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I 
 

Įvadas



Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas buvo vienas tarpuka-
rio Lietuvos kariuomenės, kuri augo ir stiprėjo kovų dėl nepriklausomybės metu, 
pėstininkų pulkų. 1919 m. birželio 12 d. suformuotas kaip Ukmergės atskirasis 
batalionas, karo lauke išaugęs į pulką, jis įnešė svarų indėlį į Lietuvos laisvės kovų 
istoriją. 

Šio pulko istoriografija nėra gausi, tačiau nemažai jo istorijos fragmentų panau-
dota ne vieno Lietuvos istoriko darbuose. 

Tarpukariu, 1935 m., buvo išleista pulke tarnavusių karininkų Ernesto Bliudni-
ko ir Petro Nazaro parengta knyga pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai pa-
minėti1. Joje pateikta daug medžiagos apie šio dalinio organizavimą, dalyvavimą 
Nepriklausomybės kovose, veiklą taikos metais, aptariamas jo kultūrinis gyvenimas, 
karių sportinė veikla, laisvalaikis. Knyga vertinga tuo, kad autoriai rėmėsi pulko 
dokumentais, įvykių dalyvių atsiminimais, todėl rengiant šią monografiją ja gana 
plačiai remtasi.

1936 m. pasirodė pulke tarnavusio Alberto Zubraus-Zemribo Šiaulių miesto 
700 metų jubiliejaus proga išleista knygelė 2. Joje pateikiama Šiaulių miesto ir Saulės 
mūšio istorija, taip pat šiek tiek informacijos apie pulko karių biblioteką, jų rengtus 
vaidinimus, raštingumo ugdymą. 

Pulko veiksmai bendrame Lietuvos kariuomenės kovų kontekste nagrinėja-
mi dr. Vytauto Lesčiaus veikale „Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 
1918–1920“3 ir Kazio Ališausko knygoje „Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 
1918–1920“4.

Glaustai keliuose puslapiuose pulko istoriją knygoje „Lietuvos ginkluotos pajė-
gos 1918–1940 m.“ išdėstė Vytenis Statkus5 ir V. Lesčius veikale „Lietuvos kariuo-
menė 1918–1920“6.

2017 m. Edukologijos universitete Rimvydas Orlauskas apgynė šio pulko istori-
jai skirtą bakalauro darbą7. 

Tačiau pagrindinis pulko istorijos šaltinis yra Lietuvos centrinio valstybės archy-
vo fonduose saugomi Lietuvos kariuomenės dokumentai. Pirmiausia reikėtų pami-
nėti šią monografiją rengiant naudotus 521 fondo „Aštuntasis pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulkas“ išteklius, kurie yra suskirstyti pagal 2 apyrašus: 1-ąjį 
apyrašą sudaro 319 bylų, 2-ąjį – 44 bylos.

Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 sudaro vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, 

1 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti. Kaunas, 1934.
2 7 šimtai. 1236–1936. Kaunas, 1936.
3 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920. Vilnius, 2004.
4 Ališauskas K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės, 1918–1920. Chicago, 1972. 
5 Statkus V. Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m. Chicago, 1986.
6 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920. Vilnius: Leidybos centras, 1998.
7 Orlauskas R. Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas 1919–1940. Vilnius, 
2017 (rankraštis).
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bataliono, pulko vadų, jo Ūkio dalies viršininko įsakymai, pranešimai divizijos vadui, 
pulko vado adjutanto paliepimai, pulko karininkų, puskarininkių susirinkimų, Re-
vizijos komisijos protokolai, priešlėktuvinės, priešcheminės ir priešgaisrinės apsaugos 
planai ir schemos, pulko istorijos, šaulių mokymo, karinių pratybų, drausmės pažeidi-
mų, priešvalstybinės veiklos tyrimo dokumentai, kuopų kovų aprašymai, susirašinėji-
mo karininkų tarnybos eigos, karių mokymo, apdovanojimo, atestacijų, naujokų ėmi-
mo ir skirstymo, demobilizacijos, dezertyrų, bausmių atlikimo, aprūpinimo, šaulių 
panaudojimo, pulko likvidavimo, politinių pažiūrų, nelaimingų atsitikimų, sporto, 
švietimo, kultūros, švenčių organizavimo, sanitarijos, etatų, asmens sudėties, perso-
nalo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, pulko rikiuotės dienynai, ginklų, turto 
patikrinimo aktai, raportai apie pareigų perėmimą, kareivių biografinių žinių, kareivių 
ir puskarininkių atestacijos lapai, personalo apskaitos duomenys, kareivių išsilavini-
mo, etatų lentelės, ligos liudijimai, karininkų, kareivių, naujokų, ginklų, žemėlapių, 
bibliotekos knygų sąrašai, pulko muzikantų tarnybos eigos, suimtų kareivių, bausmių 
ir nusižengimų registracijos knygos, politinio auklėjimo planai, Lietuvos komunistų 
partijos proklamacijos, spauda.

2-ajame apyraše vyrauja pulko teismo veiklos ir kareivių baudžiamosios bylos. 
Jas sudaro pulko vado įsakymai, karių tarnybinių nusižengimų, drausmės pažeidimų 
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tyrimo dokumentai, karių baudžiamosios bylos, nuteistų kareivių bylų registracijos 
knyga. Šio apyrašo bylos kiek didesnės reikšmės pulko istorijos tyrimams neturėjo.

Norėtųsi pažymėti, kad pulke labai sąžiningai buvo laikomasi Raštvedybos sta-
tuto reikalavimų ir visos trumpai saugomos bylos buvo laiku naikinamos, todėl 
daug įdomios pulko dokumentinės medžiagos neišliko. Pavyzdžiui, 1938 m. kovo 3 
d. pulko Archyvo tvarkymo komisija, vadovaujama kpt. Prano Juodvalkio, sudegino 
net 456 bylas8.

Nemažai įdomios ir vertingos pulko istorijai medžiagos taip pat rasta Krašto 
apsaugos ministerijos 384-ajame fonde, Kariuomenės štabo 929-ajame fonde, An-
trosios pėstininkų divizijos 510-ajame ir kai kuriuose kituose Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo fonduose.

Kaip atskirą šaltinių grupę reikėtų paminėti 1919–1940 m. įsakymus kariuome-
nei. Tai – svarbiausi norminiai dokumentai, lėmę pulko istoriją.

Atskirą šaltinių grupę sudaro tarpukario karinė spauda ir periodiniai leidiniai. 
Žurnaluose „Karys“ (1920–1940) ir „Kardas“ (1925–1940) yra nemažai informaci-
jos, nors karinės cenzūros ir apribotos, apie pulko kasdienį gyvenimą, taip pat keletas 
proginių, daugiausia pulko jubiliejų proga parašytų, straipsnių, karių atsiminimų. 

Naudojantis minėtais šaltiniais, pasitelkus lyginamąjį mokslinės literatūros ir do-
kumentų analizės, lyginamąjį istorinio tyrimo ir istoriografinės analizės aprašomąjį 
bei šaltinių ir literatūros gretinimo metodus, šioje monografijoje bandyta visapusiš-
kai atskleisti pulko istoriją nuo jo, kaip Atskirojo Ukmergės bataliono, suformavimo 
iki sunaikinimo sovietinės okupacijos metais, įnašą į bendras pergales siekiant ap-
ginti ir išsaugoti Lietuvos nepriklausomą valstybę, pasibaigus tiesioginėms kovoms, 
nušviesti jo veiklą saugant tarp Lietuvos ir Lenkijos buvusią neutraliąją zoną, taip 
pat gyvenimą taikos metais Marijampolėje ir, prasidėjus Antrajam pasauliniam ka-
rui, šalį okupavus sovietinei kariuomenei, likvidavimo aplinkybes.

1990 m. atkūrus Lietuvos valstybę ir jos kariuomenę, daug dėmesio pradėta 
skirti tarpukario kariuomenės dalinių istorijos tyrimams ir tradicijų išsaugojimui. 
Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko istorijos ir jo tradicijų per-
ėmėjas ir puoselėtojas nuo 1992 m. yra Lietuvos kariuomenės Kunigaikščio Vaidoto 
mechanizuotasis pėstininkų batalionas. 

8 Aktas Nr. 1. 1938-03-03. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 251, l. 164–179.
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Ukmergės atskirojo bataliono steigimas

1919 m. birželio 12 d. vyriausiojo kariuomenės vado įsakyme nurodyta: 
„Laikinosios Vyriausybės įsakymu iš š. m. gegužės mėn. 26 d., priskirtasai prie Krašto 

Apsaugos Ministerijos karininkas Kubilius skiriamas naujai tveriamo Ukmergės atskiro 
bataliono vadu nuo š. m. gegužės mėn. 12 d.“9 

Taigi, gegužės 12-ąją reikėtų laikyti Ukmergės bataliono ir Aštuntojo pėstininkų 
pulko steigimo diena.

Nelengvą Ukmergės bataliono kūrimo pradžią jo vadas Jurgis Kubilius aprašė 
taip:

„Aš paprašiau paskirti nors kelius karininkus ir duoti kiek nors pinigų. Pinigų ilgai 
man neišdavė, o be pinigų nevažiavau. Po kelių dienų derybų gavau 5.000 auksinų, 
ir buvo paskirtas karininkas Namikas Juozas adjutantu, ūkio dalies viršininku karo 
valdininkas Vinickas [Adolfas – G. S.].

Iš Kauno komendantūros batalionui paskyrė 12 arklių ir dar vieną arklį gavau iš 
gusarų pulko. Kadangi batalione nebuvo dar nė vieno kareivio ir nebuvo kas nuves-

tų gautuosius arklius į Ukmergę, 
tai iš Kauno komendantūros buvo 
paskirta į b-ną ir 12 kareivių. 
Karininkas Namikas su karei-
viais išsivedė arklius į Ukmergę, 
o aš išlydėjęs užėjau į cukrainę; 
ten pamačiau prie vieno stalo sė-
dint du jaunu vyru. Iš jų kalbos 
supratau, kad jie atvyko į Kauną 
darbo ieškoti. Aš pasiūliau jiems 
stoti į Ukmergės batalioną; juodu 
sutiko. Vienas – Mitalas [Adolfas 
– G. S.] buvo paskirtas iždininku, 
o antras – Krašinskas [Augustas – 
G. S.] raštvedžiu. Panašiu būdu 
teko rinkti žmones į batalioną ir 
skirti į atsakingiausias vietas.

Sudaręs bataliono štabo kadrą, 
nuvykau į Ukmergę ir čia pradė-
jau formuoti batalioną. Iš viso 
štabo vienas tiktai karo vald. Vi-
nickas buvo apsipažinęs su raštve-
dyba, kiti visi buvo, tikra to žodžio 

9 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 84. 1919 m. birželio 6 d.

J. Kubilius
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prasme, naujokai. Pačiam reikėjo užvesti visas knygas, sustatyti blankų formas, redaguo-
ti įsakymus ir t. t. Tiktai dėl to, kad į atsakingas štabo vietas pakliuvo labai darbštūs ir 
sąžiningi žmonės, batalionui, vėliau ir pulkui, neteko turėti nemalonumų iš valstybės 
kontrolės.“10

1919 m. gegužės 23 d. išleistas pirmasis įsakymas Ukmergės atskiram pėstinin-
kų batalionui, kuriame informuota, kad batalionas įkurtas vyriausiojo kariuomenės 
vado įsakymu, kad gegužės 23 d. krn. J. Kubilius atvyko į Ukmergę ir krn. Juozas 
Namikas yra paskirtas bataliono vado adjutantu11. 

Vėlesniais įsakymais buvo sudarytas bataliono štabas, įkurta ligoninė, iš savano-
rių pradėta formuoti pirma kuopa papildyta Kauno komendantūros kariais. Kuopos 
vadu birželio 1 d. buvo paskirtas krn. Mykolas Repšys12. Batalionas pradėjo kurtis 
kareivinėse, kurių būklė buvo labai prasta: išdaužyti langai, išlaužytos durys, išgriau-
tos krosnys13.

Pirmasis savanoris – Ignas Pumputis – į batalioną atvyko gegužės 28 d. Nuo tos 
dienos ėmė rinktis vis daugiau savanorių.

Vienodos aprangos atvykusieji negavo. Kiekvienas savanoris dėvėjo savo dra-
bužius. Bet karininkams pagal galimybes arba kareiviams, keičiant jų suplyšusius 
nuosavus, buvo skiriama valdiškų drabužių. 

J. Kubilius taip apibūdina karių išvaizdą pirmosiomis bataliono kūrimosi die-
nomis:

„Bataliono išvaizda buvo labai marga. Ne visi karininkai turėjo kariškus batus, o 
apie kareivius netenka nė kalbėti: vieni visai basi, kiti apsiavę klumpėmis, kiti pusba-
čiais ir labai maža dalis turėjo batus; kariškų rūbų batalionas dar nebuvo gavęs, čia pa-
sitaikė proga: iš Kauno kažin koks kepurninkas vežė į 1 pulką kepures. Dalį tų kepurių 
mes rekvizavom, kepurninkui už jas sumokėjom susitartą su 1 pulku kainą; už tai mūsų 
savanoriai pasirodė šiek tiek panašūs į kareivius. 

Ukmergėje vietinių ponių buvo įrengta valgykla, kurioje patarnavo inteligentės pa-
nelės, tik nekalbančios lietuviškai. Kadangi bataliono karininkai nekalbėjo lenkiškai, 
tai batalionas įsteigė savo valgyklą.“14

Gegužės 31 d. valgyklos vedėju buvo paskirtas karo valdininkas Alfonsas Mika-
las, šeimininke pasamdyta Marija Makarskienė, virėja – Marija Povydis, tarnautojo-
mis ūkio reikalais – Julija Ramanauskaitė ir Elena Vaitkevičiūtė15.

10 Kubilius J. Atsiminimai iš pirmųjų dienų Ukmerg. atsk. pėst. bataliono kūrimosi. Karys, 1929, 
Nr. 28, p. 470.
11 Ukmergės atskiram batalionui įsakymas Nr. 1. 1919-05-23. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1A, l. 1.                             
12 Ukmergės atskiram batalionui įsakymas Nr. 10. 1919-06-01. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1A, l. 4 a. p.
13 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 38.
14 Kubilius J. Atsiminimai iš pirmųjų dienų Ukmerg. atsk. pėst. bataliono kūrimosi. Karys, 1929, 
Nr. 28, p. 470.
15 Ukmergės atskiram batalionui įsakymas Nr. 9. 1919-05-31. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1A, l. 4.
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Į batalioną pradėjus rinktis savanoriams, reikėjo organizuoti jų mokymą. Pus-
karininkių batalione nebuvo, todėl visas krūvis teko keliems karininkams. O ir kaip 
mokyti, nelabai buvo aišku. Nebuvo nei programų, nei nurodymų, nei mokymo 
priemonių, todėl karininkams patiems teko viską kurti. Tik birželio 29 d. batalioną 
pasiekė pirmieji spausdinti laikinieji Lietuvos kariuomenės statutai. Jie labai padėjo 
rengti kareivius16.

Birželio 2 d. į Apsaugos ministerijos štabą vyriausiojo kariuomenės vado įsaky-
mu buvo perkelti bataliono karininkai Jurgis Usanis ir Ipolitas Žulys. Batalione, be 
jo vado, liko 7 karininkai: Vladas Cibavičius, Petras Vainickas, Povilas Tamošiūnas, 
Juozas Baltrūnas, Pranas Jovaišas, Baltras Pakėnas ir Justinas Blaževičius17. Tą pačią 

16 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 38.
17 Ukmergės atskiram batalionui įsakymas Nr. 11. 1919-06-02. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1A, l. 5.

LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1A, l. 1
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dieną į batalioną atvyko felčeris Jonas Vinclava18, o birželio 4 d. čia tarnauti buvo at-
siųstas ir gydytojas Alaušius Dembrovskis19, birželio 5 d. – krn. Antanas Žilinskas20.

Kiekvieną dieną į batalioną atvykdavo savanorių ar mobilizuotų karių. Birželio 
11 d. jį sudarė 126 kariai, buvo pradėta formuoti Nerikiuotės kuopa, o jos vadu 
paskirtas krn. A. Žilinskas. Birželio 14 d. batalionas jau turėjo 164 karius, ir krn. 
Juozui Radzivanavičiui buvo įsakyta pradėti formuoti 2-ąją kuopą21. Tačiau daliniui 
labai trūko ginklų. Dauguma kareivių buvo ginkluoti nuosavais ar iš vietos gyven-
tojų gautais šautuvais, kurie kovai nelabai ir tiko, bet jų savininkams suteikdavo 
pasitikėjimo22.

18 Ukmergės atskiram batalionui įsakymas Nr. 12. 1919-06-03. Ten pat.
19 Ukmergės atskiram batalionui įsakymas Nr. 15. 1919-06-06. Ten pat, l. 6 a. p.
20 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 180. 1919 m. lapkričio 6 d.
21 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 37–38.
22 Ten pat, p. 39.
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Ukmergės batalionas
 
Vadovaujantis vyriausiojo kariuomenės vado 1919 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 

12, Ukmergės atskiras pėstininkų batalionas buvo pavadintas Ukmergės batalionu23. 
Birželio pabaigoje batalione jau buvo 10 karininkų ir 288 kareiviai. Jį sudarė 1-oji 
kuopa (kuopos vadas krn. Stasys Rekašius), 2-oji kuopa (kuopos vadas krn. J. Ra-
dzivanavičius), Ūkio kuopa (kuopos vadas krn. A. Žilinskas), ligoninė ir štabo ko-
mandos24. 

Ligoninę teko steigti todėl, kad, padaugėjus savanorių, atsirado ligonių, kuriuos 
iš Ukmergės vežti į Kauną buvo nepatogu. Gydytojui A. Dembovskiui buvo įsakyta 
įkurti ligoninę, nors nieko neturėta: nei lovų, nei pagalvių, nei antklodžių, nei bal-
tinių. 

Tuo metu Ukmergėje vyko atlaidai ir į juos suvažiavo daug kunigų. Pasinaudo-
jęs šia proga, bataliono vadas nuėjo pas Ukmergės kleboną ir paprašė susirinkusių 
kunigų padėti aprūpinti ligonius. Po poros savaičių ligoninė buvo viskuo aprūpin-
ta. Ypač daug aukų atsiuntė Taujėnų klebonas Stanislovas Žukauskas, Ukmergės 
kunigas Petras Legeckas, Vaitkuškio klebonas Babrauskas ir kiti. Birželio pabaigoje 
bataliono ligoninė jau galėjo priimti pirmuosius ligonius25. Liepos 13 d. batalionui 

23 Vyriausiojo karo vado įsakymas Nr. 12. 1919-06-20. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1a, l. 34.
24 J. ltn. Bardzilauskas. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 840.
25 Kubilius J. Atsiminimai iš pirmųjų dienų Ukmerg. atsk. pėst. bataliono kūrimosi. Karys, 1929 
Nr. 28, p. 470; Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 37.

Ukmergės atskiro pėstininkų bataliono būstinė Ukmergėje (Karys, 1939, Nr. 29, p. 841)
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buvo skirtas ir antrasis gydytojas – Maksas Chidekelis, taip pat farmacininkas Kazys 
Civinskas, o liepos 15 d. – jaunesnieji gydytojo padėjėjai Felleris Jeruchinas, Jonas 
Pimelovas ir Antanas Taškus26. Trumpam į batalioną kaip vyriausiojo gydytojo padė-
jėja buvo atsiųsta gydytoja Sidzikauskaitė27.

Nuo liepos 1 d. Ukmergės bataliono karo kapelionu paskirtas kunigas Juozas 
Ruškis28. Liepos 1 d. krn. Mikas Repšys ir krn. Jonas Zalatonis buvo perkelti į Pir-
mąjį pėstininkų pulką ir atsiųsti ką tik Karo mokyklą baigę karūžai Petras Rama-
nauskas29, Jonas Jankus, Jonas Steikūnas ir Andrius Klemas30.

Liepos 2 d. 1-oji kuopa, sudaryta iš 128 karių, vadovaujama krn. S. Rekašiaus, 
vyriausiojo kariuomenės vado sprendimu buvo pasiųsta į bolševikų frontą Utenos–
Daugpilio rajone Pirmojo pėstininkų pulko vado žinion31.

 
1-ajai bataliono kuopai išvykus į 

frontą, Ukmergėje likusi jo dalis buvo 
formuojama toliau. Liepos 15 d. į bata-
lioną buvo atvežtas pirmas rusų gamybos 
sunkusis kulkosvaidis „Maxim“ (05/10) 
ir trys šovinių juostos. Kitą dieną bata-
liono vado įsakymu krn. Mikui Kalman-
tavičiui buvo nurodyta formuoti Kulko-
svaidžių komandą ir į ją iš kitų kuopų 
paskirta 12 kareivių32.

Nors batalionui labai trūko kareivių, liepos 17 d. net 18 jo labiau išsilavinusių 
kareivių buvo išsiųsti į Kauną ruoštis stoti į Karo mokyklą33.

Liepos 18 d. vyriausiojo kariuomenės vado slaptu įsakymu Nr. 3 Ukmergės 
batalionas buvo įtrauktas į Pirmosios brigados, vadovaujamos krn. Prano Liatuko, 
sudėtį. Į brigadą taip pat buvo įtrauktas Pirmasis ir Trečiasis pėstininkų pulkai, Vil-
niaus ir Kauno pėstininkų batalionai34. Tą dieną batalioną sudarė 10 karininkų, 5 
karo valdininkai, 1 gydytojas ir 301 kareivis35.

Liepos 30 d. į batalioną buvo atvežtas pirmasis penkių linijų komutatorius ir 

26 Ukmergės batalionui įsakymai Nr. 55, 1919-07-16, ir Nr. 57, 1919-07-18. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 1A, l. 56, 58.
27 Ukmergės batalionui įsakymas Nr. 70. 1919-07-31. Ten pat, l. 75.
28 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 263. 1920 m. kovo 8 d. 
29 Ukmergės batalionui įsakymas Nr. 66. 1919-07-27. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1A, l. 70.
30 Ukmergės batalionui įsakymai Nr. 67, 1919-07-28, ir Nr. 70, 1919-07-31. Ten pat, l. 71, 75.
31 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 292; B. N. 8-to pėstininkų Kauno Kunigaikščio 
Vaidato pulko pirmas dešimtmetis. Karys, 1929, Nr. 28, p. 468.
32 Ukmergės batalionui įsakymas Nr. 55. 1919-07-16. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1A, l. 56.
33 Ukmergės batalionui įsakymas Nr. 57. 1919-07-18. Ten pat, l. 58.
34 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. Ten pat, b. 164, l. 155.
35 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 292.
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kelios ritės įvairaus storio kabelio. Keturis lauko telefono aparatus jis jau buvo gavęs 
anksčiau. Rugpjūčio 1 d. bataliono vado įsakymu krn. M. Kalmantavičius, perdavęs 
Kulkosvaidžių komandą karininkui Broniui Pulkauninkui, pradėjo formuoti Ryšių 
komandą. Į ją buvo atrinkti šeši labiau išsilavinę kareiviai36.

Liepos antroje pusėje, gana ramiu laikotarpiu, bataliono kariai buvo toliau mo-
komi, atliko keletą taktinių užduočių ir 2 šaudymo pratimus37.

Rugpjūčio 12 d. batalionas, kurį sudarė 2-oji kuopa, Kulkosvaidžių komanda, 
Ryšių ir Nerikiuotės kuopos, iš Ukmergės išvyko į bolševikų frontą. Bataliono vadas 
krn. J. Kubilius šį faktą prisimena taip:

„<...>visas batalionas išėjo į frontą, maždaug tokia sudėtimi: arklių 16, kareivių 
apie 250 žmonių, karininkų apie 10. Aprūpinti labai blogai, daugelis basi ir neturėjo 
ginklų, milines turėjo tik 17 kareivių, kitiems buvo žadėta išduoti fronte.“38

Kai batalionas atvyko į frontą, raudonarmiečiai, liepos mėnesį kautynėse atlai-
kę lietuvių puolimą, tvirtinosi naujose pozicijoje šiaurės rytų Lietuvoje. Tuo metu 
lietuvių kariuomenė prieš raudonarmiečius veikė dviem grupėmis – Panevėžio ir 
Ukmergės.

Batalionas žygio rikiuotė pro Kurklius, Uteną ir Daugailius rugpjūčio 17 d. pa-
siekė Salako rajoną. Rugpjūčio 18 d. jį papildė 2-ojo atsargos bataliono 2 karininkai 
ir 166 kareiviai. Iš jų buvo sudaryta 3-ioji kuopa (vadas krn. Silvestras Leonas) ir 
4-oji kuopa (vadas krn. Juozas Kairionis). Batalionas gavo trūkstamų ginklų, be 
to, jo vado žinion sugrįžo ir 1-oji kuopa, iki tol buvusi Pirmojo pėstininkų pulko 
sudėtyje39. 

Atvykus bataliono vadas pirmiausia įsakė fronto link ir į užnugarį pasiųsti žval-
gus. Nustebęs adjutantas krn. J. Namikas paklausė bataliono vado krn. J. Kubiliaus, 
kam reikalinga užnugario žvalgyba. Vadas atsakė: „Jei bolševikai priverstų mus trauk-
tis, kuria kryptimi mes turėtume trauktis, nežinome. Todėl reikia ištirti visus kelius, 
kuriais galėtų išvažiuoti mūsų artilerija. Žvalgybos tikslas – ištirti kelius ir gyventojus.“ 

J. Namikas, prisimindamas šį įvykį, rašė: „Šis įsakymas man buvo pamoka. Tik, 
deja, vėliau kiti bataliono, po kurio laiko tapusio 8 pulku, vadai tokių įsakymų nedavi-
nėjo ir todėl pulkas labai nukentėjo.“40

Batalioną tuo metu jau sudarė 22 karininkai ir 380 kareivių. Jis išsidėstė linijoje 
Aukštakalnės kaimas–Salakas–Palivarkas. Štabas apsistojo Nariūnuose, apie 3 km 

36 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 40.
37 Mūšos Šlaitas. Dauguvos fronte (Atsiminimai iš kautynių su bolševikais 1919 m.). Karys, 1932, 
Nr. 3, p. 47.
38 Kubilius J. Atsiminimai iš pirmųjų dienų Ukmerg. atsk. pėst. bataliono kūrimosi. Karys, 1929, 
Nr. 28, p. 471.
39 B. N. 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko pirmas dešimtmetis. Karys, 1929, Nr. 
28, p. 468; J. Bardzilauskas. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai. Karys, 1939, Nr. 29, p. 841.
40 Voveris V. Čia mūsų tėvų žemė. Vilnius, 2010, p. 297.
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į pietvakarius nuo Salako41. Didesnių susidūrimų su priešu pirmosiomis dienomis 
neįvyko, išskyrus nesėkmingą raudonarmiečių bandymą užimti Salaką. Būta žvalgų 
susirėmimų, o rugpjūčio 19 d. apie 20 bataliono karių užpuolė raudonarmiečių 
užtvarą Rudeikiškių rajone. Raudonarmiečiai, netikėtai užklupti, skubiai pasitrau-
kė, o lietuviai kariai, susirinkę viską, ką šie paliko, taip pat ir keletą šautuvų, grįžo į 
batalioną42.

Rugpjūčio 23 d. vyriausiasis kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas I ir II 
brigadoms įsakė pereiti į puolimą ir nustumti raudonarmiečius už Dauguvos. Taip 
prasidėjo vadinamoji Zarasų operacija.

Puolimo išvakarėse raudonarmiečiai priešais I brigados dalis buvo įsitvirtinę 
Žagarinės–Bružų–Avilių linijoje. Jų pajėgas sudarė XV armijos IV šaulių divizijos 

I brigada, į kurios sudėtį įėjo 28-
asis, 30-asis ir 35-asis pėstininkų 
pulkai, o rezerve Ežerėnuose43 
buvo dislokuotas 29-asis pėstinin-
kų pulkas. Be to, brigadai buvo 
priskirtos 3 artilerijos baterijos, 
2 kavalerijos eskadronai ir XI oro 
eskadrilė44.

Rugpjūčio 23 d. laikinai ei-
nantis I brigados vado pareigas 
Pirmojo pėstininkų pulko vadas 
krn. Kazys Ladiga (I brigados 
vadas krn. Pranas Liatukas buvo 
išvykęs atostogų) operatyviniame 
įsakyme Ukmergės grupei nuro-
dė priešą pulti 3 voromis. 3-iąją, 
dešiniąją, vorą sudarė Ukmergės 
batalionas, 4-osios artilerijos ba-
terijos būrys ir pusė eskadrono 
kavalerijos. Voros vadu buvo pa-
skirtas krn. J. Kubilius. Jai buvo 
įsakyta:

„Vora eina kryptimi per Rus-
teikiai, Kapustynė ir iki tolimesnių 
nurodymų sustoja Ilgi–Veizeniški 

41 J. Bardzilauskas. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai. Karys, 1939, Nr. 29, p. 841.
42 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 56.
43 Ežerėnai – 1919–1929 m. Zarasų miestelio pavadinimas.
44 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 153.

Vyr. kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas
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ežerų tarpeklyje. Žygiuojant lenkams, palaikyti su jais ryšį. Ir, jeigu lenkai susilaikytų 
nuo žygiavimo ir bolševikai nepaliktų Smalvos rajono, 3 vorai užimti poziciją  frontu 
į rytus tarp ežerų Švintės–Vaizeniškis. Prieš darant antpuolį, rezervus patraukti kiek 
galint arčiau.

Užėmus naują punktą, dėl greitesnės žinios kaimynams, leisti baltą raketą. Praneši-
mus siųsti per raitelius. Apsistojus, tiesti telefono linijas. Kiekvieną naują žygį pareikšti 
pranešimais. Pranešimus daryti kuo dažniausiai.

Grupės štabas pradžioje operacijos – folv. Ustronija ir žygiuojant pirmyn, traukiasi 
plentu Degučiai–Zarasai. Grupės perrišimo punktas – miest. Daugailiai.

Sužeistųjų pristatymu kiekviena vora rūpinasi skyrium.“45

Puolimo išvakarėse raudonarmiečiai buvo įsitvirtinę prieš Ukmergės batalioną 
linijoje Žagarinė–Drobiškiai I–Sorokovka–Navikai–Giteniškė–Cigoniškė–Biržū-
nai–Nečeskai–Bikėnai. Raudonarmiečių pozicijos buvo patogios ir gerai įtvirtintos, 
nes jas buvo užėmę jau nuo rugpjūčio 11 d. Be to, jų pozicijų sparnai rėmėsi į 
gamtines kliūtis – ežerus46. Ukmergės batalionas su jam priskirtu puse eskadrono 
husarų ir 4-osios artilerijos baterijos būriu buvo dislokuotas Aukštakalnio, Salako ir 
Kiemionių rajone, o vadavietė – Nariūnuose47.

Gautam įsakymui įvykdyti Ukmergės bataliono vadas pergrupavo batalioną. 
4-oji kuopa (apie 70 karių) buvo perkelta į Salaką, 2-oji kuopa (apie 80 karių) liko 
šiauriniame Salako pakraštyje, 3-ioji kuopa (apie 90 karių) – vakariniame Salako pa-
kraštyje ir 189 aukštumoje, 1-oji kuopa (86 karių) buvo sutelkta Polivarko–Asiūklės 
rajone. Kulkosvaidžių komandos 5 sunkieji kulkosvaidžiai buvo padalinti kuopoms. 
Artilerijos būrys (2 pabūklai) atvyko į Polivarko kaimo rajoną. Bataliono štabas liko 
Nariūnuose.

Bataliono vadas įsakė 1-ajai ir 3-iajai kuopoms priešą pulti Bikėnų–Tiltiškių, 
2-ajai ir 4-ajai – Navikų–Sorokovkos–Drobiškių kryptimis. Šis įsakymas joms buvo 
perduotas rugpjūčio 23 d. vakare. Batalionui iš dešinės, Didžiasalio kaime (10 km į 
rytus nuo Salako), veikė lenkai, iš kairės, Bružų kaimo rajone (6 km į šiaurės vakarus 
nuo Polivarko), – Pirmasis pėstininkų pulkas.

Naktį iš rugpjūčio 23-iosios į 24-ąją batalionas, kaip ir visi puolimui pasirengę 
daliniai, surengė sustiprintą žvalgybą. Pasiųsti 2-osios kuopos žvalgai Navikų–Soro-
kovkos rajone pateko į raudonarmiečių pasalą ir buvo apsupti. Sutelkus jėgas žval-
gams pavyko prasilaužti pro priešo eiles ir grįžti į kuopą. Tuo tarpu 1-osios kuopos 
žvalgai išsiaiškino, kad raudonarmiečiai įsitvirtinę Bikėnų kaimo rajone48.

Batalionas, sudarytas iš 1-osios, 2-osios, 3-iosios, 4-osios ir Nerikiuotės (ūkio) 

45 Operatyvinis įsakymas Ukmergės grupei Nr. 11. 1919-08-23. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 4–5.
46 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 59.
47 Ališauskas K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, t. 1, p. 277.
48 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 59.



19

kuopų, Kulkosvaidžių ir Ryšių komandų, pradėjo pirmąsias savo istorijoje kautynes. 
Tai buvo lauko kautynių krikštas49.

Rugpjūčio 24 d. auštant 1-oji kuopa, vadovaujama krn. S. Rekašiaus, pradėjo 
pulti Pakerniškių–Nečeskų–Bikėnų kryptimi. Vieną kautynių skyrių kuopos vadas 
pasiuntė Kerčios–Dusetų tarpežeriu. Tuo metu 3-ioji kuopa, vadovaujama krn. S. 
Leono, pradėjo puolimą Biržūnų–Tiltiškių kryptimi.

Prasidėjus puolimui batalionui priskirta artilerija iš Polivarko kaimo rajono ėmė 
apšaudyti Biržūnų, Nečeskų ir Bikėnų aukštumas (žr. 1 schemą).

1-oji kuopa, remiama artilerijos, be didelių kautynių užėmė Nečeskų kaimą. 
Toliau kuopai buvo nurodyta užimti raudonarmiečių gerai įtvirtintą Bikėnų kaimą. 
Raudonarmiečiai buvo užėmę geras pozicijas: iš vakarų – ežeras, iš rytų ir pietų – 
plyna jų pusėn kylanti aukštuma. Dėl to šios pozicijos buvo sunkiai įveikiamos. 
Kuopa, puldama pirmyn, stengėsi apeiti Bikėnų kaimą iš rytų pusės. Šiam puolimui 
didelė kliūtis buvo spygliuotų vielų užtvaros, todėl tik per artilerijos sviedinių išar-

49 Ltn. Bliudnikas. 8-o pėst. K. K. Vaidoto pulko 15 metų sukaktį švenčiant. Karys, 1934, Nr. 29, 
p. 572.

1 schema. Bataliono puolimas 1919-08-24 (Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 57)
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dytus tarpus pavyko prasiskverbti ir apšaudyti Bikėnų kaimo rajoną iš rytų pusės, 
tačiau kuopos puolimas buvo sulaikytas smarkios raudonarmiečių kulkosvaidžių ir 
šautuvų ugnies. Tuo metu 1-asis kuopos skyrius, slinkęs Kerčios–Duseto tarpežeriu, 
prisiartinęs prie Bikėnų kaimo, jį apšaudė šautuvinėmis granatomis. Raudonarmie-
čiai, užklupti staigios ugnies iš kitos pusės, pasijuto supami ir pradėjo mišku trauktis 
į šiaurę Degučių kryptimi. Po atkaklių kautynių 1-oji kuopa apie 14 val. užėmė 
Bikėnų kaimo rajone gerai įtvirtintas priešo pozicijas. 2 raudonarmiečiai buvo nu-
kauti, tačiau šiose kautynėse žuvo pirmasis Ukmergės bataliono kareivis, 1-osios 
kuopos skyrininkas Aleksas Katinas. Žuvus skyrininkui, vadovavimą skyriui perėmė 
eil. Adomas Remeika ir laikė pozicijas, iki atvyko pastiprinimas. Kuopa, toliau žy-
giuodama Tiltiškių kryptimi, priešo nesutiko. Iš Tiltiškių ji kartu su 3-iąja kuopa 
perėjo į Kiškelius50.

Šiose kautynėse pasižymėjo jaunesnysis kuopos karininkas Andrius Klemas, ku-
ris, nors ir sužeistas, pasiliko kovos lauke, kol priešas ėmė trauktis51.

3-iosios kuopos bare prasidėjęs puolimas buvo sustabdytas. Perėjusi Rudeikiškių 
kaimo aukštumas Biržūnų aukštumose kuopa buvo sulaikyta iš Tiltiškių ir Kiškelių 
kaimų rajono priešui pradėjus šaudyti iš šautuvų ir kulkosvaidžių. Tuo metu susi-
tvarkiusi 1-oji kuopa Šventosios upelio šlaitais slinko Tiltiškių kryptimi. Raudo-
narmiečiai, smarkiai apšaudomi iš Biržūnų kaimo 3-iosios kuopos, iš vakarų pusės 
– 1-osios kuopos ir išgirdę šūvius kairėje, paleistus iš Giteniškės rajono 2-osios kuo-
pos (tuo metu ji ką tik buvo užėmusi šį kaimą), pasijuto supami ir pradėjo trauktis 
Vilkiškės kryptimi. Tuo būdu 3-ioji kuopa užėmė Tiltiškes. Vienas 3-iosios kuopos 
skyrius įėjo į Cigoniškės kaimą. Užėmusios minėtas vietoves, kuopos puolė toliau. 
1-oji kuopa, kurios dalis liko Tiltiškėse, artėjo prie Kiškelių, o 3-ioji kuopa pasuko 
link Miškiniškių. Vakare 1-oji kuopa apsistojo Kiškelių ir Tiltiškių, 3-ioji – Miški-
niškių ir Gerveliškės kaimų rajone52.

2-oji bataliono kuopa, vadovaujama krn. P. Jurgaičio, anksti ryte, apie 3 val., iš-
siuntė žvalgus. Tačiau raudonarmiečiai juos pastebėjo, prisileido labai arti ir apsupę 
iš trijų pusių apšaudė. Prasidėjo kautynės. Žvalgams pavyko iš apsupties išsiveržti 
ir atsitraukti į lietuvių pozicijas šiaurės rytiniame Salako pakraštyje. Nors žvalgyba 
buvo nesėkminga, tačiau ji atskleidė, kur yra įsitvirtinę raudonarmiečiai53.

 Grįžus žvalgams, kuopa pradėjo puolimą Navikų–Balinių–Drobiškių III kryp-
timi. Kuopai iš kairės veikė bataliono 3-ioji, iš dešinės – 4-oji kuopa. Raudonarmie-

50 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 59–60; 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 158; 1-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono vadui. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 11; Sąrašas pasižymėjusių kareivių I kuopos. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 4, l. 4.
51 Pasižymėję karžygiai. Karys, 1929, Nr. 45, p. 377.
52 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 60. 
53 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 159; 
Aprašymas II kuopos žygio. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 13.
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čių gerai įtvirtinti apkasai buvo pamiškėje prieš Navikų kaimą. 2-osios kuopos vie-
nas būrys, slinkdamas Luodžio paežeriu, apėjo raudonarmiečių pajėgų sparną, kiti 
du būriai puolė tiesiog Navikų kryptimi. Truputį prašvitus, dar prieš saulei tekant, 
raudonarmiečiai visiškai netikėtai buvo užklupti. Paleidus ugnį iš dviejų pusių, jie 
pradėjo skubiai trauktis Balinių kaimo link. Keletas raudonarmiečių buvo sužeisti, 
paimta ginklų ir šovinių. 2-oji kuopa nuostolių nepatyrė. Saulei tekant kuopa įėjo 
į Navikų kaimą.

Gretimai stovinčios raudonarmiečių dalys, pažadintos staigaus šaudymo, palei-
do šautuvų ir kulkosvaidžių ugnį iš Giteniškės ir Sorokovkos kaimų rajonų. Smarki 
ugnis privertė 2-ąją kuopą sustabdyti puolimą ir apsikasti. 6–7 val. ją apšaudė priešo 
artilerija, bet nuostolių nepadarė. Šaudymui nurimus, 2-oji kuopa pradėjo puolimą 
Giteniškės kaimo link. Po gana įnirtingo susišaudymo, išnaudojusi patogias priei-
gas, apie 17 val. kuopa pasiekė Giteniškę ir užėmė priešo apkasus. Raudonarmiečiai 
pasitraukė Ungariškių54 kryptimi. Tą pačią dieną 2-osios kuopos būrys užėmė Bali-
nių kaimą. Šiose vietose kuopa apsistojo nakčiai55.

4-oji kuopa, vadovaujama krn. J. Kairionio, slinko paskui 2-ąją kuopą. Ji, su-
stojusi Navikų kaime, pasiuntė žvalgus į Sorokiškes, bet šie miške prie Sorokiškių 
kaimo susidūrė su priešu. Po keleto nedidelių susišaudymų žvalgai pasitraukė, o 
kuopa liko nakvoti užėmusi barą prieš Sorokiškes56.

Ukmergės bataliono padaliniai tos dienos vakare sustojo linijoje Kuodžio eže-
ras–Baliniai–Gerveliškė–Kiškeliai–Tiltiškės. 10 priešo karių pateko į nelaisvę, buvo 
paimtos kelios dešimtys šautuvų, granatų ir šovinių, 3 raudonarmiečiai žuvo.

Raudonarmiečių dalys Ukmergės bataliono bare buvo nustumtos į liniją Kuo-
džio ežeras–Drobiškiai I–Sorokovka–Ungariškiai–Grybiškės. Jų didesnės pajėgos 
liko įsitvirtinusios tarpežeriuose – Sorokovkos ir Drobiškių I, taip pat Ungariškių, 
Grybiškių ir Vilkiškių kaimų aukštumose57.

Rugpjūčio 25 d. batalionas puolė toliau. 1-oji kuopa pradėjo puolimą 3 val. 
30 min. iš Kiškelių kaimo. Ji priešo nepastebėta užėmė Ungariškių kaimą ir užėmė 
pozicijas Grybiškių kryptimi (žr. 2 schemą). Kita kuopos dalis iš Tiltiškių puolė 
Vilkiškių kryptimi. Raudonarmiečiai, gerai įsitvirtinę savo pozicijose, kuopą prisi-
leido gana arti ir paleido sutelktąją ugnį. Kuopa buvo priversta apsikasti. Tuo metu 
raudonarmiečiai iš Ungariškių aukštumų pradėjo supti kuopos dešinį sparną. Kuopa 
atsidūrė kritiškoje padėtyje. Artilerijos būrio vadas krn. M. Pečiulionis tuo metu 
Kiškelių kaime rinkosi sekimo punktą. Pastebėjęs, kad 1-osios kuopos situacija pras-
ta, paleido porą artilerijos šūvių, kad įsišaudytų, o po to – taiklią ir smarkią ugnį į 

54 Nepavyko tiksliai nustatyti, kaip ši vietovė vadinasi. Tikėtina, kad tai – Pagrandos.
55 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 60–61.
56 4-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 6.
57 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 61.
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Ungariškių aukštumas. Šaudė iš 2 pabūklų. Palaikoma artilerijos kuopa vėl perėjo į 
puolimą. Raudonarmiečiai ėmė trauktis iš Vlakovkos (?) kaimo. Kuopa užėmė pozi-
cijas Samavo ir Apiričio tarpežeryje. Kuopos žvalgai susisiekė su Pirmojo pėstininkų 
pulko kariais58.

3-ioji kuopa apie 4 val. ryto iš Miškiniškių, artėdama Ungariškių link, suprato, 
kad 1-osios kuopos padėtis prasta, ir suintensyvino puolimą. Staigaus puolimo ir 
smarkios šautuvų, kulkosvaidžių ir artilerijos ugnies bolševikai neatlaikė ir pradėjo 
netvarkingai trauktis Grybiškių kryptimi. Susitvarkiusi 1-oji kuopa atnaujino puo-
limą pro Grybiškes Vilkiškių kaimo link ir po atkaklių kautynių užėmė Vilkiškių 
aukštumas. Tuo pat metu 3-ioji kuopa Ungariškių aukštumose užėmė raudonar-
miečių apkasus. Neatlaikę 1-osios ir 3-iosios kuopų spaudimo, priešo 30-ojo šaulių 
pulko kariai iš Grybiškių aukštumų irgi pradėjo trauktis rytų kryptimi tarp Asavo 

58 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 62; 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 158–159; 1-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono 
vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 11 a. p.

2 schema. Bataliono puolimas 1919-08-25 (Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 61)
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ir Samavo ežerų. Tuo būdu priešas iš stiprių Ungariškių ir Grybiškių pozicijų buvo 
išvytas59.

1-oji kuopa susitvarkiusi toliau plėtė puolimą vakariniu Samavo ežero pakraščiu. 
Nesutikusi kiek rimtesnio pasipriešinimo 1-oji kuopa netrukus pasiekė Apiričio eže-
ro–Samavo–Pagriaužio kaimų liniją ir čia sustojo nakvoti60.

3-ioji kuopa persekiodama priešą slinko Asavo ir Samavo tarpežeriu. Vienas 
1-ojo būrio skyrius su sunkiuoju kulkosvaidžiu buvo pasiųstas pietine Asavo ežero 
puse Drobiškių III–Černobradų kryptimi. Kuopa, pasiekusi mišką, ėjo žygio rikiuo-
te ir susidūrė su raudonarmiečių palikta užtvara. Raudonarmiečiai į lietuvius ėmė 
šaudyti iš šautuvų, bet netrukus užtvara, nesitikėdama atsilaikyti ir jausdama pavojų 
iš kairės, pasitraukė Tumiškės link. Kuopa pasiekė Tumiškę. Apšaudę kuopos karius 
iš šautuvų ir kulkosvaidžių, raudonarmiečiai iš Tumiškės pasitraukė ir kuopos kariai 
17 val. ją užėmė. Kadangi labai pavargusiems kariams reikėjo pailsėti, kuopa toliau 
nebepuolė, o vakare užėmė Tumiškės–Černobradų linijos pozicijas61.

Tuo tarpu 2-oji ir 4-oji kuopos veikė Sorokovkos–Drobiškių I–Drobiškių II 
kryptimi. 2-oji kuopa apie 9 val., praėjusi pro Balinių kaimą, buvo sustabdyta smar-
kios raudonarmiečių kulkosvaidžių ir šautuvų ugnies iš Sorokovkos kaimo rajono. 
Be to, kuopai judėti trukdė vielų kliūtys, kurias tame rajone buvo įrengę raudonar-
miečiai. Apie 12 val. 2-oji kuopa padėjo 3-iosios kuopos vienam skyriui, slinkusiam 
pietine Asavo ežero puse, užimti Drobiškių III kaimą. Tuo pat metu 4-oji kuopa 
užėmė raudonarmiečių apkasus Sorokovkos–Drobiškių I aukštumose. Verždamasi į 
Drobiškių II kaimą, 2-oji kuopa, palaikoma artilerijos ugnies, po ganėtinai sunkių 
kautynių apie 14 val. užėmė raudonarmiečių apkasus. Raudonarmiečiai per Šventės 
upelį pasitraukė į senus rusų apkasus, įrengtus aukštumose tarp Ludiškių ir Dro-
biškių ežerų. 2-oji kuopa, sekdama paskui besitraukiančius raudonarmiečius, pri-
siartino prie jų apkasų, bet dėl įnirtingo pasipriešinimo buvo priversta per Šventės 
upelį pasitraukti atgal į rytinį Drobiškių II kaimo pakraštį. Vakare, apie 20 val., 
padedama 4-osios kuopos, ji vėl surengė ataką. Priešas neatlaikė ir pradėjo trauktis. 
2-ajai kuopai pavyko įsiveržti į dar Pirmojo pasaulinio karo metu įrengtus apkasus, 
kuriuose buvo įsitvirtinę raudonarmiečiai. Juose kuopa, išsiuntusi žvalgus priešo po-
zicijų išžvalgyti, pasiliko nakčiai. Šiose kautynėse buvo sužeistas kuopos karininkas 
K. Ramanauskas ir kontūzytas vienas kareivis.

4-oji kuopa ryte toliau žvalgė priešo pozicijas. Buvo išsiaiškinta, kad raudonar-
miečiai yra susitelkę Sorokovkos ir Drobiškių I kaimuose. Kuopai perėjus į puolimą, 
ją parėmė artilerija, apšaudydama priešo užimtas vietoves. Užėmusi Sorokovką ir 

59 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 62; Bataliono 3 kuopos žygiavimas nuo 24 rugpjūčio. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 4, l. 15.
60 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 62.
61 Ten pat.
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Drobiškius I, ji pasiuntė vieną būrį į Žagarinę. Kad šis būrys ten įžengtų, nereikėjo 
ypatingų kautynių. Ten pat nuvyko ir batalionui priskirti raiteliai. 4-oji kuopa apie 
17 val. nakvoti sustojo prie Luodžio ežero62.

Rugpjūčio 25 d. vakare bataliono padaliniai pasiekė Žagarinės–Šventės upelio–
Černobradų–Tumiškių–Pagriaužio–Samavo ežero–Apiričio ežero liniją. Per dieną 
vykusiuose mūšiuose 2 bataliono kariai žuvo, 2 karininkai ir 4 kareiviai buvo su-
žeisti. 9 priešo kareiviai buvo nukauti, keletas sužeista ir 6 pateko į nelaisvę63. Kaip 
matyti iš šios dienos bataliono vado pasiųsto pranešimo Pirmojo pėstininkų pulko 
vadui, batalione ėmė trūkti karininkų: iš 15 liko tik 12, nes 2 buvo sužeisti, o 1 
susirgo64.

Rugpjūčio 25 d. nugalėjus kautynėse, 1-oji brigada per 2 kautynių dienas pasi-
stūmėjo į priekį apie 30 km ir užėmė fronto liniją Žagarinė–Tumiškė–Pajuodalan-
kiai–Vaisenio ežeras–Ilgio ežeras–Smėlynė–Laukeso ežeras–Kumpolio ežeras–Juoza-
pavos dvaras65.

Rugpjūčio 26 d. I brigados štabas ir jį aptarnaujantys padaliniai stovėjo vietoje 
prie Zarasų–Daugpilio plento, puolimą vykdė brigados sparnai, nes buvo kiek at-
silikę. Ukmergės batalionui buvo įsakyta pulti pirmyn ir užimti Raminavą ir Smal-
vo miestelį (žr. 3 schemą). Batalionui pavestame puolimo ruože priešas turėjo jėgų 
persvarą, buvo gerai įsitvirtinęs tarpežeriuose.

Vykdydama įsakymą, 1-oji kuopa anksti rytą pradėjo puolimą Šaulių–Kopūsti-
nės kryptimi, tačiau greitai buvo priversta sustoti, nes raudonarmiečiai naktį iškas-
tuose apkasuose atkakliai priešinosi ir tik šone pasirodžius Pirmojo pėstininkų pulko 
kariams ėmė trauktis. Dėl to 1-ajai kuopai pavyko užimti Šaulių kaimą. Persekio-
dama besitraukiančias bolševikų dalis, ji apie 12 val. pasiekė Pakalniškių kaimą, o 
puldama toliau, beveik nesutikusi raudonarmiečių, vakare – Raminavos rajoną ir 
čia sustojo66.

3-ioji kuopa švintant pradėjo puolimą Rusteikių kryptimi. Vos pajudėjus, įvyko 
smarkus susišaudymas su raudonarmiečiais. Vėliau raudonarmiečiai, pajutę pavo-
jų savo dešiniajam sparnui, nes 1-oji kuopa jau buvo ties jų pozicijomis, pradėjo 
trauktis. 5 val. 3-ioji kuopa užėmė Rusteikių kaimo aukštumas, kuriose naktį buvo 
įsitvirtinę raudonarmiečiai. Nebesutikdama pasipriešinimo, kuopa žygiavo Smalvų 
link. Smalvas teko paimti šturmu, nes raudonarmiečių lauko sargybos nenorėjo ap-

62 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 62–63; 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 159, 161; 4-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono 
vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 6; Aprašymas II kuopos žygio. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 13.
63 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 63–64.
64 Krn. J. Kubiliaus 1919-08-25 pranešimas Pirmojo PP vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1236, l. 30.
65 Ališauskas K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1918–1920, t. 1, p. 286.
66 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 64.
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leisti miestelio ir atkakliai priešinosi. 17 val. kuopai pavyko įsiveržti į Smalvas. 3-ioji 
kuopa toliau nebepuolė, nes per dieną ėję bekele, balotomis vietomis kuopos kariai 
buvo pavargę. Kuopa apsinakvojo Smalvose išstačiusi lauko sargybas šiaurrytiniame 
miestelio pakraštyje.

2-oji kuopa ryte pradėjo puolimą Lugelių kryptimi. Netikėtai užklupti raudonar-
miečiai, daug nesipriešindami, patyrę nuostolių, netvarkingai pradėjo bėgti. Kuopa, 
persekiodama pakrikusias priešo dalis, be didesnių susišaudymų kartu su 3-iąja kuopa 
19 val. pasiekė Smalvų miestelį ir apsistojo ant kalvos prie Smalvo ežero.

4-oji kuopa auštant žvalgydama vietovę slinko rytų kryptimi, Gailiūniškių link. 
Šios žvalgybos metu pasižymėjo viršila Jonas Liorentas, kuris su 5 kareiviais apėjo 
priešą iš užnugario ir iš šautuvų pradėjo šaudyti, taip sukeldamas paniką, be to, 
nupjovė raudonarmiečių telefono laidus. Kuopa, pasiekusi Gailiūniškius, sustojo 
Švintės ir Dūkšto tarpežeryje. Toliau ji slinkti nebegalėjo, nes reikėjo saugoti bata-
liono dešinįjį sparną. Nakčiai čia paliko tik vieną savo būrį, nes kiti du būriai buvo 
perkelti į bataliono rezervą Bukiškių kaime67.

Vakare Ukmergės batalionas apsistojo Dūkšto ežero–Smalvų–Raminavos linijo-
je. Bataliono štabas persikėlė į Salaką.

Naktį pasiųsti bataliono žvalgai, prisiartinę prie Turmanto stoties, pastebėjo rau-
donarmiečių šarvuotąjį traukinį. Be to, išsiaiškino, kad raudonarmiečiai yra užėmę 
Pirmojo pasaulinio karo apkasus išilgai geležinkelio68.

Rugpjūčio 27 d. lietuvių kariuomenė buvo pasistūmėjusi gerokai į priekį, to-
dėl pajudėjo ir lenkai. Apie 30 lenkų legionierių pasiekė Smalvų miestelį. Pradėjus 
slinkti lenkams, Ukmergės bataliono dešinysis sparnas galėjo žygiuoti lygiagrečiai su 
jais. Batalionas gavo užduotį supti raudonarmiečius iš dešinės, nes puolant iš priekio 
būtų sunkiai pavykę juos išmušti iš stiprių pozicijų. Batalionas, palikęs Smalvose 
komendantūrą, tęsė puolimą.

1-oji kuopa pradėjo puolimą Turmanto kryptimi. Užėmusi Jurkakalnį, smar-
kiai susišaudė su raudonarmiečiais, kurie buvo užėmę pozicijas linijoje Smalvų dva-
ras–Dulkiškė. Eiliniui Baltrui Ceberėkui ir kulkosvaidininkui Jonui Jankui pavyko 
užimti geras pozicijas ir jie, šaudydami iš kulkosvaidžio, neleido raudonarmiečiams 
pereiti į kontrataką69. Į pagalbą kuopai atėjo krn. M. Pečiulionio artileristai. Artile-
rijai taikliai apšaudžius ir priešui pasitraukus iš minėtų pozicijų, 1-oji kuopa, susi-
jungusi su Pirmojo pėstininkų pulko kariais, po atkaklių kautynių užėmė Smalvelės 
palivarką70, o vakare pasiekė Turmanto geležinkelio stotį. Nakčiai užėmė pozicijas 
prie geležinkelio.

67 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 160–161; 
4-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 7.
68 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 64.
69 Sąrašas pasižymėjusių kareivių I kuopos. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 4, l. 4.
70 Palivarkas – dvarui priklausantis ūkinis ir administracinis kompleksas.
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3-ioji kuopa 2 val. irgi pradėjo žygiuoti Turmanto link. Ties Bartkiške ji buvo 
smarkiai apšaudyta iš šautuvų ir kulkosvaidžių, kuriais buvo ginkluoti raudonarmie-
čių šarvuotojo traukinio kariai. Kuopa buvo priversta sustabdyti puolimą ir apsikas-
ti. Lietuvos artilerijai paleidus ugnį į šarvuotąjį traukinį ir jam pasitraukus, ji tęsė 
puolimą toliau ir vakare, apie 19–20 val., pasiekė Turmanto stotį. Ten liko nakvoti. 
Turmanto stotį norėjo užimti ir lenkai, žygiavę link jos greta lietuvių karių. Vienas 
tos dienos įvykių dalyvių taip prisimena šį epizodą:

„Labai įsmigo į mano atmintį, ką aš ir dabar labai dažnai prisimenu ir gėriuos, tai 
mūsų karių gaivališkas veržimasis į priešakį, kad lenkai mūsų neaplenktų ir pirmi ne-
įeitų į Turmanto stotį. Mat, kareiviai taip pat pastebėjo lenkų užsimojimą ir kitas kitą 
ragindami, telkdami paskutinius jėgų likučius, iškaitę, kiti net pajuodę iš nuovargio, 
bėgo pirmyn.“71

2-oji kuopa iš Smalvų šiaurine Smalvo ežero pakrante puolė geležinkelio kryp-
timi. Nepriėjusi geležinkelio, aukštumoje, susidūrė su stipriu raudonarmiečių pasi-
priešinimu ir jų buvo sulaikyta. Apie 200 raudonarmiečių su trimis kulkosvaidžiais 
buvo gerai įsitvirtinę, ir tik padedant kitiems bataliono padaliniams priešas buvo 
išstumtas, o 2-oji kuopa užėmė raudonarmiečių turėtas pozicijas. Raudonarmiečiai 
pasitraukė į rytinę geležinkelio pusę. Kuopa, plėsdama puolimą, toliau persikėlė į 
dešinę geležinkelio pusę ir vakare, nepasiekusi Turmanto stoties, sustojo nakvynės.

4-oji kuopa, pasiekusi Smalvas, apie 10 val. gavo įsakymą pulti dešiniau nuo 
2-osios kuopos ir dengti dešinįjį bataliono sparną. Prie Subatiškio įsitvirtinę rau-
donarmiečiai kuopai pasipriešino. Atėjus į pagalbą 3-iosios kuopos kariams, priešas 
ėmė trauktis. Toliau kuopa be didesnių susirėmimų, užėmusi keletą kaimų (Šiaurinį 
Subatiškį (Nord-Zubotiški), Subatiškį, Vaškiškę, Kamariškę, Krasnopolį, Gudiškę ir 
Bagdoniškes) vakare pasiekė Kimbariškės kaimą ir čia 23 val. apsistojo nakčiai72.

