupiškio, 
Alizavos, Kupreliškio, Salamiesčio apylinkėse toliau veikė Albino Tindžiulio-Dėdės 
junginys, kuriam priklausė Tautvilio Vaitiekūno-Zubrio, Povilo Laužiko-Liudo, 
Jono Šidlausko ir Romo Petronio būriai. P. Laužiko-Liudo ir T. Vaitiekūno 
vadovaujami partizanai veikė Kupiškio vls. teritorijoje ir Likalaukių k. turėjo 
įsirengę bunkerį. T. Vaitiekūno būrio ryšininkas buvo Likalaukių k. gyventojas 
Alfonsas Skukauskas, kuris 1949 m. vasario mėn. buvo suimtas ir nuteistas 
10 metų lagerio27. P. Laužiko partizanai bunkerį turėjo įsirengę ir Ožkinių k. 
gyventojo partizanų rėmėjo Prano Rudžio sodyboje po grindimis. Į jo sodybą 
ateidavo partizanai Tautvilis Vaitiekū-
nas-Zubrys, Algirdas Laužikas-Tėvas. 
Bunkeryje slėpėsi partizanai Balys Li-
kas ir Bronius Likas. 1948 m. gegužės 
15 d. šiame kaime žuvo 2 P. Laužiko 
būrio partizanai – Vincas Jėčius (iš 
Likalaukių k.) ir Balys Likas. P. Ru-
džio sodyboje bunkeryje 1949 m. sausio 
pabaigoje slėpėsi ir Albinas Tindžiulis-
Dėdė. 1949 m. vasario 1 d. MGB apti-
kus bunkerį ir nukovus Dėdę, Pranas 
Rudys buvo suimtas 1949 m. vasario 
mėn. pradžioje ir 1949 m. gegužės mėn. 
nuteistas 10 metų lagerio28.

3-ioji LLA Vytauto apygarda 
1947 m. jungė net 6 apskričių par-
tizanus. Tokioje didelėje teritorijoje 
apygardos štabui vadovauti buvo sun-
ku, nebūdavo ryšio su būriais, todėl 
1947 m. gegužės 1 d. Šiaurės rytų 
partizanų srities vadų suvažiavime 
nutarta įkurti Algimanto apygardą. 
Jos vadu paskirtas A. Slučka-Šarūnas. 
Apygardos žinion perėjo Šarūno rink-
tinė, vienijusi Rokiškio ir Kupiškio 
apskričių partizanus. 1947 m. birželio 
mėn. rinktinės vadu tapo A. Starkus, 
pasirinkęs Montės slapyvardį. Netoli 
Kupiškio esantis Šimonių miškas buvo 
ne tik Algimanto apygardos, bet ir visos 
Aukštaitijos partizanų centras, girioje 
vykdavo Aukštaitijos partizanų vadų 

27 LYA, f. K-1, ap. 58, b. 17315/3.
28 LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-18065.

Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-
Šarūnas (dešinėje) ir Šarūno rinktinės vadas 
Antanas Starkus-Montė. GAM
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pasitarimai ir sąskrydžiai, buvo įsikūrusi ir Šarūno 
rinktinės vadavietė, joje slėpėsi nemažai Kupiškio vals - 
čiaus partizanų.

Antanui Starkui tapus Šarūno rinktinės vadu, Al - 
girdo kuopos vadu paskirtas Vladas Velikonis-Šernas. 
1948 m. pradžioje kuopai priklausė štabo apsaugos 
būrys, kuriam vadovavo pats kuopos vadas, ir 3 būriai: 
Herkaus, Jauniaus ir Vytenio. Štabo apsaugos būrys 
veikė Šimonių, Skapiškio ir Kupiškio valsčiuose. Būryje 
buvo apie 12 partizanų. 1948 m. vasario 1 d. Šimonių vls. 
Adomynės k. žuvo du šio būrio partizanai – Alfonsas 
Janulis-Papartis ir Alfonsas Lapienis. 1948 m. balandžio 
18-osios naktį Aukštupėnų vls. Daukučių k., MGB su-
rengus pasalą, žuvo Šarūno rinktinės vado adjutantas 
Jonas Mazura-Cvirka ir štabo apsaugos būrio partiza-
nai Julius Blieka-Beržinis (gyv. Kupiškio vls. Suvainių k.) ir Jonas Duda-Šarkis29.