Rugpjūčio 28 d. anksti ryte I brigados vadas gavo vyriausiojo kariuomenės 
vado įsakymą žygiuoti pirmyn ir užimti Gatėnų (latv. Gatenu ezers)–Turžekų (da-
bar Katrinškų (latv. Katrinišku ezers)–Dėmenės (latv. Demenes ezers) tarpežerius. Šį 
įsakymą vykdyti I brigados vadas pavedė Ukmergės batalionui ir Pirmojo pėsti-
ninkų pulko padaliniams, esantiems abipus geležinkelio prie Turmanto geležinkelio 
stoties. Tačiau buvo susidurta su kliūtimi, nes lenkai pareikalavo, kad lietuviai at-
sitrauktų į vakarus nuo Vilniaus–Daugpilio geležinkelio. Siekiant išspręsti šią pro-
blemą, 4-oji Ukmergės bataliono kuopa buvo atitraukta iš Kimbariškės dvaro73, o 
Turmanto miestelyje palikęs komendantūrą, visas Ukmergės batalionas tęsė puo-
limą palei geležinkelį, sukdamas frontą į rytus ir dalį turėtų pozicijų perleisdamas 

71 J. Bs. Nepriklausomybės kovų dalyvių vaidotėnų atsiminimai. Karys, 1939, Nr. 29, p. 852.
72 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 64–66; 1-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono 
vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 11 a. p.–12; Aprašymas II kuopos žygio. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, 
l. 13 a. p.; Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 165.
73 Ališauskas K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės 1918–1920, t. 1, p. 298.
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lenkams. Priėjęs Pirmojo pasaulinio karo rusų apkasų liniją, batalionas sustojo. Nors 
pasitaikydavo susišaudymų su paliktomis raudonarmiečių užtvaromis, rugpjūčio 28 
d. 4-oji kuopa, apie 14 val. pradėjusi žygiuoti iš Turmanto palei geležinkelio liniją 
Daugpilio kryptimi, po kokių 3 km žygio prie Šėderės dvaro (latv. Šēderes muiža) 
susidūrė su raudonarmiečiais. Įvyko aršus susišaudymas iš šautuvų ir kulkosvaidžių. 
Tik po atkaklaus mūšio raudonarmiečiai pasitraukė, o kuopa įsitvirtino senuose 
vokiečių apkasuose.

Rugpjūčio 29 d. I brigada vėl atnaujino puolimą. Ukmergės batalionas buvo 
paliktas brigados rezerve, tačiau 1-oji kuopa prie Gerviškių kaimo susidūrė su rau-
donarmiečių šarvuotuoju traukiniu, todėl jai teko atsitraukti. Kuopos atsitraukimą 
dengė skyrininko Felikso Stankaus vadovaujamas būrelis kareivių. Iki nakties susi-
rinkęs visas batalionas nakvojo Kščevos kaime ir jo apylinkėse74. Bataliono 4-oji kuo-
pa laikinai buvo perduota Turmanto karo komendanto žinion75. Tos pačios dienos 
vakare brigados vadas gavo vyriausiojo kariuomenės vado įsakymą priešui traukian-
tis užimti barą nuo Ūsto ežero iki Dauguvos. Rugpjūčio 30 d. Ukmergės batalionas 

74 4-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 8; 
1-osios kuopos vado 1919-09-08 pranešimas bataliono vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 2, l. 12; Sąrašas 
pasižymėjusių kareivių I kuopos. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 4, l. 4.
75 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 160.

Bataliono kariai buvusiuose vokiečių apkasuose 
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atžygiavo į Kalkūnus ir čia gavo įsakymą užimti Demenės–Ūsto tarpežerio barą ir 
veikti Pirmojo pėstininkų pulko užnugaryje, sudarant jo rezervą. 4-oji kuopa, palai-
kydama ryšį su Pirmuoju pėstininkų pulku, tą pačią dieną pasiekė Laukesos dvarą76.

Taigi, Ukmergės batalionas, veikdamas Ukmergės grupės dešiniajame sparne, po 
keleto dienų sėkmingų žygių per Salaką, Smalvas, Turmantą ir Kalkūnus rugsėjo 1 
d. pasiekė Daugpilio rajoną. Raudonarmiečius nustūmus už Dauguvos, jam buvo 
pavesta ginti fronto barą Demenės–Ūsto tarpežeryje iki Laukeso. 

Šios kautynės, vykusios Salako, Zarasų, Turmanto ir Daugpilio rajonuose, buvo 
pirmosios Ukmergės bataliono kautynės. Iš viso šiose kovose su bolševikais žuvo 5 

76 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 66; 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 159, 161, 162.

3 schema. Bataliono ginamas fronto baras 1919-08-25–1919-10-10 (Bliudnikas E., Nazaras P. 
8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti, p. 63)
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bataliono kareiviai, 2 karininkai ir 22 kareiviai buvo sužeisti. Už pasižymėjimą šiose 
kautynėse Vyčio Kryžiumi buvo apdovanoti 5 karininkai ir 19 kareivių77. Šiose kau-
tynėse batalionas užsirekomendavo kaip gerai organizuotas karinis dalinys. Jo pa-
grindą sudarė jauni, trumpai mokyti ir nepatyrę kareiviai, bet greitai jie, sumaniems 
karininkams vadovaujant, tapo puikiais kovotojais.

Rugsėjo 4 d. batalionas Kalkūnų rajone užėmė barą prieš raudonarmiečius78. 
Kariaujančias puses skiriant Dauguvai, vyko pozicinis karas. Daugiausia veikė abiejų 
pusių žvalgai ir artilerija, prie kurios prisidėdavo pėstininkai, šaudydami iš šautuvų 
ir kulkosvaidžių, tačiau tiesioginio sąlyčio su priešu bataliono kariai neturėjo.

Rugsėjo 23 d. batalionas gavo naują užduotį – perimti iš Pirmojo pėstininkų 
pulko 2-ojo bataliono jo iki tol saugotą barą Gryvos (latv. Grīva) rajone. Prieš uži-
mant naują barą bataliono vadas keletą karininkų pasiuntė su juo susipažinti. Bata-
lionas šį barą užėmė jau kitą dieną, t. y. rugsėjo 24-ąją79.

77 B. N. 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko pirmas dešimtmetis. Karys, 1929, Nr. 
28, p. 468–469.
78 Krn. J. Kubiliaus 1919-09-04 pranešimas Pirmojo pėstininkų pulko vadui. LCVA, f. 929, ap. 
3, b. 1223, l. 8.
79 1919-09-23 bataliono vado nurodymas kuopų vadams; 1919-09-24 telefonograma Nr. 150 I 
brigados vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1223, l. 26–27.

Aštuntojo pėstininkų pulko štabo karininkai su apsilankiusiais trimis anglų karininkais.  
Daugpilio frontas,  1919 m. M. Griniaus nuotrauka (LCVA)
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Vykstant poziciniam karui su raudonarmiečiais, ėmė komplikuotis santykiai su 
lenkais. Naktį iš rugsėjo 26-osios į 27-ąją lenkai apsupo Birkinėliuose (latv. Birke-
neli) esantį I brigados štabą ir į nelaisvę paėmė brigados vadą krn. P. Liatuką. Gavęs 
šią žinią, bataliono vadas iš karto batalionui įsakė pasirengti galimoms kovoms su 
lenkais ir 3-iąją kuopą iš Kikliškių (latv. Kalīši) skubiai perdislokavo į Malinovką80. 
Tačiau tą kartą konfliktą pavyko išspręsti taikiai.

Spalio 2 d. iš intendantūros buvo atsiųsta didesnė partija viršutinių drabužių ir 
visam batalionui išduotas pirmas karinės aprangos komplektas. Iki tol karių apranga 
buvo įvairi. Valdiškas uniformas, kaip minėta, turėjo tik karininkai ir puskarinin-
kiai, o visi kiti daugiausia dėvėjo nuosavus drabužius81.

Dėl nepastovių santykių su lenkais spalio 10 d. batalionui teko pasitraukti nuo 
geležinkelio į vakarus ir užimti apsaugos barą Turmantas–Gerviškės–Birkinėliai–
Nichnovka82.

1919 m. spalio 14 d. bataliono vadas krn. J. Kubilius išvyko į Generalinį šta-
bą eiti Rikiuotės skyriaus viršininko pareigas, į kurias buvo paskirtas spalio 11 d. 
Bataliono kariams jis paliko kuo geriausius atsiminimus. Pulko adjutantas krn.  
J. Namikas taip apibūdina buvusį bataliono vadą:

„Jurgis Kubilius buvo puikus organizatorius. Jis turėjo daug patyrimo ir buvo geras 
psichologas, nes jam užtekdavo kartą pakalbėti su karininku ir jau žinodavo, kam ir kur 
jis tinka. Būtent fronte greitai orientuodavosi visokiose būklėse. Buvo atsargus, bet kartu 
ir drąsus. Didelis patriotas, lietuvis, teisingas ir labai kuklus. Niekad negirdėjau, kad jis 
pasigirtų, ką gero padaręs ar nuveikęs. Niekad negirdėjau jo pakelto balso ar ką barant. 
Žodžiu, geras karys ir žmogus.83“

Laikinai einančiu bataliono vado pareigas nuo spalio 17 d. buvo paskirtas 
krn. Julius Čaplikas. Iki jis atvyks, batalionui laikinai vadovauti buvo pavesta krn.  
Petrui Jurgaičiui84. Jis batalionui vadovavo iki spalio 29 d. Tą dieną, vykdydamas Ge-
neralinio štabo viršininko nurodymą, batalioną perdavė krn. Juliui Čaplikui. Krn.  
P. Jurgaitis buvo išleistas savaitei atostogų, po to grįžo eiti savo tiesioginių 2-osios 
kuopos vado pareigų85. Spalio 20 d. į batalioną iš Generalinio štabo buvo perkeltas 
mjr. Bronius Vasiliauskas86.

Lapkričio 1 d. iš 2-ojo atsargos bataliono pulkui papildyti buvo atsiųstas 81 

80 Krn. J. Kubiliaus 1919-09-27 nurodymai 3-iosios kuopos vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1223, 
l. 32–33.
81 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 41–42.
82 Bardzilauskas. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 841.
83 Voveris V. Čia mūsų tėvų žemė, p. 297–298.
84 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 42.
85 Įsakymai Ukmergės batalionui Nr. 160, 1919-10-29, ir Nr. 163, 1919-11-01. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 1, l. 31, 35.
86 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 218. 1920 m. sausio 14 d. 
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eilinis kareivis ir 3 puskarininkiai. Jie buvo paskirstyti po kuopas ir komandas87. 
Lapkričio 7–9 d. batalioną papildė dar 227 naujokai. Lapkričio mėn. iš atvykusiųjų 
buvo suformuota Atsargos kuopa88.

1919 m. pradžioje, Lietuvos kariuomenėje dar nesant karo teismų, jos viene-
tų vadams buvo įsakyta steigti pulkų teismus, laikinai laikantis Rusijos kariuome-
nės įstatų89. Nors šios institucijos buvo pavadintos pulkų teismais, jie buvo įsteigti 

87 Įsakymas Ukmergės batalionui Nr. 163. 1919-11-01. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1, l. 36.
88 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 294.
89 Krašto apsaugos ministerijai įsakymas Nr. 14. 1919 m. sausio 9 d.

Karininkų grupė Nepriklausomybės kovų metu (Karys, 1939, Nr. 29, p. 838)
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kiekviename kariniame vienete, kuriame buvo ne mažiau kaip 400–500 kareivių. 
1919 m. lapkričio 17 d. Krašto apsaugos ministerijos valdytojas ir vyriausiasis ka-
riuomenės vadas gen. ltn. Pranas Liatukas patvirtino ir Ukmergės bataliono pulko 
teismo sudėtį. Jo pirmininku buvo paskirtas krn. Stasys Rekašius, nariais – karinin-
kai Bronius Pulkauninkas, Martynas Pundzius, kareiviai Juozas Buožis ir Bernardas 
Gebrauskas, kandidatais – karininkai Juozas Kairionis ir Mikas Kalmantavičius ir 
kareiviai Mikas Malinauskas ir Petras Mažrimas90.

Kadangi bataliono ir lenkų pozicijos ribojosi, ryšiui tarp lenkų ir lietuvių palai-
kyti gruodžio 3 d. į batalioną buvo atsiųsti 3 lenkų telefonininkai, kuriuos batalio-
nas turėjo viskuo aprūpinti91.

Gruodžio 6 d. Valstybės Prezidento įsakymu už pasižymėjimą mūšiuose kryžiu-
mi „Už Tėvynę“ buvo apdovanoti Ukmergės bataliono karininkai Silvestras Leonas, 
Bronius Vincas Aleksandravičius, Stasys Rekašius ir Petras Jurgaitis, 1-osios kuopos 
skyrininkai Feliksas Stankus ir Andrius Jankūnas, eiliniai Baltrus Ceberėklas, Alek-
sandras Kostinas, Stasys Zasas ir Adomas Romeika, 2-osios kuopos būrininkas Jonas 
Kerulis, skyrininkai Vincas Černiauskas ir Juozas Martišius, eilinis Liudas Darvidas, 
3-iosios kuopos viršila Vladas Ražas, būrininkas Kazys Jonaitis, eiliniai Antanas Iva-
nauskas ir Jonas Valaitis, 4-osios kuopos viršila Jonas Liorentas, eiliniai Bernardas 
Gerbauskas ir Otto Končaitis, Kulkosvaidžių komandos būrininkas Jonas Babraus-
kas ir eilinis Jonas Jakas92.

Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas

1919 m. gruodžio 15 d. įsakymu kariuomenei Ukmergės batalionas nuo 1919 
m. gruodžio 10 d. buvo performuotas į Aštuntąjį pėstininkų pulką. Einančiu pulko 
vado pareigas buvo paskirtas laikinai ėjęs Ukmergės bataliono vado pareigas mjr. 
Julius Čaplikas93. Pulko vadu jis Respublikos Prezidento buvo patvirtintas vėliau – 
1920 m. vasario 18 d.94 Gruodžio 15 d. 1-ojo bataliono, kurį sudarė 3 pėstininkų 
kuopos ir 1 kulkosvaidžių kuopa, vadu buvo paskirtas kpt. P. Jurgaitis.

1919 m. gruodžio 24 d. nustatyta pulko šventės data – gegužės 12-oji95, t. y. 
Ukmergės bataliono įsteigimo diena.

1919 m. gruodžio 22 d. iš 70 kareivių buvo suformuota pulko Mokomoji ko-
manda. Pirmąją Mokomąją komandą sudarė jos vadu paskirtas ltn. Silvestras Leo-
nas. Nuo 1920 m. sausio 1 d. Mokomoji komanda jau vadinama Mokomąja kuo-

90 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 184. 1919 m. lapkričio 17 d.
91 Įsakymas Ukmergės batalionui Nr. 196. 1919-12-04. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1, l. 84.
92 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 202. 1919 m. gruodžio 9 d.
93 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 205. 1919 m. gruodžio 15 d. 
94 Įsakymas kariuomenei Nr. 245. 1920 m. vasario 20 d.
95 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 211. 1919 m. gruodžio 24 d.
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pa96. 1920 m. sausio 5 d. ltn. M. Pundziui įsakyta pradėti formuoti 5-ąją kuopą. 
Sausio 9 d. pulkas buvo padalintas į du batalionus. 2-ojo bataliono, kurį sudarė 4-oji 
ir 5-oji kuopos, vadu paskirtas kpt. Juozas Ragažinskas. Tuo metu pulke jau buvo 
suformuotos dvi kulkosvaidžių kuopos ir po vieną įtrauktos į abu batalionus. 1-oji 
kulkosvaidžių kuopa, vadovaujama ltn. B. Aleksandravičiaus, turinti 7 sunkiuosius 
kulkosvaidžius, buvo priskirta prie 1-ojo bataliono, 2-oji kulkosvaidžių kuopa, tu-
rinti 6 sunkiuosius kulkosvaidžius, vadovaujama ltn. B. Pulkauninko, – prie 2-ojo 
bataliono. Buvusi Atsargos kuopa buvo išformuota, o jos kariai perkelti į kitas kuo-
pas97.

1920 m. sausio pradžioje į pulką buvo atsiųstas gražus būrelis Karo mokyklą 
baigusių leitenantų: Antanas Raudonikis, Petras Žemaitis, Juozas Žemaitis, Juozas 
Gineitis, Balys Svilas, Antanas Biliūnas, Antanas Maneika, Mikas Mikalajūnas, Pet-
ras Alekna, Adomas Namikas, Stasys Juodelis, Adolfas Baltokas, Matas Piliponis, 
Bronis Struoga, Petras Kamarauskas, Antanas Rukša, Juozas Bartkus, Jonas Tinteris 
ir Pranas Maželis, ir puskarininkių: Stasys Strazdas, Juozas Linartas ir Valerijonas 

96 Skopas K. Pulko mokomoji kuopa. Karys, 1939, Nr. 29, p. 849.
97 J. Bardzilauskas. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 841; 
Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 42.

Aštuntojo pėstininkų pulko štabas Daugpilio fronte. Centre – mjr. J. Čaplikas, pulko vadas.  
1919 m.  (LCVA)
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Beniušis98. Iš esmės tai padėjo išspręsti iki tol buvusią karininkų trūkumo problemą 
ir sėkmingai tęsti pulko formavimą.  

Sausio 11 d. mjr. Bronius Vasiliauskas pradėjo formuoti 6-ąją kuopą99. Nuo šios 
dienos pulke vėl buvo įvesta budinčiojo karininko pareigybė. Šią pareigybę buvo 
įsteigęs krn. J. Kubilius dar 1919 m., pirmosiomis bataliono formavimo Ukmer-
gėje dienomis. Tačiau išvykus į frontą, oficialiai budinčio batalione, o po to pulke 
karininko nebuvo skiriama, nes pulkas savo kareivinių neturėjo. Paskui pirmuoju 
budinčiuoju karininku oficialiai buvo paskirtas Mokomosios kuopos ltn. Antanas 
Raudonikis100.

Tokios sudėties pulkas sausio 30 d., perdavęs barą saugoti Devintajam pėstinin-
kų pulkui, išvyko į Kauną. Apie 30 km žygiavo iki Birkinėlių, iš ten – į Gerviškių 
stotį, kur jam pervežti buvo atsiųstas 46 nešildomų vagonų ir 16 platformų sąstatas, 
ir apsistojo Šančių kareivinėse101. Pulkas buvo perkeltas į armijos rezervą102. 

Vasario 9 d. II brigados vadas gavo Generalinio štabo telefonogramą, kuria buvo 
pranešta, kad laikinai Aštuntasis pėstininkų pulkas pereina tiesioginėn vyriausiojo 
kariuomenės vado žinion103.

1920 m. vasario 16 d. prezidentas Antanas Smetona pasirašė įsakymą, kad „8-

98 8-am pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 10. 1920-01-10. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1, l. 148–149.
99 8-am pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 11. 1920-01-11. Ten pat, l. 151
100  8-am pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 10. 1920-01-10. Ten pat, l. 147.
101 II-os brigados karo dienynas. 1919–1920 m. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 9, l. 36; Bardzilauskas. 
Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 841.
102 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, p. 295.
103 II-os brigados karo dienynas. 1919–1920 m. LCVA,  f. 510, ap. 1, b. 9, l. 38 a. p.

2-oji kulkosvaidininkų kuopa (E. Peikštenio kolekcija)
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jam pėstininkų pulkui už pasižymėjimą mūšiuose su priešininkais ir atlikimą ypatingai 
sunkių ir svarbių žygių Salakų – Daugpilio rajone leidžiu vadintis „8-ju pėstininkų 
Kauno kunigaikščio Vaidato104 pulku“105. Tą dieną pulką sudarė 52 karininkai ir 818 
kareivių106.

104 Toliau tekste vartosime ne Vaidato, o Vaidoto vardą, nes ketvirtojo dešimtmečio pradžioje, 
kalbininkams rekomendavus, pulkas imtas vadinti Vaidoto vardu.
105 8-am pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 57. 1920-02-29. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 1, l. 263.
106 8-tas pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Ten pat, b. 181, l. 10.

LCVA, f, 521, ap. 1, b. 16, l. 14
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Atrodytų, kad Kaune pulko karių gyvenimo sąlygos turėjo pagerėti, tačiau jos ir 
čia buvo labai blogos. Kareivinės šaltos, nesutvarkytos, nebuvo nei lovų, nei čiuži-
nių, kai kurie kareiviai jau 4 mėnesius negavę algų107.

Iš 1920 m. vasario 18 d. sanitarinio patikrinimo protokolo apie Aštuntojo pės-
tininkų pulko padėtį aiškėja, kad ten neapgyvendinti kareivinių kambariai buvo 
užteršti kareivių išmatomis ir kitais nešvarumais, nebuvo ir praustuvų. Kareiviai 
gulėjo tiesiai ant grindų, pasikloję šiaudų, nes labai trūko paklodžių ir antklodžių. 
Pulke buvo daug silpnos sveikatos kareivių, o gydytojas skundėsi dar ir medikamen-
tų trūkumu108. Maždaug po mėnesio pulkas buvo vėl patikrintas. Konstatuota, kad 
per mėnesį mažai kas pasikeitė. Pagal Kauno karo ligoninės gydytojo pranešimą, 
kareiviai Žemųjų Šančių kareivinėse laikomi nešvariose, menkai vėdinamose pa-
talpose, kuriose kareiviams dar ir leista rūkyti, kas sveikatai itin nepalanku. Dalis 
naujokų guli ant žemės, ant subyrėjusių šiaudų, arba ant šiaudų lovose, kiti kareiviai 
– ant gultų labai arti vienas kito, nors pageidautina, kad gultai būtų atskiri, nes tada 
dėmėtoji ir grįžtamoji šiltinė taip sparčiai neplistų109.  

Pulko veiksmai malšinant 1920 m. vasario 21–23 d.  
kareivių sukilimą Kaune
 
1920 m. pradžia kariuomenės daliniuose, ypač dislokuotuose Kaune, buvo ne-

rami. Po beveik metus trukusių kautynių su raudonarmiečiais kariuomenė buvo 
pavargusi, tapo įprasta, kad kareiviams po kelis mėnesius nebuvo mokamos algos, 
maistas labai blogas ir beveik vienodas. Prasidėjus žiemai kareiviai šalo blogai su-
tvarkytose ir menkai šildomose kareivinėse, jų apranga buvo prasta, o ir jos labai 
trūko. Bolševikai ir lenkai bandė tuo pasinaudoti: jų agentai kurstė kareivius prieš 
vadovybę, prieš Lietuvos laikinąją vyriausybę. Karinė vadovybė jautė augantį karei-
vių nepasitenkinimą, darė, ką pajėgė, bet ne daug ką galėjo padaryti, nes neturėjo 
lėšų, krašte trūko maisto ir viso kito. Pagaliau ją pasiekė informacija, kad Kaune 
rengiamas kareivių sukilimas.

1920 m. vasario 21 d. buvo jaučiami neramumai sukilimui pritariančiose dalyse, 
todėl vyriausiasis kariuomenės vadas gen. ltn. Pranas Liatukas, norėdamas išsiaiškin-
ti, kokia susiklostė padėtis, sukvietė į savo kabinetą visų Kauno įgulos dalinių vadus. 
Pokalbis iš tiesų nebuvo malonus. Karininkai išsakė savo vadui daug priekaištų dėl 
to, kad kariai apgyvendinti prastomis sąlygomis ir ypač blogai aprūpinami maistu110. 

Sausio 21 d. 2-ojo atsargos bataliono kareivinėse buvo surengtas didelis mitin-

107 J. Bs. Nepriklausomybės kovų dalyvių vaidotėnų atsiminimai. Karys, 1939, Nr. 29, p. 853.
108 1920-02-18 Sanitarinės komisijos patikrinimo protokolas. LCVA, f. 4, ap. 1, b. 11, l. 45.
109 1920-03-07 Karo ligoninės vyresn. ordinatoriaus dr. M. Nasvyčio pranešimo Sanitarijos 
skyriaus viršininkui nuorašas. Ten pat, b. 12, l. 37.
110 Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 2. Vilnius, 1992, p. 562.



37

gas. Kad niekas netrukdytų įgyvendinti plano, sukilėliai užėmė A. Panemunės tiltą. 
Aštuntojo pėstininkų pulko vadas, norėdamas gauti daugiau žinių apie susidariusią 
situaciją, vakare nuvyko į Generalinį štabą. Pulko kuopos nutarė, jog šiuo metu jos 
neprisidės nė prie vienos pusės, o kad niekas nesusigundytų kur nors išeiti, prie visų 
durų pastatė sargybinius111. Tuo tarpu sukilėliai pajudėjo toliau į Šančius. Apie 21 
val. iš Kauno į Karo mokyklą išvažiavo automobilis, gabenantis benziną. Sukilėliai 
Šančiuose šį automobilį sulaikė. Kilo triukšmas. Aštuntojo pėstininkų pulko 1-ojo 
bataliono vadas kpt. P. Jurgaitis, supratęs padėties rimtumą, du karininkus pasiuntė 
į Mokomąją kuopą, kad parengtų ją gintis nuo užpuolimo. Tačiau sukilėliai šiuos 
karininkus sulaikė ir areštavo. Taip pat buvo sulaikyti dar du pulko karininkai, ban-
dę pasiekti savo kareivines. 

Tuo metu budinčiam pulko karininkui ltn. P. Maželiui slapta pavyko nuvykti į 
kareivines ir išrikiuoti Mokomąją kuopą. Sukilėliai, pamatę išrikiuotus Mokomo-
sios kuopos karius, nieko nelaukdami paleido ugnį, norėdami ją išsklaidyti. Bet 
Mokomoji kuopa tuojau, nė kiek nesvarstydama, pradėjo atsišaudyti. Sukilėliai išsi-
sklaidė. Tie, kuriuos pavyko pagauti, buvo areštuoti, o likusieji išsislapstė Šančiuose 
tarp trobesių. Tvarkai nakties metu palaikyti buvo išsiųsti pulko patruliai ir pastatyti 
sargybiniai, o prie A. Panemunės tilto – užtvara. Užtvaros užduotis buvo saugoti 
tiltą, kad juo iš Panemunės į Kauną nepereitų sukilėliai. Bet naktį jokių incidentų 
neįvyko112.

Vasario 22 d. 7 val.  keturi sukilėlių būriai pradėjo eiti per A. Panemunės tiltą. Jį 
sauganti Aštuntojo pėstininkų pulko užtvara buvo priversta pasitraukti, ir sukilėliai 
nužygiavo per Šančius: dalis patraukė Kauno link, o likusieji sustojo palei Aštuntojo 
pėstininkų pulko kareivines ir pradėjo agituoti „vaidotiečius“, kad eitų kartu su jais 
į Kauną, bet šie pradėjo iš jų šaipytis. Sukilėliai, matydami, kad Vaidoto pulko kariai 
niekina jų tikslus ir visiškai nerodo noro prisidėti, kiek sumišo. Dalis sukilėlių atsi-
sakė eiti į Kauną. Jų būriai ėmė irti. Kiti net patys pasiryžo grįžti į A. Panemunę113.

Tos pačios dienos 10 val. ryto aikštėje prie Kauno Įgulos bažnyčios susirinkę 
Raitelių pulkas, Inteligentų kuopa ir dar kelių kuopų pėstininkai pradėjo mitingą. 
Mitingas buvo taikus – nė vienas kareivis neginkluotas. Vyriausiajam kariuomenės 
vadui kariai įteikė valdžiai skirtą peticiją, kurioje reikalavo suteikti kariams balsavi-
mo rinkimuose į Steigiamąjį Seimą teisę, paleisti politinius kalinius, kurie nekovo-
jo prieš Lietuvos nepriklausomybę, atleisti iš kariuomenės lietuviškai nekalbančius 
karininkus, pagerinti kareivių maistą, aprangą, higienos sąlygas kareivinėse ir karo 
ligoninėse ir laiku mokėti algas. Kariuomenės vadas P. Liatukas pažadėjo perduoti 

111 Šukys A. Du mediniai ir trys geležiniai kryžiai. Atsiminimai iš Lietuvos nepriklausomybės 
kovų 1919–1921 metais. UAB „Alio“, 2016, p. 156.
112  8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 163–164.
113  Ltn. Jatutis ir ltn. Nazaras. 8-tas pėst. K. K. Vaidoto pulkas malšinant sukilimą Kaune; 
Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 68.
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karių reikalavimus vyriausybei ir tvirtino, kad valdžia juos apsvarstys ir įvykdys. 
Išgirdę šį pažadą kariai taikiai išsiskirstė po kareivines114. 

Išsiskirsčius mitinguotojams, vyriausiasis kariuomenės vadas gen. ltn. P. Liatukas 
nuvyko į Panemunę, kad įvertintų padėtį. Apie 12 val. sukilėliai jį suėmė. Situacija 
darėsi neaiški, todėl Aštuntojo pėstininkų pulko vadas mjr. J. Čaplikas įsakė kuo-
poms užimti pozicijas Nemuno krantuose. Pozicijos buvo užimtos apie 14 val. 1-oji 
kuopa išsidėstė dešiniau, Mokomoji kuopa – priešais ir kairiau nuo Šeštojo pėstinin-
kų pulko 1-ojo bataliono kuopos, kuri buvo perduota Aštuntojo pėstininkų pulko 
vado žinion. Šeštojo pėstininkų pulko kairiojo sparno dengti buvo pasiųsta Aštun-
tojo pėstininkų pulko 2-oji kuopa. Be to, iš Generalinio štabo pareikalauta atsiųsti 
du šarvuotuosius automobilius. Jų teko gana ilgai laukti, nes šarvuočių dalys palaikė 
sukilėlius ir visaip kliudė, kad jų žinioje esančios priemonės nebūtų prieš maištau-
tojus panaudotos. Netrukus kitoje Nemuno pusėje buvo pastebėtas didelis sukilėlių 
judėjimas. Pas juos, Šeštojo pėstininkų pulko 1-ojo bataliono vadui pasiūlius, buvo 

pasiųsta trijų karių delegacija, 
bet ji netrukus nieko nepešusi 
grįžo ir pranešė apie sukilėlių 
gerą nuotaiką ir ryžtą laimėti115. 

15 val. krašto apsaugos mi-
nistro padėjėjas mjr. Antanas 
Merkys ir plk. Konstantinas 
Kleščinskis atvyko į Aštun-
tojo pėstininkų pulko štabą.  
A. Merkiui telefonu pavyko su-
sisiekti su artilerijos pulku. Mjr.  
A. Merkys pareiškė, kad su su-
kilėliais nesiderės, ir pareikalavo 
nutraukti sukilimą, nes nepa-
klusus jis bus numalšintas jėga. 
Kadangi atsakymo iš sukilėlių 
nebuvo sulaukta, mjr. A. Mer-
kys mjr. J. Čaplikui įsakė prieš 
juos pradėti kovos veiksmus116.

Sukilėliai, negalėdami prasi-
veržti į Kauną, ėmė grasinti „vai-
dotiečiams“, kad juos, jei nepra-

114 Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 2, p. 562; Lukšas A. 1920-ieji: maištas ar 
sukilimas. Lietuvos žinios, 2016, rugpjūčio 22.
115 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 164–165.
116 Kariuomenės generalinio štabo viršininko pranešimas vyriausiajam kariuomenės vadui apie 
Kauno kareivių sukilimą. Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. 4, Vilnius, 1961, p. 38

K. Kleščinskis (Lietuvių albumas, p. 116)
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leis į miestą, apšaudys iš artilerijos priemonių. Šiems nesutikus sukilėlių praleisti, 
6-oji artilerijos baterija, dislokuota Aukštojoje Panemunėje, paleido keletą šūvių, 
bet sviediniai nulėkė kelis kilometrus toliau ir kliudė prie sukilimo prisidėjusias 
dalis, kurios stovėjo Aukštojoje Fredoje. Sukilėliai karininkus buvo areštavę, o patys, 
nemokėdami taikyti, apšaudė savuosius, todėl daugiau artilerijos naudoti nebandė, 
bet 17 val. pamėgino pulti „vaidotiečius“. Iš pradžių buvo pasiųsti žvalgai. Bet jie, 
atėję iki Nemuno, apsižvalgė ir grįžo atgal. Žvalgams dar net nespėjus grįžti, suki-
lėliai vėl paleido ugnį. Iš abiejų Nemuno pusių prasidėjo susišaudymas. Jis baigėsi 
tik po 23 val. Palikę sargybinius, pulko padaliniai grįžo į kareivines. Naktį jokių 
didesnių susirėmimų neįvyko117.

Tačiau naktį buvo parengtas sukilėlių puolimo planas. Pagal jį, vasario 23 d. 
rytą 1-oji Aštuntojo pėstininkų pulko kuopa buvo perduota Ketvirtojo pėstininkų 
pulko vado žinion. Apie 7 val. 1-oji kuopa perėjo per Žaliąjį (Kauno geležinkelio) 
tiltą į kitą Nemuno krantą. Jai buvo pavesta užimti IV fortą, nes pastebėtas sukilėlių 
judėjimas. Kitos pulko kuopos laukė netikėto puolimo iš užnugario, todėl kurį laiką 
lūkuriavo, bet galiausiai persikėlė ir jos. Mokomoji kuopa saugojo A. Panemunės 
tiltą, kad sukilėliai neįsiveržtų į Šančius. Kitos kuopos pasirengusios laukė netikėto 
puolimo iš Kauno pusės, nes buvo gauta žinių, kad sukilėliams į pagalbą atvyksta 
naujos prie jų prisidėjusios kariuomenės dalys.

Atvykus šarvuotajam automobiliui buvo galima pradėti keltis per A. Panemunės 
tiltą. Apie 10 val. paskui šarvuotąjį automobilį persikėlė Mokomoji, o vėliau ir kitos 
kuopos. Keliantis ištikimoms vyriausybei karinėms dalims per Nemuną, sukilėliai 
pabūgo ir pradėjo trauktis. Tuo metu Aštuntojo pėstininkų pulko 1-oji kuopa sku-
biai užėmė IV fortą, kad sukilėliams būtų atkirstas pasitraukimo kelias. Dėl to, ban-
dant užimti IV fortą, susidurta su stipriu sukilėlių pasipriešinimu. Tik po įnirtingų 
kautynių 1-ajai kuopai pavyko užimti IV fortą. Kitos Aštuntojo pėstininkų pulko 
kuopos tuo metu įsiveržė į 2-ojo atsargos bataliono kareivines. Taip sukilimas buvo 
galutinai numalšintas118. 

Nors sukilimas malšintas ginkluota jėga, aukų buvo labai mažai. Žuvo du maišti-
ninkai, o vyriausybės pusėje – pasamdytas amerikiečių karininkas Samuelis Harry119. 

Už pasižymėjimą malšinant sukilimą pulko vadui mjr. Juliui Čaplikui Respubli-
kos prezidentas A. Smetona pareiškė nuoširdžią padėką, vyresnieji leitenantai Sta-
sys Rekašius ir Silvestras Leonas buvo pakelti į kapitonus, Vyčio Kryžiaus ordinu 
apdovanoti ltn. Pranas Maželis, 2-osios kuopos eiliniai Pranas Višniauskas ir Ze-

117 Ltn. Jatutis ir ltn. Nazaras. 8-tas pėst. K. K. Vaidoto pulkas malšinant sukilimą Kaune. 
Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 68–69.
118 Ltn. Jatutis ir ltn. Nazaras. 8-tas pėst. K. K. Vaidoto pulkas malšinant sukilimą Kaune. 
Bliudnikas E., Nazaras P.  8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų 
gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 69; 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 164, l. 165.
119 Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 2, p. 564.
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nonas Solinskas, 1-osios kulkos-
vaidininkų kuopos eiliniai Jonas 
Samuolis ir Kostas Žukauskas, 
1-osios kuopos viršila Povilas 
Kriaučiūnas, eiliniai Serafinas 
Ilionis ir Juozas Baranauskas, 
Mokomosios komandos j. psk. 
Romualdas Šerpetys, būrinin-
kas Petras Grinevičius, vyr. psk. 
Jonas Stankevičius, j. psk. Ber-
nardas Gerbauskas, eilinis Stasys 
Urbonas, 2-ojo laipsnio Vyčio 
Kryžiumi – kpt. Petras Jurgaitis 
ir 1-osios kuopos eilinis Aleksas 
Kostėnas120.

Sukilėliams teisti vasario 
29 d. vyriausiasis kariuomenės 
vadas gen. S. Žukauskas suda-
rė karo teismą. Į jo sudėtį buvo 
įtrauktas ir Aštuntojo pėstininkų 
pulko vyr. ltn. S. Leonas121.

Tolesnis pulko formavimas

Numalšinus sukilimą Kaune, 1920 m. vasario 26 d. Lietuvos ministrų kabine-
tas priėmė įstatymą, pagal kurį buvo pradėti demobilizuoti 1919 m. sausio 15 d. 
paskelbtos puskarininkių mobilizacijos metu mobilizuoti puskarininkiai. Įstatymas 
dalinių vadams suteikė teisę, jeigu šie puskarininkiai norėtų tarnauti toliau, nuspręs-
ti dėl jų tolesnės tarnybos Lietuvos kariniuose daliniuose122. Ar tokių puskarininkių 
buvo Aštuntajame pėstininkų pulke ir ar jų buvo atleista, nežinoma, nes, deja, apie 
tai duomenų neišliko. Matyt, pulkui tai nebuvo aktuali problema.

Kovo 3 d. buvo likviduota Širvintų karo komendantūra. Keletas jos karininkų 
buvo paskirti į Aštuntąjį pėstininkų pulką. Tai buvęs Širvintų karo komendantas vyr. 
ltn. Artūras Janavičius, ltn. Martynas Salminas, karo valdininkai Rudolfas Stumbris 
ir Viktoras Jarošūnas123 ir 143 kareiviai. Iš jų buvo sudaryta 7-oji pulko kuopa, o jos 

120 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 335. 1920 m. gegužės 21 d.
121 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 254. 1920 m. vasario 29 d.
122 1920-02-28 krašto apsaugos ministro padėjėjo telefonograma Nr. 55 6 p. p. vadui. LCVA, f. 
519, ap. 1, b. 12, l. 153.
123 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 272. 1920 m. kovo 16 d.

Vrš. J. Stankevičius (Karys, 1937, Nr. 29, p. 796)
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vadu paskirtas ltn. A. Janavičius. 
Kovo 8 d. pulką tikrino armijos inspektorius. Iš jo ataskaitos matyti, kad pulkas 

susidūrė su didelėmis materialinėmis problemomis. Inspektorius konstatavo, kad 
visi 30 Nerikiuotės kuopos kareivių vilki nudriskusius drabužius. Visiškai netinka-
mos dėvėti 8 viršutinės kelnės, dvi poros batų, trūksta 8 kepurių.   

Mokomosios komandos visi 53 kareiviai apsirengę gerai, tačiau kareivinėse ma-
žai baldų, neturima piramidžių šautuvams, naktimis nėra šviesos. 2-ojoje kuopoje 
netinkamos nešioti 7 poros batų, 12 viršutinių kelnių. 3-iojoje kuopoje trūko 12 
uniforminių kepurių, Kulkosvaidžių kuopoje – 6 porų batų, 8 viršutinių kelnių ir 
4 kepurių, 4-ojoje kuopoje – 11 viršutinių kelnių ir 9 porų batų. 5-ojoje kuopoje 
kareiviai taip pat apsirengę prastai, netinkami nešioti 46 frenčiai (ankšti), trūko 3 
viršutinių kelnių, 8 porų batų. Net 27 kareiviai sirgo.

6-ojoje kuopoje buvo 111 naujokų, bet nė vieno instruktoriaus. Kareivinėse 
nebuvo jokių baldų, kareiviai gulėjo ant grindų.

7-osios kuopos kareiviai vilkėjo labai nunešiotomis vokiškomis uniformomis. 
Visiškai netinkamos nešioti buvo 15 viršutinių kelnių, 10 frenčių ir 8 poros batų.    
Valdiškų baltinių nebuvo gavęs nė vienas kuopos kareivis. Kareivinėse nebuvo durų, 
kareiviams teko gulėti ant grindų. 

Daug kareivių skundėsi, kad blogas valgis, o apatiniai baltiniai iš storo audeklo 
kruvinai nutrina kūną124.

Kovo 25 d. sudaryto 3-iojo pulko bataliono vadu buvo paskirtas mjr. Bronius 
Vasiliauskas. Tuo metu karininkas Antanas Ivaškevičius įsteigė muzikantų komandą.

Balandžio 18 d. iš po kareivių sukilimo išformuoto Antrojo atsargos bataliono 
į pulką buvo perkelti ltn. Arsenijus Borchertas, vyr. ltn. Juozas Grigaliūnas ir 137 
kareiviai ir iš jų suformuota 8-oji kuopa125. 

Balandžio 21 d. pulkui buvo perduota Panevėžio komendantūros kuopa ir pa-
vadinta 9-ąja kuopa. Jos vadu buvo paskirtas iš Panevėžio komendantūros kartu su 
perduodama kuopa į Aštuntąjį pulką tarnauti perkeltas vyr. ltn. Antanas Petrauskas. 
Kuopa buvo palikta Panevėžyje eiti sargybų tarnybos pareigas. Iš Panevėžio komen-
dantūros į pulką taip pat buvo perkelti vyr. ltn. Jonas Karvelis, ltn. Juozas Grikienis 
ir krn. Jonas Radionovas126. Suformavus 9-ąją kuopą, faktiškai buvo baigtas formuo-
ti 3 batalionų pulkas.

124 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 282. 1920 m. kovo 25 d.
125 Bardzilauskas J. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 841; 
Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 45; Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 298. 1920 m. 
balandžio 12 d.
126 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 115. 1920-04-27. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 7, l. 136; Bardzilauskas J. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 
29, p. 841.
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III 
 

Kovos su lenkais
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Kovos Čiobiškio–Vievio rajone

1920 m. balandžio 22 d. 23 val. pulkas iš Kauno išvyko į lenkų frontą ir 
balandžio 23 d. užėmė Gegužinės–Čiobiškio–Kazokiškių–Jageniškių barą127. Tuo 
metu pulką sudarė 63 karininkai ir 1442 kareiviai128.

Barą nuo Gegužinės iki Ausieniškių pasikeisdami saugojo 1-asis ir 2-asis bata-
lionai. Gegužinės–Čiobiškio ruožą saugojo viena kuopa, kurios sargybiniai buvo 
pastatyti prie pat Neries kranto, Panorų–Kazokiškių–Ausieniškių ruožą – kita kuo-
pa. Ruožas tarp Čiobiškio ir Kernavės buvo laikomas nepavojingu ir ne taip akylai 
saugomas, nes jame nebuvo nė vienos perėjos per Nerį. Ties Grabijolais buvo tiltas, 
todėl šioje vietoje pulko sargyba stovėjo prie pat Neries. 3-ioji bataliono kuopa buvo 
palikta rezerve Žaslių miestelyje. Ten pat buvo ir bataliono štabas.

Likusią pulko baro dalį nuo Seibutonių iki Jageniškių saugojo 3-iojo bataliono 
kuopos pasikeisdamos, o jo štabas su likusiomis kuopomis įsikūrė Žiežmarių mieste-
lyje. Pulko štabas ir baro nesaugantys pulko padaliniai buvo dislokuoti Kaišiadorių 
mieste129. 

Lenkai priešakinėmis dalimis buvo užėmę barą Čiobiškis–Kernavė–Vievis–Pe-
liūnai–Jagėlionys–Žukaronys130.

Šiame bare Aštuntasis pėstininkų pulkas išbuvo iki liepos vidurio. Be vietinės 
reikšmės susidūrimų tarp lauko sargybų, tuo metu nieko ypatingesnio neįvyko131. 
Galbūt reikėtų paminėti, kad gegužės 10 d. pulko vado padėjėju buvo paskirtas kpt. 
Petras Jurgaitis132, gegužės 25 d. Mokomosios kuopos vadas kpt. S. Leonas – 1-ojo 
bataliono, o kpt. S. Rekašius – Mokomosios kuopos vadu133. 

Birželio 6 d. pulkas paminėjo savo pirmąsias įkūrimo metines. Šia proga atvyko 
prezidentas A. Smetona, divizijos vadas. A. Smetona nuoširdžiai padėkojo pulkui už 
pagalbą malšinant kareivių sukilimą Kaune.

Birželio 24-ąją buvo suformuota ir iš karto pradėta mokyti antroji Mokomosios 
kuopos 120 kareivių laida. Tiesa, po poros dienų į kuopą dar buvo atsiųsta 14 ka-
reivių134. 

127 Karo veiksmų dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 67, l. 71; Bardzilauskas [J]. 8 pėst. K. K. 
Vaidoto pulko sukaktis. Kardas, 1938, Nr. 15, p. 338.
128 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 47.
129 Žygis į Vilnių ir lenkų brigados nuginklavimas. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų 
Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 70.
130 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 166.
131 Žygis į Vilnių ir lenkų brigados nuginklavimas. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų 
Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 70.
132 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 325. 1920 m. gegužės 10 d.
133 Skopas K. Pulko Mokomoji kuopa. Karys, 1939, Nr. 29, p. 849.
134 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymai Nr. 173 ir Nr. 174. 1920-06-24. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 7, l. 276, 279.
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Pirmoji pulko šventė 1920-06-06 Kaišiadoryse (Karys, 1939, Nr. 29, p. 838)

Šventiniai pietūs pulko metinių proga (LCVA)

Liepos 8 d. mjr. Albertui Liutermozai pulko vado įsakymu buvo pavesta for-
muoti 3-iąją kulkosvaidžių kuopą135, kuri buvo įtraukta į 3-iąjį batalioną.

135 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 47.
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Žygis į Vilnių

1920 m. birželio pabaigoje krašto apsaugos ministras Konstantinas Žukas gavo 
Lietuvos karinio atstovo Maskvoje gen. št. plk. Konstantino Kleščinskio šifruotą 
telegramą, kurioje buvo nurodyta, jog liepos mėn. Raudonoji armija Švenčionėlių–
Vileikos ruože puls lenkus. Lietuvai buvo siūloma iki nurodyto laiko ten perkelti 
savo tris divizijas ir smogti besitraukiantiems lenkams.

Vyriausybei kilo klausimas: ką daryti? Viską rimtai apsvarsčius nutarta šiame 
Sovietų Rusijos ir Lenkijos konflikte laikytis griežto neutraliteto.

Kaip ir buvo pranešta, liepos 12 d. Raudonoji armija puolė lenkų pajėgas. Len-
kijos kariuomenė paniškai traukėsi. Lietuvos kariuomenei buvo įsakyta kovos veiks-
muose nedalyvauti, tačiau Lenkijos karines dalis ir pavienius karius, įžengusius į 
Lietuvos kontroliuojamą teritoriją, internuoti. Tą pačią dieną buvo pasirašyta Lie-
tuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis. Šia sutartimi buvo pripažinta, kad Vilnius 
priklauso Lietuvai. 

Esant tokiai situacijai, liepos 12 d. Aštuntajam pėstininkų pulkui kariuomenės 
vadovybė įsakė persekioti besitraukiančius Raudonosios armijos triuškinamus len-
kus ir užimti Vilnių. Vyriausiojo kariuomenės vado įsakyme rašoma:

„1. Rusų – bolševikų spaudžiami lenkai apleido Daugpilį ir geležinkelio liniją į 
pietus nuo Daugpilio Švenčionių link. Mūsų teritorijoje jie traukiasi prie demarkacijos 
linijos, Foch’o (Fošo) nustatytos (ši linija eina 12 kilometrų į vakarus nuo geležinkelio 
Varėna–Vilnius–Daugpilis).

Pulko vadas įteikia Vyčio Kryžių pasižymėjusiems kautynėse kariams (Karys, 1939, Nr. 29, p. 838)
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Bolševikai sekė paskui lenkus ir jų žvalgai pasirodė Ignalinos, Kazačisnos ir Daukšų 
apylinkėse, laikydamies prieš mus pasyviai. Šiandien laukiama mūsų su rusais taikos 
sutarties pasirašymo. Taikos sutarties turinys kol kas nežinomas.

2. Atėjo laikas išvaduoti mūsų tėvynę iš svetimtaučių – grobikų ir grąžinti savo seną-
ją sostinę Vilnių, įsakau pavestajai man armijai neatidėliojant ir kategoriškai pasiūlyti 
lenkams, kad pasitrauktų iš mūsų teritorijos ir atsitrauktų už minėtos Fošo demarkacijos 
linijos. Po to neatsiliekant sekti paskui atsitraukiančius lenkus ir stengtis visomis pajėgo-
mis užimti minėtą Fošo liniją, o ypač Vilnių pirmiau už bolševikus. Dėl to:

b) Vilniaus grupei.
Plk. ltn. Ladiga
1-mas pėst. pulkas – 
3 b-nai
8-tas pėst. pulkas – 
3 b-nai
7-tas pėst. pulkas – 
3 b-nai
4 baterija
6 baterija
1 baterija
1 ½ esk. 1-mo rait. pulko
3 šarv. automobiliai
           Iš viso 9 b-nai, 12
           kanuolių136, 1 ½ esk.
           rait., 3 šarvuoti
           automobiliai.

1. Energingai pildant nurodymą šio 
punkto pradžioje bendrą uždavinį, užim-
ti, kaipo pirmiausią ir artimiausią tikslą 
liniją: Merecz–Druskuny–Hanuszyszki–
Dowgierdiszki–Rykonti–Bukiszki–Ožu-
lowka–Suzany–Autolokaja.

2. Tolimesnis uždavinys yra Vilniaus 
užėmimas, ką įvykdyti gavus tam tikrą 
įsakymą ypatingu atveju, jeigu Vilniui 
grės pavojus būti bolševikų užimtam, lei-
džiama grupės vadui užimti Vilnių savo 
iniciatyva, nelaukiant įsakymo.

3. Šarvuotus automobilius privežti 
kiek galima arčiau Vilniaus geležinkeliu, 
pasinaudojant Vilniaus komendantūros 
traukiniu.“137

Vykdydamas šį įsakymą liepos 12 d. pulko vadas operatyviniame įsakyme pada-
liniams nurodė: 

1-ajam batalionui, vadovaujamam kpt. S. Leono, susidedančiam iš 1-osios, 
2-osios, 3-iosios ir 4-osios kuopų ir raitelių eskadrono, pulti lenkus Neries krypti-
mi ir užimti Vilnių. Puolimo baras iš dešinės – geležinkelis Kaišiadorys–Vilnius, iš 
kairės – Čiobiškis–Musninkai–Paberžė–Vilnius. Kaimynai iš dešinės – 3-iasis bata-
lionas, iš kairės – Septintasis pėstininkų pulkas;

3-iajam batalionui, vadovaujamam kpt. A. Janavičiaus, kurį sudarė 7-oji, 8-oji 
ir 3-ioji kulkosvaidžių kuopos, vykti per Semeliškes–Trakus–Senuosius Trakus ir 
užimti Naująją Vilnią, kad būtų sulaikytas didesnis bolševikų veržimasis į Lietuvą ir 
kartu neleista išvežti turto iš Vilniaus;

136 Kanuolė – patranka.
137 Žygis į Vilnių ir lenkų brigados nuginklavimas. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų 
Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 71–72.
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2-ajam batalionui, vadovaujamam ltn. B. Pulkauninko, likti rezerve ir vykti ke-
liu Vievis–Lentvaris–Vilnius138.

1-ojo bataliono vadas tą pačią dieną 3-iajai kuopai, kuri tuo metu buvo užėmusi 
Gegužinės–Čiobiškio barą, įsakė užimti Čiobiškio tiltą ir miestelį. 3-ioji kuopa šį 
įsakymą įvykdė be kautynių. 2-ajai kuopai, kuri tuo metu stovėjo Kazokiškių rajone, 
buvo įsakyta užimti Vievį ir čia palaukti, kol kitos bataliono kuopos pasieks Mus-
ninkų–Kernavės liniją, ją pasiekus, kitiems bataliono daliniams – pradėti puolimą 
Rykantų–Lentvario–Vilniaus kryptimi, 4-ajai kuopai – vykti paskui 2-ąją kuopą. 
1-oji ir 1-oji kulkosvaidžių kuopos tą dieną pasiliko Žaslių miestelyje139.

Liepos 13 d. 1-ajai ir 3-iajai kuopoms, pasiekusioms Čiobiškį, bataliono vadas 
nurodė: 3-iajai kuopai – pulti Musninkų–Maišiagalos–Vilniaus, l-ajai kuopai – Ker-
navės–Dūkštų–Sudervės–Vilniaus kryptimi, raitelių eskadronui – saugoti bataliono 
kairįjį sparną, einant 3-iajai kuopai iš kairės per punktus Tančiuliai, Gervėčiai, Pa-
beržė, Vilnius. Bataliono vadas Kulkosvaidžių kuopą padalino 1-ajai ir 3-iajai kuo-
poms, be to, vieną sunkiųjų kulkosvaidžių būrį, kuris ėjo paskui 3-iąją kuopą, pasi-
liko savo žinioje140.

Pradėjus žygį, 3-ioji kuopa iš Čiobiškio, eidama pro Lapelius, pasiekė Markučių 
kaimą, kur buvo lenkų lauko sargyba. Čia po susišaudymo lenkai, nesileisdami į di-
desnes kautynes, pasitraukė. 3-iajai kuopai pavyko užimti Markučių kaimą, o vėliau 
be didesnių pastangų ir Musninkų miestelį, kuriame buvo įsikūręs lenkų bataliono 
štabas. 1-oji kuopa sėkmingai pasiekė Kernavės miestelį, o raitelių eskadronas – 
Tančiulių kaimą. 2-oji kuopa tą dieną didesnių operacijų neorganizavo. Liepos 13 
d. vakare 1-asis batalionas pasiekė Tančiulių–Musninkų–Kernavės–Kazokiškių–Au-
sieniškių liniją.

Po liepos 13 d. operacijų bataliono užimtas baras išsiplėtė, todėl ypač sunku 
buvo palaikyti ryšius su 2-ąja kuopa, kuri slinko kairiuoju Neries krantu. Bataliono 
vadas dėl to kreipėsi į pulko vadą, kuris prie 1-ojo bataliono priskyrė 6-ąją kuopą, 
o 2-oji ir 4-oji kuopos, vykdydamos tolesnį uždavinį, perėjo 2-ojo bataliono vado 
žinion141.

Liepos 14 d. puolimas buvo tęsiamas tomis pačiomis kryptimis. 3-ioji kuopa 
puolė pro Popiernę, Zielonką (dabar Gudulinė – G. S.) ir pasiekė Maišiagalą. Čia 
įvyko susišaudymas, bet kiek pasipriešinę lenkai pasitraukė ir 3-ioji kuopa užėmė 
Maišiagalos miestelį. 1-oji kuopa iš Kernavės pro Dūkštas, prie kurių įvyko trum-
pas susišaudymas su palikta lenkų lauko sargyba, patraukė Sudervės kryptimi. Prie 
Sudervės taip pat buvo panaudoti ginklai, bet lenkai greitai pasitraukė. Vakare 1-oji 
kuopa užėmė Sudervę. Tokiu būdu tos dienos vakare 1-ojo bataliono dalys pasiekė 

138 Ten pat, p. 72.
139 Ten pat, p. 72–73.
140 Ten pat, p. 73.
141 Ten pat, p. 74.
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Gervėčių–Maišiagalos–Sudervės liniją (žr. 5 schemą)142.
6-oji kuopa, tuo metu nužygiavusi apie 3 km į rytus nuo Kaišiadorių, Zečėnų 

kaime, gavo įsakymą vykti per Čiobiškį į Musninkus ir prisijungti prie 1-ojo batalio-
no. Musninkuose ji rado vieną sunkiųjų kulkosvaidžių būrį. Kadangi Maišiagaloje 
jau buvo palikta apsauga, bataliono vadas 6-ajai kuopai įsakė vykti per Kernavę ir 
Dūkštas Vilniaus kryptimi ir saugoti, kad lenkai neprasiveržtų paneriu. Tą dieną 
kuopa pasiekė Kernavės miestelį.

Liepos 15 d. nurodytomis kryptimis kuopos pradėjo puolimą Vilniaus link. 
3-ioji kuopa, nesutikusi jokio pasipriešinimo, pasiekė Bondarų kaimą. Kaime su-
sidūrė su lenkų brigados avangardu, kurį sudarė vienas batalionas. Kuopos kariai 
vieną lenkų būrį paėmė į nelaisvę, tačiau jis netrukus pabėgo ir vėl prisijungė prie 
savo kuopos, o lenkų batalionas perėjo į kontrpuolimą. 3-ioji kuopa, negalėdama 
atremti daug stipresnio priešo, pradėjo trauktis atgal Maišiagalos kryptimi. Keli rai-
teliai, kurie veikė 3-iosios kuopos kairiajame sparne, pastebėję, kad kuopa traukiasi, 
nuskubėjo į Maišiagalą pranešti bataliono vadui apie susidariusią padėtį.

Tuo metu 1-oji kuopa, iš Sudervės nužygiavusi 8 km Vilniaus link, taip pat susi-
dūrė su lenkų brigados dalimis. Susidūrusios dalys sustojo, tačiau vienas kuopos bū-
rys, kuris slinko arčiau Neries, buvo pasiekęs net Viršuliškių kaimą netoli Vilniaus, 
bet dėl susidariusių aplinkybių buvo grąžintas atgal.

Bataliono vadas, gavęs pranešimą apie 3-iosios kuopos situaciją, 6-ajai kuopai 
įsakė skubiai vykti į Maišiagalą, o pats su 10 raitelių išjojo į 3-iosios kuopos po-
zicijas. Likus maždaug 6 km iki Maišiagalos, bataliono vadas sutiko besitraukian-
čius 3-iosios kuopos karius. Bataliono vadui pavyko kuopą sulaikyti, o prieš lenkų 
brigados avangardą buvo išstatyti kulkosvaidžiai. Brigados avangardui teko sustoti. 
Bataliono vadas kpt. S. Leonas su jį atlydėjusiais raiteliais įjojo į lenkų avangardo 
vidurį ir įsakė sudėti ginklus, nes kitaip pradėsiąs šaudyti ir juos sunaikinsiąs. Be to, 
pareikalavo, kad lenkų brigados vadas tuojau atvyktų pas jį. Lenkai, gerai nesupratę, 
kas vyksta, pradėjo nešti ginklus. Netrukus brigados avangardas buvo nuginkluotas. 
Po to atvyko pats brigados vadas, austrų karininkas. Jis buvo pasiųstas į Vievį pas 
divizijos vadą. Bataliono vadas pradėjo derybas su brigados vado padėjėju, irgi aus-
trų karininku. Lenkai norėjo, kad jiems būtų leista žygiuoti per Lietuvos teritoriją į 
Vokietijos pasienį, kur ketino prisijungti prie savo kariuomenės kairiojo sparno, nes 
kito kelio grįžti į Lenkiją nebeturėjo. Be to, norėjo, kad būtų grąžinti nuginkluotam 
batalionui visi jam priklausantys ginklai. Po ilgų derybų lenkai nusileido ir sutiko 
sudėti ginklus.

Jau sutemus Laidagalių kaime buvo rengiamas sutarties projektas, pagal kurį 
lenkai sudeda ginklus, o lietuviai lenkams suteikia apsaugą ir su jais elgiasi pagal 
tarptautinės teisės reikalavimus. Sutartis buvo rengiama dviem egzemplioriais lietu-
vių ir lenkų kalbomis.

142 Ten pat.
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Liepos 16 d., baigiant rengti sutartį, 1–2 val. nakties, iš Maišiagalos atjojo 6 
raiteliai ir tyliai, kad lenkai negirdėtų, pranešė, jog Maišiagalos miestelyje daugybė 
lenkų. Padėtis tapo kebli. Batalionas faktiškai buvo apsuptas lenkų, todėl reikėjo 
veikti energingai. Bataliono vadas skubiai įsakė 3-iosios kuopos vadui nuginkluotus 
lenkų brigados padalinius siųsti Geisiškių link taip, kad būtų apeita Maišiagala, o 
paimtus iš lenkų 18 artilerijos pabūklų skubiai išvežti ta pačia kryptimi, bet kitu 
keliu. Davęs šiuos nurodymus, kpt. S. Leonas išvyko į Maišiagalą susipažinti su 
susidariusia situacija143.

Tuo metu 6-oji kuopa, pasiekusi Dūkštas, paneriu pasiuntė žvalgus, bet jie, nuė-
ję 8–10 km, susišaudė su smulkiomis lenkų dalimis. Buvo paimtas vienas lenkų be-
laisvis, kuris sakėsi paklydęs, atsilikęs nuo savo kariuomenės. Tuo pat metu kuopos 

143 Ten pat, p. 74–76.

4 schema. Lenkų brigados nuginklavimas 1920-07-15–1920-07-16 (Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas 
pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, 
p. 73)
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vadas gavo bataliono vado įsakymą vykti į Maišiagalą. Dūkštų miestelyje buvo likęs 
tik vienas būrys. Su šiuo būriu kuopos vadas iš karto ir leidosi Maišiagalos kryptimi 
ir apie 18 val. pasiekė Kiemelių kaimą. Išėję iš kaimo sutiko moterį, kuri pasakė, 
kad Maišiagaloje yra lenkų kariuomenė. Jos pasakojimas kuopos vadui sukėlė abejo-
nių. Staigus lenkų atsiradimas Maišiagaloje atrodė abejotinas, todėl jis, norėdamas 
išsiaiškinti, kaip yra iš tikrųjų, paliko būrį ir pats išvyko į Maišiagalą pas bataliono 
vadą, bet ten sužinojo, kad šis išvyko Vilniaus link, o miestelyje tikrai labai daug 
lenkų. Grįždamas atgal, netoli Maišiagalos sutiko prie Kiemelių paliktą būrį. Buvo 
neaišku, iš kur Maišiagaloje galėjo atsirasti lenkų. Paaiškėjo, kad, kai pagrindinės 
lenkų brigados pajėgos buvo sulaikytos 3-iosios kuopos kelyje, visa brigados gur-
guolė, apie 500 vežimų, ir nemažai pėstininkų pasuko į Maišiagalą kitu keliu. Avi-
žienių kaimo rajone jie susidūrė su 1-ąja Aštuntojo pėstininkų pulko kuopa, tačiau 
sėkmingai prasiveržė ir pro Sudervę pateko į Maišiagalą. Pasiekę miestelį, lenkai 
apsistojo nakvoti144.

Bataliono vadas, su 10 raitelių atvykęs į Maišiagalą, lydimas 6-osios kuopos vado 
su būriu, pareikalavo, kad lenkai sudėtų ginklus. Po trumpų, bet griežtų derybų šie 
sutiko tai padaryti. Dalis ginklų buvo palikta miestelyje, o kiti, sudėti į vežimus, 
išsiųsti kartu su nuginkluotais pėstininkais Musninkų–Čiobiškio–Kaišiadorių kryp-
timi. Kiti nuginkluoti pėstininkai prie Laidagalių kaimo su apsauga nužygiavo keliu 
Maišiagala–Antakalniai–Geisiškės I.

Pažymėtina, kad nuginkluotų lenkų brigados padalinių apsauga buvo labai silp-
na, nes nebuvo ką į ją skirti. Galutinai jie buvo nuginkluoti liepos 16 d. 6–7 val.145

Kitos bataliono dalys liko tose pačiose vietose.
Liepos 16 d. apie 11 val. priešais 3-iąją ir 1-ąją kuopas pasirodė bolševikų ka-

riuomenė, kuri vijosi tą pačią lenkų brigadą. Kuopoms pavyko raudonarmiečius 
sulaikyti, tačiau paneriu per neapsaugotą bataliono baro dalį prasiveržė viena raudo-
narmiečių raitoji baterija. Geisiškių rajone ji puolė nuginkluotas lenkų brigados da-
lis. Paskirtoji apsauga raudonarmiečių sulaikyti nepajėgė. Nuginkluotose brigados 
dalyse kilo sąmyšis. Raudonarmiečiai užpuolė belaisvius ir dalį jų nusivarė atgal, o 
likę brigados kariai pabėgo. Visa brigados artilerija, kuri tuo metu buvo Geisiškių 
I rajone, pajutusi, kad raudonarmiečiai artinasi, pabėgo Mantagališkių kryptimi. 
Toliau raudonarmiečiai nesiskverbė, bet patraukė atgal Vilniaus link146. Pabėgusias 
brigados dalis liepos 18 d. vėl nuginklavo Antrojo pėstininkų pulko batalionas147.

Pasikeitus aplinkybėms, 1-ajam batalionui buvo duotas įsakymas persikelti per 
Nerį ir vykti į Lentvario rajoną. Batalionas į Lentvarį atvyko liepos 17 d. Maišiagalos 
miestelyje buvo sudaryta komendantūra ir ten paliktas vienas 6-osios kuopos būrys 
paimto karo grobio saugoti.

144 Ten pat, p. 76.
145 Ten pat, p. 76–77.
146 Ten pat, p. 77.
147 Surgailis G. Antrasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pulkas, p. 116–119.
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1-ojo bataliono 2-oji kuopa iš Kazokiškių rajono pajudėjo Vievio link. Prieš 
Vievį lenkai pradėjo šaudyti iš šautuvų. Kuopai apšaudžius miestelį, lenkai beveik 
nesipriešindami pasitraukė. Liepos 14 d. po pietų dalis kuopos įžengė į miestelį. 
Paėmusi Vievį, kuopa toliau traukė Vilniaus link. Pasiekus Skirmantiškių kaimą, 
aukštumose, 2–3 km į rytus nuo jo, buvo susidurta su nežinomomis lenkų dali-
mis. Staigus susidūrimas baigėsi susišaudymu. Lenkai užėmė geležinkelį ir sustabdė 
du lietuvių ešelonus. Pirmuoju vyko Vilniaus komendantūra, antruoju – Penktojo 
pėstininkų pulko vienas batalionas ir I divizijos štabas. Kariai išlipo iš traukinio ir 
įsivėlė į kautynes. Tuo pat metu atvyko ir Aštuntojo pėstininkų pulko 4-oji kuopa 
ir iš karto stojo į kautynes. Energingai paspausti lenkai (kurių čia buvo tik vienas 
batalionas) buvo priversti pasitraukti. Šiame mūšyje žuvo 11 lietuvių ir 9 lenkų ka-
reiviai. Karo grobį sudarė dvi lauko virtuvės ir jas traukę arkliai, taip pat keli sunkieji 
kulkosvaidžiai. Po šio mūšio 2-oji kuopa liko susitvarkyti, o 4-oji nužygiavo į priekį. 
Nužygiavus porą kilometrų sustota nakvoti. Visi kiti bataliono padaliniai nakčiai 
apsistojo Skirmantiškių rajone148. 

Liepos 15 d. batalionas ėjo toliau. Retkarčiais vėl buvo sutinkami pakrikę, rau-
donarmiečių blaškomi lenkų daliniai. Praėję Rykantus ir nuo jų nuėję apie 3 km 
2-ojo bataliono padaliniai sustojo pailsėti. Bevandenės rajone iš miško pasirodė rau-
donarmiečių persekiojama lenkų kuopa, tačiau netrukus buvo likviduota. Tos pačios  

148 Žygis į Vilnių ir lenkų brigados nuginklavimas. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų 
Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 77.

1920 m. liepos mėn. iš lenkų paimto grobio dalis (Karys, 1939, Nr. 29, p. 840)
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dienos vakare visos 2-ojo bataliono kuopos sustojo nakvoti Lentvario miestelyje149.
3-iasis batalionas tą dieną, stumdamas lenkus, pasiekė Senuosius Trakus ir čia 

gavo įsakymą apsistoti aplinkiniuose kaimuose. Sargybos buvo pastatytos ant kelio 
tarp Akmenos ir Galvės ežerų. Kita bataliono kuopa išsidėstė į vakarus nuo Naujųjų 
Trakų. Trakų Vokę užėmė raudonarmiečiai. Liepos 16 d. 3-iojo bataliono vadas gavo 
pulko vado įsakymą vykti į Naująją Vilnią, tačiau divizijos vadas nurodė, iki bus 
gautas naujas įsakymas, laikytis tarp Senųjų ir Naujųjų Trakų ir raudonarmiečiams 
bandant eiti į vakarus to daryti neleisti150. 

Liepos 16 d. 2-ojo bataliono žygio beveik niekas nebestabdė. Tos dienos vakare 
jis sėkmingai pasiekė Vilniaus priemiestį Pohulianką ir čia sustojo nakvoti. Kariai 
sugulė gatvėje.

Buvo pakeistas 1-ojo bataliono uždavinys. Nuginklavus lenkų brigadą, jis buvo 
permestas į kairįjį Neries krantą ir liepos 16 d. atvyko į Lentvarį. Buvo pakeistas 
ir 3-iajam batalionui numatytas uždavinys. Pasiekus Senuosius Trakus, jam buvo 
įsakyta čia apsistoti. Tą dieną pulke įvyko karo kapelionų pasikeitimas. Pulko ka-
pelionas kunigas Juozas Ruškys buvo atleistas, o į jo vietą paskirtas kunigas Petras 
Lukašiūnas. Tiesa, kapelionų pasikeitimo faktas dėl sudėtingos situacijos buvo įfor-
mintas atgaline data tik liepos 30 d.151

Liepos 17 d. 2-asis pulko batalionas su dainomis įžengė į Vilnių. Pro Aušros 
vartus, Katedrą apie 12 val. atžygiavo į buvusios carinės Karo mokyklos patalpas 
Mažosios Pohuliankos gatvėje (dabar M. K. Čiurlionio g.). Kiti pulko batalionai 
liko Lentvaryje ir Senuosiuose Trakuose152.

Liepos 19 d. priskirtas Aštuntajam pėstininkų pulkui Penktojo pėstininkų pulko 
batalionas buvo grąžintas Penktojo pėstininkų pulko vado žinion, o Aštuntojo pės-
tininkų pulko vado žinion skirtas Pirmasis raitelių pulkas ir 6-oji artilerijos baterija. 
Pulkui įsakyta su dviem batalionais apsistoti Trakų rajone ir likti divizijos rezerve, 
vieną batalioną nurodyta dislokuoti Lentvaryje, kitą – Vilniuje. Pulkas, išsidėstęs 
Rūdiškių, Trakų ir Lentvario rajone, turėjo sulaikyti į Lietuvą galinčius įsiveržti rau-
donarmiečius. Batalionas iš Vilniaus buvo išvestas liepos 21 d. ir prisijungė prie 
pulko153. Šiose pozicijose išbuvęs apie savaitę, liepos 29 d. buvo atitrauktas į Jonavą, 
į kariuomenės rezervą154. Susidariusią palankią padėtį jis stengėsi išnaudoti ne tik 
karių poilsiui, bet ir jų, ypač nesenai paskirtų į pulką, mokymui.

149 Ten pat, p. 77–78.
150 Karo veiksmų dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 67, l. 62–63.
151 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 391, 1920 m. liepos 30 d.
152 Žygis į Vilnių ir lenkų brigados nuginklavimas. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų 
Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 78.
153 Karo veiksmų dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 67, l. 64; Bardzilauskas J. Vaidotėnų pirmosios 
dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 842.
154 Slaptas operatyvinis priedas prie įsakymo Nr. 2 Armijos atsargai. 1920-07-25. LCVA, f. 518, 
ap. 1, b. 6, l. 56; Bardzilauskas J. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, 
p. 842.
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Rugpjūčio 12 d. pulko vadas gavo divizijos vado paliepimą kol kas likti Jonavo-
je, tačiau būti pasirengus, jei I divizijos daliniai užimtų Vilnių be mūšio, ten vyk-
ti155. Rugpjūčio 18 d. Armijos atsargai įsakymu Aštuntojo pėstininkų pulko vadui 
buvo įsakyta parengti pulką išvykti156. Tačiau, matyt, pulko vadovybė planavo, kad 
Jonavoje jis bus dislokuotas ilgesnį laiką, nes rugpjūčio 20 d. karininkų valgykloje 
dirbti (ūkio reikalams) pasamdė dvi civiles moteris – Eleną Taujenskaitę ir Katriną 
Genytę157. 

Pulko patikrinti buvo atvykęs armijos inspektorius. Deja, jo atsiliepimai apie 
pulką nebuvo teigiami. Jo nuomone, kareivių parengimas pagal rikiuotės reikalavi-
mus netinkamas. Kuopos vadas kareivius, tvarkydamas rikiuotę, dažnai tąsė ranko-
mis. Bendra kareivių išvaizda bloga, daugelis ilgais plaukais. Labai trūksta kelnių ir 
baltinių. Kareiviai skundėsi prastu maistu158.

155 II-os brigados karo dienynas. 1919–1920 m. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 9, l. 46 a. p.
156 Slaptas operatyvinis Armijos atsargai įsakymas Nr. 4. 1920-08-18. Ten pat, f. 518, ap. 1, b. 6, 
l. 70.
157 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 248. 1920-09-07. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 8, l. 179.
158 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 415. 1920 m. rugpjūčio 23 d.

5 schema. 1920 m. liepos mėn. pulko žygis Vilniaus kryptimi (Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas 
pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, 
p. 71)
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Rugpjūčio 24 d. Generalinio štabo Operacijų skyriaus telefonograma Nr. 887 
buvo pranešta, kad Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas perėjo 
I pėstininkų divizijos vado žinion. 18 val. buvo gauta jau I pėstininkų divizijos vado 
telefonograma krauti mantą į vagonus, vykti į Vievį ir laukti tolesnių nurodymų. Po 
kiek laiko atsiųstas nurodymas vykti į Lentvarį. Tą pačią dieną, vakare, pulkas jau 
buvo įlaipintas į vagonus159. 9 val. pulko 2-asis batalionas atvyko į Vievį, tačiau jam 
kol kas toliau vykti neleista, o kareiviams įsakyta likti vagonuose. Tuo metu pulko 
2-asis ešelonas, kuriuo vyko 1-asis ir 3-iasis batalionai, 12 val. 30 min. atvyko į Kai-
šiadoris ir po valandos išvyko toliau. 14 val. 30 min. visas pulkas, išskyrus ūkio dalį, 
atvyko į Vievį, o 18 val. – į Lentvarį ir ten sustojo laukdamas tolesnių nurodymų160.

Rugpjūčio 26 d. 9 val. 30 min. pulkas gavo I pėstininkų divizijos vado prane-
šimą, kad rusai palieka Vilnių ir visas sutartas teritorijas161. Pulkui įsakyta vykti į 
Vilnių.

Vos tik spėjus Vilniaus geležinkelio stotyje iškrauti iš vagonų mantą, Vilniaus 
įgulos viršininkas pulko vadui įsakė skubiai apsupti bolševikų „črezvyčaiką“162, nes 
jie prieš tai buvo areštavę keletą dešimčių lietuvių karininkų ir žymių vietos veikėjų. 
2-ajai ir 3-iajai kuopoms, vadovaujamoms kpt. S. Leono, įvykdžius šią užduotį, bol-
ševikai nusileido: paleido suimtuosius ir sutiko paklusti Vilniaus įgulos viršininko 
įsakymams163. 

Pulkas apsistojo buvusiose Ignatjevo kareivinėse164. 

Kovos su lenkais Suvalkijoje

Iki rugpjūčio pabaigos Lietuvos kariuomenė jau buvo užėmusi Augustavą, Sa-
packinę, Asiužą, Druskininkus, Pariečę, Naujadvarį, Vasyliškes, Nočią, Rodūnę, 
Šalčininkus, Turgelius, Tabariškes, Ašmeną ir Švenčionis165. Tuo metu Raudonoji 
armija prie Varšuvos patyrė katastrofą. Varšuvos mūšis, dar vadinamas „stebuklu ties 
Vysla“, vykęs nuo 1920 m. rugpjūčio 13 iki 15 d., lėmė karo baigtį ir išsaugojo Len-
kijos nepriklausomybę. Pasinaudoję triuškinama pergale, lenkai sparčiai vijo raudo-

159 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 166.
160 Karo veiksmų dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 67, l. 68.
161 Karo veiksmų dienynas. Ten pat.
162 Črezvyčaika (sutrumpintai – ČK ) – Visos Rusijos ypatingoji komisija kovai su kontrrevoliucija 
ir sabotažu prie Liaudies komisarų tarybos (rus.: Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных коммисаров). ČK 
įkurta Rusijoje 1917 m. gruodžio 20 d.
163 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 49.
164 Bliudnikas. 8-o pėst. K. K. Vaidoto pulko 15 metų sukaktį švenčiant. Karys, 1934, Nr. 29, p. 
573; Bardzilauskas J. Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 842.
165 Ališauskas K. Žvilgsnis į lietuvių–lenkų karą 1920 metais. Karys, 1970, Nr. 10 p. 292.
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narmiečius iš savo žemės. Jau rugpjūčio 27 d. lenkų kavalerija pasiekė Augustavo 
ribą ir susitiko su lietuviais. Rugpjūčio 28 d. jie užėmė Augustavą, perėjo lietuvių 
saugomą ribą ir nužygiavo Suvalkų ir Seinų kryptimi. Rugpjūčio 31 d. lenkai užėmė 
Suvalkus ir Seinus166.

Rugpjūčio 28 d. divizijos vado įsakymu Aštuntasis pėstininkų pulkas kartu su 
1-ąja haubicų baterija išvyko Gardino link, apsistojo Pariečės geležinkelio stotyje 
ir laukė tolesnių nurodymų, nes pulkas buvo perduotas Marijampolės grupės vado 
žinion ir vėl perkeltas į II pėstininkų diviziją. Pariečės stotyje jo kariams teko keletą 
dienų gyventi vagonuose167. Rugpjūčio 30 d. pulkui buvo įsakyta iš Pariečės per 
Druskininkus vykti į Kapčiamiestį168. Ten jis atvyko rugpjūčio 31 d. 23 val.169

Rugpjūčio 30 d. perkeltam iš Pirmojo pėstininkų pulko į Aštuntąjį pėstininkų 
pulką karininkui Alfredui Šmidtui buvo įsakyta vykti į Jonavą ir ten steigti pulko 
Atsargos kuopą. 

Lietuviams, deja, jau kiek pavėlavus, prieš lenkus teko skubiai telkti savo kariuo-
menę. Aštuntasis pėstininkų pulkas gavo įsakymą skubiai iš Kapčiamiesčio vykti į 
Sapackinę (blrs. Сапоцкін). Rugsėjo 1 d. pavakariu ten atvyko ir apie 17 val. gavo 
Marijampolės grupės vado operatyvinį įsakymą Nr. 15 užimti Augustavo miestą (žr. 
2 priedą).

Tuo pačiu įsakymu Aštuntajam pėstininkų pulkui buvo priskirtas vienas Šeštojo 
pėstininkų pulko batalionas, vadovaujamas kpt. Kazio Mackevičiaus, vienas Antrojo 
pėstininkų pulko batalionas, vadovaujamas mjr. Konstantino Valeišos, Raitųjų žval-
gų komanda, 1-oji ir 9-oji baterijos170. Valeišos sustiprintą pulką tuo metu sudarė 5 
pėstininkų batalionai, 2 artilerijos baterijos ir Raitųjų žvalgų komanda. 

Vykdydamas šį įsakymą, 18 val. pulko vadas įsakė Šeštojo pėstininkų pulko ba-
talionui pulti plentu Bajorų–Augustavo kryptimi ir užimti Lipską, o Antrojo pėsti-
ninkų pulko batalionui su artilerija žygiuoti iš paskos. Kadangi konkrečių žinių apie 
lenkų dalis negauta, o vietovė iš dešinės buvo nepereinama, kitos pulko dalys slinko 
paskui Šeštojo pėstininkų pulko batalioną. Iš kairės, kur vietovė buvo atviresnė, 
buvo pasiųsta Raitųjų žvalgų komanda apsaugai užtikrinti.

Tą pačią dieną buvo pasiųsti žvalgai į Markuvą ir Bajorus. Vėlai vakare jie prane-
šė, kad dieną Bajorų bažnytkaimyje lankėsi raudonarmiečiai, atėję iš Ginaučių, o iš 
Lipsko – lenkų žvalgai. Pulko vado mjr. J. Čapliko sprendimu pulkas toliau nesiėmė 
jokių veiksmų ir apsistojo nakvoti Sapackinės rajone171.

166 Ten pat, p. 293.
167 Bliudnikas. 8-o pėst. K. K. Vaidoto pulko 15 metų sukaktį švenčiant. Karys, 1934, Nr. 29, p. 
573.
168 Lietuvos armijos karo dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 179, l. 7.
169 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 167.
170 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karo dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 
178, l. 525 a. p.
171 Augustavo kautynės. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 78–79.
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Tuo tarpu II pėstininkų divizijos štabe buvo skubiai rengiamas vadinamosios 
Augustavo operacijos planas. Operacija buvo parengta paskubomis, kai tik Antrasis, 
Penktasis ir Aštuntasis pėstininkų pulkai atvyko iš Kaišiadorių rajono.

Operacijos planą pagal divizijos vado plk. V. Grigaliūno-Glovackio nurodymus 
parengė Lietuvos kariuomenėje tarnavęs latvis plk. Voldemaras Ozolas. Jį, šiek tiek 
pakoregavęs, patvirtino armijos vadas plk. ltn. K. Ladiga. Operacijos pradžia buvo 
numatyta rugsėjo 2 d.

Plk. V. Grigaliūnui-Glovackiui buvo pavaldūs keturis pėstininkų pulkai, ketu-
rios artilerijos baterijos ir vienas kavalerijos eskadronas.

Lenkai Suvalkų, Seinų ir Augustavo trikampyje buvo sutelkę pusantro pėstinin-
kų pulko, šešis kavalerijos pulkus ir nežinomą kiekį artilerijos.

Buvo sudarytos trys puolimo voros:
1. Dešinioji vora, vadovaujama mjr. Aleksandro Jakaičio, kurią sudarė Dešim-

tojo pėstininkų pulko du batalionai, viena artilerijos baterija ir vienas husaru eska-
dronas. Jos uždavinys buvo susitelkti Cipliškėse, užimti Suvalkus ir pulti Augustavo 
link.

2. Vidurinė vora, vadovaujama mjr. Kazio Ramanausko, kurią sudarė du bata-
lionai: vienas – Antrojo pėstininkų pulko ir vienas – Penktojo pėstininkų pulko. Jos 
uždavinys buvo susitelkti Beržininkuose, užimti Seinus, Gibus ir pulti Augustavo 
link.

3. Kairioji vora, vadovaujama mjr. Juliaus Čapliko, kurią sudarė penki batalionai 
(trys – Aštuntojo pėstininkų pulko, vienas – Antrojo pėstininkų pulko ir vienas – 
Šeštojo pėstininkų pulko) ir dvi artilerijos baterijos. Jos uždavinys buvo susitelkti 
Sapackinėje, saugant savo kairįjį sparną, ir tvirtai spausti lenkus Augustavo link.

Rezervas – kpt. Kazio Škirpos vadovaujamo Penktojo pėstininkų pulko du bata-
lionai, susitelkę Seirijuose ir jų apylinkėse172.

Aštuntojo pėstininkų pulko vado mjr. J. Čapliko grupei buvo įsakyta 20 val. 
susitelkti Sapackinėje, jau kitą dieną apsupti visus į Augustavo miškus įsiveržusius 
lenkus ir užimti Augustavą bei pasiekti sieną su Vokietija. Kad tai būtų įgyvendin-
ta, per dieną kariams reikėjo nužygiuoti apie 70 km. Matyt, tikėtasi, kad lenkų 
kariuomenė nesiims jokių veiksmų. Tačiau tai buvo nerealu. Atrodo, ir divizijos 
vadovybė pamatė, kad planas nerealus, nes jau tos pačios dienos vakare gautame 
naujame operatyviniame įsakyme Marijampolės grupei nurodytos užduotys buvo 
susiaurintos. Mjr. J. Čaplikui buvo pavesta „iš Szapotzkin 2-IX – 5 val., prisidengus 
kairįjį sparną, užimti poziciją pagal Lososną, Popilia, Nurka, Tatarka, Bobr – tvirtai 
spausti lenkus Augustavo link. Iš dešinės laikyti savo žinioje barą iki Augustavo per-
kaso imtinai“173.

Tačiau rugsėjo 1 d. į Seirijus atvyko armijos vadas plk. ltn. K. Ladiga ir pakeitė 
divizijos vado įsakymą. Mjr. J. Čaplikui jau buvo pavesta iš Sapackinės žygiuoti nebe 

172 Ališauskas K. Žvilgsnis į lietuvių–lenkų karą 1920 metais. Karys, 1970, Nr. 10, p. 294.
173 Petruitis J. Laisvę ginant, t. 2., p. 79.
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Lipsko kryptimi ir tiesiai per Augustavą į Reškius, o iš karto pasukti daug kairiau ir 
palei Nemuną pro pat Gardino fortus, užeinant į raudonarmiečių užnugarį, Kuzni-
cos (lenk. Kuźnica) kryptimi, nuo Lososinos upės, remiantis savo kairiuoju sparnu, 
pasisukti stačiu kampu į dešinę ir iš čia plentu Gardinas–Augustavas žygiuoti per 
Lipską, Augustavą tiesiai į Reškius. Dabar jam numatytas maršrutas buvo jau nebe 
70, bet apie 100 km per dieną174. 

Armijos vadas ir II pėstininkų divizijos vadovybė, matyt, visiškai nekreipė dė-
mesio, kad Aštuntasis pėstininkų pulkas labai pavargęs, išvakarėse jau nužygiavęs 
70–80 km pėsčiomis, ir jam reikia atokvėpio, nes neleido pailsėti.

Rugsėjo 2 d. anksti ryte, kaip buvo įsakyta, Aštuntasis pėstininkų pulkas ir jam 
priskirti padaliniai pradėjo vykdyti gautą užduotį. Be mūšių buvo užimti Mon-
kovcai (blrs. Монькаўцы) ir Halynka (blrs. Галынка). 13 val. pagrindinės pulko 
pajėgos pasiekė Miškinės–Bajorų liniją. Tuo tarpu pasiųstoji žvalgyba ir priekyje 
žygiuojančio Šeštojo pėstininkų pulko bataliono žvalgai pranešė, kad Lipsko mies-
telyje yra nemažos lenkų pajėgos. Žygis buvo tęsiamas toliau. Priekinėms dalims 
artinantis prie Lipsko, įvyko smarkus susišaudymas. Lenkai, ilgai nesipriešinę, pasi-
traukė Augustavo link. Lipskas buvo užimtas 17 val. Užėmęs Lipską pulkas sustojo 
nakvoti. Pasiųsti žvalgai netrukus pranešė, kad lenkai apsistojo Jastšembnos (lenk. 
Jastrzębna)–Jasionovo (lenk. Jasionowo) ruože175. Be to, pulkas nakčiai pastatė užtva-
ras ant kelių, vedančių į Lipską, ir keliuose kaimuose176. 

Deja, tos dienos operacija parodė, kad vorų viršininkai prastai išmano taktikos 
elementus, nemoka suderinti pėstininkų ir artilerijos veiksmų. Be to, dėl didelio 
krūvio  operacija vyko ne tokiu tempu, kokio reikėjo tuo metu177.

174 Ten pat, p. 81.
175 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 167.
176 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-02 20 val. 40 min. telefonograma II PD vadui. Ten pat, f. 
929, ap. 3, b. 1384, l. 1.
177 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 309.

6 schema. Augustavo 
operacija (Bliudnikas E., 
Nazaras P. 8-tas pėstininkų 
Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos 
metų gyvavimo sukakčiai 
paminėti, p. 79)
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Rugsėjo 3 d. pulkui buvo įsakyta užbaigti operaciją, užimti Augustavą ir pa-
togias pozicijas jo apylinkėse178. 5 val. pulko vadas įsakė Šeštojo pėstininkų pulko 
bataliono vadui ir Aštuntojo pėstininkų pulko 2-ajam batalionui, vadovaujant kpt.  
K. Mackevičiui, pulti Jastšembnos–Jasionovo–Krasnoborkų (lenk. Krasnoborki)–
Štabino (lenk. Sztabin) kryptimi. Užėmus Krasnoborkus, Aštuntojo pėstininkų 
pulko 2-ajam batalionui, vadovaujamam ltn. B. Pulkauninko, atsiskyrus nuo Šeš-
tojo pėstininkų pulko bataliono, pulti Kolnicos (lenk. Kolnica)–Bialobžegų (lenk. 
Białobrzegi)–Augustavo kryptimi. Tuo tarpu Šeštojo pėstininkų pulko batalionas, 
pasiekęs Štabiną, turėjo sustoti ir atlaikyti lenkų veržimąsi iš pietų.

Aštuntojo pėstininkų pulko 1-asis batalionas, vadovaujamas kpt. S. Leono, pul-
ko vado įsakymu puolė palei plentą Augustavo link. Šioje vietoje iš abiejų jo pusių 
iki pat Augustavo miesto telkšojo pelkės ir stūksojo miškai, todėl batalionas buvo 
priverstas laikytis arčiau plento. 10 val. Jasionovo kaime jis susidūrė su lenkų rai-
teliais, kurie atsišaudydami traukėsi Augustavo link. Čia buvo paimtas į nelaisvę 
vienas lenkų Devintojo pėstininkų pulko kareivis179.

Apie 13 val. Vanaginės kaimo rajone, kurį buvo užėmę lenkų raiteliai ir lenkų 
41-ojo pėstininkų pulko vienas batalionas, įvyko lenkų ir Šeštojo pėstininkų pulko 
bataliono susirėmimas. Po įnirtingo susišaudymo lenkai pasitraukė Štabino krypti-
mi. Išvengę didesnių susirėmimų su lenkų raiteliais pulko padaliniai priartėjo prie 
Štabino miestelio, tačiau lenkai jį atkakliai gynė. Po gana sunkių kautynių abiem 
batalionams (Šeštojo pėstininkų pulko ir Aštuntojo pėstininkų pulko 2-ajam bata-
lionui) Štabiną pavyko užimti, tačiau lenkai persigrupavę perėjo į kontrpuolimą, bet 
2-ojo bataliono 4-ajai kuopai pradėjus supti lenkus iš šiaurės vakarų pusės, pastarieji 
buvo priversti pasitraukti. Susitvarkęs batalionas užėmė pozicijas Bobro (blrs. Бобр) 

upės krantuose. Užtvara, kurią sudarė Šeštojo pėstininkų pulko bataliono vienas 
būrys ir kulkosvaidis, buvo paskirta saugoti geležinkelio tiltų per Bobrą.

Aštuntojo pėstininkų pulko 2-asis batalionas nuo Krasnoborkų, vykdydamas 
pulkui skirtą užduotį, pakeitė puolimo kryptį ir puolė Kolnicos–Bialobžegų–Au-
gustavo link.

Tą pačią dieną Aštuntojo pėstininkų pulko l-asis batalionas Gruškių kaimo ra-
jone susidūrė su apie 50 lenkų raitelių grupe. Šie trumpai atsišaudydami pasitraukė 

Augustavo link. 19 val. batalionas pasiekė 127 ir 128 aukštumas. Priekiniai batalio-
no padaliniai sustojo Krasnoborkos upelio pakrantėse180. 

178 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-03 nurodymas mjr. P. Jurgaičiui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 
1384, l. 4.
179 Augustavo kautynės. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 79–80; 8-tas pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 114.
180 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karo dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 
178, l. 252 a. p.; Augustavo kautynės. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 80; 8 PP vado mjr. J. Čapliko 
1920-09-03 telefonograma II PD vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1384, l. 5.
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Apibendrinant galima trumpai pasakyti, kad tą dieną mjr. J. Čapliko vora sėk-
mingai pasiekė Saino ežerą ir iš Gardino pusės priartėjo prie Augustavo.

Šią dieną neblogai sekėsi ir kitoms dviem voroms, todėl Marijampolės grupės 
vadovybei jau atrodė, kad Augustavo operacija beveik laimėta. Tačiau ji nereagavo 
į tai, kad žygiuodama per Augustavo miškus ir saugodama užnugarį grupė gerokai 
sumažėjo, nes visur reikėjo palikti kariuomenės padalinių Bobro upės tiltų saugoti 
ir tam tikrą rezervą. Taip pat nebuvo jokio ryšio nei su grupės štabu, nei tarp vei-
kiančių padalinių, todėl grupės dalims teko veikti savarankiškai, nekoordinuojant 
savo veiksmų su kitomis dalimis. Tai, kad tarp atskirų dalių nebuvo ryšio ir ypač 
koordinavimo, ateityje labai pakenkė operacijai181.

Rugsėjo 4 d. 5 val. Aštuntojo pėstininkų pulko 1-asis batalionas, vadovaujamas 
kpt. S. Leono, tęsė puolimą Augustavo link. Daugelyje vietų teko susidurti su len-
kų raiteliais, kurie kiekvienoje miškingų vietų kryžkelėje stengėsi apšaudyti pulko 
padalinius. Tačiau apie 11 val. batalionas užėmė 133 ir 134 aukštumas. Norėdamas 
susisiekti su Antrojo pėstininkų pulko 2-uoju batalionu, kuris puolė šiaurinę Au-
gustavo perkasos pusę, bataliono vadas į dešinę pasiuntė žvalgus. Tuo tarpu lenkai 
pasitraukė į Sainų kaimo rajone esantį tarpežerį. Batalionas atkakliai verždamasis 
užėmė Sainų kaimą. Kad būtų lengviau užimti tarpežerį, 2-oji kuopa buvo pasiųsta 
apeiti lenkus palei kanalą. Tik spėjus išvykti 2-ajai kuopai, apie 17 val. lenkai perėjo 
į kontrpuolimą ir išstūmė 1-ąjį batalioną iš Sainų. Apie 19 val. bataliono dalys vėl 
atakavo šį kaimą. Po stipraus ir atkaklaus susirėmimo batalionas atsiėmė savo seną-
sias pozicijas. Naktį lenkai dar kartą mėgino atsiimti Sainus, bet buvo atmušti. Tuo 
tarpu 2-oji kuopa prisiartino prie Studzieničnos (lenk. Studzieniczna) kaimo.

Tuo metu Aštuntojo pėstininkų pulko 2-asis batalionas, savo kelyje sutikęs lenkų 
raitelius, apie 13 val. užėmė Kolnicos kaimą. Puolanti toliau 4-oji kuopa prisiartino 
prie Bialobžegų kaimo, kurį buvo užėmusios stiprios lenkų pajėgos. Įvyko smarkus 
susišaudymas. Kuopa mėgino įsiveržti į kaimą, bet nesėkmingai.

Tą pačią dieną apie 18 val. už Bobro upės, aukštumose į pietus nuo Jalovo (lenk. 
Jałowo), pasirodė lenkų pėstininkų grandinės. Antrojo pėstininkų pulko batalionas 
juos apšaudė iš šautuvų ir kulkosvaidžių. Lenkai iškėlė baltą vėliavą ir atsiuntė par-
lamentarą. Šis pareikalavo leisti jų dalims užimti Bobro upės liniją ir žadėjo toliau 
jos nesikelti ir lietuvių nepulti. Aštuntojo pėstininkų pulko vadas šiais pareiškimais 
nepatikėjo ir tuoj įsakė pastatyti sargybas kitoje upės pusėje, o tiltą per Bobrą sude-
ginti. Įsakymas buvo įvykdytas182.

Vakare Lenkijos kariuomenės Generalinis štabas oficialiai pranešė: „Mūsų kava-
lerijos rinktinės Seinų–Suvalkų–Augustavo rajone buvo atakuotos lietuvių kariuomenės, 
kuri, veikdama sutartinai su bolševikais, neskelbdama karo, peržengė lordo Cursono 

181 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 310–311.
182 Augustavo kautynės. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 81.
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liniją ir slenka Suvalkų–Augustavo kryptimi.“183

Rugsėjo 5 d. 5 val. lenkai jau buvo užėmę geležinkelio tiltą per Bobro upę, o 
apie 12 val. pasiekę Jastšembnos kaimą. Sulaikyti šiam lenkų veržimuisi buvo iš-
siųstas Antrojo pėstininkų pulko batalionas ir Aštuntojo pėstininkų pulko 7-oji ir 
8-oji kuopos. Be to, šia kryptimi buvo nukreipta abiejų baterijų ugnis. Padėtis tapo 
grėsminga, galinti sukelti rimtų problemų kitoms lietuvių karinėms dalims, todėl 
Aštuntojo pėstininkų pulko vadas įsakė savo 1-ajam ir 2-ajam batalionams ir Šeštojo 
pėstininkų pulko batalionui atsitraukti į Gruškų kaimo poziciją. 

Tuo metu Antrojo pėstininkų pulko batalionas, sustiprintas dviem Aštuntojo pės-
tininkų pulko kuopomis ir artilerija, puolė Jastšembnos kaimą, o visi kiti pulko pa-
daliniai traukėsi prie nurodytos linijos. Dėl Jastšembnos vyko aršūs mūšiai. Lenkai iš 
kaimo buvo išstumti, tačiau surengė kontrataką ir jį atsiėmė. Apie 17 val. lietuviai, 
remiami artilerijos, kaimą vėl užėmė, o lenkai buvo išstumti atgal už Bobro. Bet situa-
cija nepagerėjo. Apie 20 val. buvo gauta žinia, kad lenkai prasiveržė Augustavo kanalo 
pietine puse, kilo pavojus, kad jie galės apeiti Aštuntąjį pėstininkų pulką iš dešinės. 
1-ojo bataliono 2-oji kuopa, kuri turėjo užimti Studzieničnos kaimą, vakare iš visų pu-
sių miške buvo apsupta. Tačiau kuopos vadas, iš paimtų lenkų belaisvių sužinojęs, kur 
išsidėstė lenkų dalys, naktį ją sėkmingai išvedė iš apsupties ir kitą dieną ryte prisijungė 
prie savo pulko184. 21 val. 35 min. jis gavo grupės vado mjr. J. Laurinaičio pranešimą, 
kad divizijos vadas įsakė pulkui kartu su 1-ąja haubicų baterija iki aušros nuo Pronckų 
(lenk. Frącki) iki Miškinės užimti pozicijas. Nurodyta, kad kaimynai nuo Miškinės 
iki Lipsko yra Devintojo pėstininkų pulko 1-asis batalionas, perimsiantis pozicijas iš 
Šeštojo pėstininkų pulko 1-ojo bataliono, kuris pereina į Sapackinę susitvarkyti185.

Santarvės vadovybė, matyt, patikėjusi Lenkijos šmeižtu, kad lietuviai veikia kar-
tu su raudonarmiečiais, pareikalavo, kad Lietuvos kariuomenė sustabdytų kovos 
veiksmus. Vakare buvo gautas armijos vado įsakymas tai padaryti186.

Rugsėjo 6 d. apie 22 val. buvo gautas II pėstininkų divizijos vado įsakymas pul-
kui užimti gynybos barą Augustavo kanalo ir Juodosios Ančios linijoje iki Rudaukos 
ir toliau Rudaukos–Lipsko pozicijų. Taigi pulkui buvo pavesta ginti maždaug 35 
km fronto barą. Voros padaliniai turėjo užimti: 2-asis batalionas – Miškinės–Mor-
kuvos–Dorgunių, 3-iasis batalionas – Novikų (lenk. Noviki)–Zandavės barą, 1-asis 
batalionas buvo paliktas kaip pulko rezervas Sapackinės miestelyje. Į Sapackinę turė-
jo persikelti ir pulko štabas. Tačiau pulkas įsakymo įvykdyti negalėjo, nes tuo metu 
lenkai nustūmė raudonarmiečius prie Gardino ir vorai vadovavęs pulko vadas įsakė 

183 Vyr. ltn. Tarasovas [P.] Marijampolės grupės operacijos (1919–1920 m.). Karo archyvas, t. 3, 
Kaunas, 1926, p. 245.
184 Augustavo kautynės. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 82; 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio 
Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 169.
185 Grupės vado mjr. J. Laurinaičio nurodymas 8 PP vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1382, l. 15.
186 Vyr. ltn. Tarasovas [P.]. Marijampolės grupės operacijos (1919–1920 m.). Karo archyvas, t. 3, 
p. 245.
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atsitraukti į liniją Olinkai–Vosylevičiai–Nemunas. Baras buvo užimtas tik apie 16 
val. Kitiems pulko padaliniams buvo įsakyta vykti į Kapčiamiestį, kur persikėlė ir 
pulko štabas187.

Grupuotės padėtis tapo sunki. Prieš perėjusią į gynybą Marijampolės grupuo-
tę veikė lenkų plk. Adomo Nienevskio (Adam Niennewski) operatyvinė kavalerijos 
grupė. Esamą situaciją, remdamasis Lietuvos ir Lenkijos šaltiniais, 1971 m. „Kario“ 
žurnale yra aprašęs K. Škirpa. Pateiksime jo padėties analizę:

„Ties nurodyta linija iš lenkų pusės veikė, taip vadinamoji, Operacinė plk. Nie-
niewskio kavalerijos grupė (Grupa Operacyjna Jazdy plk. dypl. Nieniewskiego), sudary-
ta iš 8-9 raitelių pulkų ir 41 Suvalkų pėst. pulko, su artilerija, sudariusio raitelių grupės 
stuburkaulį. Ji buvo gavusi dvigubą uždavinį:

a) atplėšti Suvalkiją nuo Lietuvos, bei užgrobti Augustavą, Suvalkus ir Seinus, ir
b) pridengti didesnių lenkų karinių jėgų sutelkimą, miškuose abipus Augustavo ka-

nalo ir į šiaurę, tikslu supti rusų dešinįjį sparną per Lietuvos teritoriją.
Grupei vadovavo plk. Nieniewski, 4-tos raitelių brigados vadas, kuris minėtus skai-

tlingus kovos padalinius sugrupavo į dvi laikinas, taktinio pobūdžio, brigadas:
a) Majoro Bystramo – vadovaujamą 3 ulonų pulko vado, sudėtą iš:
- 3-čio ulonų pulko – vadas mjr. Sloninski,
- 16-to ulonų pulko – vadas mjr. Skrzynski,
- sudėtinio ulonų pulko (kombinovany pulk) – vadas mjr. Reliszko; šis pastarasis 

pulkas buvo sudarytas iš 2, 5, 8 ir 9 ulonų žygio pulkų eskadronų.
- 7-to rait. artilerijos diviziono 3-ios baterijos.
b) Majoro Piaseckio – vadovaujamą 7 ulonų pulko vado, sudarytą iš:
- 7 ulonų pulko – vadas mjr. Lewandowski,
- majoro Jaworskio savanorių raitelių rinktinės, susidėjusios iš 1-jo raitųjų šaulių 

pulko IV divizijono, Volinijos ir Liublino rait. šaulių pulkų,
- 2-jo raitosios artilerijos diviziono.
Piaseckio brigados pulkai, bei jų padaliniai, veikė plačiame sektoriuje į šiaurės-va-

karus, šiaurę ir šiaurės-rytus nuo Suvalkų, kur 41 pėst. pulkas laikė centrinę poziciją, su 
priskirtom jam 9 artilerijos pulko dviem baterijom, teikdamas, sulig reikalo, pėstininkų 
paramą tam ar kitam brigados raitelių padaliniui sektoriaus periferijoje.

Bystramo brigados pulkai buvo sutelkti miškuose už Juodosios Ančios ir į kairę nuo 
Augustavo–Seinų plento. Ta brigada naudojosi tik vieno, būtent 41-mo pėst. pulko III 
bataliono parama. Tačiau, rugsėjo 4 d., reaguojant į lietuvių artėjimą Augustavo link, 
lenkų 6 pėst. legiono pulko vienas batalionas su 211-ju ulonų pulku, iš rajono Dam-
brava–Lipskas, buvo skubiai nukreipti į šiaurę, į talką Nienievskio raiteliams atsilaikyti 
prieš lietuvių spaudimą.

187 Augustavo kautynės. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 82; Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 
Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 313; Vyr. ltn. Tarasovas [P.]. Marijampolės grupės 
operacijos (1919–1920 m.). Karo archyvas, t. 3, p. 246.
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Iš lietuvių pusės, prieš tą skaitlingą lenkų kavaleriją veikė 11 pėst. batalionų, būtent: 
du batalionai 10 p. p., trys – 5 p. p., trys – 8 p. p., du 2 p. p. ir vienas batalionas 6 p. 
p. Jie buvo išbarstyti šimtakilometriniame fronte nuo Vištyčio ež. prie Rytprūsių sienos 
iki Lipsko, už Augustavo miškų, be jokios kavalerijos, jei neskaityti vieno raitelių eska-
drono, priskirto 10 p. p. Išnaudojant raitelių paslankumą, plk. Nieniewskio rinktinės 
brigadų vadams nebuvo sunku operuoti, ypač kai galėjo kone laisvai šeimininkauti di-
džiuliuose Augustavo srities miškuose. Tai įgalino minėtų lenkų raitelių brigadų vadus 
nepastebimai ir greitai sutelkti po didesnį eskadronų skaičių tam ar kitam sumanytam 
puolimui pravesti, arba realizuoti rimtesnį pasipriešinimą, o po to jie galėdavo vėl grei-
tai atsitraukti, kad išvengtų mūsų pėstininkų naikinančios ugnies. Atsitraukę į miškų 
prieglobstį, jie galėjo skubiai, bei nekliudomai persiorganizuoti, kad vėl pultų lietuvių 
batalionus, supdami juos iš sparnų, arba paskirus jų, net visai apsupdami.“188

Rugsėjo 8 d., lenkams pradėjus dar labiau spausti, lietuvių būklė pablogėjo. Deši-
nėje stovintis Penktasis pėstininkų pulkas buvo atitrauktas į Galadusio ežero–Berzny-

ko ežero–Berznyko liniją (žr. 7 schemą). 
Dėl Penktojo pėstininkų pulko atsitrau-
kimo Aštuntajam pėstininkų pulkui 
irgi buvo įsakyta pakeisti dislokaciją ir 
užimti naują gynimosi liniją Dubiai–
Zelva (balt. Зэльва)–Būdvietis (lenk. 
Budwieć)– Maros upė (Seina, lenk. Ma-
rycha)–Augustavo kanalas iki Nemuno. 
Naują barą pulkas užėmė rugsėjo 9 d. 
apie 9 val.189 Tą dieną jis atkakliai kovėsi 
su lenkais Zelvos rajone190. Naktis buvo 
rami, ją trikdė tik žvalgų susirėmimai191.

Rugsėjo 10 d. dėl lenkų puolimo II 
pėstininkų divizijos dalims teko palikti 
keletą kaimų į rytus nuo Seinų. Aštun-
tojo pėstininkų pulko barą gausesnė-
mis pajėgomis ėmus atakuoti lenkams, 
pulkui teko atsitraukti ir jis įsitvirtino 
naujose pozicijoje užimdamas tarpeže-
ryje barą Veisiejai–Pavėsninkai–Ivaš-

188 Škirpa K. 5 pėstininkų DLK Kęstučio pulko kovos ties Seinais 1920 metais. Karys, 1971, Nr. 
3, p. 75–77.
189 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 2 a. p.–3; 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-09 telefonograma 
II PD vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1384, l. 24 a. p. 
190 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 315.
191 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-10 telefonograma (7 val. 40 min.) II PD vadui. LCVA, f. 
929, ap. 3, b. 1384, l. 25.

Vyr. kariuomenės vadas plk. ltn. K. Žukas
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kai–Stalai. Rugsėjo 11 d. dešinysis baras pasistūmėjo pirmyn ir apėmė Būdviečio–
Zelvos barą192. 

Rugsėjo 11 d. pulke apsilankė vyriausiasis kariuomenės vadas Konstantinas Žu-
kas ir jį lydintys Seimo nariai193. Rugsėjo 11–12 d. praėjo įprastai194.

Rugsėjo 13 d. buvo gautas naujas II pėstininkų divizijos vado plk. V. Grigaliū-
no-Glovackio įsakymas užimti naują barą: Beržalaukis (Bialožečka) (lenk. Białor-
zeczka)–Bintės ežeras (lenk. Białe Filipowskie)–Vieršnės ežeras (lenk. Wierśnie)–Gi-
bai–Maros upė–Augustavo kanalas iki Nemuno. Barą reikėjo užimti iki 13 d. 12 
val. Tačiau įsakymas buvo gautas per vėlai, todėl pulkas tik apie 12 val. pradėjo per-
dislokavimą. Jo 1-asis batalionas ir 2-ojo bataliono 4-oji kuopa leidosi į žygį Gibų 
link. Kadangi Gibus lenkai gana atkakliai gynė, rugsėjo 13 d., nors bataliono kariai 
net du kartus atakavo lenkus, įsitvirtinusius 145 ir 146 aukštumose, abi atakos buvo 
atremtos. Dėl susidariusios padėties ties Gibais tos dienos vėlyvą vakarą į Penktojo 
pėstininkų pulko barą atvyko fronto vadas gen. ltn. M. Katchė. Jis leido panaudoti 
rezervinį batalioną, o Penktojo ir Aštuntojo pėstininkų pulkų vadams įsakė žūtbūt 
užimti Gibus. 

Aštuntojo pėstininkų pulko vadas naktį į Gibus pasiuntė žvalgus, parinktus iš 
4-osios kuopos karių, vadovaujamus ltn. V. Burokevičiaus. Deja, jie pasiklydo miške 
ir išėjo į Pronckų–Gibų plentą. Čia žvalgai susirėmė su lenkų artilerijos priedangos 
būriu, jį sumušė ir nuvijo Gibų link. Lenkai, manydami, kad lietuvių dalys užėjo 
jiems į užnugarį, rugsėjo 14 d. iš Gibų pasitraukė Juodosios Ančios link. Užimant 
Gibus buvo sužeisti 3 pulko kareiviai195. 

Rugsėjo 15 d. pulko baras buvo dar labiau išplėstas – nuo Nemuno iki Dmi-
trovo (lenk. Dmitrowo) ežero196 – ir pailgėjo iki 45 km. Barą įsakyta bet kokia kaina 
apginti, todėl buvo kasami apkasai ir daromos vielų kliūtys. Išsiųstų žvalgų atvesti 
belaisviai pasakojo, kad lenkai sutraukė gausias pajėgas ir ruošiasi dideliam puoli-
mui197, todėl Aštuntojo pėstininkų pulko vado žinion buvo perduoti du šarvuotieji 
automobiliai198 ir 1-oji ir 7-oji artilerijos baterijos199.

192 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 3; 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-10 nurodymas 3-iojo 
bataliono vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1384, l. 29.
193 II-os brigados karo dienynas. 1919–1920 m. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 9, l. 55 a. p.
194 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-12 telefonograma Nr. 160 II PD vadui. Ten pat, f. 929, 
ap. 3, b. 1384, l. 30 a. p. 
195 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 3; Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 
1918–1920, p. 317.
196 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 3.
197 Bardzilauskas [J.] Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 842.
198 Butkus S. 5-asis pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio pulkas (1919-III-2–
1921-I-1). Karo archyvas, t. 1, p. 153.
199 Lietuvos armijos karo dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 179, l. 23 a. p. 
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Pulko vadas, vykdydamas divizijos vado įsakymą, dėl naujo baro užėmimo išlei-
do operatyvinį įsakymą – 1-ajam batalionui įsakė užimti Dimitrovo–Bintės–Girėto 
ežerą (lenk. Gieret)–Pamario tarpežerius. Prie šio bataliono buvo priskirtos abi ar-
tilerijos baterijos ir abu šarvuotieji automobiliai. 2-ajam batalionui nurodyta gin-
ti barą Pamario ežeras–Zelva–Būdvietis–119 aukštuma, 3-iajam batalionui – barą 
Ustronė–Maros upė–Augustavo kanalas iki Nemuno ir susisiekti su Antruoju pės-
tininkų pulku. Pulko vado padėjėjui mjr. P. Jurgaičiui su 6-ąja kuopa įsakyta būti 
Kapčiamiestyje pulko rezerve200.

Pulkui gana sunkiai kovojant su lenkais, jo 9-oji kuopa ir toliau tebebuvo dislo-
kuota Panevėžyje. Rugsėjo 16 d. pulko vadas kreipėsi į II pėstininkų divizijos vadą, 
prašydamas tarpininkauti, kad 9-oji kuopa vėl būtų grąžinta pulkui. Prašymą pulko 
vadas grindė tuo, kad krašto apsaugos ministras ir laikinai einantis vyriausiojo ka-
riuomenės vado pareigas plk. ltn. K. Žukas, kariuomenės inspektoriui patikrinus 
kuopą ir pamačius, kad kareivių parengimas ir išvaizda nepatenkinami, nes labai 
jiems trūksta aprangos, pulko vadui pavedė į šią kuopą atkreipti ypatingą dėmesį201. 
Pastarasis aiškino, kad, kuopai esant toli nuo pulko, jis negali vykdyti kariuomenės 
vadovybės nurodymo202. Bet kuopa ir toliau liko Panevėžyje.

200 8 PP vado mjr. J. Čapliko telefonograma 1, 2, ir 3 batalionų vadams. 1920-09-14, 20 val. Ten 
pat, b. 1384, l. 38-39.
201 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 413. 1920 m. rugpjūčio 23 d.
202 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-16 pranešimas II PD vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1386, l. 4. 

7 schema. Pulko išsidėstymas nuo 1920-09-14 iki 1920-09-22 (Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas 
pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti,  
p. 81.)
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Rugsėjo 16 d. Kalvarijoje prasidėjo Lietuvos ir Lenkijos delegacijų derybos, to-
dėl rugsėjo 16 ir 17 d. bare buvo ramu, o rugsėjo 18 d. buvo gautas operatyvinis 
divizijos vado įsakymas, kad dėl prasidėjusių derybų su lenkais kovos veiksmai nu-
traukiami, tačiau pulkui nurodyta likti budriam.

Dar tebevykstant deryboms su lenkais Kalvarijoje, fronto vadas gen. ltn.  
M. Katchė surengė pulkų vadų pasitarimą ir jame išdėstė savo sumanymą, kaip gin-
tis nuo lenkų bare nuo Vištyčio ežero iki Nemuno. Planą gintis didžiuliame bare, 
neturint jokio rezervo puolimui, sukritikavo III pėstininkų divizijos vadas mjr. Ignas 
Musteikis, Dešimtojo pėstininkų pulko vadas Aleksandras Jakaitis, Aštuntojo pėsti-
ninkų pulko vadas mjr. Julius Čaplikas, Antrojo pėstininkų pulko vadas mjr. Jonas 
Laurinaitis. Jie vieningai aiškino, kad būtų per daug pavojinga išsklaidyti jėgas to-
kiame ilgame bare, nes priešas gali pralaužti frontą ir sutriuškinti lietuvių dalinius 
pavieniui. Pulkų vadai labai kategoriškai pasisakė prieš sumanymą atimti iš pulkų 
artilerijos baterijas, jas subordinuoti artilerijos viršininkui, kuris teiktų artilerijos 
pagalbą ten, kur jos reikėtų, nes, vadų nuomone, tai tinka poziciniame kare, turint 
gerus ryšius, ir netinka manevriniame kare203.

Rugsėjo 18 d. buvo gauta II pėstininkų divizijos vado plk. V. Grigaliūno-Glo-
vackio telegrama, kurioje Antrojo, Penktojo ir Aštuntojo pėstininkų pulkų vadams 

buvo įsakyta pasitelkus vietos gy-
ventojus ir civiliais perrengtus ka-
rius organizuoti slaptą žvalgybą. 
Oficialiai žvalgams įsakė vengti 
ginkluotų susidūrimų su lenkais, 
bet visomis jėgomis užkirsti lenkų 
žvalgų skverbimąsi į divizijos dalių 
kontroliuojamą teritoriją. Visiems 
divizijos pulkams buvo nurodyta, 
kur turi būti įrengtos telefonų cen-
trinės stotys („centralės“). Divizijos 
vadas pulkų vadams priminė 3 pa-
grindinius karo principus, kurie yra 
žvalgyba, apsauga, ryšiai. 

Rugsėjo 19 d. dėl lenkų Lietu-
vai keliamų neįgyvendinamų rei-
kalavimų derybos nutrūko. Fronto 
vadas gen. ltn. M. Katchė rugsėjo 
19 d. paskelbė operatyvinį įsaky-
mą pavaldžioms lenkų fronte esan-
čioms karinėms dalims. Divizijų 

203 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 321.

Mjr. I. Musteikis (Lietuvių albumas, p.120)
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vadai savo įsakymuose faktiškai atkartojo fronto vado įsakymą, ir koks buvo pulkų 
vadų nusivylimas jį perkaičius, kai paaiškėjo, kad į jų pastabas ir nuogąstavimus 
fronto vadas visiškai neatsižvelgė204. 

J. Petruitis prisimena tos dienos nuotaikas: „<...> kai perskaitėm šį paskutinį gy-
nimosi įsakymą, galutinai rankas nuleidom. Nejaugi, taip manėm, mūsų vadai iki šiol 
dar nieko neišmoko ir nesuprato, kad taip išdėstytomis jėgomis net nuo vieno priešo 
pulko neatsiginsime.“205

Rugsėjo 19 d. Aštuntasis trijų batalionų pėstininkų pulkas buvo išsidėstęs labai 
plačiame bare  Gibai–Pamarės ežeras–Zelva–Būdvietis–Maros upelis–Augustavo ka-
nalas–Nemunas. Jau tą pačią dieną pulko fronto bare buvo pastebėtas lenkų karinių  
dalių judėjimas, o žvalgų paimti į nelaisvę 3 lenkų kareiviai papasakojo, kad jiems 
lenkų karinės vadovybės įsakyta triuškinant raudonarmiečius eiti per Lietuvos teri-
toriją, kad galima būtų apeiti Gardiną iš šiaurės206. 

Kitą dieną belaisvių žinios pasitvirtino. Lenkų karių grupė norėjo persikelti per 
Beržalaukį (Bialožečką), bet pulko kariams pradėjus šaudyti to padaryti jiems nepa-
vyko207. Bare Gibai–Beržalaukis–Danilovcė (lenk. Daniłowce) visą dieną lenkai vykdė 
sustiprintą žvalgybą. Lenkų žvalgai, slinkę palei Bialožečkos upę, prisiartino prie pulko 
sargybinių. Per susišaudymą vienas lenkų kareivis buvo nukautas ir vienas sužeistas.

Rugsėjo 20 d. buvo gautas divizijos vado plk. V. Grigaliūno-Glovackio įsakymas 
pulkui užimti ir atkakliai ginti liniją Bialožečka–Girėto ežeras–Zelvos ežeras, Bū-
dvietis–Maros upė–Augustavo kanalas–Nemunas208.

Rugsėjo 21 d. lenkų raiteliai prisiartino prie Kuodžių ir pradėjo šaudyti, bet 
buvo atremti. Buvo apšaudyti pulko sargybiniai palei Čertoką209. Vakare į Seirijus at-
vykus Dešimtajam pėstininkų pulkui, vienas Aštuntojo pėstininkų pulko batalionas 
buvo perduotas Dešimtojo pėstininkų pulko vado žinion. Be to, be žinios dingo į 
žvalgybą išėjęs pulko krn. Juozas Bartkus su 3 kareiviais210.

1920 m. rugsėjo 22 d. iš pat ryto trimis voromis pradėjo pulti lenkų antroji 
armija. Ten, kur buvo planavę pralaužti lietuvių fronto liniją, lenkai sutelkė 4–5 
kartus didesnes nei lietuvių pajėgas. Anksčiausiai pasirodė antroji vora, kuri puolė 
Gibų–Beržininkų kryptimi. Apie 9 val. ryte lenkai pradėjo pulti Gibus ir Zelvą, 
kur stovėjo Aštuntojo ir Antrojo pėstininkų pulkų užtvaros. Du lenkų puolimus 
pulko kariai atlaikė. Tada šie sutelkė puolimą į Zelvą ir Kuodžius. Ten buvo Aštun-
tojo pėstininkų pulko 2-ojo bataliono 4-oji ir 5-oji kuopos. Šio bataliono 6-osios 

204 Ten pat, p. 322.
205 Petruitis J. Laisvę ginant, t. 2, p. 120.
206 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 3 a. p.
207 8 PP vado mjr. J. Čapliko 1920-09-20 telefonograma II PD vadui. Ten pat, b. 1384, l. 43 a. p.
208 Petruitis J. Laisvę ginant, t. 2.,  p. 119.
209 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 4. 
210 Lietuvos armijos karo dienynas. Ten pat, b. 179, l. 24, 26 a. p.
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kuopos 2 būriai buvo dislokuoti prie pulko vado, kad sudarytų pulko rezervą, dar 
vienas būrys saugojo tiltą prie Druskininkų. Palei Zelvą buvo apsupta 4-oji pulko 
kuopa. Lenkai užėjo iš sparno 1-ajam batalionui, kuriam laikinai vadovavo krn.  
P. Bitautas, į užnugarį. Batalionas buvo išsidėstęs dešiniajame pulko sparne ir gynė 
pozicijas palei Gibus ir ten esančius ežerus. Batalionas turėjo tik 1-ąją ir 3-iąją kuo-
pas, nes 2-oji buvo priskirta prie 2-ojo bataliono. 1-oji kuopa buvo paimta į nelais-
vę, o 3-iajai kuopai pavyko atsitraukti Šventežerio link. Apie 10 val. Gibus ir Zelvą 
užėmė lenkai, tačiau dėl prasto ryšio apie tai gana ilgai nieko nežinojo nei Aštunto-
jo, nei Antrojo pulko vadai211. 