Herkaus būriui vadovavo Petras Apšega-Vilkas. Veikė Šimonių ir Kupiš-
kio valsčiuose. 1948 m. vasario 19 d. Šimonių vls. Migonių k. žuvo šio būrio 
partizanas Povilas Gabrėnas-Romutis. Jauniaus būriui vadovavo Juozas Karve-
lis-Šernas, daugiausia veikė Šimonių ir Viešintų valsčiuose bei Anykščių apskr. 
Anykščių vls. 1949 m. kovo 30 d. Aukštupėnų vls. Virbališkių k. žuvo 3 šio 
būrio partizanai: Alfonsas Jonas Šakalevičius-Gintautas, Jonas Dapšys-Viršaitis ir 
Antanas Inčiūra-Ulonas30.

Nuo 1946 m. gruodžio 11 d. Vytenio būrio vadu Šarūno rinktinės vadas 
paskyrė Anicetą Laužiką-Švitrigailą (iš Kupiškio vls. Duoniūnų k.)31. Būrys veikė 
Kupiškio, Skapiškio ir dalyje Šimonių vls. Būrys turėjo 4 grupes (skyrius), ku-
riems vadovavo Viktoras Sabaliauskas-Kirvis, Juozas Jankauskas-Pilsudskis, Teofilis 
Gudas-Eskimas ir Vytautas Sabulis-Vilkas (iš Kupiškio vls. Biriečių k.). 1947 m. 
spalio pabaigoje Vytenio būryje, be išvardytų vadų, buvo dar 24 partizanai: Jonas 
Bočiulis-Dragūnas, Leonas Tubelis-Panceris (iš Kupiškio vls. Pašepečio k.), Jonas 
Tamošiūnas-Trockis (iš Kupiškio vls. Čiovydžių k.), Aleksas Daukas-Onytė, Vaclovas 
(Mečislovas) Jankauskas-Musolinis, Jonas Vilčinskas-Doleris, Vaclovas Jankauskas-
Amerikonas, Petras Černius-Špokas, Bronius Stukas-Saulius, Albertas Apšega-Raišys, 
Juozas Apšega-Strausas, Petras Bočiulis-Viršila, Jonas Sabulis-Juodis (iš Kupiškio 
vls. Biriečių k.), Povilas Valma-Grybas, 
Petras Mockevičius-Petriškevičius (iš 
Kupiškio vls. Plundakų k.), Vytautas 
Kavoliūnas-Grandinis, Juozas Varana-
vičius-Pakštys, Antanas Matuliauskas-
Adaska, Kazys Jareckas-Kurkinas, Jonas 
Adamonis-Rickus, Antanas Burokas-
Mokytojas, Juozas (Bronius) Vosylius-
Dainius ir 1947 m. spalio pabaigoje 
prisijungę partizanai, slapyvardžiu Žil-
vitis ir Leonardas32. Anksčiau Vytenio 

29 Duomenys apie Šarūno rinktinę 1948 m., LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 19639/3, t. 2, l. 430-3.

30 Duomenys apie Šarūno rinktinę 1948 m., LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 19639/3, t. 2, l. 430-3.

31 Šarūno rinktinės vado paskyrimo raštas Nr. 25, 
1947 m. sausio 2 d., LYA, f. K-1, ap. 58, b. 15825/3, 
priedas prie baudžiamosios bylos, l. 4-4.

32 2-osios Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanų 
sąrašas, 1947 m. spalio 29 d., LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. 15825/3, priedas prie baudžiamosios bylos, l. 4–5; 
1947 m. spalio 27 d. Vytenio būrio vado raportas 
Algirdo kuopos vadui, b. P-15252, t. 2, l. 109; 
apklausos protokolas, b. 15825/3, t. 1, l. 14–20.

Algimanto apygardos partizanų 
skiriamasis ženklas. GAM
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būriui priklausė ir Vytauto Greičiūno-Daktaro (iš Kupiškio vls. Grauželiškių k.) 
grupė, tačiau 1947 m. pavasarį ji prisijungė prie Herkaus būrio. Vytenio būrys 
turėjo įsirengęs bunkerius Kupiškio vls. Kuosėnų k. Čia Juozo Dundulio sody-
boje nuo 1946 m. slėpėsi Pilsudskis, Doleris ir Dragūnas. Kiti bunkeriai buvo 
įrengti Kupiškio vls. Duoniūnų k. netoli kapinių, taip pat Skuodinių k. Balčiūnų 
sodyboje, Šepetos ir Mirabelio miškuose. Partizanai Špokas, Musolinis ir Trockis 
slėpėsi Kupiškio vls. Čiovydžių k. Zulonų sodyboje įrengtame bunkeryje33. 1947 m. 
sausio 20 d. Kupiškio vls. Rudilių k. per MGB organizuotą karinę operaciją žuvo 
partizanai Stasys Algirdas Greičiūnas-Konduktorius (iš Grauželiškių k.) ir Domas 
Plėta. 1947 m. vasario 7 d. Miliūnų k. žuvo Lionginas Šaltis-Zigmantas ir Jonas 
Viksva-Daktaras, balandžio 18 d. Daukučių k. – Stasys Blieka (iš Suvainių k.) ir 
Uršulė Vidžiūnienė, lapkričio 13 d. Kupiškio mstl. – Mykolas Kairys-Naujakurys, 
lapkričio 14 d. Čiovydžių k. – Vaclovas Jankauskas-Amerikonas, gruodžio 26-osios 
naktį Mirabelio k. – Aleksas Daukas-Onytė.