Tuo tarpu 2-asis pulko batalionas, vadovaujamas kpt. B. Pulkauninko, iki 20 
val. vakaro laikėsi užimtose pozicijose. Bataliono 4-oji kuopa buvo įsitvirtinusi prie 
Zelvos, 5-oji kuopa – prie Būdviečių kaimo, kairiajame Maros krante, o priskirtoji 
1-ojo bataliono 2-oji kuopa buvo rezerve miške prie ežerėlio netoli Beržininkų–
Kapčiamiesčio plento. 4-ąją kuopą, vadovaujamą krn. J. Kairionio, puolė lenkų 4 
kuopų batalionas, remiamas lauko baterijos, ir nors kuopa atkakliai priešinosi, buvo 
priversta trauktis Beržininkų ir Seinų link. Buvo išblaškyta ir 5-oji kuopa. Apie vi-
durdienį lenkai persikėlė per Maros upę. Perėję Maros upę lenkų raitelių eskadronai, 
nors intensyviai iš šautuvų ir kulkosvaidžių apšaudomi besitraukiančių 4-osios ir 
5-osios kuopų karių, nužygiavo Kuodžių kaimo link ir apie 14 val. 20 min. Kuo-
džius užėmė. Toliau lenkai, išnaudodami pranašumą, užėjo į užnugarį ltn. Jono Jan-
kaus vadovaujamai 8-ajai pulko kuopai. Kuopos vadas ir 16 kareivių buvo paimti į 
nelaisvę, kiti išsibėgiojo212.

Apie šiuos įvykius ilgai nieko nežinojo nei pulko, nei kaimyninio Antrojo pės-
tininkų pulko vadas, nes buvo nutrauktas telefono ryšys. Tuo metu lenkų mjr.  
M. Piaseckio vadovaujama IV raitelių brigada rugsėjo 22 d. po pietų tęsė žygį Kap-
čiamiesčio kryptimi. Iš pradžių lenkai puolė 2 voromis, vėliau pasidalijo į keletą 
smulkesnių, kad Kapčiamiestis būtų apsuptas ir lietuviai neturėtų kur trauktis. Už-
ėmus Kuodžius, lietuvių puolimą taip pat tęsė lenkų 16-asis ulonų pulkas ir 3 7-ojo 
ulonų pulko eskadronai213.

Tuo metu Kapčiamiestyje buvo Aštuntojo pėstininkų pulko štabas, 2 rezerve 
esantys 6-osios kuopos būriai ir pulkui priskirta 5-oji artilerijos baterija. Gausios 
lenkų pajėgos greitai užėmė Pertaką, o apie 19 val. ir Žmirklių kaimą, esantį už 2 km 
į pietus nuo Kapčiamiesčio. Aštuntojo pėstininkų pulko 2-asis batalionas tuo metu 
dar laikė pozicijas Kaviškio ežero rajone. Mjr. J. Čaplikas, bijodamas, kad lenkai 
neapsuptų Kapčiamiesčio, 20 val. įsakė pulko štabui ir 5-osios artilerijos baterijos 
būriui pasitraukti iš miestelio ir apsistoti apie pusę kilometro nuo jo ant plento 

211 Surgailis G. Antrasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas, p. 126; 
Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais dienynas. 
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 4 a. p. – 5.
212 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 324.
213 Ten pat, p. 328.
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į Jančiulių kaimą. Tuo tarpu lenkai, pralaužę Antrojo pėstininkų pulko barą ties 
Seinais, smogė Aštuntojo pėstininkų pulko 2-ajam batalionui į sparną, ir šis buvo 
priverstas trauktis Veisiejų kryptimi. Apie 22 val. lenkai atkirto kelią į Leipūnus, 
užėmė Kapčiamiestį ir Jančiulių kaimą ir paėmė į nelaisvę jame buvusį artilerijos 
5-osios baterijos 2-ąjį būrį ir gurguolę. Atlaisvinti kelio į Leipūnus buvo pasiųsta 
6-oji kuopa. Ji kovojo iki 24 val., tačiau pasibaigus šoviniams kuopos kariai būreliais 
išsibėgiojo po miškus, kad išsiveržtų iš apsupties214.

Šiomis aplinkybėmis pulko vadas mjr. J. Čaplikas pasiūlė karininkams išsiskirs-
tyti. Tačiau jie ir 3-iojo bataliono likučiai, išskyrus 9-ąją kuopą, vadovaujami bata-
liono vado vyr. ltn. A. Janavičiaus, naktį iš rugsėjo 22-osios į 23-iąją pateko lenkams 
į nelaisvę. Į nelaisvę taip pat pateko bataliono vadas vyr. ltn. A. Janavičius, pulko 
vadas mjr. J. Čaplikas, pulko vado padėjėjas mjr. P. Jurgaitis, ltn. J. Jankus, ltn. P. 
Alekna, ltn. Henrikas Kantrimas ir ltn. J. Žmuidzinavičius. 7-osios kuopos vadas 
kartu su būreliu kareivių prasiveržė iki Druskininkų, perėjo tiltą, tačiau užklupti 
lenkų, kurie į Druskininkus buvo persikėlę anksčiau, taip pat pateko į nelaisvę215.

Rugsėjo 23 d. pulko 2-asis batalionas traukėsi Veisiejų link. Prie Veisiejų nuken-
tėjo 5-oji kuopa, nes lenkai jai užėjo iš užnugario. Be to, batalionas neteko gurguolės 
vežimo ir 3 arklių.

Tuo tarpu Dešimtojo pėstininkų pulko vado žinion laikinai perduotas Aštuntojo 
pėstininkų pulko 3-iasis batalionas po sunkių kautynių vakare užėmė pozicijas nuo 
Dusnyčios (Dusznica), toliau einant per Akmenius, Kučiūnus, Pazapsius (?) (doku-
mente – Puniški), štabas apsistojo Dyviliškiuose216.

Kaip minėta, Druskininkų tiltą gynė pulko 7-oji kuopa su priskirtais 2 kulko-
svaidžių kuopos sunkiaisiais vokiškais kulkosvaidžiais „Maxim“ ir Antrojo pėstininkų 
pulko 3-iasis batalionas. Deja, šie padaliniai savo užduoties neįvykdė. Aštuntojo pėsti-
ninkų pulko 7-osios kuopos vadas vyr. ltn. J. Grigaliūnas, nutrūkus ryšiui su 3-iuoju 
batalionu, nesiėmė iniciatyvos ir lūkuriavo su kuopa maždaug už 10 km nuo Drus-
kininkų, Paliepių kaime. Rugsėjo 23 d. 9 val. 30 min. kulkosvaidininkų vado ltn.  
A. Rukšos iniciatyva, apšaudant lenkams, kuopa pastotėmis pasiekė Druskininkų tiltą 
ir parėmė jį saugojusius Antrojo pėstininkų pulko karius. Netrukus prasidėjo smarkus 
susišaudymas su lenkais. Jis tęsėsi apie 5 val. Tilto gynėjai neatlaikė lenkų spaudimo ir 
ėmė trauktis Ratnyčios kryptimi, tačiau buvo apsupti ir pateko į nelaisvę217.

Rugsėjo 23 d. 2-asis batalionas susirinko prie Paveisininkų ir užėmė barą nuo 

214 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 5; Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 
1918–1920, p. 328–329.
215 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 5 a.p.–6; 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato 
pulkui įsakymas Nr. 266. 1920-09-25. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 8, l. 199.
216 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karo dienynas. LCVA, f. 929, ap 3, b. 178, 
l. 253.
217 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 329.
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Paveisininkų ežero iki Nemuno. Į Seirijus atvyko ir raiti įveikę pelkę pulko mjr.  
A. Liutermoza ir adjutantas vyr. ltn. J. Namikas. Suskaičiavus likusius pulko karius 
paaiškėjo, kad pateko į nelaisvę arba buvo nukauti 534 kariai. Pulko vadui dingus 
be žinios (dar nebuvo žinoma, kad jis pateko į nelaisvę), vadovavimą perėmė mjr.  
A. Liutermoza218. Nuo rugsėjo 27 d. jis oficialiai buvo paskirtas laikinai eiti pulko 
vado pareigas219. 3-iajam batalionui ėmė vadovauti vyr. ltn. Antanas Petrauskas220. 

Rugsėjo 25 d. pulko likučiai buvo perduoti Dešimtojo pėstininkų pulko vado 
žinion ir atitraukti iš fronto, įsakyta dislokuotis Seirijuose ir ten telkti likusius pul-
ko padalinius. Tą dieną į Seirijus atvyko ir išgyvenę pulko 1-ojo bataliono kariai. 
Rugsėjo 26 d. iš ten susirinkusių pulko karių ir iš Jonavos atvykusios pulko Atsargos 
kuopos buvo suformuotas 1-asis batalionas. 2-asis ir 3-iasis batalionai iš likusių ka-
rių buvo performuoti į 2 kuopų batalionus221.

Rugsėjo 27 d. performuotas pulkas divizijos vado įsakymu užėmė barą į pietus 
nuo Seirijų. Jo štabas apsistojo netoli Seirijų – Seiliūnuose222. Pulkas siuntė žvalgus, 
rinko reikalingas žinias apie lenkus. Spalio 3 d. jis buvo papildytas 140 naujokų, be 
to, nauja uniforma buvo aprengti Mokomosios kuopos kariai223. Spalio 17 d. tar-
nauti į pulką buvo paskirti 3 Karo mokyklos III laidos leitenantai – Bronius Kirkila, 
Jurgis Šečkus ir Jurgis Balickaitis224. Kurį laiką pulko bare buvo ramu, tik spalio 6 ir 
7 d. jo žvalgai susišaudė su lenkų žvalgais225.

Rugsėjo 29 d. buvo gauta divizijos vado telefonograma, kad su lenkais prasidėjo 
paliaubos ir nuo 12 val. įsakyta nutraukti karo veiksmus. Lenkai sutiko nuo 16 iki 
18 val. leisti per fronto liniją plentu Kalvarija–Suvalkai važiuoti lietuvių delegacijai226. 

Pulko saugomame bare buvo ramu, tik spalio 7 d. jo sargybiniai ant kelio Seiri-
jai–Beržininkai buvo apšaudyti. Kas šaudė, išsiaiškinti buvo pasiųsti žvalgai, tačiau 
jie taip ir nesužinojo, tik įtarė, kad tai padarė lenkų partizanai227.  

218 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 6 a. p.; Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, p. 329.
219 Įsakymas kariuomenei Nr. 446. 1920 m. spalio 28 d.
220 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 308. 1920-11-06. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 8, l. 297.
221 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 6 a. p.–7. 
222 Ten pat, l. 7.
223 II-os brigados karo dienynas. 1919–1920 m. Ten pat,  f. 510, ap. 1, b. 9, l. 63.
224 Įsakymas kariuomenei Nr. 456. 1920 m. spalio 17 d.
225 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karo dienynas. LCVA, f. 929, ap 3, b. 178, 
l. 253 a. p.
226 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karo dienynas. LCVA, f. 929, ap 3, b. 178, 
l. 253 a. p.; Pulko adjutanto 1920-09-29 (10 val.) telefonograma 2-ojo bataliono vadui. LCVA, f. 
929, ap. 3, b. 1386, l. 15.
227 L. e. pulko vado mjr. A. Liutermozos 1920-10-07 telefonograma II PD vadui. LCVA, f. 929, 
ap. 3, b. 1386, l. 22 a. p. 
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Spalio 7 d. ryte Suvalkuose pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos sutartis, pagal kurią 
tarp šių valstybių buvo nustatyta nauja demarkacijos linija. Lietuvos ir Lenkijos ka-
riuomenės spalio 9 d. iki 12 val. turėjo nuo naujos demarkacijos linijos atsitraukti 
po 6 km. Spalio 9 d., vykdant susitarimą su lenkais, pulkui buvo įsakyta užimti barą 
Paveisininkų ežeras–Kalviai–Kapčiamiestis–Macevičių palivarkas–Paliepiai–Vilki-
ninkai–Panara228.

Pulkas kovų su želigovskininkais metu

Spalio 7 d. pasirašius sutartį su 
Lenkija, visi tikėjosi, kad karas bai-
gėsi. Tačiau spalio 8 d. ryte gen. mjr. 
Liucjano Želigovskio vadovaujama 
Lenkijos kariuomenės grupė, vykdy-
dama Lenkijos karinės vadovybės nu-
rodymus, „sukilo“ ir puolė Lietuvą. 
Lenkų puolimas pirmiausia buvo nu-
kreiptas į Vilnių, todėl pulko saugo-
mame bare kol kas buvo ramu. Spa-
lio 10 d. II pėstininkų divizijos vado 
operatyviniu įsakymu buvo pakore-
guotas pulko užimamas baras, tačiau 
jo ilgis nepakito. Spalio 12 d. pulkui 
dar buvo perduota dalis Antrojo pės-
tininkų pulko baro iki Panerių229. Ta-
čiau kokių nors veiksmų lenkai prieš 
pulko karius nesiėmė. Jų pagrindinis 
smūgis buvo nukreiptas į Vilnių. 

L. Želigovskio grupuotei sparčiai 
veržiantis į Lietuvos teritoriją, didėjo 

pulko karių, ypač naujokų, nerimas. Šiomis palyginti ramiomis dienomis nuo spa-
lio 4 iki 12 d. vien tik iš pulko Atsargos kuopos pabėgo net 14 kareivių230, o spalio 
15 ir 16 d. – dar 9231. Pulkui, kuriam ir taip labai trūko kareivių, tai buvo didelis 
nuostolis.

Spalio 22 d. buvo gauta telefonograma, kurioje nurodyta pulkui užimti barą 

228 Lietuvos armijos karo dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 179, l. 46 a. p., 48 a. p. 
229 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 9.
230 Atsargos kuopos vado raportai pulko vadui. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 8, l. 248. 
231 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 293. 1920-10-22. Ten 
pat, l. 255.

Gen. mjr. L. Želigovskis (Lietuva. Praeitis, 
kultūra, dabartis, p.163)
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nuo sienos su Vokietija iki Panaros. Taigi, pulko saugomas baras dar pailgėjo. Spalio 
25 d. teko priimti apie 500 karo belaisvių, grąžinamų iš Lenkijos, partiją. Pulke 
buvę belaisviai buvo pamaitinti ir perduoti Alytaus karo komendanto žinion232.

Spalio 28 d. pulko štabas persikėlė į Simną, o pulkas pradėjo saugoti didžiulį 
barą nuo Vokietijos sienos iki Nemuno233. Užėmus naują barą, nuo lapkričio 1 d. į 
Generalinį štabą buvo perkeltas Mokomosios kuopos vadas kpt. Stasys Rekašius, o 
Mokomosios kuopos vadu paskirtas 6-osios kuopos vadas vyr. ltn. Mikas Kalman-
tavičius234.

Lapkričio 8 d. Parubežinis pulkas atvyko perimti pulko saugomo baro. Tačiau 
pulko vadas jokio įsakymo nebuvo gavęs, todėl kreipėsi dėl paaiškinimo į divizijos 
vadą235. Lapkričio 9 d. buvo gautas armijos vado įsakymas saugomą barą perduoti 
Parubežiniam pulkui ir susitelkti Marijampolėje, o 1-ajam batalionui – Prienuose. 
Baro perdavimas ir pulko padalinių telkimas truko iki lapkričio 12 d. Lapkričio 12 
d. gautas armijos vado įsakymas pulkui vykti į Jonavą. Lapkričio 13 d. 23 val. 3-iasis 
batalionas ešelonu išvyko į Jonavą ir 14 d. 2 val. ją pasiekė. Lapkričio 14 d. išvykę 
ir kiti pulko padaliniai 15 d. atvyko į Jonavą ir apsistojo ten esančiose kareivinėse236.

Lapkričio 9 d. pabėgęs iš lenkų nelaisvės grįžo mjr. P. Jurgaitis. Jam buvo su-
teiktos 10 dienų atostogos237. Lapkričio 14 d. iš lenkų nelaisvės grįžo pirmoji 19 
pulko kareivių grupė238, vėliau – dar daugiau karių, pavyzdžiui, lapkričio 17 d. – 6, 
lapkričio 18 d. – 12, lapkričio 20 d. – 14, lapkričio 22 d. –4, lapkričio 27 d. – 8, 
gruodžio 1 d. – 7 ir t. t.239

Tačiau Jonavoje pulkas išbuvo neilgai. Jau lapkričio 17 d. buvo gautas įsakymas 
vykti į Ukmergę I pėstininkų divizijos vado žinion. 2-asis batalionas ten išvyko tą 
pačią dieną 19 val., kiti pulko padaliniai ir pulko štabas – lapkričio 18 d. 8 val. 
ryte ir apsistojo Ukmergės kareivinėse. O 1-asis batalionas dar pasiliko Prienuose. 
2-ajam batalionui jau po pietų divizijos vado buvo įsakyta vykti į Vidiškius, užimti 
tiltus per Šventąją, susisiekti su Antruoju pėstininkų pulku Želvoje ir Devintuoju 

232 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 10 a. p.
233 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 11; Lietuvos armijos karo dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 
179, l. 57.
234 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 307. 1920-11-05. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 8, l. 289.
235 Lietuvos armijos karo dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 179, l. 61.
236 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 11 a. p.–12.
237 Lietuvos armijos karo dienynas. Ten pat, b. 179, l. 61 a. p.
238 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 316. 1920-11-14. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 8, l. 312.
239 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui įsakymai Nr. 319, 1920-11-17, Nr. 320, 
1920-11-18, Nr. 322, 1920-11-20, Nr. 324, 1920-11-22, Nr. 329, 1920-11-27, Nr. 333, 1920-12-
01. Ten pat, l. 317, 319, 322, 325, 333, 347.
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pėstininkų pulku. Batalionas įsakymą įvykdė tą pačią dieną240. 
Lapkričio 19 d. ryte buvo gautas I divizijos vado operatyvinis įsakymas pulko 

2-ajam batalionui žygiuoti toliau į šiaurės rytus, į Kurklius, ir dengti tarpą tarp 
plento ir Šventosios upės, o jo vietą ir tiltų per Šventąją apsaugą Vidiškiuose perimti 
3-iajam vyr. ltn. A. Petrausko vadovaujamam batalionui, iki tol buvusiam Ukmer-
gėje. Batalionui buvo priskirtas 5-osios baterijos artilerijos būrys ir pusė eskadrono 
kavalerijos241. Tačiau šis įsakymas 15 val. buvo atšauktas 3-iajam batalionui nespėjus 
net pradėti jo vykdyti. Toks sprendimas buvo priimtas išsiaiškinus, kad lenkų raite-
lių brigada, lapkričio 16 d. pralaužusi frontą ir prasiskverbusi į Lietuvos kariuome-
nės užnugarį, iš Kurklių nujojo Kavarsko link. Pasiųsti žvalgai patvirtino, kad lenkai 
Kavarską užėmė 22 val.242

Siekiant apsaugoti Lietuvos kariuomenės kairįjį sparną, lapkričio 19 d. į Taujė-
nus buvo pasiųsta pulko Mokomoji kuopa, iki tol buvusi Ukmergėje. Į Taujėnus ji 
atvyko lapkričio 19 d. 22 val.243 

240 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 12 a. p.
241 Operacinis įsakymas 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui Nr. 132. 1920-11-
19. Ten pat, b. 75, l. 27.
242 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 12 a. p.–13.
243 Reliacija žygių 8. p. p. nuo 17 XI – 26 XI 20 metų. Nuorašas. Ten pat, b. 75, l. 27.

Kariai, grįžę iš lenkų nelaisvės (Karys, 1939, Nr. 29, p. 866)
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Tuo tarpu 1-asis pulko batalionas iš Prienų per Kauną į Ukmergę patraukė pės-
čiomis. Per 3 paras ją pasiekė greitai žygiuodamas – per dieną nuėjęs daugiau kaip 
60 km. Šį žygį Tadas Šakmanas prisimena taip:

„Ukmergė gyveno neramias valandas. Padėtis fronte buvo itin pašlijusi. Prasiver-
žusi priešo raitininkų brigada kėlė nerimą visoje Laisvoje Lietuvoje. Mūsų bataliono 
pasirodymas Ukmergės miestui suteikė daug vilčių. Gyventojai, mus išvydę, džiaugėsi 
ašarodami: į mus žiūrėjo kaip į gelbėtojus. O tai kėlė mūsų galvas ir širdis kuteno pasi-
didžiavimo jausmas.

Temo. Batalionas stoviniavo miesto viduryje. Visi laukėme valgio ir poilsio, bet nei 
vieno, nei kito neteko: reikėjo kuo skubiausiai užkišti tą spragą, kurią buvo padariusi 
prasiveržusi priešo brigada. Paliekant miestą, gyventojai dalijo rūkalus, saldumynus ir 
ašarojo. Per miestą mus palydėjo kažin kokio pulko orkestras ir ilgai ilgai dar griežė 
mums išėjus iš miesto į tamsų, gruodėtą Širvintų vieškelį.

Tamsa buvo neregėta: ėjo-
me apgraibomis, griuvinėdami, 
kitas kitą stumdydami; ėjome 
nežinodami, kur rasime priešą, 
kur saviškius – visa buvo sumi-
šę. Ėjome kankinami tamsos ir 
šalto vėjo, žygį ir postovį saugo-
dami iš visų pusių – priešo reikė-
jo laukti iš visur. Bet, nežiūrint 
visų nepatogumų, buvome gero 
ūpo, ruošėmės prie lemtingos va-
landos ir kiekvienas tyliai tikėjo-
mės pasisekimo arba... garbingos 
mirties.“244

1-ajam batalionui atvykus į 
Ukmergę ir pradėjus tvarkytis, 
jo vadas kpt. S. Leonas buvo 
pakviestas kariuomenės vado, 
kuris jam žodžiu įsakė kuo 
skubiausiai vykti į Širvintų–
Giedraičių rajoną ir išsidėstyti 
tarp Septintojo ir Antrojo pės-
tininkų pulkų. Netrukus buvo 
gautas ir raštiškas I pėstininkų 
divizijos vado įsakymas, kuriuo 

pulko batalionas buvo skirtas 

244 Dim. plk. Šakmanas [Šachmanas T.]. Atsiminimų nuotrupos. Karys, 1939, Nr. 29, p. 846.

Jankauskas V. Giedraičių mūšis (Visuotinė lietuvių 
enciklopedija, t. 6, p. 635)
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Septintojo pėstininkų pulko vado žinion. Jis išžygiavo dar tą patį vakarą, o vidur-
naktį pasiekė Pasešuolę ir sustojo pailsėti. Batalionas čia ilsėjosi penkias valandas.

Lapkričio 20 d. jis žygiavo toliau nurodytu keliu. Lenkų nebuvo matyti. Pasiekęs 
Levaniškius, batalionas sustojo nakvoti. Pasiųsti žvalgai išsiaiškino, kad maždaug 
vienas batalionas lenkų yra įsitvirtinęs Širvintos upelio krantuose Motiejūnų–Še-
šuolėlių–Uličėnų rajone. Tuoj buvo susisiekta su kaimynais ir lapkričio 21 d. anksti 
ryte pradėtas puolimas. 1-oji kuopa puolė Kiemelių–Šešuolėlių–Alionių kryptimi, 
3-ioji kuopa – Klotų–Gavėnių–Alionių dvaro kryptimi, 2-oji kuopa – dešiniau nuo 
3-iosios kuopos. Priartėjus prie Bilotų ir Kiemelių kaimų, susišaudyta su lenkų lau-
ko sargybomis. Kiemelių kaime 7 lenkų kareiviai buvo paimti į nelaisvę. Puolantis 
toliau batalionas pateko į smarkią šautuvų ir sunkiųjų kulkosvaidžių ugnį, paleistą 
iš Šešuolėlių–Uličėnų kaimų rajono. Negalint žygiuoti toliau, apeita iš sparno ir 
pradėta šaudyti į Šešuolėlius. Šį apėjimo manevrą atliko 1-osios ir 3-iosios kuopų 2 
būriai, veikdami iš atskirų punktų, o vienas – Šešuolių dvaro kryptimi. Jie, būdami 
per kilometrą nuo priešo, sutartinai pakilo į ataką. Tiesa, abiejuose būriuose beveik 
visi buvo naujokai, todėl juos kartais teko labai drąsinti, kad eitų į priekį. Naujokus 
drąsino ir tai, kad lenkai šaudė labai netaikliai puolantiesiems virš galvų. Pagaliau 
jie, uždusę nuo bėgimo ir šaukimo „valio“, neturėdami durtuvų, puolė į lenkų ap-

kasus. Lenkai, gerai nesu-
prasdami, kas vyksta, pa-
juto patekę į kryžminę 
ugnį ir pradėjo trauktis. 
Šešuolėlių ir Uličėnų kai-
mai buvo užimti. Lenkai 
paniškai bėgo Vilniaus 
link, net šoko į šaltą Šir-
vintos upės vandenį. 
Lenkų frontas buvo pra-
laužtas. Į nelaisvę pateko 
13 lenkų, buvo paimti 4 
sunkieji kulkosvaidžiai ir 
kito karo grobio. 2 bata-
liono kariai žuvo, 3 buvo 
sužeisti. Už drąsą šiose 
kautynėse 2 karininkai ir 
5 kareiviai buvo apdova-
noti Vyčio Kryžiumi245.

245 Bardzilauskas [J.] Vaidotėnų pirmosios dienos ir kovų žygiai.  Karys, 1939, Nr. 29, p. 842; 
Nazaras J. Šešuolių kautynės. Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 86; Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 
Nepriklausomybės kovose 1918–1920, p. 389. 

8 schema. Aštuntojo pulko 1-ojo bataliono puolimas 1920-
11-21 (Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo 
sukakčiai paminėti, p. 85)
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Po mūšio Septintojo pėstininkų pulko vadas įsakė batalionui susitelkti Zibalų 
rajone246. Lapkričio 20 d. ryte pulkas gavo divizijos vado operacinį įsakymą: 

„Vadams 8 ir 2 pėst. pulkų. 
19-XI.-20 metų 8 val. 10 min. 
Nr. 52 iš I Divizijos štabo. 
Likvidavimui gilaus įsiveržimo žymių jėgų priešo link Kurklių ir toliaus, reikia jiems 

atkirsti kelią užpakaly, dėl ko įsakau: Vadui 8 pėst. pulko išsiųsti esantį Vidzischkiuose 
batalioną, kuriam veikti tarp upės Šventosios ir plento ir užimti Kurklius. Grupei pri-
duoti būrį 5 batarėjos. Batalioną esantį Ukmergėje išsiųsti į Vidzischki atsargon, prie 
kurio pasilieka kita pusė batarėjos. Mokoma kuopa pasilieka Ukmergėje. 

Vadui 2 pėst. pulko. Jūsų žinion pereina 7 pėst. pulko grupė susidedanti iš būrio 
batarėjos, 2 kuopų ir pusės eskadrono. 

Jums su savo grupe veikti, kryptimi Bolniki per Zmujdki iš ten susirišti su dalimis 9 
pulko, kurios operuoja iš Vidzernischkių, Pozelvos ir Bolniki kryptimi. 

Pulk. leit. Adomkevičius. 
Perdavė v. l. Lanskoronskis.“247 

Tačiau netrukus armijos vadas gen. S. Žukauskas pakeitė šį įsakymą ir Antrajam 
pėstininkų pulkui įsakė susitelkti Lyduokiuose, po to užimti Balninkų–Želvos barą, 
siekiant pulti Giedraičių kryptimi248. Dėl šios priežasties buvo pakeistas ir divizijos 
vado įsakymas. Pulko gautame naujame divizijos vado operatyviniame įsakyme Nr. 
58  Aštuntojo pėstininkų pulko 2-ajam batalionui su baterijos būriu įsakyta žygiuoti 
į Deltuvą (Konstantinovą) ir išsiųsti žvalgus Siesikų ir Bukonių link. Vykdant įsaky-
mą lenkų nesutikta249.

Lapkričio 22 d. 2-ojo bataliono žvalgai Pagiriuose į nelaisvę paėmė lenkų 13-ojo 
Vilniaus raitelių pulko raitelį Voičeką Bialeką, kuris jojo arkliu. Iš V. Bialeko sužino-
ta, kad prasiveržusi į lietuvių užnugarį lenkų brigada traukia Panevėžio link ir nori 
įsiveržti į Latviją. Nors tai nebuvo abejonių nekelianti informacija, vis dėlto 3-iojo 
bataliono vadui įsakyta pasiųsti 7-ąją kuopą pirmyn ir, susijungus su Drausmės kuo-
pa, atkirsti lenkams kelią į Anykščius. Tačiau to padaryti nespėta, ir lenkai nujojo 
Andrioniškio link. 8-oji kuopa buvo pasiųsta į Kavarską250.

246 Ištrauka iš dienyno 7 pėst. Žem. Kun. Butegeidžio pulko. Laikotarpyje nuo spalio 1 d. iki 
lapkričio  30 d. 1920 m. LCVA, f. 509, ap. 1, b. 23, l. 22 a. p.
247 Kap. Ališauskas. 2 pėst. D. L. K. Algirdo pulkas kautynėse ties Giedraičiais. Karys, 1928, Nr. 
26, p. 504.
248 Surgailis G. Antrasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas, p. 156.
249 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 13.
250 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 13 a. p.; L. e. 8 PP vado mjr. P. Liutermozos 1920-11-22 
telefonograma I PD vadui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 1387, l. 7.
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Lapkričio 23 d. lenkai traukė Anykščių kryptimi. 3-iojo bataliono vadas su su-
vestinė kuopa ir šarvuotuoju automobiliu išvyko Leliūnų link, bet pakeliui sužino-
jęs, kad lenkai nujojo į Alantą, ten pasiuntė kartu su suvestine kuopa ir 8-ąją kuopą 
bei baterijos būrį, bet lenkų pasivyti nespėjo, o šie per Skudutiškį, Suginčius nujojo 
Labanoro link251.

Lapkričio 24 d. suvestinė kuopa buvo atšaukta. 2-ajam batalionui įsakyta užimti 
Laičių (?) (dokumente – Loice)–Užuraisčio pozicijas ir pakeisti jas saugojusią Moko-
mąją kuopą. Be to, divizijos vadas įsakė nuo lapkričio 25 d. tęsti kareivių mokymą252. 
Savo ruožtu pulko vadas nurodė 2-ajam batalionui Deltuvoje ir 3-iajam batalionui 
Vidiškėse pradėti vesti užsiėmimus253.

Vykstant įtemptoms baigiamosioms kovoms su lenkų kariuomene prie Giedrai-
čių ir Širvintų, Aštuntasis pėstininkų pulkas vykdė svarbią karinės vadovybės užduo-
tį – dengė neapsaugotą I pėstininkų divizijos kairįjį sparną ir užnugarį ir kartu kaip 
I pėstininkų divizijos rezervas užtikrino kitų Lietuvos kariuomenės dalinių saugumą 
ir manevro galimybes. 

Lapkričio 25 d. iš lenkų nelaisvės grįžo pabėgęs pulko vadas mjr. J. Čaplikas ir 
vėl pradėjo eiti savo pareigas. Krašto apsaugos ministro ir vyriausiojo kariuomenės 
vado pareigas einantis plk. ltn. K. Žuko įsakymu mjr. A. Liutermoza, laikinai ėjęs 
pulko vado pareigas, buvo grąžintas į savo tiesiogines pareigas254. Tiesa, divizijos 
vado įsakymu jis tą pačią dieną buvo išleistas 10 dienų atostogų255, kurios vėliau dar 
buvo pratęstos iki gruodžio 10 d.256

Lapkričio 27 d. pulką pasiekė divizijos vado įsakymas, kuriame jis nurodė, kad 
tarp per paskutinius mūšius sužeistų karių yra daug sužeistais pirštais ar delnais. 
Divizijos vadas rašė: 

„Yra nelaimingų atsitikimų, bet dažniausiai išgamos ir neverti vardo piliečio žmo-
nės, norintieji pasivalinti nuo karo lauko. Tokius nusikaltusius įsakau nebeevakuoti gi-
lyn, bet gydyti karo poste ar priešakiniuose perrišimo punktuose, paskirti vietoje tardymą 
ir perduoti karo lauko teismui. Jeigu negalima visiškai darodyti kaltybės, paskelbti pa-
vardes tokių dalių įsakymuose, įnešant tą tarnybos lapan, pranešti vietos komendantui ir 
gimtinės visuomenės įstaigoms dėlei sulaikymo išdavimo šeimoms pašalpų.“257

Matyt, tokių kareivių buvo ir Aštuntajame pėstininkų pulke, tačiau pulko doku-
mentuose neteko matyti, kad tai būtų užfiksuota.

Lapkričio 29 d. pulkas gavo pranešimą, kad su lenkais sudarytas susitarimas dėl 
kovos veiksmų sustabdymo. Tą dieną Kaune dalyvaujant keturiems Tautų Sąjungos 

251 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 14.
252 Ten pat.
253 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karo dienynas. Ten pat, b. 178, l. 254, a. p. 
254 Įsakymas kariuomenei Nr. 497. 1920 m. gruodžio 4 d.
255 Antrai divizijai įsakymas Nr. 41. 1920-11-26. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 12, l. 46.
256 Antrai divizijai įsakymas Nr. 48. 1920-12-02. Ten pat, l. 47.
257 Įsakymas 2 pėstininkų divizijai Nr. 39. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 8, l. 337.
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Karinės kontrolės komisijos nariams, Lietuvos ir Lenkijos atstovai pasirašė paliaubų 
sutartį dėl karo veiksmų nutraukimo ir 6 km neutraliosios zonos tarp abiejų valsty-
bių kariuomenių nustatymo. 

Abi pusės įsipareigojo perduoti karo belaisvius Tautų Sąjungos Karinės kontrolės 
komisijos žinion ir nustatyti tarp kariuomenių neutraliąją zoną. 

Lietuvių linija ėjo per šiuos punktus: Jakėnai (Varėnos r.)–Strielčiškės–Kalėnai–
Spenglininkai–Panošiškės–Žuklijai–Saloviškės–Spindžius–Strėva–Stareinė–Dau-
girdiškės–Chovščizna–Naujalaukis–Katiliškės–Seibutonys–Malūnėlis–geležinkelio 
tiltas per Bražuolę Vievio r.–Amerynis–Paaliosė–kairysis Neries krantas iki Valiukiš-
kių–Vičiūnai–Daubariškiai–Užušiliai–Pasiekiai–Rimučiai–Šniponys–Akmeniai–
Kiemeliai–Ulyčėlė–Pajuodžiai–Juodiškių dvaras–Kiemento ežero vakarinis ir šiauri-
nis krantas–Alka–Baluošo ežero šiaurinis krantas–Labaišiškiai–Joniškis.

Lenkams nustatyta linija: Degsnės–Tiltai–Rudiškių stotis–Obeliai–Julijanava–
Senasis malūnas–Seimėnai–Alsakys–Kunigaikštinė–Donitai–Miciūnai–Lazdėnai–
Joteliūnai–Bražuolė–Šiurmonys–dešinysis Neries krantas iki Padvarių–Pakalniai–
Sibirauka–Plekiškės–Jauniūnai–Birkiai–Kvakšiai–Miegučiai–Nugariai–Narūniš-
kės–Burkila–Jokūbonys–Skindariškės–Kaidonėliai–Papirniukai–Merionys–Padu-
bingė–Maciejava–Arnionys. 

Tarp šių linijų buvo palikta neutralioji zona258.

258 LCVA, f. 929, ap. 3, b. 888, l. 142.

Vyčio Kryžiaus įteikimo iškilmės Šėtoje. 1921 m. (Karys, 1939, Nr. 29, p. 838)
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Kovos dėl nepriklausomybės baigėsi. Lietuva, nors ir netekusi sostinės Vilniaus 
ir žymios dalies teritorijos, apgynė savo nepriklausomybę. Svarus indėlis į šią kovą 
buvo ir Aštuntojo Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko. Kovose dėl Lietuvos nepri-
klausomybės žuvo 11 pulko kareivių, mūšiuose buvo sužeisti 3 karininkai ir 70 
kareivių259. 

Už pasižymėjimą Nepriklausomybės kovose Vyčio Kryžiaus ordinu buvo apdo-
vanoti 15 karininkų, iš jų 2 – 4-ojo ir 5-ojo laipsnio ordinais, Vyčio Kryžiumi – 38 
kareiviai: 2 viršilos, 6 puskarininkiai, 7 jaunesnieji puskarininkiai ir 23 eiliniai, 2 iš 
eilinių – 2-ojo ir 3-iojo laipsnio Vyčio Kryžiumi260.

Taigi įtemptos kovos baigėsi, tačiau jų metu atsiskleidė ne vien jų didvyrišku-
mas, bet ir silpnybės. Deja, dalis pulko kareivių, užuot kovęsi už tėvynę, pasirinko 
dezertyro kelią. Nuo intensyvių pulko kovos su lenkais veiksmų pradžios, nuo rug-
sėjo 18 iki lapkričio 22 d., iš pulko pabėgo ir į jį negrįžo ar nebuvo grąžinti net 70 
kareivių261. 

 

259 Ltn. Bliudnikas. 8-o pėst. K. K. Vaidoto pulko 15 metų sukaktį švenčiant. Karys, 1934, Nr. 
29, p. 574.
260 Vaidotėnas. Pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas. Karys, 1984, Nr. 9, p. 390.
261 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 334, 1920-12-02. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 8, l. 349–351.
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Gruodžio 7 d. pulko 1-asis batalionas perėmė saugoti neutraliosios zonos barą 

nuo Antanavo iki Uličėnų262. Tai buvo taip pat gana sudėtingas laikotarpis dėl 
neaiškios padėties. Neutraliosios zonos barą saugojęs batalionas veikė karo padė-
ties, o rezerve likę kiti pulko padaliniai – taikos, kuri bet kada galėjo virsti karu, 
sąlygomis. 

Kariai, patekę į lenkų nelaisvę, 1920 m. gruodį ir 1921 m. sausio pradžioje ma-
žomis grupelėmis grįžo į pulką.

Pasibaigus kovoms dėl nepriklausomybės, pulke ypač buvo juntamas puskari-
ninkių trūkumas. Žinanti šią problemą Lietuvos karinė vadovybė gruodžio 2 d. 
atsiuntė 15 mobilizuotų puskarininkių263. Visi jie turėjo nemažą kovinę patirtį, įgytą 
carinės Rusijos kariuomenėje, ir, be abejo, gerokai sustiprino kovose su lenkais nu-
kentėjusį pulką.

Gruodžio 10 d. laikinai einančiu pulko vado pareigas buvo paskirtas lapkričio 
pabaigoje iš lenkų nelaisvės grįžęs mjr. P. Jurgaitis264. Gruodžio 11 d. susipažinti su 
pulko būkle atvyko II divizijos vadas su intendantu. Jie patikrino pulko rikiuotės 
įgūdžius ir kaip laikomasi ūkio tvarkymo reikalavimų265.

Gruodžio 13 d. įsakymu kariuomenei Aštuntajam pėstininkų pulkui, veiku-
siam II pėstininkų divizijos sudėtyje, saugoti buvo paskirtas naujas neutraliosios 
zonos baras nuo Giedraičių iki Labanoro. Gruodžio 15 d. pulkas pradėjo vykdyti 
įsakymą, bet netrukus saugomo baro ribos buvo truputį pakoreguotos, tad dabar 
jis ėjo nuo Giedraičių (Kiemento) ežero iki Krivasalio. Štabas įsikūrė Skiemonyse. 
Naujasis baras visiškai buvo užimtas gruodžio 17 d., o pulko štabas į Skiemonis 
atvyko gruodžio 18 d. Tačiau jau gruodžio 24 d. pulko saugomas baras buvo pa-
keistas. Jam nurodyta saugoti ruožą nuo Joniškio iki už Labanoro esančios Pajuo-
denės (dokumente – Nojudiny). O po penkių dienų, gruodžio 31-ąją, šis įsakymas 
buvo pakeistas ir pulkui įsakyta vėl grįžti į anksčiau saugotą barą266. Nuolatinis 
saugomo baro kaitymas žiemą ėmė piktinti tiek karininkus, tiek kareivius. Padėtis 
stabilizavosi tik 1921 m. pradžioje.

Nors kovos su lenkais, atrodytų, jau baigėsi, tačiau lenkų išpuoliai prie neutra-
liosios zonos tęsėsi. Tai greitai pajuto ir Aštuntojo pėstininkų pulko kariai. Gruodžio 
20 d. 19 val. apie 20 lenkų kareivių užpuolė pulko sargybinius Pokonių kaime. Apie 
pusvalandžio trukmės mūšyje sargybiniams pavyko apsiginti, tačiau vienas kareivis 

262 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko karo dienynas. Ten pat, f. 929, ap 3, b. 
178, l. 254 a. p.
263 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 334, 1920-12-02. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 8, l. 348–349.
264 Lietuvos armijos karo dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 179, l. 77.
265 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 15.
266 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, l. 15-17.
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buvo sužeistas sunkiai ir vienas – lengvai267, o vienas kareivis lenkams pateko į ne-
laisvę268. 

Gruodžio 23 d. 8 val. ryte prie Barosze kaimo (koks tai kaimas, nustatyti ne-
pavyko – G. S.) pasirodė apie 140 lenkų. Jie išsidėstė į grandinę, po to pasitraukė. 
Susišaudymo nebuvo269. Gruodžio 30 d. lenkai apšaudė pulko sargybinius Jutonių 
kaime, apiplėšė Labaišiškių kaimo gyventojus270.

1921 m. pradžioje pulką sudarė 58 karininkai, 6 karo valdininkai, 4 gydytojai, 
karo kapelionas, 9 viršilos, 43 būrininkai, 65 skyrininkai, 1687 eiliniai kariai, 7 ne-
rikiuotės viršilos, 7 nerikiuotės būrininkai, 2 nerikiuotės skyrininkai, 20 raštininkų, 
14 felčerių, 22 muzikantai, 114 nerikiuotės eilinių, 47 kiti specialistai, 8 laisvai sam-
domi pareigūnai. Pulkas turėjo 6 jojamuosius ir 175 gurguolės arklius, 46 karabi-

nus, 2682 vokiškus šautuvus,  
67 6338 vokiškus ir 29 540 
rusiškų šovinių, 72 revolverius, 
1000 revolverių šovinių, 2100 
granatų, 28 telefono aparatus, 
3 dviračius, 53 vežimus, 2 fa-
jetonus, 18 lauko virtuvių, 81 
balną, 118 komplektų pakink-
tų, 30 žiūronų271.

Po Naujųjų metų kurį laiką 
buvo ramu, tačiau jau sausio 9 
d. apie 30 lenkų karių apšaudė 
pulko sargybinius Žeimeliuose 
ir pasitraukė272. Sausio 12 d. į 
lietuvių pusę perėjo 3 lenkų 
pėstininkai ir raitelis, vedinas 
arkliu. Jie papasakojo, kad len-
kų pusėje viskas labai brangu. 
Kareiviai prastai aprengti ir 
blogai maitinami. Visi Lietu-
vos piliečiai siunčiami į Želi-
govskio kariuomenę273.

267  Mjr. P. Jurgaičio 1920-12-21 telefonograma armijos vadui. Ten pat, b. 261, l. 46.
268  Mjr. P. Jurgaičio 1920-12-21 telefonograma II PD vadui. Ten pat, l. 47.
269  Mjr. P. Jurgaičio 1920-12-23 telefonograma II PD vadui. Ten pat, l. 49.
270  Mjr. P. Jurgaičio 1920-12-30 telefonograma II PD vadui. Ten pat, l. 53.
271  Lietuvos armijos karo dienynas. Ten pat, b. 179, l. 87 a. p.–88.
272  Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais   
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 19
273  Ten pat, l. 19 a. p.

Mjr. A. Šumskis (Lietuvių albumas, p. 118)
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Sausio 13 d. pulko žvalgai paėmė į nelaisvę 3 lenkų kareivius: Henriką Tobelskį, 
Stasį Rosinskį ir Feliksą Mozilevskį. Kitą dieną apklausus jie buvo išsiųsti II divizijos 
komendanto žinion274.

Tą pačią 1921 m. sausio 13 d. mjr. Julius Čaplikas buvo atleistas iš pulko vado 
pareigų ir perkeltas į Generalinį štabą paskyrus Operatyvinio skyriaus viršininku, 
o buvęs šio skyriaus viršininkas mjr. Aleksandras Šumskis paskirtas eiti Aštuntojo 
pėstininkių pulko vado pareigas275. Laikinai, iki atvyks naujas vadas, pulkui ir toliau 
liko vadovauti pulko vado padėjėjas mjr. Petras Jurgaitis. Naujai paskirtas pulko 
vadas mjr. Aleksandras Šumskis į pulką atvyko sausio 21 d., o oficialiai pulką iš mjr. 
P. Jurgaičio perėmė sausio 26 d.276

Iš pradžių jis susipažino su pulku, lankėsi jo padaliniuose. Vadas pastebėjo, kad 
pulke trūksta švaros. Paaiškėjus, kad kai kurie kuopų vadai savaitėmis kareiviams 
neduoda muilo, įsakė skubiai tai padaryti. Kadangi daug pulko karių plaukai buvo 
seniai kirpti, nurodė skubiai juos apkirpti. O sužinojęs, kad yra kuopų vadų, kurie 
neskaito kareiviams pulko vado įsakymų arba nekreipia į juos dėmesio, pareikala-
vo, kad daugiau tai nepasikartotų. Nevykdančius šių įsakymų pagrasino atleisti iš 
pareigų277.

Sausio 21 d. vėl suaktyvėjo lenkai. Naktį iš sausio 21-osios į 22-ąją jie užėmė 
Kuniškių (?) (dokumente – Kuniance) kaimą ir iš jo išstūmė pulko sargybinius. Jie 
taip pat įteikė reikalavimą grąžinti sausio 13 d. pulko karių į nelaisvę paimtus 2 len-
kų kareivius. Pulko sargybai buvo pasiųstas pastiprinimas, ir jie vėl atsiėmė turėtas 
pozicijas278.

Sausio 29 d. lenkai, apie 16 karių, atėję į Labaišiškių kaimą, rado pulko patrulį 
ir vieną kareivį ir paėmė juos į nelaisvę. Suimtas patrulis buvo nuvestas į Purviniškių 
kaimą, ten sumuštas, išrengtas nuogai ir po to paleistas. Grįžusiam kareiviui prane-
šus apie lenkų antpuolį, ten buvo skubiai pasiųstas karininkas ir skyrius kareivių. 
Jie, Labaišiškių kaime pamatę plėšikaujančius lenkus, 8 jų paėmė į nelaisvę. Taip pat 
buvo paimti 5 arkliai ir kariškas vežimas279. Dėl šio įvykio sausio 31 d. pas Aštuntojo 
pėstininkų pulko vadą atvyko lenkų podporučikas Olišauskas, kad perduotų lenkų 
Septintojo legionų pulko vado plk. Zdzislavo Mackovskio (Zdzisław Maćkowski) 
laišką, kuriame jis aiškino, kad dėl vieno pulko žemesniojo karininko netinkamų 
veiksmų, prieštaraujančių tiesioginio vado nurodymams, kareiviai, pasiųsti pirkti 
šieno, buvo nukreipti į lietuvių kontroliuojamą kaimą. Pulko vadas nurodė, kad 
kaltasis karininkas jau nubaustas ir prašė grąžinti suimtuosius. Laiške taip pat buvo 

274 Ten pat, l. 20.
275 Įsakymas kariuomenei Nr. 11. 1921 m. sausio 17 d.
276 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 21.
277 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 70. 1921-03-11. Ten pat, f. 521, ap. 
1, b. 18, l. 101-102.
278 Mjr. P. Jurgaičio 1921-01-24 telefonograma II PD vadui. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 261, l. 71.
279 Mjr. A. Šumskio 1921-01-29 pranešimas Nr. 67 II PD vadui. Ten pat, l. 77.
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informuota, kad, siekdamas ateityje išvengti panašių nesusipratimų, pulko vadas 
išleido įsakymą, jog Labaišiškiai priklauso lietuviams.

Aštuntojo pulko vadas lenkų pulko vado laišką persiuntė II pėstininkų divizijos 
vadui280, o kadangi paimti į nelaisvę lenkų kariai jau buvo perduoti kariuomenės 
vadovybei, mjr. A. Šumskis telefonograma apie tai informavo lenkų Septintojo legi-
onų pulko vadą281. Kaip baigėsi ši istorija, duomenų rasti nepavyko, tačiau paprastai 
po kurio laiko būdavo pasikeičiama belaisviais ir paimti į nelaisvę kariai grąžinami. 
Matyt, keršydami kitą dieną lenkai apšaudė pulko sargybą Žeimelių kaime282.

Sąlygiškos taikos laikotarpiu ne visi pulko karininkai ir kareiviai prisitaikė prie 
naujų reikalavimų. Tai, kas įprasta kovų metu, ne visada buvo tinkama pasikeitus 
situacijai. Dėl to pulke labai pablogėjo drausmė. Kad pagerintų tvarką ir drausmę, 
pulko vadas ėmė tikrinti savo padalinius. Kovo 9 d. patikrino 2-ąjį batalioną, kuris 
tuo metu treniravosi pagal planą. 5-osios kuopos karių išvaizda buvo gera, tačiau jie 
netinkamai vykdė duotas komandas. 4-ojoje kuopoje vadas pasigedo drausmės, ka-
riai į komandas reagavo per lėtai. Kulkosvaidžių kuopa buvo įvertinta vidutiniškai, 
tačiau kuopos vadas pamiršo pulko vadui raportuoti.

Tuo tarpu padėtis prie neutraliosios zonos buvo ganėtinai įtempta. Sausio 23 
d. apie 50 lenkų kareivių atvažiavo į Gražiškių kaimą ir bandė plėšti gyventojus, 
bet pulko sargybinių laiku buvo pastebėti ir išvyti. Kitą dieną lenkai apsupo pulko 
sargybą Kūmonių kaime, sargybiniams pavyko pasitraukti, o atsiuntus pastiprini-
mą, lenkai iš Kūmonių buvo išvyti. Tada lenkai kuopos vadui atsiuntė reikalavimą 
paleisti prieš kelias dienas į nelaisvę paimtus karius ir jų kareiviams nebesiųsti pro-
klamacijų. Kuopos vadas padarė išvadą, kad, matyt, tos proklamacijos pasiteisino283.

1921 m. vasario 1 d. divizijos vadas įsakė Aštuntajam pėstininkų pulkui iš Ket-
virtojo pėstininkų pulko perimti saugomą demarkacijos linijos barą. Vykdydamas šį 
įsakymą, pulko vadas įsakė 2-ajam pulko batalionui vykti iš Ukmergės į Paširvinčius 
ir perimti Ketvirtojo pėstininkų pulko saugomą barą, taip pat be Generalinio štabo 
leidimo nieko per demarkacijos liniją nepraleisti.

1-ajam batalionui irgi įsakyta persikelti į Paširvinčių rajoną ir būti pulko rezerve, 
3-iajam batalionui – dislokuotis Mikalojiškio–Mažulių–Neveronių rajone ir taip 
pat būti pulko rezerve. Pulko štabas ir komandos persikėlė į Paširvinčių dvarą, pulko 
ligoninė – į Veprius, Ūkio dalis pasiliko Ukmergėje.

Vasario 22 d. apie 11 val. į Krivasalio kaimą atėjo apie 50 23-iojo lenkų pulko 
karių ir ėmė plėšti gyventojus. Gyventojai apie tai pranešė pulko kariams. Skubiai 
buvo pasiųstas jų būrys, vadovaujamas karininko. Jie kaimą apsupo iš visų pusių ir 

280 Mjr. A. Šumskio 1921-02-02 telefonograma Nr. 78 II PD vadui. Ten pat, l. 80–82.
281 Mjr. A. Šumskio 1921-02-02 telefonograma lenkų 7 pėstininkų legionų pulko vadui. Ten pat, 
l. 82.
282 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 22–23.
283 Ten pat, l. 21.
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pradėjo šaudyti. Lenkai, apimti panikos, išsibėgiojo, palikę prisiplėštą turtą ir net 
savo amuniciją284.

Kovo 2 d. 4 pulko žvalgai pateko į lenkų pasalą netoli Baranovo (kaip dabar 
vadinasi ši vietovė, nustatyti nepavyko – G. S.). Trims žvalgams pavyko pabėgti, 
vienas dingo be žinios285.

Kovo 10 d. pulko vadas lankėsi 1-ajame batalione. Čia paaiškėjo, kad kareiviai 
gimnastikos pratimus atlieka nereguliariai, treniruotėse dalyvauja ne visi. 3-iojoje ir 
2-ojoje kuopose trūko drausmės, vykdydami komandas kareiviai kalbėjosi ir kt.286 
Kovo 12 d. pulko vadas patikrino 2-ojo bataliono šautuvus. Pasirodo, visi buvo blo-
gai išvalyti. Vadas įsakė ginklus išvalyti iš naujo287.

Pulko vadas batalionus patikrino pačiu laiku, nes kovo 15 d. šiuo tikslu atvyko 
ir divizijos vadas plk. ltn. M. Velykis. Nors nemažai buvusių trūkumų jau buvo 
pašalinta, jis taisytinų dalykų surado pakankamai. Pirmiausia, kareiviai blogai buvo 
supažindinti su Lauko tarnybos statutu, šaudydami netaisyklingai laikė šautuvus, 
būrininkai ir skyrininkai nesugebėjo tinkamai atlikti savo pareigų, daug klaidų ka-
reiviai darė atlikdami rikiuotės pratimus. Kulkosvaidininkai per lėtai užtaisydavo 
kulkosvaidžius, kai kurie karininkai netaisyklingai komandavo. Nemažai kareivių 
pasiskundė dėl blogo valgio. Tačiau pulko karių išvaizdą divizijos vadas įvertino 
gerai, kaip ir bendrą rikiuotę. Už pavyzdingą pulko ligoninės sutvarkymą pulko 
vyr. gydytojui ltn. Stasiui Žilinskui jis pareiškė padėką, o pulko vadui įsakė pašalinti 
pastebėtus trūkumus288.

Kovo vidurys pulkui buvo įtemptas. Kovo 16 d. apie 23 val. apie 15 lenkų būrys 
užpuolė pulko sargybas Kūmonių (Kamance) kaime ir Pūkeniškiuose. Abiem atve-
jais pulko sargybiniai apsigynė. Apie 23 val. prie Žeimelių kaimo pasirodė lenkų 
būrys, tačiau apšaudytas pasitraukė. Kovo 17 d. 11 val. apie 50 lenkų būrys apsupo 
pulko sargybą Patiltės kaime, esančiame į pietus nuo Lakajų. Pulko sargybiniams 
ir šį kartą pavyko apsiginti. Kovo 18 d. apie 12 val. pulko sargybiniai susišaudė su 
lenkų raitaisiais žvalgais į šiaurės rytus nuo Labanoro. Kaip pranešė perėję į lietuvių 
pusę lenkų kariai, prieš Aštuntojo pėstininkų pulko pozicijas veikė 23-iasis ir 7-asis 
lenkų pėstininkų pulkai289.

Kovo 22 d. 9 val. lenkai pradėjo puolimą II pėstininkų divizijos fronto bare. Di-
vizijos vadas įsakė aktyviai ginti barą nuo Giedraičių iki Latvijos sienos, Aštuntajam 
pėstininkų pulkui – savo saugomą barą, rinkti informaciją apie priešą, palaikyti ry-

284 Ten pat, l. 24 a. p. 
285 Ten pat, l. 25.
286 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 73. 1921-03-14. Ten pat, f. 521, ap. 
1, b. 18, l. 113–114.
287 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 74. 1921-03-15. Ten pat, l. 115.
288 Antrai divizijai įsakymas Nr. 14, 1921-03-19. Ten pat, f. 510, ap. 1, b. 20 (byla nenumeruota).
289 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 260, l. 26.
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šius su kaimyniniais Pirmuoju ir Penktuoju pėstininkų pulkais290. Pulko saugomame 
bare kovo 22 d. lenkai, nors ir puldami nedidelėmis pajėgomis, užėmė Labanorą ir 
prie jo esančius kaimus, kitur priešas buvo atremtas ir atstumtas atgal. Pulko ka-
riams teko palikti Kužių kaimą. Apie 12 val. lenkų puolimas pulko ginamame bare 
buvo sustabdytas. Pulko vadui divizijos vadas įsakė turėtas pozicijas susigrąžinti ir 
organizuoti gilią žvalgybą lenkų užnugaryje291.

Kovo 26-osios naktį apie 20 lenkų užpuolė pulko sargybą Joniškio miestelyje. 
Pulko kariai nuostolių nepatyrė. Kovo 30 d. buvo pranešta, kad lenkai plėšikauja 
Pašekščių kaime. Buvo pasiųstas būrys karių, tačiau apginti kaimo nepavyko. Lenkų 
kariai, vadovaujami 4 karininkų, jį apiplėšė, atimtą iš gyventojų turtą išsivežė. Kilus 
susišaudymui su Aštuntojo pulko pasiųstais kariais, vienas karys buvo sužeistas ir 
vienas dingo be žinios. Lenkai pasitraukė su prisiplėštu turtu292.

Kurį laiką lenkų išpuolių sumažėjo, tačiau 1921 m. balandžio 15 d. divizijos 
vadovybė perspėjo, kad sužinota, nors ir ne iš visiškai patikimų šaltinių, jog lenkai 
rengiasi agresyviems veiksmams, todėl pulkui įsakyta padidinti budrumą. Be to, 
slaptame operatyviniame įsakyme divizijos vadas įsakė pulkui iki balandžio 16 d. 8 
val. saugomą barą perduoti Penktajam pėstininkų pulkui, o dalims susitelkti Molė-
tų–Videniškių rajone, iš čia balandžio 18 d. 8 val. pradėti žygį į Bukonių–Siesikų–
Šėtos rajoną ir ten atvykti ne vėliau kaip balandžio 20 d. Ryšio linijas ir žemėlapius 
nurodyta laikinai palikti Penktajam pėstininkų pulkui293.

Aštuntajam pėstininkų pulkui apsistojus naujoje vietoje, balandžio 27 d. II pės-
tininkų divizijos vadas jam įsakė apžiūrėti Šventosios upės pozicijas nuo Ukmergės 
iki Veprių (ištirti visas brastas per Šventąją ir smulkiai jas aprašyti) ir išsiųsti reika-

290 Operatyvinis 1921-03-22 įsakymas 5 ir 8 PP vadams. Ten pat, b. 1449, l. 3.   
291 Plk. ltn. M. Rėklaičio 1921-03-22 pranešimas armijos vadui. Ten pat, l. 10.
292 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 27.
293 Slaptas įsakymas II pėst. divizijai Nr. 3. 1921-04-15. Ten pat, b. 14, l. 78.

Pulko štabo karininkai 1921 m. Šėtoje (Karys, 1939, Nr. 29, p. 838)
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lingą skaičių karininkų ir kareivių bei pulkui priskirtos artilerijos karininkus. Be to, 
išžvalgyti pozicijas Siesikų ir Stieprių apylinkėse294. 

Balandžio 29 d. į naują pulko dislokacijos vietą atvyko divizijos vadas ir apžiū-
rėjo jo 3-iąjį batalioną295.

1921 m. gegužės 12 d. pulkas minėjo 2 metų įsteigimo sukaktį296. Pulko vado 
įsakymu visi jo batalionai ir Ryšių komanda buvo išrikiuoti aikštėje prie Normainių 
dvaro. 10 val. prasidėjo šv. Mišios. Po pamaldų kariai pražygiavo iškilmingu maršu. 
Vėliau buvo surengta kuopų virtuvių apžiūra, valgomi pietūs, po pietų nuo 14 iki 18 
val. vyko sporto varžybos. Vakare parodytas vaidinimas, po jo organizuoti šokiai297.

Gegužės 15-ąją buvo galima užfiksuoti savotišką rekordą – tą dieną pulke tarna-
vo daugiausiai per visą jo istoriją karių – net 2463298.

Gegužės mėnuo buvo rekordinis ir patikrinimų gausa. Pulką tikrino armijos 

294 Slaptas, skubus 1921-04-27 II PD štabo viršininko raštas 8 PP vadui. Ten pat, f. 510, ap. 1, 
b. 26, l. 2.
295 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų dienynas už 1921 m. kovo ir balandžio 
mėnesius. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 287, l. 36 a. p.
296 Lietuvos armijos 8-to pėst. kunigaikščio Vaidato pulko karo veiksmų 1920 m. su lenkais 
dienynas. Ten pat, b. 260, l. 30.
297 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 132. 1921-05-12. Ten pat, 
f. 521, ap. 1. b. 19, l. 135.
298 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 52.

Karių paradas švenčiant pulko metines (LCVA)
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inspektorius. Jis turėjo pastabų dėl karių atliekamų rikiuotės pratimų ir padarė iš-
vadą, kad jie turi per mažai šaudymo iš šautuvų įgūdžių, ypač karininkai, kurių 
tik 35 proc. šūvių buvo taiklūs. Pulko karių išvaizdai inspektorius daug priekaištų 
neturėjo299.

Gegužės 25 d. divizijos vadas tikrino, kaip pulke šalinami kovo 15 d. patikri-
nimo metu pastebėti trūkumai. Šį kartą jis tam pasirinko komendanto komandą. 
Paaiškėjo, kad kareiviai prastai supažindinti su Vidaus tarnybos statutu, nes atvykus 
divizijos vadui budintis kareivis neraportavo. Įgulos statutą kareiviai išmanė neblo-
gai. Divizijos vadas taip pat patikrino ir Mokomąją kuopą. Kuopos kareivių žinios 
buvo įvertintos kaip „gana geros“300. Divizijos vado patikrinimas buvo netikėtas. Apie 
jį nežinojo net pulko vadas. 

Pats pulko vadas iki birželio pabaigos nuodugniai patikrino visus savo padali-
nius. Ir visuose rado už ką pagirti, bet buvo ir nemažai trūkumų, apsileidimo. Ko 
gero, pati prasčiausia, vado nuomone, padėtis buvo Nerikiuotės kuopoje, kur kons-
tatuota, kad kuopos vadas visai nekreipia dėmesio į kareivių aprangą, nes jie buvo 
netvarkingai apsirengę, apiplyšę. Be to, komandas vykdė netinkamai, į klausimus 
arba nežinojo ką atsakyti, arba atsakinėjo labai tyliai. Kuopos vadą, jei nepašalins 
trūkumų, pažadėta nubausti301. 

Didžiulė netvarka buvo ir 2-ojoje kuopoje: kareivių gyvenamosiose patalpose 
viskas išmėtyta, sujaukta, nė vienas kareivis neturėjo čiužinio302.

Gegužės 30 d. vėl atvyko divizijos vadas ir patikrino 4-ąją ir 6-ąją kuopas. 4-ojoje 
kuopoje tuo metu karininkas vedė teorinę šaudymo pamoką, tačiau neturėjo jokių 
vaizdinių priemonių, netgi patingėjo atsinešti šautuvą. Tokį mokymą divizijos vadas 
pripažino betiksliu. Daug pastabų jis turėjo dėl abiejų kuopų piniginės apskaitos 
žurnalų tvarkymo ir pareiškė pastabą bataliono vadui303.

1921 m. birželio mėn. pulke buvo tikrinama, kaip laikomi ginklai. Apie jų būklę 
įsakyme kariuomenei rašoma: „Nors čia rasta daug šautuvų su įrūdėjimais ir reikalingų 
taisymo, bet šiaip matosi, kad čia daugiau kaip kitur dedama rūpesčio tvarkingesniam ginklų 
laikymui. Čia nerasta nė vieno surūdijusio šautuvo.“ Už tinkamą ginklų laikymą vyriausia-
sis kariuomenės vadas gen. ltn. Juozas Kraucevičius pulkui pareiškė pagyrimą304. 

9-osios kuopos kariai buvo netvarkingai apsirengę, kepures užsimaukšlinę ant 
akių, nesusiveržę diržų, neapsikirpę, dauguma šautuvų nevalyti ir kt. Baisi netvar-
ka buvo ir pulko areštinėje. Tačiau vadas ne tik ieškojo trūkumų, bet ir pastebėjo 

299 Įsakymas kariuomenei Nr. 146. 1921 m. birželio 27 d.
300 II divizijai įsakymas Nr. 22. 1921-05-26. LCVA, f. 521, ap. 1. b. 19, l. 239.
301 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 173. 1921-06-22. Ten pat, 
l. 283.
302 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 223. 1921-08-11. Ten pat, 
b. 20, l. 45. 
303 Antrai divizijai įsakymas Nr. 23. 1921-05-29. Ten pat, f. 510, ap. 1, b. 20 (byla nenumeruota).
304 Įsakymas kariuomenei Nr. 209. 1921 m. rugsėjo 9 d.
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teigiamų dalykų. Ypač nemažai 
pagyrimų sulaukė 2-ojo bata-
liono kariai305.

Nuo 1921 m. rugpjūčio 
1 d. krašto apsaugos ministro 
Jono Šimkaus įsakymu buvo 
panaikinti pulkų ir atskirųjų 
batalionų vadų padėjėjų eta-
tai. Pulkų vadų pavaduotojais 
įsakyta skirti vieną iš bataliono 
vadų, einančių tiesiogines bata-
liono vado pareigas, todėl pulko 
vado padėjėjas mjr. P. Jurgaitis 
buvo paskirtas 2-ojo bataliono 
vadu, einančiu ir pulko vado 
padėjėjo pareigas, 2-ojo batalio-
no vadas kpt. Arturas Janavičius 
– 4-osios kuopos vadu306. 

1921 m. nuo rugpjūčio 1 
d. pulke, kaip ir kituose Lie-
tuvos kariuomenės pulkuose, 
įsakymu kariuomenei buvo re-
glamentuota Švietimo komisi-
jos veikla. Patvirtinti nuostatai 
skelbė, kad pulko Švietimo ko-

misija sudaroma vado įsakymu iš penkių žmonių. Komisijos pirmininku turi būti 
skiriamas karys, baigęs ne mažiau kaip šešias aukštesnės mokyklos klases arba to-
kią mokyklą atitinkančius kursus. Komisijos pirmininkas turėjo būti atleistas nuo 
kitų tarnybinių pareigų, einantis kuopos vado, komandos viršininko ar aukštesnes 
pareigas – nuo budėjimo, dalyvavimo kitų komisijų darbe, komandiruočių ne švie-
timo reikalais. Buvo ir išlyga: komisijų pirmininkai be svarbių priežasčių negalėjo 
būti keičiami dažniau kaip kartą per metus. Dalių vadai apie asmenį, paskirtą Švie-
timo komisijos pirmininku, arba apie priežastis, kodėl į šias pareigas skiriamas kitas 
asmuo, turėjo pranešti Karo mokslo skyriui. Kitus komisijos narius iš batalionų 
vadų siūlomų kandidatų tvirtino pulko vadas. Buvo siekiama į komisiją įtraukti 
visų batalionų atstovų. Komisija iš savo narių turėjo išsirinkti sekretorių, knyginin-
ką, pulko vadui siūlė kandidatus į kitų švietimo įstaigų vedėjus.

305 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymai Nr. 282, 1921-10-09, Nr. 294, 
1921-10-21, 23, Nr. 296, 1921-11-05. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 20, l. 149, 173, 177–178; b. 21, l. 12.
306 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 215. 1921-08-03. Ten pat, 
b. 20, l. 32.

Vyr. kariuomenės vadas gen. ltn. J. Kraucevičius
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Švietimo komisija buvo tiesiogiai pavaldi pulko vadui. Ji buvo įpareigota vykdyti 
Generalinio štabo Karo mokslo skyriaus nurodymus švietimo srityje, derinti su juo 
savo veiklą. Komisija kiekvieno mėnesio pirmąją dieną nustatyta tvarka privalėjo 
pateikti veiklos ataskaitą pulko vadui ir Karo mokslo skyriui.

Buvo nustatytos ir Švietimo komisijos pareigos:
1. Svarbiausia Švietimo komisijos pareiga – organizuoti ir prižiūrėti kariuome-

nės švietimo darbą, už kurį tiesiogiai buvo atsakingas pulko vadas.
 2. Šiai pareigai atlikti dalyse komisijos turėjo steigti trijų rūšių bendrojo lavinimo 

mokyklas: beraščiams, mokantiems skaityti ir rašyti ir baigusiems pradinę mokyklą.
3. Organizuoti kalbos ir kitos rūšies kursus karininkams ir karo valdininkams.
4. Organizuoti karių lavinimą ne mokyklose: steigti knygynus, skaityklas, klu-

bus, rengti paskaitas, ekskursijas, chorus, spektaklius ir t. t.
5. Organizuoti ir plėtoti įvairių rūšių karių sportą. 
6. Organizuoti įvairių rūšių mokamas ir nemokamas pramogas ir pasilinks-

minimus.
7. Ieškoti švietimo darbui reikalingų lėšų.
8. Sudaryti kiekvieno pusmečio darbų planą ir pateikti jį pulko vadui ir Karo 

mokslo skyriui.
Nuostatuose buvo numatyti lėšų, kuriomis disponuojant galima vykdyti komi-

sijoms keliamas užduotis, šaltiniai:
a) Krašto apsaugos ministerijos asignavimai;
b) karių parduotuvių pelnas, pinigai, gauti už vakarų, spektaklių bilietus, pini-

ginės aukos ir t. t.
Komisijos turėjo vadovautis Karo mokslo skyriaus nustatytomis Karių mokymo 

taisyklėmis307.
Be abejo, komisijos darbo aiškus reglamentavimas padėjo organizuoti pulko ka-

reivių mokymą ir švietimą.
1921 m. rugsėjo 9–13 d. vyko pirmieji kariuomenės rudens manevrai. Pažymė-

tina, kad tarpukario Lietuvos kariuomenė rengdavo dviejų tipų karinius manevrus 
– mažuosius ir didžiuosius. Mažieji vykdavo keletą dienų, nenaudojant viso dalinio 
pajėgumų, didieji – rudenį, ūkininkams laukuose nuėmus derlių. Tokiuose manev-
ruose dalyvaudavo keli pulkai ar divizijos, buvo naudojamas visas dalinio potenci-
alas. Šie manevrai buvo rengiami kasmet, pulkai ir batalionai juos organizuodavo 
savo teritorijoje arba vykdavo į didesnius poligonus308. Kas dalyvaus manevruose ir 
kokios sudėties, spręsdavo Lietuvos karinė vadovybė.

Taigi, 1921 m. rugsėjo 9–10 d. vyko pulkų pratybos pagal manevrų tarpininkų 
nurodymus, o rugsėjo 12–13 d. – I ir II divizijų manevrai. Kariuomenės pirmuo-
siuose rudens manevruose dalyvavo Antrojo pėstininkų pulko 2 batalionai, Trečiojo 

307 Įsakymas kariuomenei Nr. 174. 1921 m. liepos 30 d.  
308 Jokubauskas V. ,,Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos 
atvejis. Klaipėda, 2014, p. 330. 
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pėstininkų pulko 3 batalionai, Aštuntojo pėstininkų pulko 2 batalionai, Antrasis 
artilerijos pulkas, 2 eskadronai raitelių, pusė Inžinerijos pulko kuopos ir 1 aviacijos 
eskadrilė. Manevrų legenda: lenkai rugsėjo 9 d. įsiveržė Širvintų, o rugsėjo 10 d. 
Musninkų rajone, divizija turi šį puolimą atremti ir juos išvyti iš Lietuvos teritorijos. 
Šiame etape Aštuntajam pėstininkų pulkui buvo pavestas avangardo vaidmuo.

Kadangi manevrai vyko netoli neutraliosios zonos su Lenkija, divizijos vadas 
įsakė, pastebėjus, kad lenkai rengiasi kokioms nors provokacijoms ar agresyviems 
veiksmams, juos tuojau sustabdyti ir kariuomenės dalims vykdyti savo tiesiogines 
užduotis ginant valstybės sienas309. Tačiau jokių provokacijų nebuvo, tad manevrai 
vyko sklandžiai.

Kovos su kontrabandininkais Šeduvos rajone

1921 m. rugsėjo 27 d. II pėstininkų divizijos vado telefonogramoje pulkui buvo 
nurodyta persidislokuoti į Šeduvos rajoną. Jis rugsėjo 29 d. susitelkė Žeimių gele-
žinkelio stotyje. Pirmasis ešelonas buvo parengtas vykti 10 val., antrasis – 11 val.310 
Pasikeitus pulko dislokacijos vietai, spalio 1 d. pasikeitė pulko karo kapelionai. Karo 
kapelionas kunigas P. Lukašiūnas iš šių pareigų buvo atleistas, o naujuoju karo kape-
lionu paskirtas kunigas Domininkas Mikšys311.

Persikėlus į naują dislokacijos vietą, spalio mėn. pulko vadas vėl surengė keletą 
savo padalinių patikrinimų. Matyt, to reikėjo, nes tikrindamas kuopas ir komandas 
vėl rado nemažai trūkumų dėl aplaidumo ir netvarkos. 7-osios kuopos virtuvė buvo 
nešvari ir baisiai netvarkinga. Už tai jos vadui vyr. ltn. Juozui Grigaliūnui buvo skir-
tas papeikimas. 

1921 m. rudenį karinė vadovybė ėmė rūpintis ne tik kareivių mokymu, bet ir 
karininkų karybos žinių tobulinimu. Lapkričio 5 d. divizijos vado įsakymu divizijai 
pavaldiems pulkų vadams buvo įsakyta ne rečiau kaip kartą per savaitę visiems kari-
ninkams skaityti taktikos paskaitas ir vesti pratybas. Nurodyta iki 1922 m. sausio 1 
d. organizuoti Lauko tarnybos ir Rikiuotės statutų nagrinėjimą, sausį – pratybas prie 
žemėlapio ir lauke, kovą – karinius žaidimus, o kiekvieno užsiėmimo planą prieš 10 
dienų teikti tvirtinti divizijos vadui. Įsakyme buvo ir pastaba, kad paskaitas skaityti 
ir pratybas vesti turi pulko vadas arba jo pavaduotojai, bet atsakomybė vis tiek tenka 
pulko vadui312.

309 Slaptas operatyvinis II divizijai įsakymas Nr. 6. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 27, l. 32; Slaptas 
operatyvinis 8 pėstininkų pulkui įsakymas Nr. 6. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 297, l. 47.
310 Slaptas operatyvinis 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 19. 
1921-09-28. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 25, l. 7.
311 Įsakymas kariuomenei Nr. 231. 1921 m. spalio 4 d.
312 Antrai pėstininkų divizijai įsakymas Nr. 50. 1921-11-05. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 20 (byla 
nenumeruota).
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1921 m. gruodžio 20 d. 
tarnauti į pulką buvo atsiųstas 
gražus būrelis Karo mokyklą 
baigusių leitenantų: Jonas 
Frankas, Petras Sabaliauskas, 
Antanas Diržys, Petras Sarge-
lis, Pranas Gudynas, Viktoras 
Čaplikas, Ignas Povilavičius, 
Jonas Skukauskas ir Juozas Ja-
nušonis313.

1922 m. kovo 31 d. mjr. 
Aleksas Šumskis buvo paskir-
tas pulko vadu314. Gegužės 1 d. 
jam buvo suteiktas pulkininko 
leitenanto laipsnis315.

Gegužės pirmosiomis 
dienomis pulką tikrino vy-
riausiasis kariuomenės vadas 
plk. Juozas Stanaitis. Iš esmės 
viskuo, taip pat ir kareivių ži-
niomis, jis liko patenkintas316. 
Pulką dislokavus Šeduvos ra-
jone, praktiškai prasidėjo ra-
mus taikos laikotarpis, todėl 
daugiau dėmesio buvo galima 

skirti karių mokymui ir praktinių įgūdžių tobulinimui.
1922 m. vasario mėn., siekiant užkirsti kelią kontrabandai, kurios vis daugėjo, iš 

Vokietijos nuo Palangos iki Jurbarko, buvo nuspręsta sustiprinti šio baro sienos ap-
saugą. Tai padaryti buvo pavesta Aštuntajam pėstininkų pulkui, kuris turėjo pasiųsti 
apsaugai sustiprinti vieną savo batalioną ir kavalerijos eskadroną. Vykdyti užduotį 
pulko vadas mjr. A. Šumskis pavedė 1-ajam batalionui, vadovaujamam kpt. S. Leo-
no. Batalionas, kurį sudarė 3 pėstininkų kuopos ir kulkosvaidžių kuopa, su priskirtu 
kavalerijos eskadronu vasario 27 d. susikrovė mantą, sulipo į ešelonus ir išvyko į 
paskirties vietas: dvi kuopos – į Tauragę, dvi kuopos – į Kretingą. Batalionui buvo 
įsakyta užimti nurodytą 4–5 km nuo sienos ruožą.

Batalionas rikiuotės ir ūkio klausimais liko pavaldus Aštuntojo pėstininkų pulko 
vadui, tačiau operatyvinėje srityje perėjo Generalinio štabo viršininko žinion, todėl 

313 Įsakymas kariuomenei Nr. 292. 1921 m. gruodžio 20 d.
314 Įsakymas kariuomenei Nr. 98. 1922 m. balandžio 24 d. 
315 Įsakymas kariuomenei Nr. 126. 1922 m. birželio 3 d.
316 Įsakymas kariuomenei Nr. 119. 1922 m. gegužės 19 d. 

Vyr. kariuomenės vadas plk. J. Stanaitis
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visus pranešimus bataliono vadas turėjo siųsti pulko vadui ir Generalinio štabo vir-
šininkui317. 

Po kurio laiko 1-ąjį batalioną pakeitė mjr. P. Jurgaičio vadovaujamas 2-asis ba-
talionas. Kaip matyti iš išlikusio P. Jurgaičio pranešimo Aštuntojo pėstininkų pulko 
vadui, visa II apsaugos linija nuo Palangos iki Jurbarko buvo padalyta į kuopų barus, 
kuopų barai – į kordonų barus, šie – į dar mažesnius barelius, kuriuose turėjo būti 
statomi postai arba pagal aplinkybes slapukai. Bet, atsižvelgiant į tai, kad kuopas su-
darė 70–80 kareivių, bare jie buvo išdėstyti labai retai, dėl to pasiekti pageidaujamo 
tikslo – sustabdyti kontrabandą – buvo neįmanoma. Kontrabandininkai per sieną 
labai retai kada eidavo po vieną, dažniausiai – 5–10 ir daugiau žmonių grupėmis. Jie 
pirmiausia į priekį praleisdavo vieną žmogų – vadinamąją „auką“, o kiti sekdavo už 
300–400 žingsnių. Jeigu pirmojo niekas nesustabdydavo – vadinasi, kelias laisvas, 
bet jeigu atsirasdavo kliūčių, jis žiebtuvėliu arba riksmu duodavo ženklą kitiems, kad 
jie pakeistų savo žygio kryptį. Tokiu būdu pavykdavo sulaikyti, kaip vaizdžiai pasakė 
mjr. P. Jurgaitis, „tiktai avangardą, o vyriausiosios jėgos kontrabandininkų pereina be 
kliūčių“. Paprastai statydavo po 2 slapukus, kartais – net po 1 kareivį. Jie didesnę 
kontrabandininkų grupę sulaikyti bijojo, o ir mažai ką galėjo padaryti, nes jie buvo 
ginkluoti revolveriais. Bandant sulaikyti, net ir pradėjus šaudyti, kontrabandininkai 
išsisklaidydavo ir pasileisdavo bėgti į visas puses. Ypač lengva pažeidėjams buvo pa-
sislėpti naktį, todėl kontrabandininkų sulaikyta labai mažai. Antai per 6 mėn., kol 
pulkas saugojo II pasienio apsaugos liniją, vienas jų, kasdien nešęs uždraustas pre-
kes, buvo sulaikytas tik 3 kartus, o kitas, sulaikytas bandantis ją pereiti, labai dėl to 
įsižeidė, nes esą jau 30 metų verčiasi kontrabanda, bet niekas iki šiol jo nebuvo su-
laikęs. Tad nenuostabu, jog pasiūlė jį sulaikiusiems kareiviams visas nešamas prekes 
ir įspūdingą kyšį, kad tik jie nesurašytų sulaikymo protokolo, nes kitaip nukentės 
jo, kaip žymaus kontrabandininko, garbė ir autoritetas. Mjr. P. Jurgaičio nuomone, 
tokių žymių kontrabandininkų pasienyje buvo daug.

Nors čia buvo išstatytos 2 sargybų linijos, tik dalį kontrabandos pavykdavo su-
laikyti, tad jos nesumažėjo. Tai lėmė ne tik retas sargybų ir slapukų tinklas, bet 
ir, mjr. P. Jurgaičio nuomone, netinkama kontrabandininkų sulaikymo procedūra. 
Sulaikius tokį pažeidėją, buvo surašomas protokolas, nesistengiant sužinoti, kaip jis 
perėjo I ar II liniją (kaip jam pavyko tai padaryti), iš kur yra kilęs, kokiu keliu ėjo 
ir pan. Visai nebuvo bandoma išsiaiškinti, kas kaltas, kad kontrabandininkas perėjo 
apsaugos linijas. Kartais eiliniai kareiviai, ypač Parubežinio pulko, net praleisdavo 
kontrabandininkus arba aplaidžiai ėjo savo pareigas, bet už tai nebuvo baudžiami. 
Be to, tarp I linijos Pirmojo parubežinio pulko ir Aštuntojo pėstininkų pulko karei-
vių ir karininkų prasidėjo priešprieša, nes dažnai šios linijos sargybiniai gaudydavo 
kontrabandininkus jau II linijos teritorijoje. Įvertinęs padėtį, mjr. P. Jurgaitis papra-
šė vadovaujamą batalioną pakeisti kitu arba skirti jam visą barą ir leisti saugoti abi 

317 Slaptas operatyvinis 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 1. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 25, l. 10.
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apsaugos linijas, kad jos būtų to paties viršininko žinioje. Tada dvigubai susiaurėtų 
saugomas baras, o bataliono vadas galėtų dažniau lankytis pozicijose ir asmeniškai 
kontroliuoti pavaldinius, kad būtų išvengta daugelio nesusipratimų ir nereikalingo 
susirašinėjimo318. Tačiau saugomame pasienyje niekas nepasikeitė.

Baigiantis 1922 m., gruodžio 30 d. Kretingoje dislokuoto pulko 2-ojo bataliono 
karininkai dalyvavo žydų surengtame naujametiniame maskarade. Po kurio laiko 
kažkuo nepatenkinti bataliono karininkai ėmė kelti triukšmą, o 6-osios kuopos kari-
ninkas su ginkluotais kareiviais apsupo butą, kur vyko maskaradas, ir paskui įsiveržė 
į vidų. Kilo panika, vakarėlio dalyviai pabandė iš ten kuo greičiau ištrūkti. 

Pirmojo pasienio pulko vadas 1923 m. sausio 10 d. kreipėsi į Generalinio štabo 
viršininką, pabrėždamas, kad Aštuntojo pėstininkų pulko kariai jau ne kartą, netin-
kamai elgdamiesi, prisistato pasienio pulko kariais („parubežiečiais“), ir paprašė jo 
išspręsti šį klausimą319. 

Matyt, Generalinio štabo viršininkas į tai reagavo labai neigiamai, nes II pės-
tininkų divizijos vadas plk. M. Velykis skubiai nurodė bataliono vadą A. Šmidtą 
atleisti, vietoj jo paskirti naują, o iki tol vadovauti krn. A. Janavičiui320.

Batalionas nuo sienos apsaugos buvo atleistas ir 1923 m. vasario pabaigoje at-
šauktas grįžo į pulką.

318 Mjr. P. Jurgaičio 1922-06-30 pareiškimas 8 PP vadui. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 402, l. 1–2.
319 1-ojo pasienio pulko vado 1923-01-10 pareiškimas Generalinio štabo viršininkui. Ten pat, f. 
521, ap. 1, b. 47, l. 4. 
320 Visiškai slaptas, labai skubus II PD štabo viršininko 1923-01-26 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, l. 1.

Kpt. A. Šmidtas. 1923 m. (E. Peikštenio kolekcija)



96

Pulkas Panevėžyje

1922 m. birželio 10 d. buvo gautas slaptas operatyvinis II pėstininkų divizijos 
vado įsakymas, parengtas vykdant kariuomenės vado įsakymą dėl II ir III pėstininkų 
divizijų pulkų dislokacijos vietų pakeitimo, Aštuntajam pėstininkų pulkui persikelti 
į Panevėžį. Žygį nurodyta pradėti birželio 14 d. 7 val. ryte, toliau žygiuoti per Smil-
gius, nakvoti Smilgiuose ir birželio 15 d. jau būti Panevėžyje. Prieš žygį nurodyta 
išsiųsti butininkus, kad iš karto nukreiptų pulko padalinius į numatytas apsistojimo 
vietas321.

Šiam žygiui organizuoti buvo išleistas operatyvinis pulko vado įsakymas, kuriuo 
nustatyta pulko žygio rikiuotė322. Iš įsakymo aiškėja, kad į Panevėžį pulkas išvyko be 
2-ojo bataliono, kuris tuo metu pakeitęs 1-ąjį batalioną operatyvinėje srityje buvo 
pavaldus Generalinio štabo viršininkui ir saugojo sieną nuo Palangos iki Jurbarko. 
Pulkas į Panevėžį atvyko birželio 14 d. 18 val.323

1922 m. liepos 7 d. pulko vadas gavo nerimą keliantį Generalinio štabo viršinin-
ko raštą, kuriame pažymima, kad, paskutinėmis žiniomis, lenkai prie demarkacijos 
linijos rengia kažką panašaus į lenkų išprovokuotą Aukštutinės Silezijos sukilimą. 
Konstatuota, kad jie, matyt, gali pradėti veikti persirengę civiliais gyventojais, imi-
tuoti riaušes neutraliojoje zonoje, kur neva įsikištų kariuomenė joms slopinti, o po 
to ne tik pabandyti užimti neutraliąją zoną, bet ir visą Lietuvos teritoriją.

Atsižvelgdamas į tai, kariuomenės vadas įsakė visoms kariuomenės dalims būti 
ypač budrioms, vykdyti sustiprintą žvalgybą ir pasiruošti kovos veiksmams pagal 
direktyvą Nr. 9. Galimą priešo puolimą sutikti sargyboms ir užtvaroms, priešinan-
tis kiek galima, jei jėgos pranašesnės – trauktis. Demarkacijos linijos sargyboms ir 
užtvaroms buvo įsakyta visus įtartinus asmenis, prisiartinusius prie demarkacijos 
linijos, sulaikyti, sulaikytus su ginklais laikyti priešais ir elgtis kaip su priešais.

Kariuomenės vadas įsakė kariuomenės dalims nesivelti į vietinės reikšmės mū-
šius, o paaiškėjus priešo puolimo pagrindinėms kryptims, sutelkti karines pajėgas ir 
priešą išstumti iš Lietuvos.

Buvo įsakyta sustiprinti tiltų ir svarbiausių geležinkelio įstaigų apsaugą324. Tačiau 
šio įsakymo vykdyti nereikėjo, nes lenkai provokacijų nevykdė.

Pulkui apsistojus Panevėžyje, susidarė sąlygos pagerinti karių kultūrinį gyvenimą 
ir laisvalaikį. Šiuo tikslu rugpjūčio 15 d. iškilmingai buvo atidarytas pulko karinin-
kų klubas. Atidarymo proga atvyko daug karinės vadovybės atstovų, gausiai dalyva-
vo Panevėžio visuomenė.

321 Slaptas operatyvinis II pėstininkų divizijai įsakymas Nr. 1. 1922-06-10. Ten pat, b. 25. l. 12.
322 Operatyvinis 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 2. 1922-06-
13. Ten pat, l. 13.
323 II divizijos štabo dienynas. 1922 m. Ten pat, f. 510, ap. 1, b. 44, l. 27.
324 Labai skubus, visiškai slaptas operatyvinis II PD štabo 1922-07-07 raštas. Ten pat, f. 929,
ap. 3, b. 14, l. 86.
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1922 m. spalio 1 d. tarnybą pulke baigė karo kapelionas kunigas Domininkas 
Mikšys. Naujuoju pulko karo kapelionu buvo paskirtas kunigas Jonas Karbauskas325.

Lapkričio 15 d. pulko vadas gavo įsakymą į Kazlų Rūdą geležinkelio tiesti pa-
siųsti 100 kareivių. Tai ir buvo padaryta326.

1922 m. gruodžio 19 d. pulką tikrino divizijos vadas plk. M. Velykis. 1-ajame 
batalione jis pasigedo švaros, pastebėjo, kad daug kareivių neturi čiužinių, trūksta 
apatinių baltinių, bet valgis visai neblogas. Kituose batalionuose į akis krito, kad ne 
visų kareivių apranga pritaikyta šaltam orui ir nevienodos kepurės. Be to, ir kai kurie 
karininkai apsirengę ne pagal uniformos dėvėjimo taisykles. Pulko vadui divizijos 
vadas įsakė pašalinti trūkumus, taip pat atkreipė dėmesį, kad divizijos intendanto, 
gruodžio 13–14 d. tikrinusio Ūkio dalį, išvadoje nurodytų trūkumų net nemėginta 
šalinti. Už apsileidimą Ūkio dalies viršininkui mjr. B. Vasiliauskui ir l. e. 1-osios 
kulkosvaidžių kuopos vado pareigas ltn. P. Sabaliauskui pareiškė papeikimus327.

1923 m. sausio 8 d. pulke lankėsi kariuomenės vadas gen. ltn. Juozas Stanaitis. 
Jis pulkui skyrė atskirą užduotį, tačiau pulko vadas nesugebėjo sudaryti tinkamų 
sąlygų, kad ji būtų įvykdyta: kareiviai apgyvendinti nešildomose patalpose, guoliui 
pasikloti neparūpinta šiaudų. Kariuomenės vadui patikrinus kareivines paaiškėjo, 

325 Įsakymas kariuomenei Nr. 209. 1922 m. rugsėjo 25 d.
326 II divizijos štabo dienynas. 1922 m. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 44, l. 47.
327 Įsakymas Antrai pėstininkų divizijai Nr. 60. 1922-12-24. Ten pat, b. 35 (byla nenumeruota).

II pėstininkų divizijos  štabo viršininkas kpt. B. Giedraitis, Aštuntojo pulko kapelionas, divizijos 
vadas plk. M. Velykis, pulko vadas mjr. A. Šumskis. 1922 m. Šeduva (LCVA)
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kad daug kareivių net neturi čiužinių ir miega ant lentų. Pulko vadui buvo įsakyta 
skubiai aprūpinti juos čiužiniais328.

1922 m. gruodžio 20 d. Lietuva nepriklausoma valstybe buvo pripažin-
ta de jure, tačiau Ambasadorių konferencija neskubėjo spręsti Klaipėdos kraš-
to klausimo. Praradusi viltį, kad Klaipėda bus perduota Lietuvai diplomatiniu 
būdu, Lietuvos vyriausybė nusprendė improvizuoti Klaipėdos krašto gyvento-
jų sukilimą, kad, remiantis jų pareikšta valia, Klaipėdos kraštą būtų galima pri-
jungti prie Lietuvos. 1922 m. gruodžio mėn. buvo sudarytas Vyriausiasis Ma-
žosios Lietuvos gelbėjimo komitetas, turintis oficialiai vadovauti sukilimui. 
Sukilimas prasidėjo 1923 m. sausio 10 d. Nesulaukusi rimtesnio prancūzų pasiprie-
šinimo, sausio 15 d. reguliarioji Lietuvos kariuomenė įžengė į Klaipėdos kraštą. Tos 
pačios dienos vidurdienį buvo paskelbtos paliaubos. 1923 m. vasario 16 d. Ambasa-

dorių konferencija pranešė 
apie Antantės ir Lietuvos 
susitarimą. Klaipėdos kraš-
tas buvo perduotas Lietuvai 
su sąlyga, kad, parengus 
Klaipėdos krašto statusą 
apibrėžiančius dokumen-
tus, jam bus suteikta au-
tonomija ir įsteigtos auto-
nomijos institucijos. 1924 
m. gegužės 8 d. Paryžiuje 
pasirašius Klaipėdos kon-
venciją, Klaipėdos kraštas 
autonominiais pagrindais 
atiteko Lietuvos Respubli-
kai. Tai buvo patvirtinta ir 
1928 m. sausio 29 d. pasi-
rašytoje Lietuvos ir Vokieti-
jos sienos sutartyje329.

Šiuose nepaprastai svar-
biuose Lietuvai įvykiuose 
dalyvavo ir Aštuntojo pės-
tininkų pulko kariai. Jų 
metu eidamas savo pareigas 
garbingai žuvo leitenan-
tas Viktoras Burokevičius. 

328 Įsakymas kariuomenei Nr. 12. 1923 m. sausio 20 d.
329 Klaipėdos sukilimo 85-erių metų sukaktis. www.archyvai.lt/exhibitions/klaipeda/paroda.htm 
[žr. 2021-08-29]

Ltn. V. Burokevičius (Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953, t. 2, p. 243)
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Kuopa, kuriai jis vadovavo, prasiveržė per visą miestą iki prancūzų komisaro prefek-
tūros. Nors kuopos vadas žuvo, prefektūra buvo užimta, ir prancūzai pasidavė. Ltn. 
V. Burokevičius iš pulko karininkų buvo pirmoji auka. Už pasižymėjimą kautynėse 
jis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiumi330.

Pasibaigus Klaipėdos krašto sukilimui, kuopa grįžo į pulką, ir, kaip anksčiau, tę-
sėsi rutininis gyvenimas. Vasario 6 d. pulką vėl tikrino divizijos vadas. Karių išvaizda 
ir mokymo kokybė jį tenkino, tačiau nemažai pastebėjo netvarkos, o vienas rastas 
daiktas jį ypač sudomino. 1-osios kuopos kariai šautuvams valyti naudojo savadarbį 
įtaisą iš susuktos vielos. Šautuvai juo buvo išvalomi neblogai, tačiau pažeidžiamas 
vamzdis. Divizijos vadas įsakė pulko vadui patikrinti visą pulką, ar nėra daugiau pa-
našių įrankių. Kuopos vadą ltn. P. Steikūną už valančių ginklus kareivių nepriežiūrą 
jis nubaudė 5 paromis arešto, o bataliono vadui kpt. P. Bitautui pareiškė papeikimą. 
Pulko ginklininką įpareigojo aprūpinti kuopas reikiamais ginklų valymo įrankiais331.

1923 m. vasario 21 d. gauta Generalinio štabo telefonograma buvo pranešta, 
kad kariuomenės vado nurodymu dėl komplikuotos padėties prie sienos su Lenkija 
neutraliosios zonos skubiai turi būti atšaukti iš atostogų ir komandiruočių visi kari-
ninkai332, o pulko batalionas, dislokuotas Kretingoje, grąžintas į pulką333. To priežas-
tis buvo Gardino–Vilniaus geležinkelio Valkininkų–Rūdiškių ruožas, kuris pateko į 
neutraliąją zoną, dėl ko lenkai neteko tiesioginio susisiekimo geležinkeliu Gardinas–
Varėna–Vilnius, todėl bandė derybomis su Lietuva neutraliosios zonos ribą pakeisti 
taip, kad galėtų juo naudotis. Tačiau Lietuva į derybas nesileido laikydamasi nuo-
monės, kad bet koks derėjimasis su Lenkija būtų esamos padėties, o kartu Vilniaus 
ir Vilniaus krašto Lenkijai pripažinimas.

Į šį reikalą įsikišo Tautų Sąjungos Taryba. 1923 m. vasario 3 d. posėdyje ji reko-
mendacijos forma pasiūlė Lietuvos ir Lenkijos vyriausybėms dėl neutraliosios zonos 
tarp abiejų valstybių padalijimo nustatyti administracinę liniją. Dalijant neutraliąją 
zoną pusiau, Gardino–Vilniaus geležinkelio Valkininkų–Rūdiškių ruožas turėjo ati-
tekti Lietuvai, tačiau Lenkija, priimdama Tautų Sąjungos Tarybos rekomendaciją, 
reikalavo, kad šis ruožas būtų priskirtas jai334.

Lenkai šį klausimą nutarė išspręsti jėga: sutelkę pajėgas, vasario 16 d. puolė Lie-
tuvos karius. Nors puolimas buvo atremtas, tačiau įtampos, kuri galėjo paskatinti 
plataus masto karinį konfliktą, židinys liko.

Karinei vadovybei nuolat tikrinant pulką, atrodo, aplaidumo atvejų nebeturėjo 
būti, tačiau, matyt, pulko karininkai nelabai kreipė dėmesį į tikrintojų pastabas. 
Antai per balandžio 11–13 d. divizijos vado ir jos intendanto patikrinimą vėl atsi-

330 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 53.
331 Įsakymas II pėstininkų divizijai Nr. 6. 1923-02-10. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 44, l. 152–153.
332 Generalinio štabo 1923-02-21 telefonograma Nr. 125. Ten pat, f. 510, ap. 1, b. 55, l. 26.
333 Generalinio štabo telefonograma. Ten pat, l. 28.
334 Lesčius V. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais. Karo archyvas, t. 22, p. 
178–179.
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skleidė nemažai aplaidumo faktų. Divizijos vadas pastebėjo kareivių visiškai sudėvė-
tomis, suplyšusiomis ir nesulopytomis uniformomis, dėvinčių milines be antpečių, 
o puskarininkių – be laipsnių ženklų, ne vienas kareivis nešiojo kepurę be Vyčio 
ženklo. Įvairių kuopų kareiviai skirtingai nešiojo duonmaišius, gertuves, nevienodai 
buvo prisisegę durtuvus. Ne visi kareiviai turėjo maisto katiliukus. Visa tai buvo 
pulko vadovybės aplaidumo padarinys. Divizijos vadas pareikalavo, kad pulko vadas 
aprūpintų kareivius pagal nustatytas normas. Kuopose nelabai tvarkingai buvo lai-
komi šoviniai, nors ginklų sandėlyje tvarka buvo pavyzdinga. Divizijos vadas patarė 
geriau rūpintis arkliais ir kt.

Tačiau pulke ne viskas buvo blogai. Divizijos vadui labai patiko 8-osios kuopos 
gr. Povilo Venckaus skyrius. Šio skyriaus kariai puikiai įvykdė divizijos vado skirtą 
užduotį, už tai divizijos vadas gr. P. Venckų pakėlė į jaunesniuosius puskarininkius335.

1923 m. balandžio 21 d. pulkas gavo visiškai slaptą operatyvinį įsakymą II pėsti-

335 Antrai pėstininkų divizijai įsakymas Nr. 18. 1923-04-18. LCVA, f. 510, ap. 1, b. B. 49 (byla 
nenumeruota).

Pulko kovų kelias. Dail. Mečys Markulis. Nutapyta 1943 m. gegužės  mėn. (VDKM)
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ninkų divizijai, kuriame buvo pabrėžta, kad, kovo 14 d. Ambasadorių konferencijai 
Vilnių pripažinus Lenkijai, demarkacijos linijos su Lenkija apsaugą nutarta pavesti 
IV pėstininkų divizijai, todėl divizijų daliniai bus perdislokuoti. II pėstininkų divi-
zijai nustatytos dislokacijos vietos Kaune, Kėdainiuose, Šiauliuose ir jų apylinkėse. 
Dėl to Aštuntajam pėstininkų pulkui įsakyta persikelti į Šiaulius336. Pulkas iš Pane-
vėžio išvyko balandžio 27 d. ir balandžio 29 d. atvyko į Šiaulius337.  

 

336 Visiškai slaptas operatyvinis Antrai pėstininkų divizijai įsakymas Nr. 2. Ten pat, f. 521, ap. 1, 
b. 47, l. 7.
337 II divizijos štabo dienynas. 1922 m. Ten pat, f. 510, ap. 1, b. 44, l. 73.
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V 
 

Taikos metai 
Šiauliuose

LCVA, f. 510, ap. 1, b. 59, l. 3
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1923 m. balandžio 29 d. pulkas persikėlė į nuolatinę dislokacijos vietą – Šiau-
lius. Nesant tinkamų patalpų, laikinai jo padaliniai buvo išmėtyti po apylinkės dva-
rus ir kaimus, Mokomoji kuopa nuo 1923 m. balandžio 29 d. iki 1924 m. pabaigos  
apgyvendinta Astravo dvare prie Biržų, štabas įsikūrė Šiauliuose, grafo Zubovo dva-
ro oficinoje338 Aušros alėjoje339. 

Pulką apgyvendinus sekvestruotose patalpose, jo karių gyvenimo sąlygos tapo 
sunkiai pakenčiamos, nes beveik visiems pastatams (kaip ir sandėliams, kurie buvo 
maži) reikėjo remonto, o lėšų nebuvo. Arklidės tam visiškai nepritaikytose patalpose 
buvo šaltos, blogai įrengtos340.

Birželio 2 d. į atsargą buvo išleisti dvejus metus ir ilgiau tarnaujantys pulko 
kareiviai. Tokių atsirado net 445341. Taigi, iki nauji šauktiniai atvyko, pulko kariai 
galėjo gyventi ne taip susispaudę. 

Birželio 14 ir 15 d. susipažinti su pulku naujoje dislokacijos vietoje atvyko ka-
riuomenės vadas gen. S. Žukauskas. Mokomoji kuopa pasirodė labai gerai. Vadas 
pažymėjo, kad mokymai vedami tinkamai, tačiau nurodė atkreipti dėmesį į instruk-
torių mokymą ir tam kasdien skirti po valandą.

338 Oficina – tarnų gyvenamasis pastatas. 
339 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 53.
340 Slaptas pulko vado 1925-10-01 raštas II karo apygardos viršininkui. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 
70, l. 64.
341 II divizijos štabo dienynas. 1922 m. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 44, l. 78.

Mokomoji kuopa Astravo dvare. 1924 m. Petro Ločerio nuotrauka (LCVA)
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Gerai buvo įvertintas ir 1-asis batalionas. Šiaulių intendantūros sandėliuose 
buvo tvarka 342. Kariuomenės vadas vėl patikrinti pulko buvo atvykęs lapkričio 19 
d., šį kartą su ūkio inspektoriumi343.

Kadangi kariuomenės vadas netikrino pulko 2-ojo bataliono, jį patikrino pats 
pulko vadas. 4-osios kuopos kareiviai beveik nesugebėjo padaryti gimnastikos prati-
mų, rikiuotėje buvo nedrausmingi. Kariuomenės vadas griežtai įspėjo 6-osios kuo-
pos vadą, kad kareivių padarytos klaidos turi būti taisomos žodžiais, o ne rankomis 
ir kojomis. Tokiam elgesiui pasikartojus, pažadėjo griežtai bausti344.

Pulkui persikėlus į naują vietą, gegužės 1 d. buvo pakeisti pulko karo kapelionai: 
karo kapelionas kunigas Jonas Karbauskas iš šių pareigų atleistas, o naujuoju karo 
kapelionu paskirtas kunigas Justinas Lapis.

Kadangi pulko gyvenimo sąlygos buvo itin prastos, kariai gyveno labai susi-
spaudę, 1923 m. rugpjūčio 22 d. II pėstininkų divizijos vadas įsakė vieną pulko 
batalioną rugsėjo 1 d. perdislokuoti į Biržų apylinkėse esantį Astravo dvarą. Batalio-
nui nurodyta reikiamą turtą perimti iš buvusio Antrojo pasienio pulko345. Į Astravo 
dvarą buvo perkeltas 3-iasis pulko batalionas346.

Pulkui įsikūrus naujoje nuolatinėje dislokacijos vietoje, ypatingas dėmesys at-
kreiptas į karininkų kvalifikaciją. Pats pulko vadas plk. ltn. A. Šumskis išvyko moky-
tis į Aukštuosius karininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursus. Mokslus 
baigęs, 1923 m. spalio 26 d. grįžo į pulką ir toliau ėjo vado pareigas. Jam besimo-
kant pulko vado pareigas ėjo plk. ltn. P. Jurgaitis347. Rugsėjo 27 d. vyr. ltn. Bronius 
Vincas Aleksandravičius, vyr. ltn. Petras Steikūnas ir ltn. Antanas Rukša buvo išleisti 
iš kariuomenės iki atskiro kvietimo mokytis aukštosiose mokyklose348. Jaunesniųjų 
karininkų trūkumas buvo kompensuotas 1923 m. spalio 26 d. paskyrus į pulką 
tarnauti Karo mokyklą baigusius leitenantus Kostą Čėlėdiną, Sergiejų Paulavičių, 
Vladą Dziubinską ir Vladą Bardauską349. Be to, spalio mėn. iš Aukštųjų karininkų 
kursų grįžo kpt. B. Namajuška ir ktp. S. Leonas350.

342 Įsakymas kariuomenei Nr. 121. 1923 m. birželio 30 d.
343 Karo dienynas. 8-to pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulko už lapkričio mėn. 1923 m. LCVA, 
f. 510, ap. 1, b. 58, l. 21.
344 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 173. 1923-06-22. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 42, l. 132.
345 Slaptas, skubus II pėstininkų divizijos vado 1923-08-22 raštas 8-ojo pėst. pulko vadui. Ten 
pat, b. 47, l. 13.
346 II divizijos štabo dienynas. 1922 m. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 44, l. 89; Nekrašius J. Šiaulių 
įgulos 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko biblioteka-skaitykla (1925–1940) ir kitų 
Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Šiauliuose bibliotekos ir skaityklos. http://ekslibrisai.blogspot.
lt/p/siauliu-igulos-8-ojo-pestininku-kauno.html [žr. 2019-12-01]
347 Įsakymas II pėstininkų divizijai Nr. 50. 1923-10-31. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 43, l. 331.
348 Įsakymas kariuomenei Nr. 174. 1923 m. rugsėjo 27 d.
349 Įsakymas kariuomenei Nr. 194. 1923 m. spalio 26 d.
350 Karo dienynas 8-to pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulko už spalio mėn. 1923 m. LCVA, f. 
510, ap. 1, b. 58, l. 15.
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1923 m. gruodžio 15 d. pėstininkų divizijų štabai buvo performuoti į karo 
apygardų štabus. II pėstininkų divizijos štabas buvo performuotas į Antrosios karo 
apygardos štabą351.

Įdomiai ir netikėtai buvo sutiktos 1923 m. Kalėdos. Pulko vado nurodymu 
gruodžio 25 d. po 11 val. prasidėjusių pamaldų, kuriose dalyvavo visi laisvi nuo 
tarnybos pulko kariai, vadovaujami 1-ojo bataliono vado mjr. S. Leono, 12 val. 30 
min. išsirikiavo turgaus aikštėje, kur turėjo vykti iškilmingas paradas352. 

Artėjant 1924 m. gegužės 1-ajai vietos komunistai labai aktyviai rengė Gegužės 
1-osios demonstraciją. Komunistų proklamacijomis ir žodžiu buvo paskleisti gandai, 
kad demonstraciją remiai ir pulko kareiviai, o jo kulkosvaidžiai yra perduoti civiliams, 
kad jie apgintų demonstrantus. Pradėjus aiškintis, iš kur sklinda tokios kalbos, sužino-
ta, kad balandžio pabaigoje pulko ginklininkai Šiaulių miesto policijos prašymu taisė 
ir reguliavo policijos kulkosvaidžius, o sutaisytus bandė už miesto. Komunistai šį faktą 
pateikė kaip kulkosvaidžių perdavimą civiliams ir šaudymo treniruotes.

Dėl įtemptos padėties gegužės 1 d. buvo įsakyta visoms kuopoms į miestą neišleisti 
nė vieno kareivio, tačiau porai jų vis dėlto pavyko išeiti į mitingą. Naktį ant namo, 
kuriame buvo apgyvendinta 5-oji kuopa, buvo iškelta raudona vėliava. Kadangi pas-
tatas buvo privatus, nepavyko nustatyti, kas tą vėliavą iškėlė. Ją iškelti galėjo ir kuopos 
kareiviai, nes jame įsikūrusių 5-osios kuopos kareivių gyvenimo sąlygos buvo labai 
blogos. Ne ką geresnėmis sąlygomis gyveno ir kituose privačiuose namuose apgyven-
dinti kareiviai, o tokie sunkumai buvo puiki dirva komunistų agitatoriams.

Kitas gandas, pasiekęs net Krašto apsaugos ministerijos kabinetus, – kad kele-
tas pulko karininkų parašė prašymus atsistatydinti dėl per mažų atlyginimų ir kad 
krašto apsaugos ministras, bijodamas, jog karininkai masiškai paliks kariuomenę, 
esą padidins jiems algas. Nors karininkų algos tada buvo tikrai mažos, nė vienas 
Aštuntojo pėstininkų pulko karininkas panašaus prašymo neparašė353.

1924 m. gegužės 12 d. buvo švenčiama pulko 5 metų gyvavimo sukaktis. Bažny-
čioje vyko šv. Mišios, po jų – paskaita apie pulko kovas, po pietų – sporto žaidynės, 
o vakare buvo surengti šokiai354. 

Po trejeto dienų, t. y. gegužės 15 d., pulkas minėjo Lietuvos nepriklausomybės 
6-ąsias metines. Šią šventę šventė daug iškilmingiau. Po pamaldų kariai, apsivilkę 
šventinėmis uniformomis ir nešini vėliava, išsirikiavo turgaus aikštėje, kur paskui 
mjr. S. Leonui vadovaujant vyko pulko paradas355.

351 Slaptas įsakymas II karo apygardai Nr. 2. 1923-12-08. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 47, l. 10.
352 Paliepimas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 38. 1923-12-24. Ten pat, 
b. 45, l. 2.
353 Slaptas mjr. P. Kirlio 1924-05-30 raportas krašto apsaugos ministrui. Ten pat, f. 929, ap. 1, b. 
468, l. 1. 
354 Paliepimas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 9. 1924-05-11. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 45, l. 10 a. p.
355 Paliepimas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui paliepimas Nr. 10. 1924-05-
11. Ten pat.
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Šiose šventėse vaidino keleto entuziastų dėka įkurta pulko dramos kuopelė. Tie-
sa, ji, pastačiusi ir per šventes parodžiusi keletą spektakliukų, nunyko356.

1924 m. viduryje pulko kapelmeisteris Bronius Jonušas357 įkūrė orkestrą „Jadz-
band“. Kolektyvas pirmąjį koncertą surengė 1924 m. spalio 18 d. Tuo metu toks 
orkestras, ypač kariuomenėje, buvo naujiena. 1925 m., be „Jadzbando“,  koncertavo 
iš 12 žmonių sudarytas saloninis orkestras, kuris vėliau per 4 metus išaugo į brandų 
simfoninį orkestrą. Jo kolektyvą sudarė 28 muzikantai. Orkestras patyrė nemažai 
sunkumų, ypač sunku jam buvo gauti reikiamų muzikos instrumentų.

Pulko simfoninis orkestras dažnai koncertuodavo įvairiose šventėse, bažnyčiose, 
Valstybės teatre, įvairiuose minėjimuose ir t. t., šalies miestuose – Tauragėje, Tel-
šiuose, Mažeikiuose ir kitur. Simfoninio orkestro repertuare buvo per 50 muzikos 
kūrinių358.

1924 m. pabaigoje – 1925 m. pradžioje buvo įkurtas pulko ugniagesių būrys. 
Jį iš Mokomosios kuopos karių subūrė ir jam vadovavo kpt. Bolius Namajuška. Iš 
pradžių pulko ugniagesiai turėjo tik rankinį siurblį, keletą statinių ir kitų gaisro ge-
sinimo įrankių. 1928 m. lapkričio 24 d. ugniagesių būrys buvo pertvarkytas į ugnia-
gesių komandą. Į šios komandos veiklą buvo įtraukti ir liktiniai puskarininkiai, ir 
tuo metu pulke tarnaujantys kariai. Pirmuoju komandos viršininku buvo paskirtas 
ltn. Stasys Garalis, padėjėju – vrš. Juozas Brazinskas.

Ši komanda, be kilusių gaisrų gesinimo, dalyvaudavo įvairiose ugniagesių var-
žybose359.

Komanda gesino ne tik pulko teritorijoje, bet ir vietos gyventojų pastatuose 
kilusius gaisrus. Pavyzdžiui, 1930 m. užsidegus mediniam piliečio Janulio tvartui 
Dvaro gatvėje, gaisro gesinti atvyko ne tik miesto ugniagesiai, bet ir Aštuntojo pės-
tininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko ugniagesių komanda, vadovaujama ltn. 
Prano Juodžio360.

Kareiviai, paskirti į ugniagesių komandą, baigdavo specialius kursus ir gaudavo 
pažymėjimus, kurie galiojo ir kariui baigus tarnybą. Taip 1932 m. vasario 27 d. 
ugniagesių kursų baigimo pažymėjimus gavo, greitai baigė tarnybą ir išvyko namo 
51 kareivis 361.

Nuo 1925 m. per 10 metų pulko ugniagesių komanda apmokė ir išleido į atsar-

356 Jagminas E. Šiaulių įgula. Karys, 1926, Nr. 39, p. 326.
357 Bronius Jonušas buvo ne tik kapelmeisteris, bet ir kompozitorius. Jis sukūrė plačiai žinomus ir 
populiarius maršus dūdų orkestrui: 1) 8 p. Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko maršą (sutikimo), 2) 
„Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim“, 3) „Nedėlios rytelį“, 4) „Plaukė sau laivelis“, 5) „Petys gi į 
petį“, 6) „Kur bakūžė samanota“, 7) „Leiskit į Tėvynę“. Kūrė ir šokių muziką. Jo plunksnai priklauso 
valsai „Sunku gyventi“, „Kur šią naktelę“, polkos „Oi, mergyte, iš kur tu“, „Drugelis“. Simfoniniam 
orkestrui sukūrė: 1) popuri „Kanklės“, 2) valsą „Op, op, kas ten?“, popuri „Pas motinėlę“ ir kt.
358 Bukelis P. Trumpa 8 p. p. simfoninio orkestro istorinė apžvalga. Kardas, 1935, Nr. 19, p. 423.
359 J. O. Pulko ugniagesiai. Karys, 1939, Nr. 29, p. 850.
360 Eil. P-kas. Gaisrų fronte. Karys, 1930, Nr. 27, p. 535.
361 Žigūnis. Ugniagesių komandos išleistuvės. Karys, 1932, Nr. 10, p. 203.
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gą apie 400 karių ugniagesių. Per dešimtmetį pulko ugniagesiai dalyvavo gesinant 
32 gaisrus, vyko į gaisravietes ir toliau, nei buvo nustatytos jų veikimo ribos. 1934 
m. pasiekė net Bridų kaimą (9 km už Šiaulių), kur išgelbėjo ūkininko Klupšos ūkį. 
Už nuopelnus medaliais „Artimui pagalbon“ buvo apdovanoti ltn. P. Juodis, vrš.  
J. Brazinskas ir vrš. Keblys362..

1924 m. pulkui, kuris buvo apgyvendintas privačiuose namuose, Žemės ūkio 
ministerija Gubernijos dvare skyrė apie 108 ha žemės plotą, kuriame buvo numatyta 
pastatyti karinį miestelį363. Tuo metu pulko karių gyvenimo sąlygos buvo blogos, o 
tvarka pašlijusi. Be to, karininkai dažnai savo aplaidų darbą bandė teisinti tuo, kad 
kareiviams nesudarytos normalios gyvenimo sąlygos, bet tai buvo greičiau išsisu-
kinėjimas. Tai matyti iš pulko vado tikrinimų išvadų. 1925 m. gegužės 4 d. pulko 
vadas patikrino 1-ąjį batalioną. Visose jo kuopose trūko švaros, buvo kareivių ne-
kirptais plaukais, nesipraususių, ne vienas utėlėtas. Bataliono dokumentacija buvo 
tvarkoma atmestinai, sandėliai netvarkingi, ne visi šautuvai išvalyti, o kulkosvaidžių 
kuopoje rasti 2 neišvalyti kulkosvaidžiai. Bataliono vadas buvo įpareigotas skubiai 
visas negeroves pašalinti364.

Gegužės 6 d. vadas patikrino Raitųjų žvalgų komandą. Netvarkos ir čia buvo 

362 Bukelis P. Švenčiant 8 p. K. K. Vaidoto pulko ugniagesių komandos dešimtmetį. Karys, 1935, 
Nr. 19, p. 446–447.
363 Steponaitytė N. Šiaulių Gubernijos karinis miestelis. http://www.autc.lt/lt/architekturos-
objektai/1554?id=1554&at=1 [žr. 2019-12-01]
364 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 128. 1925-05-08. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 54, l. 1–5.

Pulko ugniagesių komanda. Bukelio nuotrauka (Karys, 1935, Nr. 19, p. 446)
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daug, tik karabinai buvo išvalyti ir tvarkingai laikomi, tačiau kardai – apdaužytomis 
rankenomis, nevalyti ir sumesti, kaip papuolė.

Gegužės 7 d. buvo patikrinta Ryšių kuopa. Čia padėtis nebuvo geresnė nei Rai-
tųjų žvalgų komandoje. Ūkio kuopoje, kad ir ką vadas tikrino, viskas buvo netvar-
kinga, nešvaru, dokumentacija ir privalomi žurnalai tvarkomi atmestinai arba visai 
netvarkomi, dauguma šautuvų neišvalyti.

Netvarka į akis krito ir štabo Griežikų komandoje, Mokomojoje kuopoje. Grie-
žikų komandoje rasta daug sugadintų muzikos instrumentų. Vadas kapelmeisterį 
įspėjo, kad ateityje už jų nesaugojimą ir sugadinimą nuostolius išieškos iš jo. Jis 
kuopų ir komandų vadams įsakė skubiai pašalinti nurodytus trūkumus ir jam asme-
niškai apie tai pranešti365.

Nors pulko vadas dėjo daug pastangų, padėtis, deja, negerėjo. Birželio 25 d. 
atlikti inspekcinės apžiūros į pulką atvyko kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas. 
Kareivių išvaizda vadas liko patenkintas, statutus jie išmanė neblogai, šaudymo 
veiksmų buvo gerai išmokyti, tik užkliuvo, kad kai kurie iš jų užtaisė šautuvus ir nu-
statė taikiklius kairiąja ranka. Neblogai kareiviai šaudė iš šautuvų ir kulkosvaidžių, 
bet vadas turėjo priekaištų karininkams, kurie davė kareiviams ne visai suprantamus 

365 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 129. 1925-05-09. Ten pat, 
l. 12–15.