1948 m. sausio 3 d. agento išduoti per MGB vykdytą karinę operaciją Ku-
piškio vls. Duoniūnų k. bunkeryje žuvo būrio vadas Anicetas Laužikas-Švitrigaila 
ir partizanas Petras Mockevičius-Petriškevičius. Šios operacijos metu buvo suimti 
partizanai Vytautas Mociūnas-Jazminas (iš Duoniūnų k.), Jonas Šeinauskas-Alyzas 
(iš Miliūnų k.), partizanų ryšininkės Janina Vengrienė-Laužikaitė-Undinė (iš Duo-
niūnų k.), Adelė Dulksnytė-Motinėlė (iš Naivių k.). 1948 m. sausio mėn. MGB 
aptikus bunkerius Kuosėnų ir Čiovydžių kaimuose, suimtos ryšininkės ir rėmėjos 
Bronė Dundulytė-Blondinė, Albina Dundulytė ir Julija Zulonaitė-Rožė. Po vado 
žūties Vytenio būriui pradėjo vadovauti Teofilis Gudas-Eskimas. 1948 m. lapkričio 
10 d. Kupiškio vls. Šepetos pelkėje per kautynes su MGB vidaus kariuomenės 
kareiviais žuvo 4 Vytenio būrio partizanai: Julius Ožys-Girėnas, Petras Bočiulis-
Viršila, Valerijonas Jackevičius-Valteris ir jo žmona Ona Petrauskaitė-Jackevičienė.

1948 m. vasarą Algimanto apygardoje vyko organizacinės struktūros per-
tvarkymai. Birželio mėn. buvo įkurta Kunigaikščio Margio rinktinė, kuri vienijo 
Rokiškio ir Kupiškio apskričių partizanus. Ją įkūrė Juozas Kemeklis-Rokas. Anksčiau 
priklausęs Šarūno rinktinei Albertas Nakutis-Viesulas tapo Kunigaikščio Margio 
rinktinės Vaižganto kuopos vadu. Alizavos, Kupreliškio, Panemunio apylinkėse 
kovojo nedidelė Kunigaikščio Margio rinktinės Gedimino kuopa, kuriai vadovavo 
Juozas Bulovas-Iksas. Taip galutinai buvo suformuota Algimanto apygardos orga-
nizacinė struktūra, išlikusi iki jos sunaikinimo 1950 m. Ją sudarė trys rinktinės: 
Žalioji, Šarūno ir Kunigaikščio Margio. 1949 m. sausio mėn. Šarūno rinktinę sudarė 
Algirdo, Butigeidžio, Mindaugo ir Gražinos kuopos34.

1949 m. antrojoje pusėje Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadas 
A. Slučka-Šarūnas pertvarkė srities organizacines struktūras, o kuopas reorganizavo 
į rajonus. Šarūno rinktinėje buvo įkurti 
Gintaro ir Laisvės rajonai35. Laisvės 
rajonui (vadas Povilas Tunkevičius-
Kostantas) priklausė Subačiaus, Vie-
šintų, Troškūnų ir Anykščių valsčiai. 
Kupiškio valsčius kartu su Aukštupėnų, 
Skapiškio, Svėdasų, Kamajų ir Šimonių 

33 Tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 15825/3, 
t. 1, l. 23 a. p.

34 1949 m. sausio 7 d. Šarūno rinktinės vado įsakymas 
rinktinei Nr. 17, LYA, f. 3377, ap. 55, b. 170, l. 255; 
publikuota: Dapšytė-Kriukelienė O. Kupiškio krašto 
partizanai. 1944–1953 m. dokumentinė kronika, p. 321.