Ugniagesiai prie gimnastikos prietaisų. Bukelio nuotrauka (Karys, 1935, Nr. 19, p. 447)
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nurodymus, ir dėl to pablogėjo šaudymo rezultatai. Kariuomenės vadas padarė iš-
vadą, kad šaudymo pratyboms karininkai turi atsakingiau pasirengti. Blogesni buvo 
ir šaudymo iš kulkosvaidžių rezultatai, nes kareiviai mažiau treniravosi iš jų šaudyti. 
Be to, kareiviai negalėjo įvardyti kulkosvaidžio dalių, o kulkosvaidžiai šaudyti buvo 
rengiami per lėtai.  Kariuomenės vadas pažymėjo, kad kulkosvaidžiai yra pagrindinis 
pėstininkų ginklas ir mokėti juos naudoti kariams būtina366.

Pulke buvo ir mėgėjų išgerti. Pulko vadas gana griežtai baudė stikliuko mėgėjus, 
ypač karininkus. Pavyzdžiui, kad pasirodė viešai neblaivus, 1-osios kulkosvaidžių kuo-
pos vadą kpt. S. Marcinkevičių 1925 m. birželio 16 d. nubaudė 7 paromis areštinės367.

Kaip šalinami pulko vado ir kariuomenės vado rasti trūkumai, pulko vadas tikri-
no spalio pabaigoje. Nors nemažai nustatytų trūkumų buvo pašalinta, ir toliau Mo-
komojoje kuopoje trūko drausmės rikiuotėje, 2-ojo bataliono kareivinėse nebuvo 
palaikoma švara, ypač 6-ojoje kuopoje. Bet visi sandėliai buvo tvarkingi368.

1925 m. pulko šventė vyko ne gegužės 12 d., o 31 d. Joje dalyvavo krašto apsau-
gos ministras plk. Teodoras Daukantas ir kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukaus-
kas. Šventė Gubernijoje prasidėjo karo kapeliono J. Lapio laikomomis mišiomis. 
Po to karius sveikino krašto apsaugos ministras, kariuomenės ir pulko vadai. Po 
oficialios ceremonijos buvo surengti pietūs pulko kareiviams ir svečiams. Po pietų 
vyko sporto šventė. Nors dėl prasidėjusio lietaus visos programos nespėta įgyvendin-

366 Inspekcinės apžiūros išvados. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 492, l. 3.
367 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 167. 1925-06-16. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 54, l. 163.
368 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 302. 1925-10-29. Ten pat, 
b. 56, l. 171–172.

Mokymo klasėje (VDKM)
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ti, renginys, karių nuomone, pavyko369.
1925 m. spalio mėn. susiklostė gana kritiška padėtis dėl didžiulio karių trūku-

mo. Pagal patvirtintus etatus, pulke trūko 8 karininkų, 16 liktinių puskarininkių, 
527 grandinių ir eilinių. Liktinių puskarininkių nebuvo įmanoma sukomplektuoti 
dėl mažo atlyginimo. Patyrę puskarininkiai nelikdavo tarnauti pulke, o ir tuos, ku-
riuos pavykdavo prikalbinti, tarp jų ir puskarininkius, kurie neturėjo kur dėtis ar 
profesijos, namų ar pan., buvo sunku sulaikyti370. Be to, net pulko naujokai kėlė 
daug rūpesčių. Iš gegužės mėn. į pulką atvykusių 456 naujokų 207 buvo visiškai 
neraštingi. Juos dar teko išmokyti skaityti ir rašyti, t. y. faktiškai su jais išeiti liaudies 
mokyklos 1-ojo skyriaus kursą. Kadangi naujokų, mokant karybos dalykų, nebuvo 
įmanoma kažkaip išskaidyti, pulko karininkai buvo priversti labiau išsilavinusiems 
kareiviams dėstyti liaudies mokyklos 2-ojo skyriaus kursą371.

Tarp pulko karininkų kartkartėmis pasitaikydavo įvairių nesusipratimų, konf-
liktinių situacijų. 1925 m. kilo rimtų nesutarimų tarp mjr. S. Leono ir plk. ltn.  
P. Jurgaičio, kpt. M. Kalmantavičiaus ir kitų vyresniųjų karininkų. Jų priežas-
tis buvo savotiška S. Leono pažiūra į tarnybą ir išsišokimai, bendraujant su pulko 
vadu plk. A. Šumskiu. Buvo kilęs konfliktas tarp kpt. S. Marcinkevičiaus ir vyr. ltn.  
J. Tinterio372. Kad jis būtų išspręstas, teko įsikišti pulko vadui.

1925 m. pradžioje buvo ir tam tikrų problemų dėl maisto pulkui tiekimo. Mais-
tu jis buvo aprūpinamas iš Intendantūros sandėlių. Kruopos dažnai būdavo su šiukš-
lėmis, amerikietiški lašiniai – surūdiję ir blogo skonio. Šviežią mėsą pulkui tiekė ko-
operacinė bendrovė „Sąjunga“. Būta daug nesusipratimų, nes šios bendrovės nesąži-
ningi rangovai bandė įsiūlyti nekokybiškos produkcijos, tačiau pulko pareigūnai ją 
sąžiningai išbrokuodavo, todėl po kurio laiko mėsos tiekimas pagerėjo. Daržovėmis 
pulkas buvo apsirūpinęs neblogai, tačiau labai trūko sandėlių joms saugoti žiemą, 
todėl bulvių tekdavo pirkti šaltuoju metų laiku, kai kainos būdavo labai aukštos373.

Kaip minėta, pulko padaliniai buvo įkurdinti sekvestruotuose namuose, ku-
riems beveik visiems reikėjo remonto ir kurie nebuvo pritaikyti kareiviams gyventi. 
Padėtis kiek pagerėjo, kai 1925 m. buvo įrengtos pirmosios pulko kareivinės ir 
dalis karių buvo perkelti į jas. Tačiau, įsikūrus naujose kareivinėse, padaugėjo vagys-
čių, ypač pirties patalpose. Kareiviai ėmė vogti elektros lemputes, durų spyruokles, 
prausimosi indus, gadinti pirties įrangą ir elektros instaliaciją. Pulko vadui nieko 
kito neliko, tik įsakyti į pirtį vedamas kareivių komandas lydėti karininkams ir pri-
žiūrėti, kad patalpose nebūtų padaryta nuostolių374.

369 Knyva B. 8-to pėst. K. K. Vaidato pulko šventė ir paroda. Karys, 1925, Nr. 25, p. 199.
370 Slaptas pulko vado 1925 m. spalio mėn. raštas II karo apygardos viršininkui Nr. 11 s. LCVA, 
f. 510, ap. 1, b. 70, l. 64.  
371 Ten pat, l. 64 a. p. 
372 Ten pat.  
373 Ten pat, l. 64.  
374 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 302. 1925-10-29. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 56, l. 172.
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Tuo metu kiti kareiviai, įsikūrę sekvestruotuose pastatuose mieste, buities sąly-
gomis nebuvo patenkinti, nes visiems gyventi pritaikytiems pastatams reikėjo re-
monto, o tam 1926 m. buvo skirta tik 1915 Lt (pastačius pirmąsias kareivines, 
nors ir trūko pinigų, statybos vyko toliau). 1925 m. buvo skirta lėšų reikalingų 
pastatų – karininkų flygelio, arklidžių (72 arkliams), ketverių kareivinių, dviejų vir-
tuvių, sandėlio ir trijų betoninių tualetų Aštuntojo pėstininkų pulko teritorijoje, 
Šiauliuose, statybai. Parengus projektinę dokumentaciją ir parinkus rangovus, Šiau-
lių apskrities Gubernijos rajone pastatų kariuomenei statybos darbai pradėti 1926 
m. Statybinės medžiagos tada buvo labai brangios, todėl nuspręsta griauti Varėnos 
lagerio trobesius ir viską, kas tinkama, gabenti į Šiaulius. Deja, teko taikytis ir prie 
senojo pastatų plano, nes ką nors keisti buvo neįmanoma. Todėl šiose kareivinėse, 
priešingai nei pastatytose pirmiausia, nebuvo jokių modernių patogumų: centrinio 
šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dušų, ventiliacijos. Dėl prasto suplanavimo 
kelių didelių patalpų pastatai buvo nepatogūs gyventi375. Tačiau trūkstant lėšų kito 
pasirinkimo nebuvo. 

1934 m. Gubernijos rajone buvo statomas rūsys su ledaine, pašaro sandėlis, 5 
gurguolės sandėliai, sviedinių sandėlis, dirbtuvių kalvė. Kariuomenei priklausanti 
teritorija buvo suskirstyta į du didelius sklypus: vienas, 22 ha 5810 kv. m, driekėsi į 
pietus nuo siaurojo geležinkelio linijos (dab. Pakruojo g.), antras, 102 ha 3511 kv. 

375 Steponaitytė N. Šiaulių Gubernijos karinis miestelis. http://www.autc.lt/lt/architekturos-
objektai/1554?id=1554&at=1 [žr. 2019-12-01]

Pulko ginklų dirbtuvės (LCVA)
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m, – į šiaurę nuo geležinkelio. Pastatai buvo išdėstyti pietiniame sklype, šiaurinis 
sklypas buvo skirtas pulko karių pratyboms rengti.

Iki 1941 m. dar buvo numatyta pastatyti valgyklą su virtuve, arklides, amuni-
cijos sandėlį, pabūklų garažą376, tačiau faktiškai Šiaulių Gubernijos karinis miestelis 
buvo pastatytas iki 1938 m.

1938 m. pulko kariai buvo apgyvendinti šiose kareivinėse:
       

1 lentelė
Aštuntojo pėstininkų pulko kareivinės ir nuomojamos patalpos pulko 

kariams apgyvendinti 1938 metais377

Eil.
nr.

Trobesių
numeriai

Gyvenamųjų 
patalpų 

(miegamųjų)
Telpa

kareivių

Tenka 1
kareiviui Lovos (tipas)

m³ m² m³ m²

Šiauliuose

1 Medinės kareivinės 
Nr. 1

2048 580 120 17 4,8 Medinės vieno 
aukšto

2 Medinės kareivinės 
Nr. 2

1024 290 100 10 2,9 Geležinės dviejų 
aukštų

3 Medinės kareivinės 
Nr. 3

2048 580 150 13 3,8 Geležinės dviejų 
aukštų ir medinės 
vieno aukšto

4 Medinės kareivinės 
Nr. 13

830 250 100 8,3 2,5 Geležinės dviejų 
aukštų ir medinės 
vieno aukšto

5 Medinės kareivinės 
Nr. 25

560 160 35 16 4,6 Geležinės vieno 
aukšto

6 Medinis trobesys, 
nuomojamas iš pil. 
Maminsko

100 36 20 5 1,8 Geležinės dviejų 
aukštų

7 Medinis trobesys, 
nuomojamas iš pil. 
Jonaičio

100 33 20 5 1,6 Geležinės dviejų 
aukštų

8 Medinis trobesys, 
nuomojamas iš pil. 
Lazdinienės

210 70 35 6 2 Geležinės dviejų 
aukštų

9 Medinis butas, 
nuomojamas iš Ūkio 
banko

230 70 16 14 4,3 Geležinės vieno 
aukšto

Iš viso Šiauliuose 7150 2069 596

Varniuose

376 Ten pat.
377 8-jo pėst. Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko žinios apie kareivių sutalpinimą. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 268, l. 3.
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10 Mūrinės kareivinės 
Nr. 1

1439,71 449,46 158 9,11 2,8 Vieno ir dviejų 
aukštų

11 Medinės kareivinės 
Nr. 11

1313,28 364,80 129 10,18 2,8 Vieno ir dviejų 
aukštų

Iš viso Varniuose 2752,99 814,26 287
Iš viso pulke 9902,99 2883,26 883

Bet tai buvo numatyta ateityje, o tuo tarpu pulkas toliau gyveno savo įprastą, 
kasdienį gyvenimą.

1925 m. rugpjūčio 28 d. jį paliko kpt. Mikas Kalmantavičius, paskirtas Šaulių 
sąjungos viršininku, spalio 20 d. į atsargą buvo išleistas vienas pirmųjų pulko kari-
ninkų mjr. Silvestras Leonas378.

1925 m. lapkričio 27 d. pulkas gavo atsakingą užduotį – rekognoskuoti Ne-
muną nuo Jurbarko iki Tilžės, nustatyti patogias persikelti per šią upę ir gynimosi 
vietas. Tačiau žiemos sąlygomis iki galo nurodytų darbų atlikti buvo neįmanoma, 
todėl jie užsitęsė iki 1926 m. gegužės379.

1925 m. gruodžio 5 d. pulko vadas gavo visiškai slaptą ir skubų II karo apygar-
dos viršininko raštą, kad, mažinant Lietuvos kariuomenę, nuo 1926 m. sausio 1 d. 
pulkas pertvarkomas į 2 batalionų pulką, todėl iki gruodžio 15 d. įsakyta į Septintąjį 
pėstininkų pulką atsiųsti 100 naujokų ir 109 senus kareivius. Kareiviams nurodyta 
persikelti su turimu turtu, pasiimti aprangą, dokumentus ir visa kita, išskyrus šau-
tuvus380. Deja, reikia pripažinti, kad Aštuntojo pėstininkų pulko vadovybė pasielgė 
nelabai sąžiningai. Kaip matyti iš Septintojo pėstininkų pulko vado raporto III karo 
apygardos viršininkui, Aštuntajame pėstininkų pulke iš visų kuopų perduoti buvo 
išrinkti patys silpniausi kareiviai, iš jų net 45 žydai. Perduodami kariai buvo per-
rengti sudėvėtais, o kartais ir visiškai suplyšusiais, sunkiai ant kūno besilaikančiais 
rūbais. Kai kurie labai apiplyšę kareiviai kelionės metu peršalo ir atvykę iš karto 
buvo paguldyti į ligoninę. Visus atsiųstus kareivius Septintajam pėstininkų pulkui 
teko perrengti naujais drabužiais381. 

1925 m. gruodžio 31 d. Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis plk. Alek-
sandrą Šumskį atleido iš pulko vado pareigų ir perkėlė į II karo apygardos štabą, pa-
skyręs laikinai eiti štabo viršininko pareigas382. Laikinai vadovavimą pulkui perėmė  
plk. ltn. Petras Jurgaitis.

Nuo 1926 m. sausio 1 d. buvo patvirtinti nauji pulko etatai. Jis buvo perfor-

378 Įsakymai kariuomenei Nr. 65, 1923 m. rugpjūčio 28 d., ir Nr. 83, 1923 m. spalio 20 d.
379 Slaptas II karo apygardos štabo viršininko 1926-04-05 raštas 8 p. p. vadui. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 75, l. 1.
380 Visiškai slaptas, skubus II karo apygardos viršininko 1925-12-05 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, 
b. 105, l. 38.
381 7 p. p. vado plk. P. Genio 1925-12-16 pareiškimas III Karo apygardos viršininkui. Ten pat, f. 
511, ap. 1, b. 166, l. 333.
382 Krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. 3. 1926 m. sausio 6 d.
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muotas į 2 batalionų pulką, be 
to, kareivių tarnybos laikas nuo 
18 mėn. sutrumpintas iki 12 
mėn., todėl 1925 m. pabaigoje 
buvo išformuotas pulko 3-iasis 
batalionas383. Šio bataliono kari-
ninkai pulke buvo paskirti į kitas 
pareigas. Perskirstyti ir paskirti į 
naujas pareigas buvo ir kiti pul-
ko karininkai. 3-iojo bataliono 
vadas mjr. B. Pulkauninkas buvo 
paskirtas Ūkio dalies viršinin-
ku iš šių pareigų atleidus kpt. 
Saleckį, pastarasis – Technikos 
bataliono vadu, laikinai einančiu 
1-ojo pėstininkų bataliono vado 
pareigas – buvęs 3-iosios kulko-
svaidžių kuopos vadas kpt. Asevi-
čius, pulko iždininku vietoje karo 
valdininko A. Mitalo – vyr. ltn.  
V. Opulskis ir kt. Buvo perskirs-
tyti ne tik dauguma vadovau-
jamas pareigas einančių, bet ir 
jaunesniųjų pulko karininkų. Tų, 

kurie ir toliau ėjo savo pareigas, liko tik keletas384.
Tačiau visiems pulko karininkams ir karo valdininkams pareigų neužteko, todėl 

nuo 1926 m. sausio 1 d. jie buvo perkelti į kitus kariuomenės dalinius: kpt. Antanas 
Petrauskas – į karo kalėjimą, kpt. Stasys Marcinkevičius – į Artilerijos tiekimo sky-
rių, vyr. ltn. Petras Žemaitis ir Jonas Kvedaravičius – į Trečiąjį pėstininkų Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulką, vyr. ltn. Gerardas Šileika, ltn. Vladas Bardaus-
kas ir Ignas Matusevičius – į Ketvirtąjį pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo 
pulką, vyr. ltn. Juozas Gineitis ir vyr. ltn. Jonas Jankus – į Šarvuočių rinktinę, ltn. 
Stasys Luža – į Drausmės kuopą, karo valdininkas Adomas Mitalas – į Pirmąjį arti-
lerijos pulką385.

Sausio 6 d. ltn. Juozas Bubelis buvo perkeltas į Septintąjį pėstininkų Žemai-
čių kunigaikščio Butegeidžio pulką, ltn. Vladas Spirauskas – į Penktąjį pėstininkų 

383 Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko 
penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 53. 
384 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 1. 1926-01-02. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 67, l. 1-3.
385 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 4. 1926 m. sausio 6 d.

Eiliniai. 1926-05-23 (E. Peikštenio kolekcija)
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Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulką, gydytojas vyr. ltn. Otto Patas – į 
Pirmąjį pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulką386.

Pulko perorganizavimas, karininkų pareigų keitimas, šauktinių tarnybos laiko 
trumpinimas pulko gyvenime sukėlė tam tikrą sumaištį, sutriko kareivių mokymas, 
todėl visai nenuostabu, kad kovo mėnesį apygardos viršininkui patikrinus, kaip pa-
valdžiose dalyse mokomi naujokai, Aštuntojo pėstininkų pulko naujokų rengimas 
buvo įvertintas tik kaip vidutinis387.

1926 m. balandžio 8 d. krašto apsaugos ministro įsakymu pulkui buvo paskirtas 
naujas karo kapelionas. Karo kapelioną Justiną Lapį, kuris buvo atleistas iš tarnybos 
Lietuvos kariuomenėje, pakeitė kunigas Julijonas Kasperavičius, iki tol tarnavęs Sep-
tintajame pėstininkų pulke388. Tačiau 1926 m. rugpjūčio 28 d. pulko karo kapelio-
nas Julijonas Kasperavičius irgi buvo atleistas iš tarnybos kariuomenėje, o vietoje jo 
į pulką iš Trečiojo pėstininkų pulko perkeltas kunigas Jonas Normantas389.

Po reorganizacijos 2 batalionų pulkas jau 1926 m. viduryje susidūrė su nenuma-
tyta problema. Į jį paskirti naujokai, kaip ir anksčiau, turėjo 6 savaites būti moko-
mi, tačiau ėmė trūkti patyrusių ir turinčių autoritetą puskarininkių, kuriems būtų 
galima šį darbą patikėti. Trūko net 82 puskarininkių, liktinių puskarininkių, kurių, 

386 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 5. 1926 m. sausio 6 d.
387 Antrai karo apygardai įsakymas Nr. 12. 1926-04-06. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 90 (byla 
nenumeruota).
388 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 40. 1926 m. balandžio 8 d.
389 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 79. 1926 m. rugpjūčio 28 d.

Mokomosios kuopos išleistuvės. 1926-11-02 (LCVA)
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mažinant pulko etatų skaičių, labai sumažėjo, be to, jie faktiškai ėjo tik specialistų – 
raštininkų, muzikantų, felčerių ir pan. – pareigas, o dirbančių su šauktiniais beveik 
nebeliko. Siekiant kuo greičiau išspręsti puskarininkių trūkumo problemą, Moko-
mosios kuopos puskarininkių rengimo laikas buvo sutrumpintas iki 5 mėnesių, bet 
per tiek laiko nespėta išeiti visos programos ir parengti tinkamos kvalifikacijos spe-
cialistų. Šauktinių mokymas dar labiau ėmė strigti vasarą, nes dalis karininkų buvo 
išleisti atostogų, tad kuopose, kuriose itin trūko puskarininkių, liko tik po vieną 
karininką.

Naujokai batalionuose, vadovaujantis 1925 m. gegužės 7 d. patvirtinta Kareivių 
mokyklos programa390, buvo skirstomi į dvi grupes: analfabetų ir mokančių skaityti 
ir rašyti. Tačiau, kaip parodė praktika, visos krašto apsaugos ministro patvirtintos 
programos įgyvendinti pulke buvo neįmanoma. Praktiškai pagal šią programą se-
kėsi gana sėkmingai naujokams mokytis tik pirmuosius 4 mėnesius, tačiau vėliau, 
kareiviams pradėjus vykdyti įvairiausias karines užduotis, tam paprasčiausiai nebe-
užtekdavo laiko. Negana to, 1926 m. gegužės 3–4 d. iš Kauno apskrities į pulką 
atvyko būrys naujokų, tarp jų – nemažai triukšmadarių, kriminalinių elementų, 
bolševikinės ideologijos paveiktų asmenų ir žydų. Dėl to ir švietimo programą buvo 
dar sunkiau įgyvendinti.

Be to, sumažinus kareivių skaičių, pulkui užduočių nesumažėjo, todėl ilgiau tar-

390 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 36. 1925 m. gegužės 7 d.

Naujokai (E. Peikštenio kolekcija)
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naujantys kareiviai beveik nebuvo mokomi, nes jiems tekdavo eiti sargybos, vidaus 
tarnybos ir kitas pareigas. Tai buvo rimta problema, nes pulkas gavo naujų angliškų 
šautuvų „Ross-Enfield“ ir įprasti iš jų šaudyti turėjo išmokti visi kareiviai, o laiko 
tam beveik nelikdavo.

Apskritai pulko karių nuotaika buvo gera. Ypač gerai kareiviai jautėsi naujosiose 
kareivinėse Gubernijoje. Tarp jų buvo vienas kitas „bolševikuojantis“, todėl pasi-
taikydavo išsišokimų, nepaklusnumo puskarininkiams atvejų, bet tai buvo įprasta. 
Tiesa, karininkus neigiamai veikė pasitaikantys civilių chuliganų, daugiausia neblai-
vių, išpuoliai prieš karininkus ir apskritai kariuomenę. Jų 1926 m. buvo net trys391.

Sumažinus etatų skaičių, pulkas susidūrė su dar viena problema. Kadangi bul-
vių, kopūstų ir kitų daržovių buvo sukaupta 3 batalionų kariams maitinti, teko galvą 
pasukti, kaip šias daržoves reikės suvartoti. Nors kareiviams buvo padidintos porci-
jos, vis tiek dalį kopūstų ir burokų teko išdalinti Šiaulių varguomenei. 

Pulko kareiviai buvo maitinami patenkinamai, nors maisto ir netrūko. Inten-
dantūros tiekiamas maistas buvo geros arba patenkinamos kokybės ir gaunamas 
laiku, bet pulko duonos kepyklai iš centralizuoto sandėlio tiekiami miltai dažnai 

būdavo prasti. Iš šių miltų 
kepamos duonos kokybė dar 
pablogėjo dėl to, kad kepimo 
krosnį (jos padas buvo ištrupė-
jęs, o kepyklos stogas kiauras) 
reikėjo taisyti ir kad kvalifikuo-
to duonos kepėjo nebuvo. Tai-
gi pulko kariai buvo maitina-
mi labai prasta duona. Padėtis 
kiek pagerėjo metų viduryje, 
Intendantūrai atsiuntus paty-
rusį civilį duonos kepėją.

Mėsą pulkui tiekė vietos 
kooperatyvas, tačiau centrali-
zuoto maisto sandėlio pulkas 
neturėjo: visi jo sandėliai, tarp 
kurių buvo nemažai gana pras-
tos būklės, buvo išmėtyti po 
visą miestą392.

Balandžio pabaigoje pulką 
tikrino Vyriausiojo štabo vir-
šininkas gen. ltn. K. Ladiga. 

391 Slaptas 1926 m. liepos mėn. 8 p. p. vado raštas II karo apygardos štabo viršininkui Nr. 115 sl. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 75, l. 20.
392 Ten pat.

Plk. ltn. J. Bobelis (Lietuvos kariuomenės karininkai 
1918–1953, t. 2, p. 196)
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Apie šį patikrinimą krašto apsaugos ministro įsakyme trumpai rašoma, kad pulko 
kariai rikiuotės ir statutų išmokyti gerai, kareivinės ir sandėliai yra švarūs ir tvarkin-
gi393.

1926 m. rugsėjo 9 d. plk. ltn. Jurgis Bobelis buvo atleistas iš Vyriausiojo štabo 
Administracijos valdybos viršininko pareigų ir paskirtas Aštuntojo pėstininkų pulko 
vadu394. Tačiau iki rugsėjo 16 d. pulko vado pareigas ir toliau ėjo plk. ltn. Petras 
Jurgaitis. Bet 1926 m. rugsėjo 16 d. einantis pulko vado pareigas plk. ltn. P. Jur-
gaitis iš šių pareigų buvo atleistas ir paskirtas pulko vado padėjėju395. Pulką plk. ltn.  
J. Bobelis priėmė spalio 1 d.396

Pažymėtina, kad 1926 m. ne visai gera buvo kai kurių pulko karininkų padėtis. 
Lapkričio 17 d. pulko vadas gavo Karo apygardos raštą, kuriuo informuota, kad 
Vyriausiojo štabo viršininkas bataliono vadui mjr. Stasiui Bagdonui nurodė per 7 
dienas pateikti prašymą atleisti iš kariuomenės. Kaip rašoma šiame Karo apygardos 
štabo rašte, „majoras Bagdonas dar pirmam karo tarnybos periode nieku geru tarnyboje 
nepasižymėjo ir už nusikalstamuosius darbus buvo kelis kartus teismo baustas. 1926 
sausio mėnesį majoras Bagdonas buvo priimtas atgal į kariuomenę, paskirtas į pulką 
bataliono vadu, tačiau už šiuos metus yra galutinė išvada, kaip „netinkamas karo tar-
nybai privalo būti paleistas“397.

Kariuomenės vado įsakymu iš pulko garbės teismo sprendimu už „neleistinus 
doros žvilgsniu santykius su moteriške, priklausančia prie vieno 8-to pėstininkų pulko 
karininko šeimos“, buvo atleistas ltn. Jonas Skukauskas. Iš kariuomenės taip pat buvo 
pašalintas ir ltn. Vladas Žiūlėnas, kuris, matydamas nedorą vyr. ltn. J. Skukausko 
elgesį, ne tik kad apie tai nepranešė pulko vadovybei, bet ir pats „aktyviai prie minėto 
šlykštaus darbo prisidėjo“.

Kpt. Valerijonas Snarskis, žinodamas apie šių karininkų nederamą elgesį, ne tik 
nesiėmė jokių priemonių, kad atvestų juos į doros kelią, bet ir pats kartu su savo 
šeima prisidėjo prie šmeižto platinimo. Be to, pasiūlė Ūkio skyriaus vedėjui mjr. 
B. Pulkauninkui pasinaudoti savo tikslams maisto ekonomija, o šis taip ir pada-
rė. Už tai kariuomenės vadas jį pašalino iš Ūkio skyriaus vedėjo pareigų ir paskyrė 
bataliono vadu.

Tuo metu ėjęs pulko vado pareigas plk. ltn. P. Jurgaitis nesiėmė jokių priemonių 
jam pavesto pulko karininkų dorai ir drausmei sustiprinti, už tai krašto apsaugos 
ministras A. Merkys jam pareiškė papeikimą398. 

393 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 44. 1926 m. gegužės 7 d.
394 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 82. 1926 m. rugsėjo 11 d. 
395 Krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 87. 1926 m. rugsėjo 16 d.
396 B. N. 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko pirmas dešimtmetis. Karys, 1929, 
Nr. 28, p. 469.
397 Slaptas II karo apygardos štabo viršininko 1926-11-17 raštas 8 p. p. vadui. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 79, l. 14.
398 Slaptas krašto apsaugos ministerio įsakymas Nr. 11. 1926 m. gruodžio 28 d. Ten pat, b.  95, 
l. 72.
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1926 m. gruodžio 17 d. pulkas šventė prezidento Kazio Griniaus 60-ąsias gimi-
mo metines. 11.30 val. prasidėjo šv. Mišios Įgulos bažnyčioje. Po mišių išsirikiavęs 
pulkas nužygiavo į Liaudies namus. Čia plk. ltn. P. Jurgaitis perskaitė paskaitą apie 
prezidentą K. Grinių, po to buvo parodytas spektaklis „Aušros sūnus“399. Pasibaigus 
iškilmėms pulką pasiekė žinia apie įvykusį valstybės perversmą. Deja, nepavyko rasti 
duomenų, kaip pulko karininkai ir kareiviai į jį reagavo. Matyt, viskas apsiribojo 
kalbomis, nes jau gruodžio 23 d. naujajam prezidentui Antanui Smetonai ir naujajai 
vyriausybei pagerbti pulkas skyrė paradą. 12 val. turgaus aikštėje jo kareiviai išsiri-
kiavo vilkėdami sargybų uniformomis, karininkai – su kardais. Paradą priėmė pulko 
vadas plk. ltn. J. Bobelis, paradui vadovavo plk. ltn. P. Jurgaitis. Po to kareiviams 
Liaudies namuose buvo parodytas spektaklis – drama „Aušros sūnus“400.

1927 m. sausio 27 d. pulką tikrino naujasis I karo apygardos viršininkas plk. 
Pranas Tamašauskas. Jis padarė bendrą išvadą – „pulkas gerai atrodo“. Tačiau pra-

399 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui paliepimas Nr. 30. 1926-12-16. Ten pat, 
b. 45, l. 58.
400 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui paliepimas Nr. 31. 1926-12-22. Ten pat, 
l. 58 a. p.

LCVA, f. 521, ap. 1, b. 79, l. 16
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dėjęs tikrinti atskirus pulko padalinius apygardos viršininkas rado daug trūkumų. 
Antai 2-oji kuopa, vadovaujama vyr. ltn. M. Mikolajūno, buvo blogai išrikiuota, 
netinkamai atliko pratimus su šautuvu, darė daug šaudymo klaidų, trūko drausmės.

4-ojoje kuopoje, vadovaujamoje kpt. Juozo Radzevičiaus, apygardos viršininkas 
daug ką pagyrė, tačiau puskarininkiai nemokėjo tinkamai komanduoti, todėl dur-
tuvų kautynių veiksmus kariai atliko blogai, jiems trūko susikaupimo ir drausmės.

Pulko sandėliuose buvo pavyzdinga tvarka ir švara, arkliai gerai įmitę, virtuvėje 
švaru, pietūs skanūs. Tačiau kareivinės, nors ir švarios, apygardos viršininkui pasiro-
dė ankštos, areštinėje tvarka – labai prasta ir neatitinkanti statutų reikalavimų, daug 
kareivių buvo nekirptais plaukais401.

Metų pradžioje pulko vadui vėl teko spręsti santykių su kai kuriais pulko ka-
rininkais problemas. Apygardos viršininkas už nepasitvirtinusį kito karininko ap-
skundimą kpt. J. Žmuidzinavičiui skyrė 10 parų arešto areštinėje. Ltn. V. Beniušį už 
tai, kad savo raporte pulko vadui, aprašydamas jam padarytas skriaudas, niekinamai 
ir įžeidžiamai atsiliepė apie pulko karininkus, įsakė perduoti pulko garbės teismui402.

1927 m. vasario 11 d. pulko vadas plk. Jurgis Bobelis buvo atleistas iš pareigų 
ir paskirtas ypatingųjų reikalų karininku prie krašto apsaugos ministro403. Eiti pul-
ko vado pareigas nuo tos dienos buvo paskirtas ypatingųjų reikalų karininkas prie 
krašto apsaugos ministro plk. Pranas Tvaronas404. Gegužės 10 d. šis skyrimas buvo 
patvirtintas405.

Tos pačios vasario 11 d. įsakymu kariuomenei iš einamų pareigų buvo atleistas 
ir pulko vado padėjėjas plk. ltn. Petras Jurgaitis ir paskirtas Devintojo pėstininkų 
Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko vado padėjėju, o Devintojo pėstininkų pulko 
vado padėjėjas mjr. Aleksandras Svylas – Aštuntojo pėstininkų pulko vado padėjė-
ju406.

1927 m. vasario 16 d. proga keliems pulko karininkams Lietuvos Respublikos 
prezidentas suteikė aukštesnius laipsnius: majoro – kpt. Klemui Sobeckiui, kapi-
tono – vyr. ltn. Vladui Opulskiui, vyr. ltn. Petrui Kamarauskui ir vyr. ltn. Mikui 
Mikalajūnui, vyresniojo leitenanto – ltn. Antanui Stankui407.

Nuo 1927 m. vasario 1 d. Vyriausiojo štabo nurodymu pulke, kaip ir kituose 
Lietuvos kariuomenės daliniuose, pradėti rengti karininkų ir puskarininkių moky-
mai. Jaunesniuosius karininkus mokė batalionų vadai, kuopų vadus – pulko vado 
padėjėjas, batalionų vadus – pulko vadas. Kartą per mėnesį batalionų vadai taip pat 
ėmė vesti ir puskarininkių mokymus. Taktikos paskaitos ir pratybos jaunesniesiems 
karininkams ir kuopų vadams pradėtos rengti du kartus per mėnesį, o batalionų 

401 Slaptas I karo apygardai įsakymas Nr. 2. 1927-02-03. Ten pat, b.  95, l. 14-15.
402 Slaptas I karo apygardai įsakymas Nr. 3. 1927-02-07. Ten pat, l. 16.
403 Įsakymas kariuomenei Nr. 23. 1927 m. vasario 11 d.
404 Įsakymas kariuomenei Nr. 24. 1927 m. vasario 11 d.
405 Įsakymas kariuomenei Nr. 58. 1927 m. gegužės 12 d.
406 Įsakymas kariuomenei Nr. 24. 1927 m. vasario 11 d.
407 Įsakymas kariuomenei Nr. 26. 1927 m. vasario 17 d.
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vadams ir pulko vado padėjėjui – kartą per mėnesį. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį 
turėjo būti skaitomos karo istorijos paskaitos. Mokymo planus tvirtindavo apygar-
dos viršininkas. Apie vyksiančias karo istorijos paskaitas apygardos viršininkas turėjo 
būti informuotas prieš savaitę, nurodant, kas, kada ir kokia tema skaitys paskaitą408.

1927 m. vasario–birželio mėn. batalionų vadams ir pulko vado padėjėjui buvo 
skaitomos taktikos paskaitos ir rengiamos pratybos šiomis temomis: „Bataliono gy-
nimasis“, „Bataliono artėjimas“, „Bataliono puolimas“, „Batalionas avangarde“ ir 
„Batalionas pastovio organizavime“, kuopų vadams: „Kuopos gynimasis“, „Kuopos 
puolimas“, „Kuopa apsaugoje“, „Kuopa žygio apsaugoje“, „Kuopa šoninėje rinkti-
nėje“, „Vietovės gynimas“, „Bataliono gynimasis“, „Bataliono artėjimas“, „Bataliono 
puolimas“, „Naktinio žygio organizavimas ir išeities ribos užėmimas“. 

Jaunesniųjų karininkų ir kuopų vadų mokymo temos buvo panašios, tik nagri-
nėjama ne kuopų, o kautynių skyriaus ir ne bataliono, o būrio veikla 409. 

Nuo šių metų karininkų ir puskarininkių mokymas jau vyko nuolat.
Pulko karininkai skaitė paskaitas kareiviams. Tematika buvo gana įvairi – nuo 

kariuomenės ir tautos istorijos iki dorovės ir moralės. Pvz., mjr. Stasys Bagdonas 
skaitė paskaitą „Doros tradicijos griuvimas: forma ir laisvė seksualiniame gyvenime“, 
kpt. Bolius Namajuška – „Tauta ir jos moralinis pasirengimas karui“, kpt. Antanas 
Raudonikis – „Lietuvos politika iki Liublino unijos“, vyr. ltn. Zigmas Jankauskas 
– „15–18 amžiaus Lietuvos kariuomenės vadai“ ir kt. Iš viso paskaitas kareiviams 
skaitė net 23 pulko karininkai410.

Tuo tarpu kareivių švietimo programa, kaip minėta, pulke visa apimtimi nebuvo 
įgyvendinama. Matyt, panaši padėtis buvo ir kituose pėstininkų pulkuose, nes 1927 
m. vasario 24 d. krašto apsaugos ministras plk. ltn. Antanas Merkys įsakė dalių 
vadams ir įstaigų viršininkams kovoti su neraštingumu, kad kariuomenėje neliktų 
nemokančių skaityti ir rašyti. Ministras įsakė kiekviename pulke ar įstaigoje skirti 
švietimo vadovą – pulko vado padėjėją, bataliono vadą ar karo kapelioną. Švietimo 
vadovui turėjo būti priskirtas karininkas, vienas iš kuopų vadų. Įsakyta iš labiau 
išsilavinusių liktinių puskarininkių skirti bibliotekos vedėją. Švietimo vadovą ir jo 
padėjėjus pagal galimybes stengtis atleisti nuo darbo kitose komisijose, budėjimų 
ir komandiruočių ne švietimo reikalais. Krašto apsaugos ministras taip pat nustatė, 
kokias ir kada ataskaitas apie švietimo darbą reikia siųsti Karo mokslo valdybai411.

Pulko vadas, vykdydamas šį krašto apsaugos ministro įsakymą, savo ruožtu įsakė 
batalionų ir kuopų vadams, komandų viršininkams ir pulko Švietimo komisijai im-
tis priemonių, kad tarp išleidžiamų į atsargą kareivių neliktų nė vieno analfabeto412, 

408 Aplinkraštis Nr. 1. 1927-01-20. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 50, l. 32.
409 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko pratimų tvarkaraštis. Ten pat, l. 35.
410 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karininkų, pasirinkusių laikymui kareiviams 
paskaitų temas, sąrašas. Ten pat, l. 37.
411 Įsakymas kariuomenei Nr. 29. 1927 m. vasario 24 d. 
412 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 82. 1927-03-10. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 82, l. 133.
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ir balandžio 25 d. pulko švietimo vadovu paskyrė vyr. gydytoją mjr. Kazį Domarką, 
o jo padėjėju – 2-osios kuopos vadą kpt. Miką Mikalajūną. Bibliotekininku buvo 
paskirtas Ryšių kuopos viršila Leonas Pabrėža413.

Karių akiračiui praplėsti 1927 m. buvo įrengta Radijo klausykla. Čia, jaukiai 
įrengtame kambaryje, kareiviai galėdavo pasiklausyti radijo laidų. Tais pačiais me-
tais buvo nupirktas ir kino aparatas, įrengta kino salė, todėl kareiviams nemokamai 
buvo demonstruojami įvairūs filmai414.

1927 m. balandžio mėn. Vyriausiojo štabo viršininkas pulko vadui įsakė skubiai 
vieną pulko kuopą išsiųsti Varnių koncentracijos stovyklos apsaugai užtikrinti. Jis 
nurodė, kad visus klausimus dėl karių apgyvendinimo, maitinimo, stovyklos apsau-
gos kuopos vadui perduos spręsti Telšių karo srities viršininkas plk. ltn. Vladas Rus-
teika. Kiek laiko kuopai reikės saugoti koncentracijos stovyklą, nebuvo nurodyta, 
tik parašyta, kad „kuopa pasiliks Varniuose ilgesnį laiką“415.

Pulko vadas, vykdydamas šį įsakymą, Telšių karo komendanto žinion balandžio 
19 d. išsiuntė 5-ąją kuopą416.

413 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 140. 1927-04-25. Ten pat, 
b. 83, l. 256.
414 E. Jagminas. Šiaulių įgula. Karys, 1927, Nr. 48, p. 447.
415 Skubus, slaptas Vyriausiojo štabo viršininko 1927-04-07 raštas I karo apygardos viršininkui ir 
8 PP vadui. LCVA, f. 509, ap. 1, b. 97, l. 34.
416 Slaptas 8 PP vado raštas I karo apygardos viršininkui. Ten pat, l. 36.

Pulko Mokomosios kuopos 9-oji laida.1927-04-10  (E. Peikštenio kolekcija)



124

1927 m. gegužės 15 d. 
buvo įsteigta (tiksliau – atkur-
ta likviduota 1926 m. viduryje 
mažinant Lietuvos kariuome-
nę) III karo apygarda. Jos cen-
tras įsikūrė Šiauliuose, virši-
ninku buvo paskirtas gen. ltn. 
Kazys Ladiga. Atkūrus III karo 
apygardą, buvo peržiūrėtas ka-
rinis administracinis Lietuvos 
padalinimas ir karinių dali-
nių priklausomybė417. Dėl šios 
priežasties birželio 15 d. pul-
kas, priklausantis I karo apy-
gardai, buvo perkeltas III karo 
apygardos viršininko žinion418.

1927 m. birželio 27 d. ti-
krinant pulko pasirengimą 
buvo paskelbtas pavojaus sig-
nalas. Kuopos ir jų tarnybos, 
išskyrus raštininkų, ligoninės 
ir griežikų komandas, kurios 
pavėlavo, greitai išsirikiavo ri-

kiuotės aikštėje. Dėl pavėlavusių pulko vadas adjutantui pareiškė papeikimą. Tačiau 
ne visi rikiuotėje stovintys kariai vilkėjo milines, daug Mokomosios kuopos karių 
neturėjo gertuvių, kai kurie mūvėjo žiemines kelnes, kai kurių buvo netvarkingos 
uniformos, ypač 1-ojo bataliono, pasitaikė tokių, kurie nedėvėjo apatinių baltinių, 
buvo paskubomis apsiavę batus be autkojų, suplyšusiomis ir nesulopytomis unifor-
momis. Vadas atkreipė dėmesį į pastebėtus trūkumus ir pareikalavo juos pašalinti419.

Liepos 3 d. pulko kasdienę rutiną sutrikdė labai nemalonus įvykis. 22 val. vyr. 
puskarininkis K. Ramanauskas iš kareivinių išsivedė 15 savo kuopos kareivių į Šau-
lių sąjungos 217-ojo būrio gegužinę Parodos aikštėje ir įsakė mušti ten susirinkusią 
publiką ir tarp žmonių įsimaišiusį viršilą Bukevičių. Kareiviams mušti Bukevičių 
atsisakius, jis pats durtuvu puolė viršilą ir jį sužeidė. Už tai vyr. psk. K. Ramanauskas 
krašto apsaugos ministro įsakymu buvo perduotas karo teismui420.

1927 m. liepos mėn. įvyko kai kurių pokyčių pulko vadovybėje. Liepos 28 d. 

417 Slaptas įsakymas kariuomenei Nr. 6. 1927-04-29. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 95, l. 40.
418 I karo apygardai įsakymas Nr. 7. 1927-06-15. Ten pat, f. 520, ap. 1, b. 102, l. 27.
419 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 204. 1927-06-27. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 84, l. 232–233.
420 Trečiai karo apygardai įsakymas Nr. 12. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 218, l. 12.

K. Ladiga
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pulko vado padėjėjas mjr. Aleksandras Svylas buvo paskirtas Septintojo pėstininkų 
pulko vado padėjėju, o iš Septintojo pėstininkų pulko į Aštuntąjį pėstininkų pulką 
perkeltas plk. ltn. Albertas Liutermoza – šio pulko vado padėjėju 421.

Liepos 31 d. į Šiaulius atvyko prezidentas A. Smetona. Provincijos miesto visuo-
menei tai buvo didelis įvykis, todėl buvo surengtos iškilmingos prezidento sutiktu-
vės. Jį pasitiko pulko Mokomosios kuopos ir orkestro garbės sargyba, buvo sureng-
tas pulko karių paradas. Paradui buvo išrikiuoti išeiginėmis uniformomis aprengti 
du batalionai, Mokomoji kuopa ir orkestras. Jam vadovavo pats pulko vadas plk.  
P. Tvaronas. Prezidento nakvynės vietoje Aleksandrijoje pas Janavičių buvo pastatyta 
sargyba422.

1927 m. rugpjūčio 24 d. iš pareigų buvo atleistas III karo apygardos viršinin-
kas gen. ltn. Kazys Ladiga. Kadangi jis pasitraukė iš pareigų ne savo noru, nebuvo 
perkeltas į kitas pareigas, o pašalintas drausmine tvarka. Pulke tai sukėlė kalbų ir 
diskusijų audrą. Generolas buvo labai populiarus tarp karininkų, todėl kariuomenės 
vadovybė ėmėsi priemonių kariams nuraminti – 1927 m. rugpjūčio 30 d. išleistame 
slaptame įsakyme kariuomenei buvo paaiškinta jo atleidimo priežastis. Kaip matyti 
iš įsakymo, jau 1927 m. gegužės mėn. kariuomenės vadovybę pasiekė informacija, 
kad gen. ltn. K. Ladiga „viešoje vietoje leidžia sau išsireikšti labai nedrausmingai ir 
įžeidžiamai apie kai kuriuos labai aukštai pastatytus asmenis“. Kariuomenės vadas, 
gavęs raportą, kreipėsi į krašto apsaugos ministrą, kad K. Ladiga būtų atleistas. Ta-
čiau paprastai nusižengusiam karininkui buvo leidžiama pačiam paprašyti atleisti 
iš kariuomenės, kad visuomenės akyse nebūtų sumenkintas kariuomenės autorite-
tas. Taip bandyta elgtis ir šiuo atveju. Gen. ltn. Jonui Bulotai buvo pavesta rapor-
tą ištirti. J. Bulota K. Ladigą pripažino kaltu, todėl kariuomenės vadovybė pavedė  
J. Bulotai pasiūlyti K. Ladigai trauktis savo noru. K. Ladiga jau buvo sutikęs, tačiau 
kitą dieną prašymą atsiėmė. Tada buvo sudaryta šios sudėties aukštųjų karininkų 
komisija: gen. Silvestras Žukauskas, gen. ltn. Petras Šniukšta, gen. ltn. Vladas Na-
gevičius, gen. ltn. Jonas Bulota ir plk. Emilis Vimeris. Komisija gen. ltn. K. Ladigą 
taip pat pripažino kaltu ir pasiūlė pačiam išeiti iš kariuomenės. Tai padaryti jam 
atsisakius, generolas buvo atleistas iš pareigų ir kariuomenės423. Paaiškinimas kiek 
nuramino aistras, tačiau įvairios kalbos sklandė dar ilgai.

1927 m. rugsėjo 9 d. visoje Lietuvoje turėjo prasidėti prieš A. Smetonos vado-
vaujamų tautininkų autoritarinę valdžią Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungos ir kai kurių kitų kairiųjų partijų veikėjų organizuotas 
sukilimas. Tačiau jis įvyko tik Tauragėje, dėl to vadinamas Tauragės sukilimu. Anksti 
ryte Povilo Mikulskio vadovaujami 30 ginkluotų sukilėlių įsiveržė į miestą, nugin-
klavo policininkus, šaulius, užėmė svarbiausias miesto įstaigas, geležinkelio stotį. 
Tauragės sukilimo vadovai paskelbė, kad visoje Lietuvoje valdžia nuversta, o sukilė-

421 Įsakymas kariuomenei Nr. 93. 1927 m. liepos 28 d.
422 Šiaulių įgulai įsakymas Nr. 22. 1927-07-30. LCVA, f. 871, ap. 1, b. 229 (byla nenumeruota).
423 Slaptas įsakymas kariuomenei Nr. 12. 1927-08-30. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 95, l. 51.
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lius remia kariuomenė. Iki vidurdienio sukilėlių padaugėjo iki 200, jie Naumiestyje, 
Pagramantyje, Sartininkuose ir Žygaičiuose nuginklavo policininkus424.

Žiniai apie maištą Tauragėje pasiekus Kauną, vyriausybė nutarė imtis ryžtingų 
priemonių ir sukilimą numalšinti įsakė kariuomenei. Malšinant sukilimą dalyvavo 
Septintojo, Aštuntojo pėstininkų ir Pirmojo husarų pulkų padaliniai425.

Faktiškai Tauragės sukilimą numalšino Septintojo pėstininkų Žemaičių kuni-
gaikščio Butegeidžio (Butigeidžio) pulko karių rinktinė, vadovaujama 2-ojo bata-
liono vado mjr. Vlado Vanago. Tiesioginių dokumentų apie Aštuntojo pėstininkų 
pulko karių dalyvavimą malšinant Tauragės sukilimą, deja, rasti nepavyko. Tikėtina, 
kad ir iš Aštuntojo pėstininkų pulko buvo atsiųsta ne mažiau kaip kuopa karių. 
Aštuntojo pėstininkų pulko kariams užėmus Skaudvilę, pranešta, kad Tauragę jau 
užėmė Septintojo pėstininkų pulko kariai426.

Suimtuosius saugojo taip pat Septintojo pėstininkų pulko kariai, tačiau į Taura-
gę atvyko karo lauko teismas, tad, be sargybų, pulko kariams reikėjo skirti apsaugą 
ir teisiamiesiems. Teismo posėdžiai prasidėdavo apie 8 val. ryte ir tęsėsi iki nakties, 
todėl pulko kariams tai buvo įtemptas metas. Karinė vadovybė, matydama, kad 
pulko kariams tenka per didelis krūvis, į pagalbą atsiuntė 30 Aštuntojo pėstininkų 
pulko kareivių, vadovaujamų karininko. Buvo sudarytos dvi sargybų pamainos, ir 
darbo krūvis sumažėjo427.

Dalį sukilėlių teko teisti ir Aštuntojo pėstininkų pulko karo lauko teismui. Šio 
teismo sprendimu buvo sušaudyti sukilėliai Vladas Burneckas, Aleksas Gudjonis, 
Giršas Nachmanas Kazlauskas, Petras Lekavičius, Jonas Milkeraitis, Augustas Odo-
vas, Jonas Paulikas ir Richardas Vizenbergas. 1929 m. gegužės 12 d. pulko karo lau-
ko teismas dar nuteisė sušaudyti 4 asmenis, iš jų 3 – Vincas Augaitis, Petras Gavenis 
ir Aleksandras Merkelis – buvo Tauragės sukilimo dalyviai428.

Nors nėra išlikę duomenų, kas ir kaip šiems nuteistiesiems įvykdė mirties bausmę, 
tačiau labiausiai tikėtina, kad tai teko padaryti Aštuntojo pėstininkų pulko kariams.

Pulko karininkams ir kareiviams, malšinusiems Tauragės sukilimą, už drąsą, su-
manumą ir ištvermę krašto apsaugos ministras plk. Teodoras Daukantas pareiškė 
padėką429.

Tauragės sukilimo metu suaktyvėjo ir komunistų veika. Naktį iš rugsėjo 12-osios 
į 13-ąją pulko dislokacijos vietoje buvo rasta primėtyta komunistinės literatūros430. 
Tačiau tuo viskas ir baigėsi.

424 Tauragės sukilimas, https://www.vle.lt/Straipsnis/taurages-sukilimas-94432 [žr. 2018-
05-24].
425 Įsakymas kariuomenei Nr. 127. 1927 m. spalio 27 d.
426 Labai skubi 1927-09-11 telefonograma Vyr. štabo viršininkui. LCVA, f. 929, ap. 3, b. 584, l. 16.
427 Vyr. ltn. Jagminas. Atsiminimai iš Tauragės sukilimo likvidavimo. Ten pat, b. 119, l. 254–257.
428 Čepas R. Plečkaitininkai. Vilnius: Vaga, 2000, p. 110.
429 Įsakymas kariuomenei Nr. 127. 1927 m. spalio 27 d.
430 Slaptas 8 PP vado 1927-09-16 raštas III karo apygardos viršininkui. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 
245, l. 9.
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Kai padėtis po Tauragės sukilimo stabilizavosi, kariuomenėje vėl nusistovėjo 
įprasta rutina, tačiau jos vadovybę šie įvykiai privertė sunerimti. 1927 m. rugsėjo 30 
d. kariuomenės vadas, vykdydamas inspekcinę kariuomenės dalių apžiūrą, atvyko 
ir į Aštuntąjį pėstininkų pulką. Apžiūrai buvo išrikiuota 11 kuopų ir 1 komanda. 
Iš esmės vertinimas buvo tik „gerai“. Pastebėti keli ne itin tvarkingai apsirengę ka-
reiviai, konstatuota, kad trūksta sandėlių, o ūkio sandėlis dar ir drėgnas, todėl jame 
laikomi nauji daiktai apipelija431. Tačiau ši problema buvo žinoma ir net neatlikus 
patikrinimo, matyt, kariuomenės vadas labiau vertino karinių dalinių karininkų ir 
kareivių nuotaikas, nei tikrino jų pasirengimą.

1927 m. spalio 10–11 d. pulką tikrino l. e. apygardos viršininko pareigas plk. 
Jonas Laurinaitis. Nors buvo skelbiama, kad pagrindinis patikrinimo tikslas – karių 
mokymas, apygardos viršininkas patikrino ir pulko rikiuotę. Įsakyta išrikiuoti visą 
pulką be 5-osios kuopos, kuri buvo dislokuota Varniuose. Deja, pulkas apygardos 
viršininkui ir vėl neįtiko. Pėstininkai išsirikiavo be lengvųjų, o kulkosvaidžių kuopos 
– be sunkiųjų kulkosvaidžių. Daug kareivių vilkėjo suplyšusiomis uniformomis ir 
avėjo suplyšusiais batais, nors, patikrinęs sandėlius, apygardos viršininkas pamatė, 
kad sandėliuose yra pakankamai naujų batų. Nevienodi buvo puskarininkių laips-
nių ženklai, be to, dauguma 6-osios kuopos kareivių neturėjo užrašų knygelių ir kt.

Pradėjęs tikrinti, kaip mokomi kariai, konstatavo, kad nors Mokomoji kuopa 
jau yra išėjusi beveik visą mokymo kursą, tačiau mokymosi rezultatai palyginti men-

431 Įsakymas kariuomenei Nr. 131. 1927 m. lapkričio 9 d.

LCVA, f. 511, ap. 1, b. 245, l. 9
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ki, todėl rekomendavo pakeisti pedagoginį personalą ir atidžiau atrinkti mokinius į 
Mokomąją kuopą. Kartu pripažino, kad geriausiai išmokyti 3-iosios kuopos šauliai. 
Kitoms kuopoms turėjo įvairių pastabų. Kulkosvaidininkų kuopose padarė išvadą, 
kad kariai per mažai praktikuojasi.

Buvo atseikėta pastabų ir pulko finansininkams dėl neteisėtų avansinių išmokų 
ir per ilgai neapmokamų sąskaitų, dėl vėluojančių finansinių ataskaitų ir kt.

Daug pastabų pareikšta ir dėl pulko kareivinių. Apygardos viršininko nuomone, 
jų vidus – nejaukus, nors ir švarus, bet trūksta pagražinimų, paveikslų, schemų, dra-
bužių kabyklų ir pan. Sandėliai buvo tvarkingi, patiektas maistas – be priekaištų432. 
Bet griežtos apygardos viršininko pastabos privertė pulko vadovybę ir karininkus 
daugiau skirti dėmesio savo tiesioginėms pareigoms.

Siekiant pakelti išsilavinimo lygį, 1927 m. spalio 29 d. pulko puskarininkiai 
pradėti mokyti tam įsteigtoje puskarininkių mokykloje. Mokytojais buvo paskirti 
karo kapelionas kunigas J. Normantas ir vyr. ltn. V. Janušonis. Puskarininkiai buvo 
mokomi lietuvių kalbos, istorijos, geografijos ir aritmetikos433.

1927 m. pabaigoje pulko vado sprendimu nutarta atgaivinti karių dramos mėgė-
jų kuopelę. Ją organizuoti buvo pavesta vyr. ltn. V. Janušoniui434. 1931 m. kuopelės 
vadovu tapo ltn. J. Butkus, o nuolatiniu režisieriumi – pulko gydytojas plk. ltn.  
K. Domarkas435.

432 Slaptas Trečiai karo apygardai įsakymas Nr. 4. 1927-10-15. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 237, l. 3–6.
433 Šiaulių įgula. Karys, 1927, Nr. 44, p. 403.
434 Ten pat.
435 8 pėst. K. K. Vaidato pulkas. Karys, 1931, Nr. 8, p. 162.

Mokomosios kuopos vadas aiškina kareiviams, kaip reikia kasti, sutvirtinti ir maskuoti apkasus. 
1929 m. (LCVA)
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1927 m. lapkričio 25 d. plk. Pra-
nas Tvaronas buvo atleistas iš pulko 
vado pareigų ir vėl paskirtas ypa-
tingųjų reikalų karininku prie kraš-
to apsaugos ministro. Laikinai eiti 
pulko vado pareigas paskirtas pulko 
vado padėjėjas plk. ltn. Albertas Liu-
termoza436 gruodžio 1 d., plk. Pranui 
Tvaronui perdavus pulko vado parei-
gas, perėmė vadovavimą437. Perėmęs 
pulką, gruodžio 4 d. plk. ltn. A. Liu-
termoza išvyko į Kauną prisistatyti 
aukštajai karinei vadovybei438. Pul-
ko vadu jis buvo paskirtas 1928 m. 
rugpjūčio 14 d.439, 1929 m. lapkričio 
23 d. jam buvo suteiktas pulkininko 
laipsnis440.

1928 m. sausio 9 d. buvo atleis-
tas pulko švietimo ir sporto vadovas 
gydytojas plk. ltn. K. Domarkas, o 

naujuoju pulko švietimo ir sporto vadovu paskirtas 1-ojo bataliono vadas mjr. Bo-
lius Namajuška, padėjėju vietoje ltn. Stasio Garalio – vyr. ltn. Ignas Povilavičius441.

Tarpukario Lietuvos kariuomenėje, taip pat ir Aštuntajame pėstininkų pulke, 
gana didelę reikšmę turėjo religinės apeigos. Kiekvienos žymesnės šventės proga 
kariams buvo rengiamos pamaldos bažnyčiose ar šv. Mišios atvirose erdvėse, jas 

436 Įsakymas kariuomenei Nr. 139. 1927 m. gruodžio 5 d. 
437 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui  įsakymai  Nr. 361 ir 362. 1927-12-01. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 87,  l.  51-52.
438 Trečiai karo apygardai įsakymas Nr. 36. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 218, l. 45.
439 Įsakymas kariuomenei Nr. 64. 1928 m. rugpjūčio 24 d.
440 Įsakymas kariuomenei Nr. 86. 1929 m. lapkričio 24 d. 
441 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 9. 1928-01-09. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 99, l. 11 a. p. 

Plk. A. Liutermoza (Karys, 1931, Nr. 29, p. 
572)

Karių priesaika (Karys, 1939, Nr. 29, p. 867)
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laikydavo karo kapelionai ar artimiausių bažnyčių kunigai. Žymus religinis akcen-
tas buvo ir vienoje svarbiausių karinių iškilmių – karių priesaikos ceremonijoje. 
Iki 1928 m. religinis karinių dalinių gyvenimas nebuvo sunormintas. Paprastai tai 
būdavo karinio dalinio vado ir dalinio karo kapeliono kompetencijos sritis. Nuo 
1928 m. sausio 31 d. padėtis iš esmės pasikeitė. Krašto apsaugos ministrui pavedus, 
Vyriausiojo štabo viršininkas gen. št. plk. Povilas Plechavičius nustatė visai kariuo-
menei bendrą tvarką, kaip karinės dalys turi dalyvauti pamaldose, o kareiviai elgtis 
jų metu, ir patvirtino karių priesaikos ceremoniją. Nuo šiol priesaikos ceremonija 
vykdavo šia tvarka: 

„Priesaikos metu priešakyje statomas drobele uždengtas stalas su kryžiumi ir Evan-
gelija. Kunigas, apsitaisęs bažnytiniais rūbais, trumpais žodžiais paaiškina priesaikos 
reikšmę ir garsiai skaito priesaikos tekstą. Prisiekiantieji kariai laiko pakėlę dešinę ranką 
ir balsiai kartoja priesaikos žodžius. Po priesaikos visi kariai, kunigui vadovaujant, 
kalba maldą į šv. Panelę „Tavo apgynimo šaukiamės“, atkalbėjęs maldą kunigas šlaksto 
karius šventu vandeniu. Šlakstymo metu, jei yra orkestras, grojama Maironio giesmė 
„Marija, Marija“ (Č. Sasnausko kompozicija).“442

Kaip pavyzdį pateiksime 1934 m. pavasarinio šaukimo naujokų priesaikos eigą. 
Priesaikos ceremonija prasidėjo balandžio 15 d. 9 val. 20 min. Kareiviai katalikai  
prisiekė įgulos bažnyčioje, judėjai – Šiaulių miesto didžiojoje sinagogoje, stačiati-

442 Karių pamaldoms taisyklės. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 313, l. 6.

Pulkas valgo Kūčių vakarienę kareivinėse. A. Pajaujo nuotrauka (LCVA)
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kiai – cerkvėje. Po to visų tikėjimų kareiviai susirinko aikštėje prie įgulos bažnyčios, 
kur toliau vyko iškilmės. Prisiekusiems kareiviams tą dieną buvo patiekta geresnio 
maisto443.