35 Dapšytė-Kriukelienė O. Kupiškio krašto partizanai: 
1944–1953, dokumentinė kronika, p. 329.
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36 Kupiškio vls. Duoniū-
nų k. partizanų bun-
kerio vietos schema, 
LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. 15825/3, t. 2, l. 13.

Partizanų bunkerio  
Kupiškio vls.  
Duoniūnų k. schema. 
1948 m. sausis. 
GAM

Kupiškio vls.  
Duoniūnų k.  
partizanų bunkerio  
vietos schema. 
1948 m. sausis36. 
GAM
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valsčiais priklausė Gintaro rajonui (vadas – Vaclovas 
Čepukonis-Tigras). Jį sudarė Vytenio (veikė Viešintų, 
Kupiškio ir Šimonių vls., vadas Teofilis Gudas-Eski-
mas), Jauniaus ir Margio būriai37.

1948–1949 m. visoje Lietuvoje vyko bendros partizanų vadovybės kūrimo 
darbai. Juose aktyviai dalyvavo ir Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-
Šarūnas. Šimonių miške, Ertėjos kaimo apylinkėse, buvo įkurtas Šiaurės rytų 
Lietuvos partizanų srities, kuri jungė Vytauto, Algimanto, Didžiosios Kovos ir 
Vyčio apygardas, štabo bunkeris. 1948 m. rugpjūčio 4 d. jame įvyko Šiaurės rytų 
Lietuvos srities partizanų vadų ir jų atstovų sąskrydis, kuriame srities vadu buvo 
išrinktas Jonas Kimštas-Žalgiris, vienu jo pavaduotojų – Algimanto apygardos vadas 
Antanas Slučka-Šarūnas. Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis buvo pavadinta Rytų 
Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) sritimi (partizanų dokumentuose vartotas Kalnų 
srities pavadinimas). 1949 m. gegužės mėn. Antaną Slučką paskyrus Karaliaus 
Mindaugo partizanų srities vadu, Algimanto apygardos vadu netrukus tapo Šarūno 
rinktinės vadas A. Starkus-Montė. Nuo 1949 m. liepos mėn. Šarūno rinktinei iki 
suėmimo 1949 m. lapkričio 1 d. vadovavo Stasys Gimbutis-Tarzanas. Paskutinis 
rinktinės vadas buvo Povilas Tunkevičius-Kostantas, žuvęs 1950 m. spalio 1 d. 
Troškūnų r. kartu su 6 partizanais.

1948 m. antroji pusė–1950 m. dėl  
partizanų ir jų vadų žūčių bei suėmi-
mų Algimanto apygardai buvo patys 
skaudžiausi ir lemtingiausi. Metų pa-

Kupiškio vls. Kuosėnų k.  
partizanų bunkerio vietos  
schema. 1948 m. sausis38. GAM

37 Tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-15252, 
t. 1, l. 25–27.

38 Kupiškio vls. Kuosėnų k. partizanų bunkerio vietos 
schema, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 15825/3, t. 2, l. 17.
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Lietuvos partizanų sritys ir apygardos. 1949–1950 m. Lietuvos gyventojų genocido  
ir rezistencijos tyrimo centras, UAB „Žemėlapių artelė“
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baigoje Algimanto apygarda buvo beveik sunaikinta. Žuvo nemažai Kupiškio 
krašto partizanams vadovaujančių ir eilinių laisvės kovotojų, sunaikinta šiame 
krašte veikusi Algirdo kuopa. 1948 m. birželio 3-iosios naktį Aukštupėnų vls. 
netoli Miliūnų k. žuvo Šarūno rinktinės štabo viršininkas, Algimanto apygardos 
laikraščio redaktorius Vincas Deksnys-Ramunis. 1948 m. birželio 12 d. Kupiškio vls. 
Juodymo miške žuvo Algirdo kuopos partizanai Vytautas Apšega-Jurkštas ir Petras 
Duda-Lalys (iš Kupiškio vls. Siaurių k.). 1948 m. gruodžio 13 d. Rokiškio apskr. 
Svėdasų vls. Šeduikių k. kartu su kitais partizanais žuvo broliai Petras Apšega-
Vilkas (Mindaugo kuopos vadas) ir Juozas Apšega-Strausas. Ryšininkui išdavus, 
1949 m. sausio mėn. buvo įvykdytos dvi karinės operacijos. Joms atlikti buvo 
pasitelkti MGB vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareiviai ir Kupiškio bei 
Aukštupėnų vls. poskyrio stribai. Sausio 21 d. Kupiškio vls. Vidugirio miške 
buvo nukauti 5 Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Herkaus būrio partizanai, kilę iš 
Kupiškio vls.: būrio vadas Vytautas Greičiūnas-Daktaras, skyriaus vadas Antanas 
Musteikis-Kiškis, Vladas Magila-Bimba, Jonas Petryla-Dobilas ir Pranas Zlatkus-
Zlatkiukas39. Sausio 27 d. Kupiškio vls. Puodžgirio miške karinė grupė apsupo 
miške įrengtą ir užmaskuotą medinį namą, kuriame slėpėsi Šarūno rinktinės 
štabas. Per susišaudymą namas sudegė, visi partizanai žuvo: Algirdo kuopos va-
das Vladas Velikonis-Šernas, Bonifacas Duda-Pisorius, Domas Matulionis-Eimutis, 
Vlada Matulionytė, skyriaus vadas Steponas Bulovas ir Šarūno rinktinės štabo 
viršininkas Balys Vaškelis-Kęstutis40. Balandžio 27 d. Šimonių miške buvo nukauti 
Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Jauniaus būrio partizanai: būrio vadas Juozas 
Karvelis-Šernas, Birutė Kiaulevičiūtė-Neužmirštuolė, Ona Talantaitė-Jonukas, Zuzana 
Railaitė-Birutė, Povilas Pečkus-Žąsinas ir Juozas Katinas. Po šių netekčių Jauniaus 
būrys buvo išformuotas, likę partizanai įsijungė į Vytenio būrį.

1949 m. spalio 27 d. Anykščių vls. Andrioniškio apylinkėse apsupti ir pa-
tekę į beviltišką padėtį susisprogdino Šiaurės rytų Lietuvos partizanų srities va-
das Antanas Slučka-Šarūnas su žmona Joana Railaite-Neringa ir partizanu Juozu 
Jovaiša-Lokiu. 1949 m. lapkričio 1–2 d., po suimtų partizanų išdavysčių, buvo 
vykdyta daug karinių operacijų Svėdasų vls. Žuvo apie 30 Algimanto apygardos 
partizanų, sunaikinti 9 bunkeriai. Žuvo Algimanto apygardos vadovybės nariai: 
apygardos vadas Antanas Starkus-Montė, apygardos vado adjutantas Julius Burnei-
ka-Tardytojas, štabo viršininkas Albinas Pajarskas-Bebas ir kt. Algimanto apygardos 
vadai ir eiliniai partizanai.

Žuvus vadams Algimanto apygardos štabas jau nebuvo atkurtas. Likusiems 
daliniams iki apygardos likvidavimo vadovavo Kunigaikščio Margio rinktinės 
vadas Juozas Kemeklis-Rokas, vienas nedaugelio likusių vadų. 1950 m. lapkričio 
25 d. laikinai einančio Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities vado 
pareigas Broniaus Kalyčio-Liutauro įsakymu Algimanto apygarda buvo panai-
kinta, Šarūno ir Kunigaikščio Margio 
rinktinės sujungtos į vieną Vaižganto 
rinktinę, kuri tapo pavaldi Vytauto 
apygardai. 1951 m. sausio 1 d. rajonai 
buvo pakeisti į tėvūnijas. Vaižganto 
rinktinės štabo įsakymu nuo birželio 

39 LSSR MGB Kupiškio apskr. skyriaus viršininko 
1949 m. vasario 3 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1198, l. 4–5.

40 LSSR MGB Kupiškio apskr. skyriaus viršininko 
1949 m. vasario 3 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1198, l. 5–7.
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1 d. rinktinėje sudarytos Vilties, Gintaro ir Aušros tėvūnijos41. Algirdo kuopa, 
kuriai vadovauti paskirtas Teofilis Gudas-Eskimas, buvo priskirta Gintaro tėvūnijai. 
Kuopai priklausė Eimučio (vadas Mykolas Namiejūnas-Rimantas, žuvo 1952 m. 
spalio 18 d. Šimonių miške) ir Vytenio būriai (vadas Juozas Varanavičius-Pakštys, 
žuvo 1952 m. birželio 25 d.).