1927 m. gruodžio 7 d. III karo apygardos viršininku buvo paskirtas plk. Oskaras 
Urbonas. Susipažinti su pulku, o kartu ir jo patikrinti jis atvyko 1928 m. sausio 12 
d. Matyt, pulkininkas buvo gerai nusiteikęs, nes viską, ką tikrino, įvertino gerai444. 
Vasario 8 d. apygardos viršininkas tikrino, kaip kareiviai mokomi šaudyti. Šį kartą 
jam ne viskas patiko, todėl įsakyme apygardai išdrožė visą paskaitą, kaip kareiviai to 
turi būti mokomi445.

1928 m. vasario 16-osios 10 metų jubiliejus pulke, kaip ir visuose kariuomenės 
daliniuose, krašto apsaugos ministro plk. T. Daukanto nurodymu buvo paminėtas 
ypač iškilmingai. Krašto apsaugos ministerija parengė bendrą visoms kariuomenės 
dalims šventinių renginių scenarijų. 10 val. prasidėjo mišios, kiekvieno tikėjimo 
kariams pamaldos buvo surengtos jų maldos namuose. Visose kuopose, dalyvaujant 
kuopos vadui, kareiviams buvo perskaityta paskaita apie šios sukakties reikšmę, po 
jos – Lietuvos Respublikos Prezidento atsišaukimas ir sugiedotas valstybės himnas.

Po pietų kariams ir kviestiniams svečiams surengtos vaišės ir pasilinksminimas 
pulko padalinių patalpose446.

1928 m. kovo 12–14 d. Aštuntasis pėstininkų pulkas kartu su Septintuoju pės-
tininkų pulku dalyvavo jau įprastais tapusiuose žiemos manevruose. Iš kitų žiemos 
manevrų šie išsiskyrė savo tema. Pulkai mokėsi atremti jungtinių Lenkijos ir Latvijos 
karinių pajėgų puolimą. Pagal manevrų legendą, kovo 10 d. Latvija ir Lenkija pa-
skelbia mobilizaciją, o kovo 11 d. – Lietuvai karą. Latvijos Bauskės rajone dislo-
kuotai divizijai įsakyta pulti Šiaulių kryptimi ir juos užimti. Abiejų Lietuvos pulkų 
vadai gavo užduotis atremti latvių puolimą. Kaip vyko šie manevrai, išsamesnės 
informacijos nerasta, tačiau darytina prielaida, kad latviai buvo „atremti“ ir išvyti iš 
Lietuvos teritorijos447.

Gegužės 4 d. apygardos viršininkas plk. O. Urbonas dalyvavo pulko Mokomo-
sios kuopos lauko taktikos pratybose. Apygardos viršininkas davė daug praktinių 
patarimų, pastebėjęs, kad kareiviai nemoka taisyklingai šliaužti, vėlesniame įsakyme 
apygardai pateikė teorinių rekomendacijų, kaip turi būti taisyklingai šliaužiama448.

1928 m. balandžio mėn. buvo nustatyta, kiek arklių leidžiama laikyti kiekvie-
nam Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulkui. Aštuntajam pėstininkų pulkui leista 

443 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui liepimas Nr. 13. 1934-04-14. Ten pat, f. 
521, ap. 1, b. 160 (byla nenumeruota). 
444 Įsakymas III karo apygardai Nr. 7. 1928-01-13. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 254, l. 8.
445 Įsakymas III karo apygardai Nr. 14. 1928-02-10. Ten pat, b. 219, l. 95.
446 Krašto apsaugos ministerijos 1928-02-09 aplinkraštis Nr. 3. Ten pat LCVA, f. 511, ap. 1, b. 
260, l. 23; Šiaulių įgulai įsakymas Nr. 3. LCVA, f. 871, ap. 1, b. 230, l. 11–13.
447 Slapto Karo apygardai įsakymo Nr. 8 priedas. LCVA, f. 520, ap. 1, b. 102, l. 83.
448 Slaptas įsakymas Nr. 3 Trečiai karo apygardai. 1928-05-18. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 237, l. 
17–18.
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laikyti 41 arklį: 5 jojamuosius ir 36 gurguolės449. 1928 m. gegužės 19 d. sprendimas 
buvo pakeistas. Pulkui nurodyta laikyti 27 arklius, iš jų 5 – jojamuosius450. Toks 
didelis arklių, ypač gurguolės, skaičiaus sumažinimas sukėlė tam tikrų problemų, 
ypač lauko pratybų ir manevrų metu, todėl 1933 m. vasario 8 d. jų skaičius buvo 
patikslintas. Pulkui vėl leista turėti 41 arklį –5 jojamuosius ir 36 gurguolės451.

1928 m. gegužės 15 d. Lietuva iškilmingai paminėjo atkurtos valstybės 10-metį. 
Iškilmės vyko Kaune, Žaliakalnyje. Aušros aikštėje įvyko didžiulis kariuomenės pa-
radas, jį priėmė Lietuvos prezidentas. Paradui vadovavo Vyriausiojo štabo viršinin-
kas. Parade dalyvavo ir Aštuntojo pėstininkų pulko 117 karių. Atvykusius į Kauną, 
juos priėmė Antrasis pėstininkų pulkas: čia jie buvo apnakvindinti, pamaitinti452.

O Šiauliuose gegužės 15 d. Lietuvos valstybės 10-mečio proga, vykdant Šiau-
lių įgulos viršininko plk. O. Urbono įsakymą, pulkas dalyvavo šventiniame parade. 
Prieš jam prasidedant pulko kapelionas laikė iškilmingas mišias. Paradui vadovavo 
mjr. B. Namajuška, jį priėmė pulko vadas plk. ltn. A. Liutermoza453. Jubiliejaus 
proga net 876 pulko karininkai, kareiviai ir civiliai tarnautojai buvo apdovanoti 
jubiliejiniu Lietuvos nepriklausomybės 10 metų medaliu454. 

Tautos šventės proga pulko karininkų teatro mėgėjų būrelis viešai Liaudies na-
muose parodė savo jėgomis pastatytą veikalą „Laivės kovotojai“ ir „Brangus pabučia-
vimas“. Pažiūrėti vaidinimo buvo atvesti visi laisvi nuo tarnybos kareiviai455.

Liepos 19 d. pulkas kukliai paminėjo savo 9-ąsias įkūrimo metines. Vyko iškil-
mingos pamaldos. Gubernijoje esantiems kariams kpt. A. Raudonikis, o Bubiuose 
– vyr. ltn. I. Povilavičius perskaitė paskaitą „Pulko istorija: devynerių metų pulko 
gyvavimo šventė ir tos šventės reikšmė“456.

1928 m. rugpjūčio 25 d. į pulką buvo atsiųsta atsargos puskarininkių įgytų žinių 
atnaujinti. Atsargos puskarininkiai geležinkelio stotyje buvo sutikti su orkestru, iš 
jų sudaryta atskira komanda, o jos viršininku paskirtas ltn. Kazys Butkus457. Pa-
gal parengtą programą per mėnesį puskarininkiai ne tik atnaujino karybos žinias ir 

449 Slaptas Vyriausiojo štabo 1928-04-12 aplinkraštis Nr. 7 sl. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 613, l. 30.
450  Vyriausiojo štabo 1928-05-19 raštas. Ten pat, f. 510, ap. 1, b. 138, l. 42.
451 Vyriausiojo štabo Generalinio štabo valdybos 1933-02-08 raštas. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 161, 
l. 15.
452 Surgailis G. Antrasis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pėstininkų pulkas, p. 192.
453 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 133. 1928-05-12. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 100, l. 25. 
454 Sąrašas 8-ojo pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulko karininkų, kareivių ir laisvai samdomų 
tarnautojų, apdovanotų 1928 metų gegužės 15-tą dieną Lietuvos 10-ties metų Nepriklausomybės 
sukaktuvių medaliu. Ten pat, l. 259–272.
455 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui paliepimas Nr. 19. 1928-05-13. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 98, l. 15; Senas Saldotas. Vakaras. Karys, 1928, Nr. 24, p. 471.
456 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui paliepimas Nr. 27. 1928-07-19. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 98, l. 21.
457 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui paliepimas Nr. 29. 1928-08-24. Ten pat, l. 
22–23.
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įgūdžius, nes dauguma jų kariuomenėje buvo tarnavę dar Nepriklausomybės kovų 
metais, bet ir išklausė keletą bendrojo lavinimo paskaitų – „Lietuvos valstybės kū-
rimasis“, „Lietuvos kariuomenės organizavimas“ ir kt.458 Be to, jie rugsėjo 13–22 
d. dalyvavo pulko sudėtyje vykusiuose kariuomenės manevruose Dotnuvos–Krakių 
rajone459. Aštuntasis pulkas vykdė savarankiškus manevrus. Pulkas buvo padalintas 
į „raudonuosius“ ir „mėlynuosius“. „Raudoniesiems“ vadovavo kpt. A. Raudonikis, 
„mėlyniesiems“ – mjr. B. Namajuška. Pulkui taip pat buvo priskirta artilerijos ba-
terija460.

Spalio 30 d. Septintąjį pėstininkų pulką pasiekė pasienio policijos vado informa-
cija, kad artimiausiomis dienomis vokiečiai rengia sukilimą prieš Lietuvos valdžią. 
Panaši informacija buvo gauta ir iš operatyvinių šaltinių461. Į ją labai rimtai reagavo 
kariuomenės vadovybė. Jau kitą dieną Vyriausiojo štabo viršininkas gen. št. plk. Po-
vilas Plechavičius informavo III karo apygardos viršininką, kad jei Klaipėdos krašte 
įvyktų sukilimas, III karo apygardos viršininko žinion bus perduotas šarvuotasis 
traukinys, esantis Radviliškyje. Jo vadui buvo duotas nurodymas traukinį laikyti pa-
rengtą išvykti. Vyriausiojo štabo viršininkas įsakė būti pasirengus vienam Aštuntojo 

458 Mūšos šlaitas. Šiaulių įgula. Karys, 1928, Nr. 41, p. 663.
459 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 172. 
460 III karo apygardos štabo viršininko 1928-08-27 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 104, l. 86.
461 Klaipėdos miesto komendanto 1928-10-30 raportas Klaipėdos įgulos viršininkui. Ten pat, f. 
520, ap. 1, b. 77, l. 44.

2-oji kulkosvaidininkų kuopa (E. Peikštenio kolekcija)
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pėstininkų pulko batalionui Šiauliuose, kad prireikus jį būtų galima skubiai išsiųsti 
į Klaipėdos kraštą. Informavo, kad Kaune jau parengti išvykti du kavalerijos eska-
dronai, kurie, kilus būtinybei, bus perduoti III karo apygardos viršininko žinion462. 
Tačiau šių priemonių imtis neprireikė.

1927–1928 m. gerų rezultatų buvo pasiekta mokant visiškai neraštingus. Iš 1927 
m. šaukimo naujokų per tarnybos metus rašyti ir skaityti išmoko net 98,7 proc.463

1928 m. gegužės mėn., į pulką atvykus naujai šauktinių partijai, kariuomenės 
vadovybės sprendimu buvo pakeistas naujokų rengimas. Vyriausiojo štabo viršinin-
ko nurodymu jie buvo paskirti į 1-ojo bataliono 2 pėstininkų kuopas ir į 2-ojo ba-
taliono vieną pėstininkų ir kulkosvaidininkų, o seni kareiviai – į likusias kuopas464.

Tai buvo naujiena ir iššūkis pulko karininkams. Tačiau darbas vyko sklandžiai, 
tad naujokai per 6 mėnesius pasiekė gerų rezultatų. Tai neliko nepastabėta. 1928 m. 
spalio mėn. III karo apygardos viršininkas plk. O. Urbonas Mokomosios kuopos 
vadui kpt. A. Raudonikiui pareiškė padėką, o pulko vadas savo ruožtu už gerą darbą 
rengiant kareivius pareiškė padėkas tam pačiam kpt. A. Raudonikiui, 2-osios kuo-
pos vadui kpt. M. Mikalajūnui, 3-iosios kuopos vadui kpt. J. Švambariui, 2-osios 

462 Vyriausiojo štabo viršininko plk. P. Plechavičiaus 1928-10-30 telefonograma III karo apygardos 
viršininkui. Ten pat, f. 929, ap. 1, b. 618, l. 2.
463 8 pėst. K. K. Vaidato pulkas. Karys, 1928, Nr. 49, p. 789.
464 Slaptas 1928-05-18 Vyriausiojo štabo Operacijų skyriaus raštas Nr. 21670. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 104, l. 42.

Ryšių kuopos kariai. 1927-09-05. Virtuali e. paveldo svetainė epaveldas.lt
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kulkosvaidžių kuopos vadui kpt. J. Tinteriui, 4-osios kuopos vadui vyr. ltn. I. Povi-
lavičiui ir Ryšių kuopos vadui465.

Nuo 1928 m. spalio 20 d. pasikeitė grandinių rengimo pulke tvarka. Siekiant 
parengti tikrai kvalifikuotų šio lygmens kareivių, buvo sudaryta grandinių komanda 
iš 2-osios, 3-iosios, 4-osios ir 2-osios kulkosvaidžių kuopų, iš kiekvienos paskyrus 
po 15, bei  Ryšių kuopos 3 mokančių skaityti ir rašyti šauktinių. Grandinius rengti 
buvo pavesta 4-osios kuopos vadui vyr. ltn. I. Povilavičiui. Jam į pagalbą buvo pa-
skirti dar 3 pulko karininkai: ltn. P. Juodis, ltn. P. Pukys ir ltn. J. Dženkaitis. Gran-
dinių rengimą kuruoti patikėta l. e. pulko vado padėjėjo pareigas mjr. A. Purpetriui. 
Grandinių komandos karius pulko vadas uždraudė skirti į bet kokias tarnybas ar 
jiems duoti kokių nors pavedimų, išskyrus susijusius su jų, kaip būsimųjų grandi-
nių, rengimu466. 

1929 m. sausio mėn. Septintojo pėstininkų pulko karo kapelionui kunigui Vin-
cui Bartuškai pasitraukus iš pareigų, laikinai jas eiti ir Septintajame pėstininkų pul-
ke buvo pavesta Aštuntojo pėstininkų pulko karo kapelionui kunigui J. Norman-
tui467.  Dėl to jam, aktyviai dalyvaujančiam ir pulko karių švietimo darbe, susidarė 
didžiulis krūvis.

1929 m. pradžioje III karo apygardos viršininkas plk. O. Urbonas Aštuntajam 
pėstininkų pulkui skyrė įdomią užduotį. Kadangi iš apygardos daliniuose tarnaujan-
čių karių beveik nė vienas nebuvo matęs tikro tanko, nežinojo, kaip nuo jo apsisau-
goti, kaip jį naikinti, o potencialūs priešai šių šarvuotųjų mašinų turėjo pakankamai, 
apygardos viršininkas pavedė pulkui sukonstruoti tanko modelį. Užduotį pulkas 
įvykdė neblogai, nes tanko modelis buvo pripažintas tinkamu, ir buvo įpareigotas 
pagaminti dar vieną, kad susidarytų tankų būrys. Apygardos viršininkas apygardos 
karinių dalių manevruose įsakė naudoti šiuos modelius kaip mokymo priemones468.

1929 m. kovo–balandžio mėn. pulką, kaip ir kitus Lietuvos kariuomenės dali-
nius, pasiekė neramios žinios – kad pavasarį antpuolį rengia plečkaitininkai469. Vy-
riausiojo štabo II skyriaus surinktomis žiniomis, 1929 m. pavasarį prasidėjus pleč-
kaitininkų sukilimui, iš Lenkijos į Lietuvą įsiverš jų būriai, jau telkiami prie demar-
kacijos linijos. Kartu su plečkaitininkais turėjo pulti ir gen. mjr. Stanislovo Bulak-

465 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 302. 1928-10-29. Ten pat, 
b. 101, l. 147.
466 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui paliepimas Nr. 33. 1928-10-18. Ten pat, b. 98, 
l. 23 a. p.
467 Įsakymas III karo apygardai Nr. 5. 1929-02-09. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 236, l. 189.
468 Įsakymas Trečiai karo apygardai Nr. 1. 1929-03-20. Ten pat, b. 237, l. 41.
469 Plečkaitininkai – Lietuvos socialdemokratų emigrantų grupuotės, 1927–1939 m. 
veikusios Lenkijoje, Latvijoje ir Vokietijoje ir siekusios nuversti tautininkų režimą. Plečkaitininkų 
ištakos – 1927 m. rugsėjo 8–9 d. vykęs sukilimas Tauragėje, nukreiptas prieš 1926 m. gruodžio 
17 d. perversmo organizatorius, taip pat nepavykę sukilimai Alytuje ir Vilkaviškyje. Prie sukilimų 
organizavimo aktyviai prisidėjo socialdemokratas, III Seimo narys Jeronimas Plečkaitis, kuris ir davė 
vardą į emigraciją pasitraukusiems ir burtis ėmusiems minėtų sukilimų prieš tautininkų režimą, 
daugiausia kairiųjų, socialdemokratinių, pažiūrų, dalyviams.
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Balachovičiaus470 (Станіслаў Булак- Балаховіч) vadovaujami Lenkijos kariuomenės 
būriai. Jie nuo Rusijos sienos buvo perkelti į Vilniaus kraštą. Informuota, kad kartu 
su sukilimu rengiami ir teroro aktai prieš valdžią ir žymesnius asmenis471. Taip pat 
gauta žinių, kad sukilimas prasidės gegužės 14–15 d. Bus bandoma gadinti geležin-
kelius, sprogdinti tiltus, telegrafo, telefono linijas, plėšti arba sprogdinti artilerijos 
sandėlius. Apygardos viršininkas pulkui įsakė sustiprinti visą apsaugą, ypač amuni-
cijos sandėlių ir tiltų, pasiųsti ten patrulius ir imtis kitų reikiamų priemonių472.

Tačiau Šiauliuose buvo ramu. Plečkaitininkų išpuolių nesulaukta.
Įtampai atslūgus, 1929 m. liepos 15 d. Vyriausiojo štabo viršininkas gen. št. 

plk. Petras Kubiliūnas atliko pulko inspekcinę apžiūrą. Tikrinimo išvados buvo 
lakoniškos:

„Paviršutinė pulko kareivių išvaizda nebloga ir aprėdyti tvarkingai, tik rikiuotėje 
matėsi nereikalingi judėjimai ir pasitaisymai. Reikia daugiau drausmės pačioje rikiuo-
tėje ir daugiau nuoseklumo vieno mokyme.

Skundų niekas nepareiškė.

470 Carinės Rusijos kariuomenės, rusų Baltosios armijos, Baltarusijos Liaudies Respublikos 
ir Lenkijos karinis veikėjas, 1919 m. vasarą su savo daliniais bandęs pereiti tarnauti į Lietuvos 
kariuomenę.
471 Slaptas Vyriausiojo štabo II skyriaus biuletenis Nr. 11. LCVA, f. 518, ap. 1, b. 95, l. 4.
472 Skubus, slaptas asmeniškas II karo apygardos Operatyvinio skyriaus 1929-05-13 raštas. Ten 
pat, l. 8.

Kariuomenės Vyriausiojo štabo vadovybė prie Aštuntojo pėstininkų pulko vartų (LCVA)
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Algą kareiviams turi išmokėti kuopos vadas jaunesniųjų karininkų akivaizdoje, bet 
ne viršila, kaip tai dabar pulke daroma.

Dauguma arklių gerame kūne.
Pietūs labai geri ir pagaminti skaniai.
Sandėliai sutvarkyti pavyzdingai.
Kareivinėse, nors ankšta, bet tvarka labai graži.473“
Tokia teigiama išvadas, matyt, parašyta dėl to, kad pulkas buvo iš anksto patikri-

nimui pasiruošęs, apsitvarkęs, nes po kelių dienų rengėsi švęsti pulko šventę.
1929 m. liepos 20 d. Aštuntajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pul-

kui, švenčiančiam 10 metų jubiliejų, buvo įteikta Pulko šefo vėliava. Lietuvos Res-
publikos Prezidento aktas Nr. 251 skelbė:

„Aš, Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos Prezidentas, pasiremdamas Kariuome-
nės vėliavų įstatais (Įsak. Kar. 1926 m. 47 Nr. l §), 8-jam pėstininkų Kauno Kunigaikš-
čio Vaidato pulkui, jo dešimties metų gyvavimo sukaktuvių proga, suteikiu Pulko Šefo 
vėliavą, kuri tebūna pulkui amžinu vadovu kilniems, sunkiems uždaviniams vykdyti, 
garbingai ginant Tėvynės Nepriklausomybę ir jos gerovę.

Kaunas, 1929 m. liepos mėn. 20 d.“474

473 Įsakymas kariuomenei Nr. 57. 1929 m. liepos 18 d.
474 Įsakymas kariuomenei Nr. 58. 1929 m. liepos 31 d.

Prezidentas A. Smetona Šiauliuose 1929-07-20 8-ojo pėstininkų pulko 10 metų sukakties proga 
(LCVA)
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Vėliava buvo pasiūta Šveicarijos firmoje „Fraefel & Co“. Jos matmenys: 120 
x 136 cm. Vėliava dvipusė. Dešinioji pusė žalios spalvos ripso. Centre iš tautinių 
juostelių suformuotame rombe šilkiniais siūlais išsiuvinėta mitologinė scena – Šv. 
Jurgis nugali slibiną. Virš rombo šilkiniais siūlais išsiuvinėtas šūkis „Drąsa, ištvermė 
ir tėvynės meilė tevadovauja mums!“. Vėliavos pakraščiai apsiūti dviem šilkinių tauti-
niais ornamentais austų juostelių eilėmis. Jų susikirtimo kampuose sidabro spalvos 
metalizuotais siūlais išsiuvinėtas pulko numeris „8“, o vidiniuose rėmelio kampuose 
geltonais šilkiniais siūlais – stilizuoti saulės spinduliai. Vėliavos pakraščiuose tarp 
tautinių juostelių pilkais šilkiniais siūlais išsiuvinėti raudoni skydai su pulkui svar-
biomis datomis. Viršutiniame išsiuvinėta pulko pirmojo mūšio data – „VII. 20“, 
apatiniame pulko įkūrimo data – „1919 V 12“.

Kairė pusė buvo tokia pat kaip ir visų Lietuvos kariuomenės pulkų vėliavų475.
1929 m. rugsėjo 21–27 d. pulkas dalyvavo kariuomenės manevruose Kelmės 

rajone476. Tai buvo jau įprasti pulko manevrai, nereikalavę ypatingo pasirengimo.
Pasibaigus manevrams, rugsėjo 26 d. laikinai einantis pulko vado padėjėjo parei-

gas mjr. A. Purpetris buvo atleistas ir paskirtas 2-ojo bataliono vadu. Nauju pulko 
vado padėjėju įsakymu kariuomenei paskirtas čia iš I karo apygardos štabo perkeltas 
mjr. Aleksandras Makulavičius477. Greitai, t. y. spalio 2 d., pulko vadas ir Šiaulių 
įgulos viršininkas plk. ltn. A. Liutermoza išvyko į Aukštųjų karininkų kursus. Ka-
riuomenės dienos proga 1929 m. lapkričio 24 d. jis buvo pakeltas į pulkininkus. 
Pulko vado ir Šiaulių įgulos viršininko pareigas tuo metu ėjo pulko vado padėjėjas 

475 Urbonienė L. Lietuvos kariuomenės (1918–1940 m.) vėliavos Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus rinkiniuose. Vytauto Didžiojo karo muziejus 2011 metais. Almanachas, K., 2012, p. 102.
476 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 172.
477 Įsakymas kariuomenei Nr. 70. 1929 m. rugsėjo 10 d.; 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato 
pulkui įsakymas Nr. 270. 1929-09-27. Ten pat, b. 112, l. 163.

Pulko vėliava
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mjr. A. Makulavičius478. Baigęs kursus plk. ltn. A. Liutermoza į pulką grįžo 1930 m. 
birželio 22 d.479

1929 m. spalio 19 d. pulką inspektavo laikinai einantis III karo apygardos vir-
šininko pareigas plk. J. Laurinaitis. Be kitų klausimų, jis patikrino, ar kareiviai žino 
kariuomenės statutų reikalavimus. Deja, reikalai pasirodė prasti. Kareiviai statutų 
nuostatų beveik neišmanė. Apie Vidaus tarnybos statuto reikalavimus buvo paklaus-
ti 85 kareiviai. 71 į užduotą klausimą atsakė, 14 – ne. Apie Lauko tarnybos statuto 
reikalavimus iš paklaustų 109 kareivių 54 atsakė teisingai, 55 – neteisingai. Vidaus 
tarnybos statutų žinios buvo neblogos – iš 82 paklaustų kareivių tik 11 atsakė ne-
teisingai. 

478 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 275. 1929-10-02. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 112, l. 176; Įsakymas kariuomenei Nr. 86. 1929 m. lapkričio 24 d.
479 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui įsakymas Nr. 179. 1930-06-28. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 121, l. 69.

Pulko vėliavos prikalimo atributai. 1929 m. (Atgimusi po sunaikinimo, p. 59)
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Apygardos viršininkas padarė išvadą, jog pulko vadovybei reikia imtis griežtes-
nių priemonių, kad kareivių mokymo programos būtų išeitos ir kariai išmoktų tai, 
ką privalo išmokti480.

1929 m. lapkričio 4 d. vykdant III karo apygardos viršininko įsakymą visiems 
pulko liktiniams puskarininkiams ir viršiloms, išskyrus sanitarijos, veterinarijos ir 
puskarininkius specialistus, prasidėjo 4 mėnesių kursai pagal apygardos štabo pa-
rengtą ir patvirtintą programą. Visi puskarininkiai ir viršilos buvo padalinti į 2 lygias 
dalis. Nuo lapkričio 4 d. iki sausio 31 d. kursai vyko pusei puskarininkių, o nuo 
vasario 1 d. iki balandžio 30 d. – likusiems puskarininkiams ir viršiloms481.

1930 m. pradžioje kariuomenės vadovybė ypatingą dėmesį atkreipė į karininkų 
mokymą pulkuose. Tuo tikslu apygardos štabas sausio 17 d. išsiuntė pulko vadui 
nurodymus dėl karininkų mokymo programų rengimo ir pratybų vedimo. Buvo 
akcentuota, kad pratybose privalo dalyvauti visi pulko karininkai. Nurodyta, kad 
pulke reikia sudaryti dvi grupes karininkų – jaunesniųjų ir vyresniųjų – ir koman-
dų viršininkų grupę ir bataliono vadui ar paskirtam karininkui jiems vesti skirtin-
gus užsiėmimus. Kuopų vadų grupei mokymus turėjo vesti pulko vado padėjėjas, o 

480 Įsakymas Trečiai karo apygardai Nr. 8. 1929-10-26. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 237, l. 52.
481 Įsakymas Trečiai karo apygardai Nr. 6. 1929-10-23. Ten pat, l. 50.

Pulko puskarininkiai (Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos muziejus)
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batalionų vadams – pats pulko vadas. Karininkai, tiesiogiai pavaldūs pulko vadui,  
būtų paskirstyti po minėtas grupes. Visose grupėse turėjo būti nagrinėjami atitinka-
mų padalinių vadų veiksmai, užsiėmimai vykti ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, 
o jų programos siunčiamos tvirtinti apygardos viršininkui482.

Vykdant nurodymą buvo parengtos ir apygardos viršininko patvirtintos karinin-
kų mokymo programos. Kaip pavyzdį pateiksime štabo karininkų 1930 m. moky-
mo temas. Sausio mėn. buvo nagrinėjamos šios temos: „Pulko žygis priešo link“ ir 
„Pulko postovis ir apsauga“, vasario mėn. – „Artėjimas prie priešo, kontakto sudary-
mas“ ir „Puolimas“, kovo mėn. – „Perėjimas iš puolimo į gynybą“ ir „Pulko ugnies 
valdymas gynyboje“, balandžio mėn. – „Pulko rezervo veiksmai priešui pralaužus 
gynimosi liniją“ ir „Perėjimas iš gynybos į puolimą“ ir t. t.483 Panašiai karininkų 
mokymas buvo planuojamas ir vėlesniais metais. Karininkų mokymai buvo organi-
zuojami du kartus per mėnesį ir trukdavo 2–3 valandas. Jų temos buvo įvairios, kai 
kurios, matyt, likdavo  prasčiau aptartos, todėl kartojamos kitais metais ar dar po 
metų. Vyravo taktikos dalykai.

Retkarčiais pulko vadovybės ramybę sudrumsdavo komunistai. Tačiau jie kiek 
didesnės įtakos kariams neturėjo, dažniausiai jų akcijos apsiribodavo komunistinės 
literatūros išmėtymu pulko kareivinių teritorijoje. Štai 1930 m. naktį iš balandžio 
12-osios į 13-ąją buvo rasta išmėtyta 15 „Kareivių tiesos“ egzempliorių, kitą naktį 
– dar 8 egzemplioriai. Apie tai informuota kriminalinė policija484. Rugpjūčio 14 d. 
rasta 10 „Kareivių tiesos“ egzempliorių485, o rugsėjo 22 d. 1-osios kuopos rajone – 
net 69 šio laikraščio egzemplioriai486.

Tačiau pasitaikydavo, kad problemų pulke, deja, kildavo ir dėl karininkų. 1930 
m. pradžioje apygardos viršininkas net 3 pulko karininkus nubaudė arešto bausmė-
mis: ltn. J. Dženkaitį už tai, kad pasigėręs triukšmavo, į policijos valdininką nukrei-
pė pistoletą, – 8 paromis arešto, ltn. B. Kaunecką už tai, kad kartu gėrė ir nesugebėjo 
nuraminti J. Dženkaičio, – 5 paromis arešto, o ltn. G. Ivanauską, kad iškviestas į 
įvykio vietą kaip įgulos budėtojas atsisakė pasakyti triukšmadarių pavardes ir rapor-
tu apie įvykį nepranešė įgulos viršininkui, – 8 paromis arešto487.

1930 m. balandžio mėn. Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyrius paragino 
pulko vadą sukurti pulko dainą, kurioje atsispindėtų jo žygiai ir istorija488. Tačiau 
pulke gebančių parašyti tokiai dainai žodžius neatsirado, be to, pulko vadovybė 

482 III karo apygardos štabo 1930-01-17 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 135, l. 15.
483 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulko 1930 m. užsiėmimų su štabo karininkais 
planas. Ten pat, l. 3.
484 Slaptas 8 p. p. vado 1930-04-14 raportas III karo apygardos viršininkui. Ten pat, b. 137, l. 6.
485 Slaptas 8 p. p. vado 1930-08-14 raportas III karo apygardos viršininkui. Ten pat, l. 24.
486 Slaptas 8 p. p. vado 1930-08-22 raštas Šiaulių kriminalinės policijos I rajono viršininkui. 
Ten pat, l. 31.
487 Įsakymas Trečiai karo apygardai Nr. 13. 1930-05-10. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 281, l. 13.
488 Vyriausiojo štabo Spaudos ir švietimo skyriaus 1930-04-15 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, f. 521, 
ap. 1, b. 118, l. 6.
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neturėjo ir pažįstamų poetų, kurie tai galėjo padaryti489. Tada Spaudos ir švietimo 
skyriaus prašymu žodžius pulko dainai parašė poetas Petras Vaičiūnas (žr. 6 priedą). 
      Birželio 30 d. apygardos viršininkas pulkui nurodė atlikti šių objektų rekog-
noskuotę:

 � Mūšos upės iki Pamūšio dvaro (pulko vadas tai padaryti pavedė kpt.  
G. Songinui); 

 � kelio Reivyčiai–Mažeikiai–Viekšniai–Papilė–Kuršėnai–Šiauliai (pavesta  
J. Pranculiui);

 � kelio Kriukai–Pašvitinys–Linkuva–Pakruojis–Radviliškis (pavesta vyr. ltn. 
 J. Memėnui); 

 � kelio Joniškis–Lygumai–Radviliškis (pavesta ltn. J. Dženkaičiui);
 � kelio Žeimelis–Linkuva (pavesta ltn. V. Abramikui);
 � kelio Šiauliai–Joniškis iki Latvijos sienos (pavesta ltn. A. Ivanauskui). 

Darbai turėjo būti atlikti iki spalio pabaigos490.
Be to, visiems kulkosvaidžių kuopų karininkams buvo įsakyta dalyvauti šaudy-

mo pratybose Varėnos poligone491. Vykdant šį nurodymą, liepos pabaigoje į Varėnos 

489 8 p. p. vado 1930-04-19 raštas Vyr. štabo Spaudos ir švietimo skyriui. Ten pat, l. 9.
490 III karo apygardos štabo 1930-06-20 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 132, l. 15.
491 III karo apygardos štabo viršininko 1930-07-16 raštas 7 ir 8 pėst. pulkų vadams ir Atskiros 
artilerijos grupės vadui. Ten pat, l. 37.

Aštuntojo pėstininkų pulko kuopos rajonas Gaižiūnų poligone. 1932 m.  (LCVA)
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poligoną išvyko 6 karininkai, 138 kareiviai ir gurguolė, traukiama 18 arklių492.
1930 m. liepos 4 d. pasikeitė apygardos viršininkai. Plk. Oskaras Urbonas apy-

gardos viršininko pareigas perdavė plk. Edvardui Adamkavičiui493.
1930-ieji Lietuvoje buvo paskelbti Vytauto Didžiojo metais, todėl pulkas daly-

vavo įvairiuose renginiuose Vytauto Didžiojo 500 mirties metinėms paminėti. Lie-
pos 31 d. į Šiaulius buvo atneštas po visą Lietuvą keliaujantis jo portretas. Portretą 
sutiko visas pulkas. 18.30 val. prie Tilžės viešbučio įrengtų vartų buvo pastatyta 
Mokomosios kuopos garbės sargyba. 4 pulko kuopos išrikiuotos abipus gatvės nuo 
vartų iki pat Vilniaus medžio turgaus aikštės. Paskui garbės sargyba ir šios kuopos 
lydėjo paveikslą iki Gubernijos kareivinių. Čia buvo išrikiuoti visi likę padaliniai 
ir orkestras. Atvežtas paveikslas garbės sargybos ir orkestro palydėtas į pulko štabą. 
Visai nakčiai prie paveikslo buvo pastatyta garbės sargyba. Kitą dieną 7.30 val. pa-
veikslas apkeliavo visą išrikiuotą pulką ir grojant jo orkestrui buvo išlydėtas iš Šiau-
lių494. Rugsėjo 5 d. pulko rinktinė kuopa, vadovaujama pulko vado padėjėjo mjr.  
A. Makulavičiaus, rugsėjo 7–8 d. dalyvavo Kaune vykusiose Vytauto Didžiojo 500 
mirties metinių iškilmėse495.

Vytauto Didžiojo mirties jubiliejus iškilmingai paminėtas ir pulke: spalio 25 d. 
7 val. buvo iškeltos vėliavos, 10 val. Petro ir Povilo bažnyčioje, dalyvaujant visiems 
laisviems nuo tarnybos pulko kariams, buvo laikomos iškilmingos mišios. Po pamal-
dų nužygiuota į kapines, kur Mokomajai kuopai saliutuojant buvo pagerbti žuvę dėl 
nepriklausomybės kariai. 14 val. pulko kariai susirinko Mokomosios kuopos salėje, 
čia, dalyvaujant pulko vadui, kpt. S. Baltrimas perskaitė paskaitą apie Vytauto Di-
džiojo darbus, žygius ir nuopelnus Lietuvai496.

Vytauto Didžiojo 500 mirties metinių proga grupė pulko karininkų buvo apdo-
vanoti: Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio ordinu – mjr. A. Purpetris, Vytauto Didžio-
jo 5-ojo laipsnio ordinu – kpt. J. Sauka, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
5-ojo laipsnio ordinu – vyresnieji leitenantai J. Memėnas ir A. Stankus, Vytauto 
Didžiojo ordino 3-iojo laipsnio medaliu – viršilos Jonas Kotleris, Vincas Petraitis, 
Juozas Stancelis, Petras Jonaitis, Juozas Brazinskas, Antanas Pupkus, Leonas Pabrė-
ža, Adomas Maminskas, Adolfas Preibis, vyresnieji puskarininkiai – Jonas Legauda 
ir Augustas Kniukšta, civilis tarnautojas Vincas Matulaitis497.

1930 m. rugsėjo 24–30 d. pulkas dalyvavo kariuomenės manevruose Alytaus 

492 6 p. p. 1930-07-18 raštas Vyr. štabo valdybos IV skyriaus viršininkui. Ten pat, l. 38.
493 Įsakymas Trečiai karo apygardai Nr. 18. 1930-07-04. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 281, l. 18.
494 Liepimas 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 26. 1930-08-31. Ten pat, f. 521, 
ap. 1, b. 114, l. 32-33.
495 Įsakymas 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 248. 1930-09-05. Ten pat, b. 
121, l. 161.
496 Liepimas 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 39. 1930-10-25. Ten pat, b. 114, 
l. 40 a. p. 
497 Įsakymas kariuomenei Nr. 47. 1930 m. rugsėjo 5 d.
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rajone498. Šį kartą iš jo karių buvo suformuotas tik manevrinis batalionas, kuris, kaip 
ir 3-iasis batalionas, buvo įtrauktas į Devintojo pėstininkų pulko, vadovaujamo plk. 
P. Jurgaičio, sudėtį499. 

Spalio 6 d. buvo sudaryta naujai rengiamų grandinių komanda ir jos viršininku 
paskirtas kpt. G. Songinas500, o spalio 25 d. tarnauti į pulką vėl buvo atsiųstas nema-
žas būrelis Karo mokyklą baigusių leitenantų: Petras Šapronas, Ernestas Bliudnikas, 
Petras Nazaras, Albinas Karalius, Antanas Oželis, Jurgis Pavinkšnis, Petras Zabloc-
kis, Bronius Aušrotas, Jonas Matulis, Vladas Ginevičius ir Feliksas Eidimtas501.

1930 m. lapkričio mėn. kariuomenės vadovybė, matyt, po keleto patikrinimų, 
padarė išvadą, kad karinių dalių karininkai prastai išmano sunkiųjų kulkosvaidžių 
šaudymo techniką ir naudojimo taktiką, todėl karo apygardos viršininkas įsakė vi-
siems divizijos karininkams organizuoti mokymus502. Vykdant nurodymą visiems 
pulko karininkams buvo organizuoti sunkiųjų kulkosvaidžių šaudymo ir takti-
kos mokymai. Paskaitos ir pratybos vyko 1–2 kartus per savaitę, jas vedė 1-osios 
ir 2-osios kulkosvaidžių kuopų vadai503. Pažymėtina, kad kulkosvaidininkų rengi-
mas buvo sunkus ir kruopštus darbas. Kad tinkamai kulkosvaidininkai atliktų savo 
pareigas, pavyzdžiui, tiksliai nurodytų ir greitai surastų taikinį ir taisyklingai į jį 
nusitaikytų, reikėjo ilgai praktikuotis lauke. Žiema tam visiškai netiko: šaltis, blogas 
oras, sniegu padengti laukai buvo gana rimtos kliūtys, trukdžiusios šiuos veiksmus 
taisyklingai ir visa apimtimi atlikti, todėl pulko karininkai sukūrė originalią kulkos-
vaidininkų taikytojų rengimo žiemos metu metodiką. Nuo 1934 m. žiemos pulko 
kulkosvaidininkų kuopose rengiant taikytojus pradėta naudoti lenta, pastatoma no-
rimu atstumu, kurioje buvo nupiešiamas vaizdas su įvairiose vietose išmėtytais tai-
kiniais – krūtinės figūromis. Kulkosvaidžio grupės vadas, pateikdamas informaciją 
apie pavaizduotus daiktus, nurodydavo taikinį. Taikytojas, atpasakodamas informa-
ciją apie vietos ypatumus, rasdavo taikinį ir nusitaikydavo. Po to būdavo imituoja-
mas šaudymas. Naudojantis šiuo metodu pratybas vedančiam karininkui buvo labai 
patogu kontroliuoti kulkosvaidininkų veiksmus504.

1931 m. sausio pradžioje prie Aukštųjų Vytauto Didžiojo kursų buvo įsteigti  
pulko vadų padėjėjų ir bataliono vadų 4 mėn. trukmės kursai. Į juos buvo įtrauktas 
ir pulko vado padėjėjas mjr. A. Makulavičius bei bataliono vadas mjr. B. Nama-

498 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 164, l. 172. 
499 III karo apygardos štabo 1930-09-17 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 132, l. 55.
500 Liepimas 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 36. 1930-10-02. Ten pat, b. 114, 
l. 38.
501 Įsakymas kariuomenei Nr. 54, 1930 m. spalio 25 d.
502 Slaptas III karo apygardos štabo viršininko 1931 m. vasario 6 d. raštas 7 ir 8 pulkų vadams. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 143, l. 1.
503 Slaptas 8 p. p. vado plk. A. Liutermozos 1931-02-10 raportas III karo apygardos viršininkui. 
Ten pat, l. 2.
504 Bernst. Kulkosvaidininkų rengimas. Karys, 1934, Nr. 9, p. 175–176.
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juška505. Pulko vadas norėjo, kad į kursus būtų pasiųstas ir kpt. J. Pranculis, tačiau 
Vyriausiojo štabo viršininkas nesutiko506. 

Karveliai kaip ryšio priemonė buvo naudojami nuo viduramžių, taip pat vė-
liau – per Pirmąjį pasaulinį karą ir po jo. Lietuvos kariuomenėje pirmąjį karvelyną 
1923 m. įsteigė Šarvuočių rinktinės leitenantas Vladas Ivanauskas. V. Ivanauskas 
ne tik savo lėšomis jį pastatė, bet ir daugiau kaip trejus metus išlaikė. Tik 1926 m. 
jis gavo pirmąjį avansą lesalui pirkti. Apie 70 karvelių kpt. V. Ivanauskas dovanojo 
Krašto apsaugos ministerijai. Nuo tada kariuomenėje buvo įsteigtas karo pašto kar-
velynas507.

Kada karvelynas buvo įsteigtas Aštuntajame pėstininkų pulke, duomenų rasti 
nepavyko. Matyt, karvelynai Lietuvos kariuomenės dalyse buvo steigiami antrojo 
dešimtmečio pabaigoje arba pirmaisiais ketvirtojo dešimtmečio metais, nes 1930 m. 

505 Generalinio štabo valdybos III skyriaus viršininko 1930-02-26 aplinkraštis. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 131, l. 27; Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 7. 1931-01-07. 
Ten pat, b. 139, l. 7 a. p.
506 Slaptas III karo apygardos štabo viršininko 1930-12-22 raštas. Ten pat, b. 132, l. 80.
507 Kisielius A. Pašto balandžiai Lietuvoje iki 1940 m., http://www.pigeons.lt/karo-balandziai/
pasto-balandziai-lietuvoje-iki-1940-m-2/ [žr. 2020-02-29]

Gabenami pašto karveliai. Balčiūno nuotrauka (Karys, 1931, Nr. 45, p. 902)
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gegužės pabaigoje buvo priimtas Karo ryšių karvelių įstatymas508. Lietuvos kariuo-
menėje 1931 m. kovo 31 d. Vyriausiojo štabo Generalinio štabo valdyba karvelynus 
susistemino, nustatė jų dislokacijos vietas ir suskirstė kategorijomis. Aštuntojo pėsti-
ninkų pulko karvelynui buvo suteiktas vietinio karvelyno 21 numeris, D kategorija 
ir patvirtinta dislokacijos vieta Šiauliuose509. 

Plačiau apie pulko karvelyno veiklą sužinome iš 1933 m. ataskaitos III pėsti-
ninkų divizijos štabo viršininkui. 1933 m. spalio mėn. pulkas turėjo 20 senų pašto 
karvelių ir 52 jauniklius. Karveliai buvo treniruojami skraidyti šiomis kryptimis:

Kauno centrinio karvelyno – Kėdainių kryptimi, jaunikliai – iki Šeduvos;
Kauno Aukštosios Panemunės – Šeduvos kryptimi (jaunikliai);
Panevėžio – Šeduvos kryptimi (jaunikliai);
Tauragės – nuo Tauragės iki Šiaulių, jaunikliai – iki 30 km nuo Šiaulių;
Raseinių – Tauragės kryptimi, jaunikliai – iki 30 km nuo Šiaulių;
Klaipėdos – Plungės kryptimi, jaunikliai – iki Kuršėnų;
Mažeikių – Tryškių kryptimi, jaunikliai – iki Kuršėnų510.
Dresuodamas karvelius, ypač jaunus, pulkas patyrė nuostolių, nes dalis jų negrį-

žo į karvelyną. Pavyzdžiui, 1938 m. gegužės mėn. dingo net 7 dresuojami karveliai 
ir buvo išbraukti iš pulko karvelyno ir maistpinigių, kurie sudarė tik 2 ct dienai, 
sąrašų 511.

1934 m. sausio mėn. III pėstininkų divizijos štabo viršininkas atsiuntė pulkui 
smulkią instrukciją, kaip treniruoti karvelius. Karvelių dresavimo kursas buvo su-
skirstytas į 3 metų ciklą. Trečiaisiais metais dresuotas karvelis jau turėjo skristi III 
pėstininkų divizijos teritorijoje bet kuria kryptimi, kurių svarbiausios buvo iki Vo-
kietijos ir Latvijos sienos512.

1939 m. rugpjūčio mėn. pulkas turėjo 80 dresuotų ir 20 jauniklių karvelių. 
Šiaurės vakarų kryptimi 23 karveliai buvo išdresuoti nuskristi 100 km, vakarų kryp-
timi 21 karvelis – 125 km513.

1931 m. balandžio 15 d. prie Vytauto Didžiojo karininkų kursų buvo įsteig-
ti Priešcheminės apsaugos karininkų kursai šios specialybės instruktoriams rengti. 
Aštuntajam pėstininkų pulkui juose buvo skirta 1 vieta514. Į kursus buvo pasiųstas 
kpt. J. Frankas515. Nuo birželio 1 d. tokie kursai organizuoti puskarininkiams. Į juos 

508 Karo ryšių karvelių įstatymas. Vyriausybės žinios, 1930, Nr. 329, p. 1.
509 Slaptas asmeniškas KAM Vyriausiojo štabo Generalinio štabo valdybos 1931-03-31 raštas Nr. 
46257. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 143, l. 9.
510 Slaptas 1933-10-21 raštas III PD štabo viršininkui. Ten pat, b. 162, l. 53.
511 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 153. 1938-05-31. Ten pat, 
b. 251, l. 234.
512 Slaptas operatyvinis 1934-01-19 III PD štabo viršininko raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 178, l. 6.
513 Slaptai. Šiaulių vietinio karvelyno žinios. 1939 m. rugpjūčio 1 d. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 550, 
l. 35.
514 Slaptas 1931 m. vasario 17 d. įsakymas kariuomenei Nr. 3. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 141, l. 5.
515 KAM Ginklavimo valdybos 1931-04-11 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 143, l. 10.
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buvo pasiųsti pulko liktiniai vyr. puskarininkiai Albinas Arlauskas, Juozas Karnu-
ševičius, Vladas Toliušis ir Adomas Grybas516. Šie kursai vyko ir vėliau. Į antruosius 
karininkų kursus buvo pasiųstas pulko ltn. J. Balandis517.

Deja, pulkui kartais tekdavo ir labai nemalonios užduotys, pavyzdžiui, siųsti 
karių komandas teismo sprendimu skirtų mirties bausmių vykdyti. Mirties baus-
mės vykdymas buvo karinės administracijos kompetencijos sritis, nes dažniausiai 
ją skirdavo karo teismai. Procesas neviešas, todėl dažniausiai mirties bausmė buvo 
įvykdoma naktį arba anksti ryte. Jei ji buvo skirta kariui, egzekucijoje dalyvaudavo 
karo komendantas, kalėjimo viršininkas, dalyvaujančio dalinio karininkas ir kariai 
vykdytojai, karo medikas ir karo kapelionas. Bausmės vykdytojai iškasdavo duobę, 
pastatydavo medinį stulpą, prie kurio turėjo būti pririšamos arba prirakinamos nu-
teistojo kojos ir už nugaros sudėtos rankos. Pasmerktas myriop karys galėjo vilkėti 
uniformą, bet be skiriamųjų ženklų. Šią žeminančią uniformos detalių ir ženklų 
nuplėšimo procedūrą atlikdavo aukštesnį laipsnį turintis karininkas. Prieš egzekuciją 
buvo perskaitomas teismo sprendimas, pasmerktajam suteikiamas paskutinis žodis 
ir užrišamos akys. Po karininko signalo švilpuku, mosto kardu, rankos pakėlimo 
arba komandos „Vykdyt!“ į jį vienu metu šaudavo penki kareiviai, bausmės vykdyto-
jai: du taikydavo į galvą, trys – į širdį. Mirties nuosprendį paskirti kariai įvykdydavo 
nuo pradžios iki pabaigos – nuo duobės iškasimo iki užkasimo518.

Tokių užduočių teko ir pulkui, tik duomenų apie jas išliko labai nedaug. Kaip 
jau minėta, pulko kariams galbūt teko sušaudyti kelis mirties bausme nuteistus Tau-
ragės sukilimo dalyvius. Iš išlikusių dokumentų sužinoma, kad 1931 m. liepos 20 
d. pulko karių grupei, vadovaujamai karininko, 4 val. ryte teko dalyvauti sušaudant 
mirties bausme nuteistus 4 plėšikus519. Matyt, dėl to jokių problemų nekilo, nes 
sušaudymo komandai vadovavęs kpt. J. Frankas raportavo, kad 4 val. 35 min. teis-
mo nuosprendis buvo įvykdytas520. Egzekuciją, mirties nuosprendį sušaudant, pulko 
kariai (karininkas ir 18 kareivių) įvykdė ir 1934 m. rugsėjo 4 d. 4 val. ryte521. Buvo 
ir dar keletas atvejų, kai pulko kariams teko nemaloni, karių psichiką neigiamai 
veikianti pareiga įvykdyti griežčiausius teismo sprendimus.

1931 m. gegužės 2 d. pulką tikrino III pėstininkų divizijos vadas. Tikrinami 
pulko karininkai ir kareiviai pasirodė tikrai gerai, tačiau viską sugadino štabo kari-
ninkai, kurie, divizijos vadui sukomandavus „Ramiai!“, ir toliau sukinėjosi, trepsėjo, 

516 8 p. p. vado 1931-05-29 raštas ginklavimo viršininkui. Ten pat, l. 27.
517 Slaptas Ginklavimo valdybos 1931-10-29 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, l. 62.
518 Stoliarovas A. Lietuvos Respublikos karinė justicija 1919–1940 m., Kaunas, 2014, p. 269–
270.  
519 Labai skubus, slaptas Šiaulių apskrities teismo valstybės gynėjo 1931-07-18 raštas 8 p. p. 
vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 143, l. 38.
520 Kpt. J. Franko 1931-07-20 raportas pulko vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 143, l. 39.
521 Slaptas, skubus Šiaulių apskrities apygardos teismo prokuroro 1934-09-03 raštas 8 p. p. vadui. 
Ten pat, b. 178, l. 47.
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mosavo rankomis. Divizijos vadas pulko vadui įsakė kaltininkus nubausti522. 
Gerai pulkas buvo įvertintas per tų pačių metų rudenį vykusį patikrinimą. Ru-

deninis patikrinimas nuo pavasarinio skyrėsi tuo, kad, be patikrinimo rikiuotėje, 
viso pulko teritorijos ir patalpų apžiūros, pulkui buvo nurodyta atlikti pratimą „Ba-
talionas puolime“. Nors jį atlikus divizijos vadas pareiškė kelias pastabas, galutinė 
išvada nebuvo bloga: „Bendrai imant, pratimai buvo atlikti labai tvarkingai ir gerai ir 
parodė, kad nemažai darbo padėta tiek viršininkų, tiek valdinių.“ Gerai buvo įvertin-
tas ir kareivių individualus pasirengimas523.

Puskarininkiams rengti, vadovaujant Mokomosios kuopos vadui kpt. S. Baltri-
mui, buvo įrengta fortifikacijos aikštelė: sekimo vieta, šaulio, lengvojo ir sunkiojo 
kulkosvaidžio apkasai, įvairios kliūtys, slėptuvė nuo nuodingųjų dujų. Joje buvo 
galima praktiškai susipažinti su įrenginių konstrukcija, parodyta, kaip atliekami ap-
kasų sutvirtinimo, kliūčių statymo ir kiti darbai. Buvo parengtas ir kiekvieno įren-
ginio detalus aprašymas. Tai, be abejo, palengvino karių mokymo supažindinant su 
fortifikacijos įrenginiais procesą524.

Nuo 1931 m. gegužės 8 d. Šiaulių įgulos viršininko įsakymu pulkui buvo paves-
ta Zokniuose besikuriančios aviacijos eskadrilės turto apsauga525, todėl teko padidin-
ti sargybų skaičių.

Pulkas gana gerai jautėsi dislokuotas Šiauliuose, palaikė ryšius su miesto orga-
nizacijomis ir visuomene. Štai 1931 m. gegužę pulke net tris kartus buvo surengti  
šaudymai šratais į taikinius. Juose dalyvavo gimnazijos V, VI ir VII klasių moki-
niai526. Tais pačiais metais į pulką buvo atvykęs ir Joniškio gimnazijos direktorius, 
mokytojai su mokiniais. Moksleiviai stebėjo rikiuotės pratybas, jiems buvo parody-
tos pulko patalpos, ginklai. Lankytojai buvo pavaišinti kareiviškais pietumis, po to 
išvyko apžiūrėti Zoknių aerodromo527 ir kt. 

Šiaulių visuomenei koncertuoti pradėjo dar 1931 m. sausio mėn. įkurtas pulko 
karių choras, vadovaujamas kapelmeisterio B. Jonušo, kurį sudarė apie 80 karių528.

Pulke buvo švenčiamos ir Joninės. Iš 1931 m. „Kario“ publikacijų sužinome, 
kad Joninių išvakarėse 21.30 val. kariai su liepsnojančiais deglais atžygiavo į rikiuo-
tės aikštę, kur prie laužų buvo susirinkę muzikantai, kariai ir karininkai su šeimo-
mis, vyko tautiniai šokiai, žaidimai, buvo leidžiamos raketos. Kariai linksminosi iki 
23.30 val., po to dainuodami liaudies dainas grįžo į kareivines529.

1931 m. birželio 8 d. pulko vadas plk. A. Liutermoza išvyko į stažuotę užsienyje. 

522 Slaptas įsakymas III PD Nr. 1. 1931-05-13. Ten pat, b. 141, l. 8 a. p.
523 Slaptas įsakymas Trečiajai pėstininkų divizijai Nr. 3. 1931-10-09. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 
300, l. 1–2.
524 Bernst. 8 p. K. K. Vaidato pulkas. Karys, 1931, Nr. 32, p. 643.
525 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 8. 1931-05-08. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 139, l. 200 a p.  
526 Tūlas Matas. 8 p. K. K. Vaidato pulkas. Karys, 1931, Nr. 23, p. 462.
527 Mūšos Šlaitas. Moksleiviai 8 pėst. pulke. Karys, 1931, Nr. 28, p. 563.
528 Mūšos Šlaitas. 8 pėst. K. K. Vaidato pulkas. Karys, 1931 Nr. 5, p. 92.
529 Mūšos Šlaitas. 8 pėst. K. K. Vaidato pulkas. Karys, 1931 Nr. 28, p. 563.
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Laikinai pulko vado pareigas eiti buvo pavesta pulko vado padėjėjui mjr. A. Purpet-
riui530. Liepos 1 d. iš stažuotės grįžęs plk. A. Liutermoza toliau ėjo savo pareigas531.

Rugpjūčio 19 d. I pėstininkų divizijos štabas pulko vadui pranešė, kad rugsėjo 
17–20 d. Šiauliuose lankysis pakviesta Vokietijos kariuomenės delegacija. Jos suti-
kimo ir Lietuvos kariuomenės galimybių demonstravimo ceremonijoje buvo įsakyta 
pasirengti atlikti puolimo, gynybos, pasitinkamųjų ir stabdomųjų kautynių, taip 
pat atsitraukimo veiksmus. Batalionas turėjo, dalyvaujant artilerijos baterijai, atlikti 
numatytus pratimus. Divizijos vadas pulko vadui įsakė parengti pratimo atlikimo 
programą ir iki rugpjūčio 23 d. atsiųsti jam tvirtinti. Informuota, kad svečiai į Šiau-
lius atvyks rugsėjo 17 d. lydimi gen. št. plk. Kazio Škirpos532.

Pulko karininkai, vykdydami nurodymą, parengė rugsėjo 18 d. numatyto atlikti 
pratimo „Batalionas avangarde“ (bataliono pasitinkamosios kautynės) ir rugsėjo 19 
d. pratimo „Batalionas puolant“ scenarijus533. Kadangi buvo gerai pasirengta, viskas 
vyko sklandžiai ir vokiečiams paliko gerą įspūdį.

1931 m. rugsėjo 15 d. į pulką iš Karo mokyklos dviem mėnesiams stažuotis 
buvo atsiųsti 75 kariūnai aspirantai, tad vadovybei iškilo galvosūkis, kur juos ap-
gyvendinti, nes pulko kariai jau ir taip gyveno gana ankštai. Neradus kitos išeities, 
nuspręsta vieną kuopą kareivių, iki dalis jų rudenį bus išleisti į atsargą, apgyvendinti 

530 Įsakymas 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 159. 1931-06-08. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 139, l. 241.  
531 Įsakymas 8-am Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 182. 1931-07-01. Ten pat, l. 277.  
532 Slaptas I PD štabo 1931-08-19 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 143, l. 40.
533 Slaptas 8 p. p. vado 1931-08-22 raštas III PD štabo viršininkui. Ten pat, l. 41.

Lietuvių ir vokiečių karininkai pasibaigus parodomiesiems manevrams. 1930 m. (LCVA)
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palapinėse, o kareivines užleisti kariūnams aspirantams534.
1932 m. sausio 25 d. pulke įsteigtuose liktinių puskarininkių kursuose 30 lik-

tinių pradėjo mokytis, pasirengę išeiti 1-osios gimnazijos klasės kursą. Spalio mėn. 
buvo įsteigti vėlesnės tarnybos liktinių puskarininkių ir viršilų žinių suvienodinimo 
kursai. Juose pamokos vyko kasdien nuo 8 iki 14 val. Programą sudarė karybos ir 
bendrojo lavinimo dalykai535.