1949 m. žuvo Alizaviečių, Kupreliškio, Salamiesčio apylinkių būrių vadai: 
vasario 1-osios naktį Aukštupėnų vls. Ožkinių k. žuvo Albinas Tindžiulis-Dėdė, 
rugsėjo mėn. – Jonas Šidlauskas. Po A. Tindžiulio žūties daugelis jo būrio parti-
zanų perėjo į J. Šidlausko būrį, jam žuvus, vadu tapo jo brolis Albinas Šidlauskas 
(žuvo 1950 m. rugsėjo mėn.). 1948–1949 m. žuvę A. Tindžiulio būrio partizanai: 
Juozas Ruplys, Povilas Kaupas, Vladas Šatas, Antanas Baronas, Antanas Šulnis, 
Andrius Vaškas, Povilas Aukštikalnis, Jonas Vaitiekūnas ir kt. Likę partizanai 
daugiau laikėsi Pandėlio apylinkėse.

Paskutiniai partizanai. 1950–1953 metai
1950 m. sausio mėn. buvo sunaikinti Algimanto apygardos žvalgybos 

skyriaus viršininko Jono Lapienio-Jokerio ir Juozo Jankausko-Pilsudskio nedideli 
būriai. Juozo Jankausko-Pilsudskio būrys veikė Skapiškio, Kupiškio ir Aukštupėnų 
valsčiuose, būrio partizanai anksčiau 
priklausė Vytenio būriui. J. Jankausko 
būrys turėjo bunkerius Kupiškio vls. 
Mirabelio miške ir Naivių k. gyvento-
jo Leono Stančiko sodyboje. Mirabelio 

41 1951 m. birželio 2 d. Vaižganto rinktinės štabo 
įsakymas, LYA, f. K-1, ap. 1, b. 40581/3, t. 2, l. 537-
1–537-3; publikuota: Dapšytė-Kriukelienė O. Ku-
piškio krašto partizanai: 1944–1953 m. dokumentinė 
kronika, p. 392–397.

Algirdo kuopos partizanai. Sėdi (iš kairės): Petras Bočiulis-Viršila, Petras Apšega-Vilkas,  
Vytautas Greičiūnas-Daktaras, Viktoras Sabaliauskas-Kirvis ir Juozas Apšega-Strausas; stovi: 
Jonas Vosylius-Dainius, Leonas Tubelis-Panceris, Jonas Petryla-Dobilas, Vladas Magila-Bimba, 
Pranas Petronis-Alksnis, partizanas slapyvardžiu Kaziukas. GAM
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miške bunkeris buvo sunaikintas 1950 m. sausio 21 d. MGB karinės operacijos 
metu, žuvo partizanas Stasys Valma-Dobilas, 3 suimti. Suimtųjų išduoti, tą pačią 
dieną Naivių k. bunkeryje nukauti vadas J. Jankauskas-Pilsudskis, Leonas Tubelis-
Panceris ir Kazys Lašinskas-Artojas42.

1950 m. Vabalninko ir Kupiškio rajonuose dar veikė nedideli Romo Pe-
tronio-Siaubo ir Povilo Laužiko-Liudo būriai. Sausio 22 d. Aukštupėnų vls. 
Žaidelių k. karinės operacijos metu nukautas P. Laužiko būrio partizanas Jonas 
Sabulis-Juodis, kilęs iš Biriečių k.43 Tų pačių metų birželio 13 d. Girelės miške 
žuvo Povilo brolis Algirdas Laužikas (kartu žuvo Petras Juodiškis ir Mataušas 
Kunčys-Starkus). Pats būrio vadas Povilas Laužikas-Liudas žuvo 1951 m. vasario 
24 d. Kupiškio r. Varaniškių k. Povilo Stuko sodyboje įrengtame bunkeryje44. 
Romo Petronio būrys daugiausia veikė Alizavos, Žadeikių, Kupreliškio, Bakšėnų 
kaimų apylinkėse. Jam sunaikinti dirbo MGB agentais užverbuoti kunigas (agentas 
Tupėnas) ir zakristijonas (agentas Žiedelis). Žiedelis agentu dirbo nuo 1949 m., 
jam pranešus, 1951 m. sausio 31 d. Žadeikių k. nukautas partizanas Bronius 
Vaivada. 1951 m. rudenį šie agentai per ryšininką užmezgė ryšius su Romo 
Petronio būrio partizanais. Rugsėjo pabaigoje, pasitikėdami kunigu, jį pasikvietė, 
norėdami atlikti išpažintį. Išpažinčiai atlikti atvyko ne tik Romo Petronio būrio 
nariai, bet ir partizanai iš Pandėlio bei Biržų rajonų. Susirinko 12 žmonių. Kitas 
susitikimas buvo numatytas spalio 12 d. Agentai susitikime partizanus pavaiši-
no degtine su saugumiečių duotais migdomaisiais. Taip buvo suimti 5 (iš jų ir 
vadas Romas Petronis), nukauti du partizanai – Kazys Valentėlis-Pavasarėlis ir 
Stasys Liaudanskas-Žirgelis45.

Ilgiausiai Kupiškio apylinkėse išsilaikė Vaižganto rinktinė. Iki 1951 m. 
gruodžio mėn. jos vadas buvo Juozas Kemeklis-Granitas. Po jo žūties rinktinei 
vadovavo Vaclovas Čepukonis-Tigras. 1951 m. jos sudėtyje veikė 4 nedidelės 
partizanų grupės: K. Mindaugo srities štabo organizacinio skyriaus viršinin - 
ko Viktoro Sabaliausko-Kirvio (būryje 8 partizanai), rinktinės vado Vaclovo  
Čepukonio-Tigro (būryje 5 partizanai), Teofilio Gudo-Eskimo (būryje 5 par-
tizanai)46 ir rinktinės štabo viršininko Antano Buroko-Mokytojo.

Į Viktoro Sabaliausko-Kirvio būrį įsijungė partizanai, anksčiau priklausę 
Algirdo kuopos Vytauto Greičiūno-
Daktaro būriui. Laikėsi apie Šepetos 
pelkes, Palėvenę, veikė Vidugirių, No-
riūnų, Račiupėnų, Buivėnų, Kuosėnų 
kaimų apylinkėse. Be vado, būrio nariai 
buvo: Kazys Kregždė-Hitleris, Vytau-
tas Šinkūnas-Kariūnas, Bronius Šinkū-
nas-Uošvis, Vytautas Valma-Savanoris, 
Vaclovas Stančikas-Šernas (iš Kupiškio 
vls. Šineliškio k.), Julius Garbauskas-
Aitvaras (iš Kupiškio vls. Rudilių k.), 
Jadzė Vasiulytė-Rapolas. 1951 m. kovo 
25 d. Girelės miške žuvo Kupiškio vals - 
čiaus partizanai Vaclovas Stančikas ir 

42 LSSR MGB Kupiškio apsk. skyriaus viršininko 
1950 m. sausio 21 d. operatyvinė suvestinė, LYA, 
f. K-41, ap. 1, b. 1201, l. 25–26.

43 LSSR MGB Kupiškio apskr. skyriaus viršininko 
pavaduotojo 1950 m. vasario 3 d. ataskaitinis pra-
nešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1200,  l. 5–6.

44 LSSR MGB Vabalninko r. skyriaus viršininko 1951 m. 
vasario 24 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, f. K-19, 
ap. 1, b. 1146, l. 127.

45 LSSR MGB ministro pavaduotojo 1951 m. gruodžio 
19 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, f. K-19, ap. 1, 
b. 1145, l. 121–122; LSSR MGB Vabalninko r. virši-
ninko 1951 m. spalio 29 d. ataskaitinis pranešimas, 
LYA, f. K-19, ap. 1, b. 1147, l. 160–161.

46 LSSR MGB Kupiškio apskr. skyriaus viršininko 
pavaduotojo 1950 m. vasario 3 d. ataskaitinis pra-
nešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 1204, l. 12.
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J. Garbauskas, suimta Jadzė Vasiulytė-
Rapolas47. 1952 m. spalio 3 d. Anykš-
čių r. žuvo V. Šinkūnas-Kariūnas ir 
Vytautas Valma-Savanoris48. Šios ope-
racijos metu buvo suimtas Viktoras 
Sabaliauskas, nuteistas mirties bausme. 
Sušaudytas 1953 m. rugsėjo 30 d.

Paskutiniai Kupiškio apylinkėse 
veikę partizanai žuvo 1953 m. Vienas 
paskutinių partizanų Stasys Gurklys-
Nagaika (kilęs iš Astravų k., buvo 
P. Laužiko būrio kovotojas, panaikinus 
Algimanto apygardą, tapo Vyčio apy-
gardos Žaliosios rinktinės Gedimino tė-
vūnijos būrio vadu) slėpėsi Kupiškio r. 
Siaurių k. Broniaus Zuozos sodyboje po 
namo grindimis įrengtame bunkeryje49. 
Žuvo 1953 m. kovo 29 d. MGB apti-
kus bunkerį. 1953 m. balandžio 6 d. 
Kupiškio r. Salamiesčio k. nukautas 
vienas pirmųjų partizanų vadų Antanas 
Bielskis, balandžio 13 d. Gyvakarų k. 
žuvo partizanas Kostas Bielskis ir jo 
žmona Ona Skardžiūtė-Bielskienė50.

Ginti Lietuvos nepriklausomy-
bės stojo ne vienas Kupiškio valsčiaus 
gyventojas, jų kovos neblėso visą 
partizaninio karo laikotarpį Lietuvoje 
1944–1953 m. Vieni jų žuvo nelygioje kovoje, kiti suimti kalėjo SSRS lageriuose. 
MGB–MVD duomenimis, nuo 1946 m. gegužės mėn. iki 1950 m. liepos mėn. Ku-
piškio apskrityje žuvo 177 partizanai51. Kai kurių šeimų du ir daugiau sūnų kovojo 
ir žuvo partizanų gretose. Taip buvo Laužikų šeimoje iš Kupiškio vls. Astravų k. 
Broliai Vytautas Aleksandras Laužikas-Žydas, Povilas Laužikas-Liudas, Algirdas 
Laužikas-Tėvas žuvo (Vytautas – 1948 m. liepos 24 d., Algirdas – 1950 m. birželio 
13 d., Povilas – 1951 m. vasa rio 24 d.), 
Juozas Laužikas buvo suimtas 1945 m. 
ir nuteistas 15 metų. Sesuo Malvina 
Laužikaitė 1948 m. buvo ištremta į 
Irkutsko sritį. Nepriklausomybės ginti 
stojo broliai Albertas, Juozas, Petras ir 
Vytautas Apšegos iš Kupiškio vls. Ber-
tašiškės k. Albertas Apšega-Raišys tapo 
Šarūno rinktinės žvalgybos skyriaus vir - 
šininku, suimtas 1950 m. sausio mėn., 
nuteistas 25 m., Petras Apšega-Vilkas 

47 LSSR MGB Kupiškio r. skyriaus viršininko pava-
duotojo 1951 m. kovo 25 d. pažyma, LYA, f. K-19, 
ap. 1, b. 1088, l. 116.

48 LSSR MGB ministro 1952 m. spalio mėn. operatyvinė 
suvestinė, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 412, l. 393.

49 LSSR MVD Vabalninko r. operatyvinio įgaliotinio 
1953 m. liepos mėn. išvada dėl bylos nutraukimo, 
LYA, f. K-30, b. 1127, l. 35–36.

50 LSSR MVD Vabalninko r. viršininko 1954 m. sausio 
6 d. ataskaitinis pranešimas, LYA, f. K-41, ap. 1, 
b. 1828, l. 99–100.

51 Gaškaitė N., Kuodytė D., Kašėta A., Ulevičius B. 
Lietuvos partizanai 1944–1953, Kaunas, 1996, p. 357. 

Kupiškio m. Ežerėlio g. paminklas Kupiškio  
apylinkėse žuvusiems Algimanto apygardos  
partizanams atminti. Atidengtas 1996 m.  
spalio 13 d. Aut. Henrikas Orakauskas.  
1996 m. Vinco Dičkaus nuotr.
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vadovavo Šarūno rinktinės Mindaugo kuopai ir kartu su broliu Juozu-Strausu žuvo 
1948 m. gruodžio 13 d., Vytautas Apšega-Jurkštas žuvo 1948 m. birželio 12 d.

1944–1953 m. Kupiškio valsčiuje žuvusių partizanų palaikai neretai būdavo 
užkasami Kupiškyje, Ežerėlio gatvėje netoli Varležerio. Toje vietovėje dabar stovi 
atminimo ženklas. Partizanų atminimą įamžina senosiose Kupiškio miesto kapinėse 
stovintys antkapiniai paminklai šioje vietoje palaidotiems Dudų šeimos nariams, 
tarp jų iš Kupiškio m. žvyrduobių slapta artimųjų perkeltiems 1948 m. balandžio 
17 d. Aukštupėnų vls. Daukučių k. žuvusiems Algimanto apygardos partizanams 
Juliui Bliekai-Beržiniui, Jonui Dudai, Jonui Mazurai-Cvirkai ir 1949 m. sausio 
27 d. Kupiškio vls. Puodžgirio miške žuvusiam Algimanto apygardos Šarūno 
rinktinės partizanui Bonifacui Dudai-Pisoriui. Senosiose Astravų kaimo kapinėse 
stovi paminklas žuvusiems Astravų kaimo partizanams atminti (autorius – buvęs 
partizanas, politinis kalinys Juozas Laužikas; atidengtas 1996 m. birželio 15 d.).
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