Kariams ir puskarininkiams skaityti paskaitų buvo kviečiami ne tik pulko kari-
ninkai, bet ir apskritai įdomūs žmonės, keliautojai. Antai 1933 m. spalio 23 d. pul-
ko kariams paskaitą skaitė iš tolimos ketverių metų kelionės grįžęs žurnalistas Matas 
Šalčius. Prelegentas, iliustruodamas faktus kelionėje patirtais įspūdžiais, pavyzdžiais, 
supažindino juos su nepažįstamų, egzotiškų kraštų kultūra, gamta, žmonių gyve-
nimo sąlygomis ir t. t. Paskaitą pradėjo nuo Kauno, toliau pasakodamas keliavo 
per Prūsiją, Dancigą, Vokietiją, Čekoslovakiją, Balkanų valstybes, Graikiją, perėjo 

534 Slaptas III PD štabo 1931-09-12 raštas 8 p. p. vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 143, l. 46; Slaptas 
įsakymas 8-ajam Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 2. 1931-10-12. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 
141, l. 30.
535 Beržas. 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1932, Nr. 8, p. 162; Bernst. 8 pėst. K. K. Vaidoto 
pulkas. Karys, 1933, Nr. 3, p. 66.

Vokiečių generalinio štabo karininkų apsilankymo proga Aštuntajame pėstininkų pulke Šiauliuose 
surengtas pobūvis. 1930 m. (LCVA)
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Stažuotę pulke atliekantys Karo mokyklos kariūnai su būrio vadu ir kuopos liktiniais 
puskarininkiais (Karys, 1984, Nr. 9, p. 389)

Viršilos ir liktiniai puskarininkiai klasėje. 1932 m. (LCVA)
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Arabiją, Egiptą, Persiją, Indiją, Kiniją, Japoniją ir kitus tolimosios Azijos kraštus. 
Kareiviai ypač susidomėję klausėsi apie neįprastas gamtos sąlygas, keistus, visiškai 
svetimus lietuviams, iš dalies juokingus papročius. Spalio 24 d. M. Šalčius atskirai 
šia tema skaitydamas paskaitą liktiniams puskarininkiams turėjo progą plačiau pa-
pasakoti apie tų kraštų politinį ir ekonominį gyvenimą536.

1932 m. gegužės 22 d. baigiančių tarnybą kareivių batalionas atliko pėsčiąjį žygį 
iki Rėkyvos ežero ir atgal. Žygio metu buvo tikrinama, kaip kareiviams tinka nešio-
jama avalynė. Padaryta išvada, kad ji parinkta tinkamai, nes beveik nebuvo kareivių, 
kuriems batai būtų nutrynę kojas537. 

Panašus žygis buvo surengtas ir 1933 m. vasario 9 d. Šį kartą pulko jaunų karių 
batalionas ir Mokomoji kuopa leidosi į dienos žygį. Kariai žygiavo keliu Šiauliai–Jo-
niškis iki Lūpaičių ir atgal. 27 km žygis buvo gana sunkus, nes teko žygiuoti slidžiu 
žiemos keliu538.

1934 m. gegužės 9 d. 1-asis pulko batalionas atliko 20 km naktinį žygį. Jis pra-
sidėjo 20 val. ir truko 4,5 valandos. Žygio metu jokių incidentų nebuvo, nutrintų 
kojų nepastebėta539.

1938 m. sausio 31 d. pulko 2-asis batalionas atliko sunkų 32 km žiemos žygį ke-

536 Bernst. Grįžusiojo iš tolimųjų kraštų paskaita kariams. Karys, 1933, Nr. 44, p. 893.
537 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1932, Nr. 23, p. 463.
538 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1933, Nr. 8, p. 161.
539 Bernst. Kuo gyvena vaidotininkai. Karys, 1934, Nr. 20, p. 395.

Mokomoji kuopa ryte, pasirengusi eiti į užsiėmimus (Karys, 1934, Nr. 29, p. 574)
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liu Varniai–Tverai. Kelias buvo siauras, labai duobėtas, slidus, vietomis taip užpus-
tytas, kad teko stabdyti žygio dalyvius ir nuo jo kasti sniegą. Žygio metu dėl sumu-
šimų, nutrintų kojų, skausmo ir kitų priežasčių iš rikiuotės išėjo 11 kareivių. Arkliai 
dėl blogo kelio irgi labai pavargo. Batalionas judėjo 3–5 km per valandą greičiu540.

1932 m. gegužės 28 d. pradėjo mokytis eilinė Mokomosios kuopos laida. Tai, 
atrodytų, buvo gana įprasta, tačiau pirmą kartą pulko istorijoje visi į Mokomąją 
kuopą paskirti 82 kareiviai į ją pateko savo noru541.

Karių katalikų pamaldos vykdavo įgulos bažnyčioje, kuri nuo pulko dislokacijos 
vietos buvo gana toli (apie 4 km). Kai būdavo blogas oras arba kol kariai naujokai 
išmokdavo tinkamai žygiuoti, jos buvo laikomos pulke – Mokomosios kuopos sa-
lėje. Kad pamaldos būtų panašios į vykstančias bažnyčioje, 1932 m. vasarą pulkas 
įsigijo vargonėlius. Be to, iš Mokomosios kuopos kareivių būrelio sudarytas cho-
ras, vadovaujamas jaunesniojo puskarininkio, kuris buvo išmokęs religinių giesmių, 
ėmė jų metu giedoti542. Rudenį, kai pulke liktiniu liko tarnauti vyr. puskarininkis 
Gulbinskas, buvęs vargonininkas, pulko vado įsakymu nuo spalio 8 d. kiekvieną 
šeštadienį kareiviai komandomis buvo vedami į Mokomosios kuopos salę ir čia šis 
puskarininkis su pulko kapelionu mokė juos giedoti543.

Rugsėjo pabaigoje iš Kauno atvykusi komisija pulke atliko fizinės ištvermės pa-
tikrinimą. Buvo tikrinama po vieną bataliono kuopą – visi joje tarnaujantys eiliniai 
puskarininkiai ir karininkai. Pirmiausia buvo surengtas įtemptas 24 km žygis. Po jo 
kariai jautėsi neblogai. Nuovargio nebuvo matyti, jie liko energingi, pakilios nuo-
taikos. Nors kelias dėl lietaus žygiui nebuvo pats geriausias, vis dėlto per valandą 
kariai sugebėjo nužygiuoti apie 6 km. Po žygio (pusvalandį pailsėję) jie turėjo įveikti 
numatytas kliūtis.

Kai kurios jų buvo įveiktos labai sklandžiai. Be šių užduočių (žygio ir kliūčių 
įveikimo), dar buvo atliktas siųstų 7 km atstumu patrulių, kurie turėjo perduoti 
pranešimą žodžiu, efektyvumas544. Gaila, nepavyko rasti oficialaus įvertinimo, nes 
tokie patikrinimai vyko visose kariuomenės dalyse, ir būtų buvę įdomu palyginti su 
kitų pulkų įvertinimais, juo labiau kad nuo pavasario, nors gal kiek pavėlavus, tam 
buvo rengiamasi. Parengiamojo laikotarpio, suskirstyto į du etapus, tikslai buvo šie: 

1) išmokyti kiekvieną kareivį nekenkiant sveikatai sumaniai ir greitai atlikti tam 
tikrą užduotį;

2) išmokyti kareivius, taupant fizines jėgas, sutartinai dirbti atliekant tam tikrą 
uždavinį grupėmis ir komandomis.

24 km žygį reikėjo taip suplanuoti, kad kariai, atžygiavę prie tikslo, 30 min. 
pailsėję, galėtų kautis. Į 7 km žygį buvo išsiųsti 8 kareiviai – žvalgai, kurie greičiau-

540 1938 I. 31 d. atlikto žygio pastabos. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 265, l. 44.
541 Tūlas Matas. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1932, Nr. 24, p. 483.
542 Žigūnis A. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1932, Nr. 33, p. 662.
543 Žigūnis A. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1932, Nr. 42, p. 837.
544 Bernst. 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1932, Nr. 41, p. 816.
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siai ir trumpiausiu keliu, nugalėję visas kliūtis, ateitų į nurodytą vietą ir perteiktų 
pranešimo turinį. Jie dar buvo ir psichofiziologiškai tiriami. Visi kiti įprastu tempu 
turėjo ateiti į tą pačią vietą. Apie jų psichofiziologinę būseną buvo sprendžiama iš 
bendros išvaizdos. 

Žygio metu kariai turėjo nugalėti šias kliūtis: 
a) pereiti per 6 m ilgio, 30 cm storio ir 1,30 m aukštyje įtvirtintą lieptą (rąstą); 
b) užbėgti ant kalnelio ir nušokti nuo 2 m aukščio pylimo; 
c) peršokti per 1,25 m aukščio ir 40 cm pločio tvorelę; 
d) peršokti per 2 m aukščio tvorą; 
e) peršokti per 3 m pločio griovį; 
f ) nubėgus dar 30 m mesti į taikinį granatą. 
Pratimas buvo laikomas atliktu, jei karys, įveikdamas šias kliūtis, nenugriūva ir 

nepaliečia šautuvu žemės545. 

1932 m. rudenį pulko ryšininkams teko išmokti dresuoti ir naudoti ryšių šunis, 
nes taip buvo nuspręsta Lietuvos kariuomenės vadovybės. Tam jie buvo pradėti dre-
suoti centralizuotai, o rugsėjo 28 d. jau vyko parengtų ryšių šunų patikrinimas. Šia 
proga divizijos štabo viršininkas įsakė pulkų ryšių viršininkus komandiruoti į Ryšių 
batalioną ryšių šunų įgytų įgūdžių patikrinimo stebėti, kad galėtų padėti savo pulke 
įrengti šunides, susipažinti su šunų dresavimo programa ir šunų mokyklos tvarka, 

545 Kviklys V. 1932 m. kariuomenės fiziško patvarumo tikrinimas. Karys, 1932, Nr. 44, p. 866–868.

Kariai žygyje
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asmeniškai gauti patarimų šunų laikymo ir mokymo klausimais. Šią užduotį pulko 
vadas pavedė ltn. Sližauskui546. Išlikusiais duomenimis, 1935 m. pulke buvo 8 ryšių 
šunys – 7 seni, gerai išdresuoti, ir 1 jauniklis547, 1940 m. gegužės mėn. – 10 ryšių 
šunų548.

1933 m. sausio mėn. prie Vytauto Didžiojo karininkų kursų buvo organizuoti 6 
mėn. ryšių karininkų kursai. Į šiuos kursus pulkas pasiuntė leitenantus J. Memėną 
ir B. Kaunecką549.

1932 m. pabaigoje pulko rajone pradėta rengi 400 m ilgio šaudykla. Iki tol pul-
ko kariai šaudyti mokėsi už 8 km nuo savo teritorijos, prie Rėkyvos ežero. Šaudykla 
1933 m. buvo baigta įrengti, visus jos įrengimo darbus pulko kariai atliko savo jė-
gomis, todėl sutaupė nemažai lėšų. Kad šaudant kulkos neskrietų virš pylimų, buvo 
įrengtas specialus įrenginys, neleidžiantis per aukštai pakelti šautuvų vamzdžių. Dėl 
to šaudykla tapo ypač saugi550. 

Gubernijos karinis miestelis nuolat plėtėsi, išdygo nemažai naujų pastatų, tad 

546 III PD štabo viršininko 1932-09-21 raštas 8 p. p. vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 151, l. 50; 8 
p. p. vado nurodymas ltn. Sližauskui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 151, l. 51.
547 8-to p. K. K. Vaidoto pulko ryšių šunų žinios. 1935 m. gegužės 1 d. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 
194, l. 7.
548 8-to pėst. K. K. Vaidoto pulko Ryšių kuopos ryšio šunų sudėties žinios 1940 gegužės mėn. 1-ai 
dienai. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 550, l. 10.
549 6 p. p. vado 1933-01-07 raštas Vytauto Didžiojo karininkų kursų viršininkui. Ten pat, b. 
163, l. 27.
550 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1933, Nr. 8, p. 161; Vargutis. Vaidotiečiai baigia įsirengti 
šaudyklą. Karys, 1933, Nr. 30, p. 611–612.

Ryšių šunys (VDKM)
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Pulko kariai tvarko aplinką. Norvaišo nuotraukos (LCVA)
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reikėjo pasirūpinti ir jo aplinka. Pulko teritorijai sutvarkyti, apsodinti medžiais ir 
gėlėmis buvo sudaryta komisija, o jai vadovauti paskirtas mjr. G. Songinas. Mjr.  
G. Songinas komisijai vadovavo iki 1938 m. gegužės 30 d., iki jos pirmininku buvo 
paskirtas kpt. P. Juodis. Mjr. G. Songinui už gerą vadovavimą ir pulko teritorijos 
sutvarkymą pulko vadas pareiškė padėką551. 

Kaip matyti iš žinutės „Kario“ žurnale, jau 1933 m. pulko teritorija buvo puikiai 
sutvarkyta: „Kareivinių rajonas pavasarį atrodo kaip gėlynas. Tarp gėlynų išvedžiota 
daugybė žvyru nubarstytų takelių, kurių pakraščiai apsodinti dekoratyviniais medeliais. 
Rajone įrengtos teniso, kroketo ir kitokių žaidimų aikštės, kurios atliekamu laiku pilnos 
žaidžiančių karių. 

Civiliai asmenys, eidami pro kareivines, negali atsigrožėti ir stebisi, kaip iš balos 
padarė puikų rajoną. 

Visus darbus rajone pulkas atliko savo jėgomis.“552

 1932 m. rugsėjo 15 d. divizijos vadas turėjo išklausyti pulko kareivių skun-
dų, tačiau nė vienas nesiskundė553. 1932 m. pabaigoje–1933 m. pradžioje divizijos 
vadas plk. E. Adamkavičius tikrino, kaip divizijos dalys elgiasi paskelbus pavojų. 
Aštuntojo pėstininkų pulko patikrinimas vyko 1932 m. gruodžio 15 d. Įsakyme 
dėl pavojaus, kuris pulkui buvo įteiktas 6 val. 30 min., nurodyta pasirengti išvykti. 
Apie tai skubiai buvo pranešta pulko adjutantui ir vadui. 9 val. aikštėje jau buvo iš-
rikiuotas žygiui pasirengęs batalionas. Pasirengimas truko 2 val. 30 min., t. y. viskas 
buvo atlikta labai greitai, nes tokiam pasirengimui paprastai skiriamos 6–7 valan-
dos. Divizijos vadas netgi suabejojo, ar karinė vadovybė teisingai apskaičiavo tokiam 
išvykimui reikalingą laiką. Tačiau patikrinus išrikiuotą batalioną paaiškėjo, kad jis 
skubėdamas padarė daugybę klaidų. Nors buvo 7 laipsniai šalčio, dauguma kareivių 
nevilkėjo kailinių. Ne visi kareiviai turėjo pakaitinius baltinius, jų gertuvės buvo 
tuščios. Kareiviams nebuvo duota nei šovinių, nei granatų. Granatos buvo sukrau-
tos į vežimą, bet ten jų buvo per mažai – tik 40 proc. nustatytos normos. Maisto 
produktų paimta tik vienai dienai. Arkliams neparūpinta šieno, tik paaiškinta, kad 
planuojama pirkti vietoje, bet tam pinigų nepaimta. Bataliono karininkai, išskyrus 
bataliono vadą, nebuvo pasiėmę savo daiktų ir kt. Divizijos vadas konstatavo, kad 
nors batalionas žygiui pasirengė greitai, tačiau nelabai tinkamai. 

Panašių trūkumų nustatyta ir kitose dalyse, todėl divizijos vadas įsakė jų vadams 
skubiai peržiūrėti pasirengimo išvykti kilus pavojui planus, gerokai juos papildyti ir 
detalizuoti554.

1932 m. pulke vyko gana intensyvus kultūrinis gyvenimas. Švenčių, sukaktuvių 

551 Įsakymas 8-tam pėstininkų Kauno kunigaikščio pulkui Nr. 152. 1938-05-30. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 251, l. 232.
552 Vargutis. Iš balos padarė gražų rajoną. Karys, 1933, Nr. 23, p. 471.
553 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 3. 1932-10-11. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 317, l. 7.
554 Slaptas įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 2. 1933-02-14. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 161, l. 
17–18.
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ir švietimo tema buvo surengta 13, o žemės ūkio klausimais 12 paskaitų. Jas skaitė 
pulko karininkai, žemės ūkio klausimais – Šiaulių rajono žemdirbių atstovai. Paskai-
tose, išskyrus išimtinius atvejus, visada dalyvaudavo visas pulkas.

1932 m. pulko kariai žiūrėjo 14 spektaklių, tarp jų – visus sezono repertuaro 
premjerinius pastatymus: „Užtvanka“, ,,Teismo klaida“, „Dvylika brolių juodvar-
nių“, „Pavyduoliai!“ ir „Naujieji žmonės“. Valstybės teatro Šiaulių skyrius bilietus 
kariams pardavė su nuolaida (vidutiniškai 40 ct pigiau). Jiems nemokamai buvo pa-
rodyti 8 kino filmai, o kitų bilietams pritaikyta 75 proc. nuolaida. Į meno, kultūros 
ir pramonės įstaigas buvo surengtos 4 ekskursijos555.

Rugsėjo 24–25 d. pulkas iškilmingai minėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio 550-ąsias mirties metines. Rugsėjo 24 d. 16.45 val. Mokomoji kuopa su 
orkestru, lydimi visuomenės organizacijų atstovų, karių kapinėse pagerbė žuvusiųjų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atminimą. Paskui Mokomoji kuopa su orkestru ir 
visuomenės organizacijų atstovais žygiavo Šiaulių gatvėmis.

Rugsėjo 25 d. 9 val. miesto turgavietėje buvo iškilmingai iškelta tautinė vėliava, 
9.30 val. įgulos bažnyčioje pulkas dalyvavo pamaldose. 14 val. Mokomosios kuopos 
salėje pulko kareiviams j. ltn. E. Bliudnikas perskaitė paskaitą apie Lietuvos didįjį 
kunigaikštį Kęstutį. 17 val. turgaus aikštėje iškilmingai, dalyvaujant 4-ajai kuopai ir 
pulko orkestrui, buvo nuleista tautinė vėliava556.

1933 m. kovo 3 d. divizijos vado inspekcinis patikrinimas vyko sklandžiai. Divi-
zijos vadas pareiškė tik kelias nereikšmingas pastabas, tiesa, kiek daugiau priekaištų 
sulaukė pulko ligoninė, kurioje trūko baldų, prastai buvo įrengta vonia, ligoniams 
ruošiamas maistas buvo blogas. Viena divizijos vado pastaba, ko gero, buvo labai 
taikli. Jis pastebėjo, kad ant kareivinių sienų nėra jokių paveikslų, šūkių, kurie, be 
abejo, beveik visada suteikia jaukumo557. Į šią pastabą buvo atsižvelgta, ir kareivinės 
tapo jaukesnės.

1933 m. liepos 9 d. 2-asis pulko batalionas iki rugpjūčio 30 d. buvo išsiųstas į 
Klaipėdos kraštą išvykusio į poligoną Septintojo pėstininkų pulko, vykdžiusio ap-
saugos funkcijas, pakeisti. Kartu su batalionu į Klaipėdą išvyko ir pulko vadas558. Ši 
neįprasta užduotis pulkui buvo pavesta, nes Vyriausiojo štabo viršininkas Septin-
tajam pėstininkų pulkui įsakė beveik dviem mėnesiams vykti į Gaižiūnų poligoną 
privalomų pratimų atlikti.

Gavęs užduotį vykti į Klaipėdos kraštą, pulko vadas turėjo spręsti problemą: 
daug pulko kareivių buvo išsiųsti į Gaižiūnų poligoną trianguliacijos darbų dirbti, 
be to, pulkas saugojo ir Zoknių aerodromą, todėl visoms užduotoms atlikti trūko 

555 Bernst. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1933, Nr. 3, p. 66; J. Š. Dešimt vaidinimų 
kariuomenei. Karys, 1933, Nr. 22, p. 452.
556 Liepimas 8-am pėst. Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 30. 1932-09-23. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 114, l. 88.
557 Slaptas įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 3. 1933-03-15. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 337, l. 
7–9.
558 Slaptas įsakymas kariuomenei Nr. 9. 1933 m. gruodžio 20 d. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 161, l. 101.
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kareivių. Pulko vadui teko kreiptis į divizijos vadą, kad iš Gaižiūnų poligono 31 
kareivis būtų grąžintas atgal559.

Vykti į Klaipėdą turėjo suvestinis batalionas. Į jį buvo paskirtos 1-oji, 3-ioji 
ir 6-oji kuopos, kulkosvaidžių grupės, suformuotos iš 1-osios ir 2-osios kulkosvai-
džių kuopų, atrinkus patyrusius kareivius. Vadovauti batalionui buvo paskirtas mjr.  
A. Purpetris560. 

Divizijos štabas šiai užduočiai atlikti parengė 8 pėst. pulkui Klaipėdos krašto įgu-
lose vidaus, įgulos ir apsaugos tarnybas iš 7 pėst. pulko priimti nurodymus. Vadovau-
damiesi šiuo dokumentu galime įsivaizduoti, kaip pulkas vykdė Klaipėdos krašto 
apsaugos užduotį. Į Klaipėdos kraštą išvyko Aštuntojo pėstininkų pulko batalionas, 
sudarytas iš trijų kuopų ir 2 kulkosvaidininkų grupių. 2 bataliono kuopos ir kulkos-
vaidininkų grupė turėjo vykti į Klaipėdą, viena kuopa ir kulkosvaidininkų grupė – į 
Macikų dvarą ir Šilutę. Plk. A. Liutermoza su Klaipėdos krašto apsaugai skirtais pa-

559 8 p. p. vado 1933-06-20 raportas III PD vadui. Ten pat, b. 162, l. 28.
560 8 p. K. K. Vaidato pulko daliniams vykimui į Klaipėdos kraštą užimti vidaus, įgulos ir apsaugos 
tarnybas įsakymas. Ten pat, l. 35.

Kareivinės (Karys, 1939, Nr. 29, p. 867)
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daliniais ir pulko orkestru iš Šiaulių išvyko liepos 9 d. 4 val. ryte. Iki Klaipėdos vykta 
žygio tvarka maršrutu Šiauliai–Kuršėnai–Telšiai–Plungė–Kretinga–Klaipėda. Žygio 
metu pulkas nakvojo Kuršėnuose, Tryškių rajone, Telšiuose, Plungėje ir Kretingo-
je. Telšiuose ir Kretingoje batalionas buvo sustojęs dienos poilsio. Jo 1-oji kuopa, 
vykusi į Macikus ir Šilutę, nuo Klaipėdos ir bataliono kulkosvaidininkai iš Šiaulių 
važiavo traukiniu. Pulko ir bataliono vadai į Klaipėdą atvyko viena diena anksčiau, 
t. y. liepos 16 d., kad susipažintų su padėtimi, o batalionas ten atžygiavo liepos 17 d. 
Klaipėdos įgulos viršininku nuo liepos 17 d. buvo paskirtas Aštuntojo pulko vadas 
plk. A. Liutermoza.

Plk. A. Liutermozos vadovaujamiems kariams atvykus į Klaipėdą, Septintojo 
pėstininkų pulko vadas, supažindinęs Aštuntojo pėstininkų pulko vadą su Klaipėdos 
įgulos viršininko pareigomis ir uždaviniais, sargybų išdėstymo schema ir Septintojo 
pėstininkų pulko padaliniais, liepos 17 d. išvyko į Gaižiūnų poligoną561. Nors nau-
joje nepažįstamoje vietoje eiti sargybą bataliono kariams ir karininkams buvo kiek 
neįprasta, incidentų ar nenumatytų įvykių nepasitaikė. Septintojo pėstininkų pul-
ko padaliniams grįžus į Klaipėdą, Aštuntojo pėstininkų pulko batalionas kartu su  

561 8 pėst. pulkui Klaipėdos krašto įgulose vidaus, įgulos ir apsaugos tarnybas iš 7 pėst. pulko 
priimti nurodymai. Ten pat, l. 33–34.

LCVA, f. 511, ap. 1, b. 382, l. 7
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pulko orkestru į Šiaulius grįžo rugpjūčio 30 d. 7 val.562 
1934 m. kovo 20 d. divizijos vadas gen. ltn. Edvardas Adamkavičius tikrino 

pulko pasirengimą išvykti paskelbus pavojų ir ar padarytos išvados dėl 1932 m. 
tikrinimo metu pastebėtų klaidų. Buvo patikrintas vienas pulko batalionas. Įsaky-
mas dėl pavojaus paskelbimo batalionui buvo įteiktas 6 val. 15 min. Batalionas buvo 
pasirengęs išvykti 9 val. 30 min. ir gavo įsakymą vykti į Gubernijos geležinkelio stotį 
ir krauti savo mantą į traukinį. Batalionas 9 val. 55 min. atvyko į stotį ir jau 10 val. 
40 min. buvo pasirengęs važiuoti į paskirties vietą. Sąstatas išvyko, po to vėl grįžo 
į stotį, o batalionas gavo įsakymą išsilaipinti iš traukinio. Tokiu būdu jis pasirengė 
žygiui per 3 val. 15 min., žygiavo į stotį 25 min., sukrovė karinį turtą į vagonus per 
45 min., iš traukinio išsilaipino per 10 min. Bataliono veiksmai buvo įvertinti gerai, 
kareiviai buvo tinkamai aprengti ir apginkluoti, pasiėmė visą reikalingą įrangą ir 
turtą. Maisto buvo paimta 4 dienoms, lauko virtuvės parengtos, tinkamai pakrauta 
į traukinį bataliono gurguolė.

Apskritai batalionas buvo įvertintas teigiamai, bet divizijos vadas pastebėjo ir 
trūkumų ir į juos atkreipė dėmesį: 3-iosios ir 5-osios kuopos kareiviai negavo pus-
ryčių, kuopų vadai net kelis kartus tikrino jų sudėtį, nors oras buvo šiltas, kai ku-
rie kareiviai vilkėjo kailinius. Kadangi gurguolės vežikai buvo nepratę vesti arklių į 
vagonus, aišku, tai darant pastebėta klaidų. Tačiau šios klaidos, palyginti su tomis, 
kurios buvo padarytos 1932 m., buvo neesminės563.

1934 m. balandžio mėn. keletas pulko karininkų buvo perkelti į kitus dalinius. 
1934 m. balandžio 7 d. atkūrus Šeštąjį pėstininkų pulką ir jam perdavus vieną Sep-
tintojo pėstininkų pulko batalioną, o Septintajam pėstininkų pulkui pavedus bata-
lioną formuoti iš naujo, iš Aštuntojo pėstininkų pulko į Septintąjį buvo perkelti kpt. 
Jonas Memėnas, leitenantai Vytautas Narkevičius ir Sergiejus Paulavičius564. Pulką 
paliko ir kpt. Stasys Baltrimas. Jis buvo paskirtas 3-iosios atskirosios pėstininkų kuo-
pos, formuojamos Šilutėje, vadu565. Į formuojamą atskirąją kuopą Šilutėje taip pat 
buvo perkelti keletas pulko kareivių, tarp jų – 6 kulkosvaidininkai (2 puskarininkiai 
ir 4 parengti taikytojai)566. 

Be to, atkūrus Šeštąjį pėstininkų pulką, Aštuntojo pėstininkų pulko orkestrui 
kurį laiką teko groti atliepiant ir Septintojo pėstininkų pulko poreikius, nes jis, 
perdavęs savo orkestrą Šeštajam pėstininkų pulkui, kurį laiką savo neturėjo, todėl 
1934 m. gegužės 22 d. III pėstininkų divizijos vado sprendimu prireikus į Septintąjį 
pėstininkų pulką turėjo būti siunčiamas Šeštojo arba Aštuntojo pėstininkų pulko 
orkestras567.

562 Plk. A. Liutermozos 1933-08-30 raportas III PD vadui. Ten pat, l. 46.
563 Slaptas III PD vado 1934-03-26 raštas Generalinio štabo valdybos viršininkui. Ten pat, b. 178, 
l. 17–19.
564 Vyriausiojo štabo Rikiuotės skyriaus viršininko 1934-03-15 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, l. 13.
565 III PD štabo viršininko 1934-03-16 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, l. 16.
566 III PD štabo viršininko 1934-10-04 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, l. 51.
567 1934-05-22 III PD štabo viršininko raštas. Ten pat, b. 177, l. 96.
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1934 m. birželio viduryje III pėstininkų divizijos vadas patvirtino Klaipėdos 
krašto saugumui laiduoti direktyvos dalinį pakeitimą ir papildymą. Jame jau buvo 
suformuluoti uždaviniai ir Aštuntajam pėstininkų pulkui. Prireikus Aštuntojo pės-
tininkų pulko vadas turėjo parengti neatidėliotinai išvykti 1 batalioną. Viena bata-
liono kuopa, sustiprinta sunkiųjų kulkosvaidžių būriu, turėjo būti parengta išvykti 
sunkvežimiais bet kuriuo paros metu, likusi jo dalis – gavusi įsakymą, per 4 valandas 
sukrauti turtą į geležinkelio vagonus. Tiesa, direktyvoje Aštuntajam pėstininkų pul-
kui taikyta tam tikra išlyga. Kadangi pulkas pagal etatus nebuvo visiškai sukomplek-
tuotas (trūko kareivių), jo vadui nurodyta „siekti, kad bataliono branduolio faktinis 
pajėgumas būtų artimas numatytam etatų pajėgumui“568.

Tačiau šis sprendimas, prireikus į Klaipėdos kraštą siųsti Aštuntojo pėstininkų 
pulko batalioną, lapkričio pabaigoje kiek pakito. Kaip matyti iš divizijos vado gen. 
ltn. E. Adamkavičiaus lapkričio 28 d. rašto Vyriausiojo štabo viršininkui, divizijos 
vadas pakeitė nuomonę, kad į Klaipėdos kraštą turi būti išsiųstas visas batalionas, 
nes tada labai sumažėtų Šiauliuose dislokuotos kariuomenės pajėgumas. Jis manė, 
kad, jei reikės, užteks į Tauragę, kurią specialiu traukiniu galima būtų pasiekti per 
5–6 valandas, pasiųsti vieną sustiprintą kuopą569. 

1934 m. liepos 20 d. pulkas šventė 15-ąsias įkūrimo metines. 8 val. 30 min. jo 
kariai įgulos bažnyčioje dalyvavo pamaldose. Po pamaldų visi buvo nuvesti į kino 
teatrą, čia stebėjo juokdarių Pato ir Patašono pasirodymą, žiūrėjo garsinį filmą, kuris 
daugeliui kareivių buvo naujiena. 19 val. Gubernijoje, pulko rikiuotės aikštėje, buvo 
perskaityta paskaita apie svarbiausius pulko uždavinius, Nepriklausomybės kovas, 
kariuomenės ir Aštuntojo pėstininkų pulko kūrimosi ir raidos etapus, kovas ir per-
gales. Žuvę pulko kariai, orkestrui grojant gedulingą maršą, buvo pagerbti tylos 
minute. Vėliau pulko artistų mėgėjų kuopelė ten pat po atviru dangumi suvaidino 
spektaklį apie kovas su rusais ir lenkais „Už tėvynę kariausime“570.

Be to, šventės proga buvo išleistas jubiliejinis pulko istorijai skirtas leidinys „Pės-
tininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas 1919–1934“. Daugiausia triūso įdėju-
siems rengiant šį leidinį karo kapelionui V. Balandžiui ir leitenantams E. Bliudnikui 
ir P. Nazarui pulko vadas pareiškė padėką571.

1934 m. naktį iš birželio 6-osios į 7-ąją Kaune voldemarininkai sukėlė pučą, no-
rėdami į ministro pirmininko postą grąžinti prof. Augustiną Voldemarą. Prisiden-
giant mokomuoju aliarmu, karo aviacija, Šarvuočių rinktinė, Husarų ir Penktasis 
pėstininkų pulkai, dalis Antrojo pėstininkų pulko buvo apginkluoti ir išvesti į mies-
tą. Kariuomenė užėmė Vyriausiąjį štabą, centrinę telefono ir telegrafo stotį, paštą, 

568 Klaipėdos krašto saugumui laiduoti direktyvos (KA – III p. divizijos štabo Operacijų skyriaus 
1934 m. sausio 30 d. slaptas – operatyvinis raštas 1026 Ns) dalinis pakeitimas ir papildymas. Ten pat, 
f. 929, ap. 3, b. 832, l. 24–28.
569 Slaptas asmeniškas III PD vado 1934-11-28 raštas Vyriausiojo štabo viršininkui. Ten pat, l. 56.
570 Akinis P. Minėjome pulko šventę. Karys, 1934, Nr. 30, p. 605.
571 Įsakymas 8-am Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 45. 1935-02-14. LCVA, f. 521, ap. 1, 
b. 189, l. nenumeruotas.



163

geležinkelio stotį, apsupo Vidaus reikalų ministeriją, Valstybės saugumo departa-
mentą, policijos nuovadas, pastatė sargybinius ant tiltų, kiti patraukė prezidentūros 
link. Buvo suimtas ir atvežtas į Vyriausiąjį štabą Kauno miesto ir apskrities karo ko-
mendantas plk. Pranas Saladžius. Norėta suimti ir ministrą pirmininką Juozą Tūbe-
lį, bet šis spėjo išvažiuoti ir pasislėpti Kėdainiuose. Nepakluso pučistams tik Kauno 
policija ir Karo mokykla. Pagrindinės policijos pajėgos buvo mestos prezidentūrai 
ginti. Karo mokyklos viršininkas gen. ltn. Jonas Jackus su kariūnų daliniu atskubėjo 
prezidentui į pagalbą. Vyriausiojo štabo viršininkas gen. ltn. Petras Kubiliūnas, at-
vykęs pas prezidentą A. Smetoną, pareikalavo, kad būtų sudarytas naujas ministrų 
kabinetas ir jam pirmininkautų A. Voldemaras. Norėdamas laimėti laiko, A. Smeto-
na neatsikalbinėdamas sutiko sudaryti koalicinį ministrų kabinetą, kuriame būtų ir 
A. Voldemaras, bet, kai kareiviai grįžo į kareivines, savo pažado netesėjo. Buvo duoti 
nurodymai izoliuoti A. Voldemaro šalininkus visoje Lietuvoje.

Birželio 8 d. pulkas gavo slaptą įsakymą kariuomenei, kuriame bandyta paaiš-
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kinti susidariusią padėtį. Deja, iš įsakymo  mažai kas paaiškėjo. Jame pažymima, 
kad pučą įvykdė „keletas jaunų, nesuprantančių ką daro karininkų be savo tiesioginių 
viršininkų žinios ir net prieš viršininkų įsakymus“572.

Nors pulkas buvo toli nuo Kauno, pasirodo, jis su sukilimu buvo susijęs tie-
siogiai. Už dalyvavimą puče kariuomenės teismo sprendimu, pritaikius amnesti-
jos įstatymą, pulko jaunesnieji leitenantai Juozas Puodžiukas ir Pranas Petruliūnas 
buvo pašalinti iš kariuomenės ir išleisti į atsargą. Liepos 10 d. slaptame kariuomenės 
įsakyme nurodyta į karo kalėjimą pasiųsti keletą karininkų nuteistiesiems į pulką 
pristatyti. Ten pastarieji turėjo pateikti prašymus atleisti iš kariuomenės. Juos per 
36 valandas, sutvarkius reikiamus dokumentus, reikėjo išsiųsti vietovių, kurias pa-
sirinks gyventi, komendantų žinion. Kpt. Vincas Skaržinskas buvo pažemintas iki 
eilinio ir išleistas į atsargą. Pašalinimo iš kariuomenės procedūra buvo tokia pat, tik 
jo pasiimti į karo kalėjimą turėjo būti pasiųstas puskarininkis ir iš pulko nuteistasis 
paleistas vilkintis civiliniais drabužiais arba kario uniforma, nuo jos pašalinus visus 
skiriamuosius ženklus573. 

Nuslopinus sukilimą, kariuomenėje dar labiau suaktyvėjo bet kokių idėjų, prie-
šiškų tautininkų propaguojamoms, persekiojimas. Birželio 16 d. buvo gautas slaptas 
birželio 15 d. naujo, laikinai einančio Vyriausiojo štabo viršininko pareigas gen. ltn. 
Jono Jackaus aplinkraštis, kuriame jis, vertindamas birželio 7 d. įvykius, pateikė savo 
kariškos drausmės sampratą. Rašte išdėstytos generolo filosofinės nuostatos dėl bū-
tinybės karininkams ugdyti proto drausmę ir ištikimybę priesaikai ir aukščiausiajam 
viršininkui – „Tautos vadui“. Baigdamas Vyriausiojo štabo viršininkas įsakė dalių 
vadams ir įstaigų viršininkams padidinti budrumą siekiant išlaikyti rimtį ir tinkamą 
karių dvasią574.

Vyriausybės ir kariuomenės vadovybės siekis nuslėpti kuo daugiau pučo detalių 
ir jį sumenkinti tik sukėlė įvairiausių gandų. Matyt, šie gandai pasiekė tokį lygį, kad 
1934 m. birželio 26 d. krašto apsaugos ministras gen. ltn. Petras Šniukšta slaptame, 
skubiame įsakyme kariuomenei nurodė dalių vadams ir įstaigų viršininkams jiems 
pavaldiems karininkams ir puskarininkiams išaiškinti nepamatuotų gandų skleidi-
mo žalą ir imtis griežtų priemonių šių gandų plitimui pažaboti. Gandų tarp karių 
skleidėjus suimti ir iškvosti, siekiant išsiaiškinti jų skleidimo šaltinius, o sulaikytus 
civilius perduoti policijai575.

Vienas tokių gandų, matyt, turėjęs tikrai rimtą pagrindą. Pasirodė anoniminiai 
karininkų, kurie už pinigus teikia informaciją vidaus reikalų sistemos pareigūnams 
apie savo dalies karininkus ir padėtį daliniuose, sąrašai. Į šį reikalą teko įsikišti net 
vyriausybei. Vidaus reikalų ministras plk. Steponas Rusteika krašto apsaugos minis-
trui adresuotame slaptame rašte teisinosi, kad jis draudžiąs už pinigus iš karininkų 

572 Slaptas įsakymas kariuomenei Nr. 5. 1934 m. birželio 7 d. Ten pat, b. 176, l. 28.
573 Slaptas įsakymas kariuomenei Nr. 10. 1934 m. liepos 10 d. Ten pat, l. 37–38.
574 Slaptas Vyriausiojo štabo aplinkraštis Nr. 12. 1934 m. birželio 15 d. Ten pat, l. 31.
575 Slaptas, skubus įsakymas kariuomenei Nr. 9. 1934 m. birželio 26 d. Ten pat, l. 34.
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rinkti žinias, nes manąs, jog doras karininkas ir be pinigų privalo pranešti apie kitų 
asmenų nusikalstamą veiką576.

Rugpjūčio 1 d. ministro pirmininko J. Tūbelio įsakyme kariuomenei nurodyta 
klaidingai įtrauktus į Vidaus reikalų ministerijos agentų, kuriems už šią veiklą mo-
kama, sąrašą karininkus viešai reabilituoti, o tuos, kurie iš tikrųjų teikė informaciją 
už pinigus, perduoti karininkų garbės teismui577. Ar buvo tokių karininkų Aštunta-
jame pėstininkų pulke, duomenų rasti nepavyko.

Nors, atrodė, pulko karių gyvenimas grįžo į įprastą vagą, tačiau iš tikrųjų taip 
nebuvo. Voldemarininkų perversmo šešėlis ir toliau plito Lietuvos kariuomenėje. 
Kad suaktyvintų nepatenkintųjų esama tvarka sekimą, 1934 m. spalio 4 d. aplin-
kraščiu Vyriausiasis štabas nustatė specialią tvarką. Jame pabrėžiama, kad karinių da-
lių vadai ir įstaigų viršininkai patys turi organizuoti „priešvalstybinių gaivalų sekimą“ 
ir yra atsakingi už savo pavaldinių auklėjimą ir jų moralines savybes.

Dalių vadai ir įstaigų viršininkai visas surinktas žinias apie priešvalstybinę veiklą 
turėjo siųsti divizijos vadui arba tolygiam viršininkui, kuris, kritiškai jas įvertinęs, 
rengė mėnesio įvykių santrauką ir siuntė Generalinio štabo valdybos II skyriui. Be 
to, dalių vadai ir įstaigų viršininkai buvo įpareigoti skubiais ir ypatingais atvejais šią 
informaciją teikti ir divizijos vadui, ir Generalinio štabo valdybos II skyriaus virši-
ninkui578.

Visi šie įvykiai labai neigiamai paveikė pulką. Gana ilgai tarp kareivių ir vyres-
niųjų karininkų buvo jaučiama priešprieša. Pulke vyravo sekimo, nepasitikėjimo 
atmosfera, bet palaipsniui pulkas grįžo į normalų karišką gyvenimą.

Tomis įtemptomis dienomis pulke savo įgūdžius atnaujino 32 atsargos karinin-
kai. Pažymėtina, kad numatytai jų žinių atnaujinimo programai įvykiai Kaune jo-
kios įtakos neturėjo. Atsargos karininkai buvo supažindinti su naujais kariuomenės 
mokymo metodais, kautynių formomis, su naujų ginklų savybėmis ir kt. Mokymai 
parodė, kad teorinių žinių daugiau turi buvę kariūnai aspirantai, o praktinių – Ne-
priklausomybės kovose dalyvavę karininkai, kurių buvo pakviesti šeši. Tiesa, pul-
ko karininkai, vadovavę atsargos karių pratyboms, susidūrė su tam tikra problema. 
Kadangi pašaukti buvo net 32 atsargos karininkai, ne visiems jų pavyko sudaryti 
sąlygas pavadovauti būriams579.

1934 m. rugpjūčio 2 d. pulko vadas plk. Albertas Liutermoza buvo atleistas iš 
pareigų, o naujuoju pulko vadu paskirtas plk. Andrius Butkevičius580. Jis į pulką 
atvyko rugpjūčio 4 d. ir perėmė vadovavimą. Plk. A. Liutermoza buvo paskirtas ypa-
tingųjų reikalų karininku prie Vyriausiojo šabo viršininko581, o plk. A. Butkevičius 

576 Slapto vidaus reikalų ministro S. Rusteikos 1934-07-13 rašto krašto apsaugos ministrui 
nuorašas. Ten pat, l. 44.
577 Slaptas įsakymas kariuomenei Nr. 12. 1934 m. rugpjūčio 1 d. Ten pat, l. 42.
578 Slaptas Vyr. štabo 1934-10-04 aplinkraštis Nr. 17. Ten pat, b. 126, l. 113.
579 Slaptas 8 p. p. vado 1934-07-13 raštas III PD štabo viršininkui. Ten pat, b. 178, l. 37–38.
580 Įsakymas kariuomenei Nr. 73. 1934 m. rugpjūčio 8 d.
581 Įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 19 ns. 1934-08-06. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 370, l. 19.
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nuo rugpjūčio 4 d. – ir Šiaulių 
įgulos viršininku582.

Rugsėjo 8 d. Lietuvos ka-
riuomenėje buvo iškilmingai pa-
minėtas „Tautos vado“ Antano 
Smetonos 60-metis. Pulkas pre-
zidento gimtadienį šventė net 3 
dienas. Rugsėjo 7 d. Mokomo-
sios kuopos salėje pulko kariams 
buvo perskaityta Generalinio 
štabo valdybos Spaudos ir švie-
timo skyriaus parengta paskaita 
apie „Tautos vado“ nuopelnus. 
Rugsėjo 8 d. vyko pagrindinės 
iškilmės. 7 val. buvo iškeltos 
tautinės vėliavos, išstatyti Vyčio 
ženklai, prezidento portretai. 8 
val. dalyvaujant rinktinei pulko 
kuopai ir orkestrui prie Vilniaus 
ąžuolo vyko tautinės vėliavos 
pakėlimo ceremonija. Iškėlus 
vėliavą, kuopa ir orkestras, lydi-
mi visuomeninių organizacijų 

atstovų, nužygiavo prie Sukilėlių kalnelio, iš ten visi patraukė į įgulos bažnyčią, kur 
9 val. 30 min. prasidėjo pamaldos. Po pamaldų Šiaulių įgulos kariams ir jų šeimų 
nariams Liaudies namų salėje nemokamai buvo rodomas kino filmas. 16 val. Guber-
nijoje, Mokomosios kuopos salėje, buvo perskaityta tai progai pritaikyta paskaita.

Rugsėjo 9 d. 10 val. 30 min. Petro ir Povilo bažnyčioje vyko iškilmingos pamal-
dos583.

Rugpjūčio 15–16 d. vakarais Šiauliuose tarp lietuvių ir žydų jaunuolių kilo muš-
tynės, keletas jų buvo sužeisti, išdaužytos žydų darbininkų stovyklos. Nuogąstauta, 
kad muštynės pasikartos ir rugpjūčio 18 ir 19 d., todėl Šiaulių apskrities komen-
dantas kreipėsi į pulko vadą, prašydamas rugpjūčio 20–23 d. naktimis būti parengus 
po 3 patrulius, kurie, miesto policijos viršininkui paprašius, ateitų policininkams į 
pagalbą584. Matyt, patrulių kviesti neteko, nes apie tai nėra jokių duomenų. 

1934 m. rugsėjo–spalio mėn. į Lietuvos kariuomenę 3 savaitėms buvo šaukiami 
1906 m. gimę atsargos kariai kartoti kario rengimo kurso. Nuo rugsėjo 13 iki spa-
lio 3 d. į pulką buvo atsiųsti 438 atsargos kariai, nuo spalio 5 iki 25 d. – dar 372. 

582 Įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 20. 1934-08-20. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 174, l. 94 a. p.
583 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 16. 1934-09-05. Ten pat, l. 119.
584 Slaptas Šiaulių apskrities komendanto 1394-08-18 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 178, l. 44.

Plk. A. Butkevičius (Karys, 1939, Nr. 29, p. 839)
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Kursų metu buvo pakartoti teoriniai ir praktiniai klausimai apie grandies, skyriaus, 
kuopos veiksmus vykdant apsaugą, puolant, ginantis, atlikta gana daug šaudymo 
pratimų585.

Spalio 20–24 d. vyko pulko manevrai. Juose dalyvavo 1-asis batalionas, pašaukti 
pratimų atlikti atsargos ir beveik visi pulko kareiviai ir karininkai. Manevrai buvo 
įdomūs. Per penkias dienas batalionas atliko keletą pratimų: žygį su apsauga, artėjimo 
manevrą, puolimą ir grįžtamąjį žygį be apsaugos. Spalio 20 d. pulko orkestro palydė-
tas batalionas išžygiavo Kuršėnų kryptimi. Pusiaukelėje batalioną atakavo lėktuvas. 

585 Slaptas Vyriausiojo štabo viršininko 1934-08-18 aplinkraštis Nr. 14. Ten pat, b. 176, l. 47–48.

Šaudymas iš minosvaidžio (Karys,1940, Nr. 23)
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Nakvoti apsistojo Kuršėnų apylinkės dvaruose. Tą dieną batalionas nužygiavo 24 km. 
Spalio 21 d., turėdamas žinių, kad „priešas“ pastebėtas maždaug už 50 km, 6 

val. batalionas leidosi toliau Upynos kryptimi. 16 val. jis pasiekė Upynos miestelį ir 
Žeimovėnų dvare sustojo nakvoti. Spalio 22 d., remdamasis detalesnėmis žiniomis 
apie „priešo“ ginamą poziciją, 4 val. batalionas išžygiavo Luokės kryptimi. Auš-
tant pasiekė Luokės miestelį, čia prie bataliono prisijungė artilerijos baterija. Perėjęs 
miestelį batalionas išsiskleidė ir pradėjo artėti prie „priešo“. Artėjimą rėmė artilerija 
ir sunkieji kulkosvaidžiai. Priešlėktuvinę apsaugą užtikrino sunkiųjų kulkosvaidžių 
būriai. Apie 9 val. buvo sutiktos „priešo“ žvalgomosios ir apsaugos dalys. Sėkmingai 
jį stumiant, apie 11 val. buvo pasiekta pagrindinė pozicija. Veržimasis į „priešo“ 
pozicijas truko daugiau nei valandą. Po 12 val. „kautynės“ baigėsi. „Priešas“ buvo 
sumuštas. Pietauti ir nakvoti batalionas atvyko į Užvenčio dvarą. Spalio 23 d. 7 val. 
po sėkmingų „kautynių“ ir nakties poilsio jis patraukė Šiaulių link. 12 val. 15 min., 
išklausęs pulko vadovybės padėką ir palydėtas pulko orkestro, batalionas įžengė į 
savo nuolatinę būstinę. 

Šis žygis davė daug praktinės naudos, nes įgyta patirtis galėjo būti pritaikyta atei-
tyje. Visas penkias dienas batalionas žygiavo naujomis vietomis. Be Kuršėnų lygu-
mų, teko eiti miškingomis vietovėmis. Kariai pamatė prieš mėnesį visiškai sudegusį, 
lyg po karo sugriautą Luokės miestelį, Ventos vagą ir plačias, klampias jos pievas. Jie 
praplėtė savo akiratį, ėmė geriau suvokti realią padėtį586.

Didžiulis pašauktų kartoti pratimų karių skaičius dar labiau paaštrino ir taip 
pulke labai opią problemą – kareiviams skirtų patalpų trūkumą. Pulko kareivinėse, 
kurios buvo be jokių patogumų, buvo galima sutalpinti 630 kareivių, o teko apgy-
vendinti apie 1000. Kad galima būtų išspręsti šią problemą, medinės lovos buvo 
sustumiamos po dvi ir jose tekdavo miegoti 3 kareiviams, o metalinės statomos vie-
na ant kitos. Dėl vietos stokos nebuvo patalpų kareiviams mokyti, pulko skaityklai 
puskarininkiams įrengti ir valgyklos salės. Aišku, didesnio kareivių skaičiaus sutalpi-
nimas neigiamai atsiliepė ne tik jų savijautai, higienai, bet ir parengties rezultatams. 
Vasarą kareivių mokymai vykdavo lauke, bet rudens ir žiemos sąlygomis to daryti 
buvo neįmanoma, todėl juos teko mokyti tose pačiose ankštose kareivinėse, kuriose 
dėl oro trūkumo greitai pasidarydavo tvanku ir kareiviai būdavo apsnūdę. Dėl šių 
priežasčių pulko vadas plk. A. Butkevičius 1934 m. lapkričio mėn. kreipėsi į III pės-
tininkų divizijos vadą prašydamas pastatyti naujas kareivines nors vienai kuopai587.

Naujasis pulko vadas plk. A. Butkevičius, susipažinęs su puskarininkių rengi-
mo ir jų įgūdžių tobulinimo programomis, 1934 m. gruodžio 10 d. III pėstininkų 
divizijos štabo viršininkui pateikė savo siūlymus, kaip galima būtų tobulinti puska-
rininkių rengimą. Pasiūlymai įdomūs, todėl keletą jų pateiksime. Pirmiausia jis at-
kreipė dėmesį, kad Mokomojoje kuopoje neįmanoma parengti gerų puskarininkių. 

586 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 301. 1934-10-27. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 174, l. 265; Bernst. Vaidotininkai Žemaitijoje „kariavo“. Karys, 1934, Nr. 45, p. 938.
587 Plk. A. Butkevičiaus 1931-11-30 raportas III PD vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 178, l. 92.
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Jos kontingentas komplektuojamas po 3 savaičių nuo naujokų šaukimo ir mokslas 
tęsiasi 5 mėnesius. Plk. A. Butkevičiaus nuomone, per tokį laiką būsimi puskarinin-
kiai parengiami tik teoriškai, bet praktinių žinių jiems labai trūksta, todėl pasiūlė 
šaukimą į kariuomenę vykdyti tik pavasarį ir Mokomosios kuopos kursą pratęsti iki 
9 mėnesių, puskarininkių žinioms tobulinti prie divizijos štabo įsteigti 2–3 mėn. 
kursus, o liktinių puskarininkių tobulinimą palikti tokį, koks yra, kaip ir jiems ren-
giamus kasmetinius mokymus, bet prie Karo mokyklos ar kitur įsteigti 6–8 savaičių 
kursus ir tik juos sėkmingai baigusiems puskarininkiams suteikti aukštesnį laipsnį588. 

Šie siūlymai negalėjo būti įgyvendinti divizijos viršininko pagal jo kompetenciją, 
todėl, tikėtina, jie buvo persiųsti Vyriausiajam štabui, tačiau kokia buvo kariuo-
menės vadovybės reakcija, duomenų rasti nepavyko, nors iš dalies į juos, matyt, 
atsižvelgta, nes, kaip matyti iš 1936 m. birželio 8 d. pulko vado aplinkraščio, aukš-
tesnis laipsnis buvo suteikiamas tik sėkmingai baigusiems prie Mokomosios kuopos 
įsteigtus 2 mėn. ir 2 sav. kursus grandiniams589.

Liktinių puskarininkių kvalifikacijos kėlimo problema buvo galutinai išspręsta 
tik 1935 m. gruodžio mėn. Gruodžio 4 d. įsakymu kariuomenei buvo įsteigti nee-
tatiniai 5 mėnesių liktinių puskarininkių tobulinimo kursai. Įsakyme kariuomenei 
buvo pabrėžta:

„Būsiančiose kautynėse ištobulėjusių ginklų galinga ugnis privers kovotojus vietovėje 
plačiai skleistis, prisitaikyti. Kautynių eigoje kariuomenės daliniams vadovauti bus la-
bai sunku; aukštesnio vado valia ne visuomet jo vadovaujamus dalinius galės pasiekti. 
Be to, dabarties ginklams kautynėse vartoti ir valdyti, lygiai su tokiais priešo ginklais 
kovoti, reikia didelio pasirengimo ir patyrimo. Todėl ir kariuomenės liktinių puskari-
ninkių vaidmuo tiek būsiančiose kautynėse, tiek jau dabar taikos metu kariuomenės 
mokyme, nepaprastai išaugo ir susikomplikavo. Dėl čia suminėtų priežasčių liktinių 
puskarininkių karinio parengimo lygis turi būti aukštas. Šiam tikslui pasiekti steigiami 
pėstininkų, artilerijos ir kavalerijos liktiniams rikiuotės puskarininkiams ir viršiloms 
neetatiniai 5 mėnesių karinio tobulinimo kursai.“

Pėstininkų dalių puskarininkiams kursai buvo steigiami prie kiekvienos pėsti-
ninkų divizijos, prižiūrint divizijų vadams ir tiesiogiai divizijų štabų viršininkams590. 

Tačiau, be šių dalykų, pulkui vis dar tebebuvo aktuali kareivių elementaraus 
raštingumo problema. Į pulką tarnauti vis dar atvykdavo nemažai visiškų beraščių ir 
mažaraščių, todėl pirmiausia juos reikėjo išmokyti skaityti ir rašyti ir tuo pat metu 
rengti kaip karius. Iš 1934 m. pavasarinio šaukimo 347 naujokų 39 lietuviai buvo 
beraščiai, 59 mažaraščiai, taip pat beraščiai buvo 8 rusai, 2 žydai, 3 vokiečiai ir 1 to-
torius. Tačiau iš pašauktų kitataučių daugelis nemokėjo skaityti ir rašyti lietuviškai, 

588 Sumanymai bei pageidavimai puskarininkių parengimo ir tobulinimo klausimu. Ten pat, l. 
105–106.
589 8-to pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko aplinkraštis Nr. 3. 1936-06-08. Ten pat, 
b. 192, l. 43.
590 Įsakymas kariuomenei Nr. 92. 1935 m. gruodžio 4 d.
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nors savo gimtąja kalba visa tai gebėjo daryti. Todėl juos irgi buvo galima priskirti 
beraščiams, juk reikėjo mokyti lietuviškai skaityti ir rašyti591.  

1934 m. rugsėjo mėn. į pulką vėl atvyko didelė atsargos karių, pakviestų atnau-
jinti kario įgūdžių, partija. Šį kartą iš jų buvo sudarytas atsarginių batalionas. Jiems 
mokyti parengtą programą patvirtino divizijos vadas. Į programą buvo įtraukti visi 

kariui svarbiausi dalykai: šaudy-
mo teorija ir šaudymo iš šautuvų, 
lengvųjų ir sunkiųjų kulkosvai-
džių pratimai, žinios apie ginklus 
ir jų laikymą, statutų kartojimas, 
individualus kareivių mokymas, 
veiksmai grandies, skyriaus, bū-
rio, kuopos sudėtyje, rikiuotės 
pratimai ir kt.592

1934 m. pabaigoje naujasis 
Vyriausiojo štabo viršininkas gen. 
št. plk. Stasys Raštikis ypatingą 
dėmesį kreipė į karių fizinį lavini-
mą. Negalima sakyti, kad iki tol 
nebuvo skiriama dėmesio šiam 
svarbiam karių lavinimo barui, ta-
čiau S. Raštikis 1934 m. lapkričio 
28 d. aplinkraštyje kariuomenės 
daliniams konstatavo, kad kariuo-
menės fizinis lavinimas „pageidau-
tinos aukštumos dar nepasiekė“. 
Kad pagerintų fizinį rengimą, 
Vyriausiojo štabo viršininkas įsakė 

visiems karinių dalių vadams fizinio lavinimo vadovais skirti fizinio lavinimo kursus 
baigusius karininkus ir leisti jiems patiems pasirinkti savo padėjėjus, suvienodin-
ti mankštos metodus, dalių viršiloms, puskarininkiams ir grandiniams organizuoti 
mankštos mokymus. 1934–1935 m. žiemą organizuoti slidininkų grupes, joms va-
dovauti skirti karininkus, baigusius atitinkamus kursus593.

Vykdant Vyriausiojo štabo viršininko nurodymą buvo parengta pulko sportinin-
kų rengimo programa. Ją parengė leitenantai A. Karalius ir P. Grinevičius. Programa 
buvo suskirstyta į dvi dalis – vasaros ir žiemos laikotarpius. 

591 8 p. K. K. Vaidato pulko žinios apie 1934 m. pavasario šaukimo kareivių išsilavinimo laipsnį. 
LCVA, f. 521, ap. 1, b. 180, l. 27.
592 8 pėst. K. K. Vaidato pulko atsarginių batalionui mokyti programa. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 
378, l. 9–10.
593 Vyriausiojo štabo aplinkraštis Nr. 45. 1934-11-28. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 177, l. 189.

Gen. št. plk. S. Raštikis
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Žiemą ketinta tobulinti slidinėjimo, čiuožimo pačiūžomis, bėgimo, gimnastikos 
su įrankiais, lengvosios atletikos įgūdžius. Įdomu, kad buvo numatyta ir futbolo 
treniruočių, tiesa, pažymėta – kai leis oro sąlygos, taip pat paskaitų, skirtų žmogaus 
anatomijai ir fiziologijai bei sporto klausimams, ciklas.

Vasarą planuota kultivuoti lengvąją atletiką, futbolą, sportinį šaudymą, įrankių 
gimnastiką. Kad galima būtų pritraukti sportuoti kuo daugiau karininkų, liktinių 
puskarininkių ir kareivių, numatyta rengti karių tarpusavio rungtynes594.

Naujasis pulko vadas plk. Andrius Butkevičius atkreipė dėmesį į karininkų 
drausmę. Kaip minėta, karininkai ne visada laikėsi drausmės ir tvarkos, todėl 1934 
m. pabaigoje pasipylė pulko vado įsakymai dėl tarnybinių bausmių jiems skyrimo. 
Pavyzdžiui, 1934 m. lapkričio 28 d. kpt. J. Frankui už aplaidumą vedant Šiaulių 
berniukų gimnazijoje jaunimo kariško rengimo pamokas buvo pareikštas papeiki-
mas. Ryšių komandos ltn. B. Kauneckas už pasirodymą viešoje vietoje netvarkin-
ga uniforma buvo nubaustas 2 paromis namų arešto595, gruodžio 10 d. už piliečio 
įžeidimą veiksmu ltn. I. Jatulis – 4 paromis arešto areštinėje, už girtavimą 5-osios 
kuopos vadas ltn. A. Jokubaitis – 2 paromis namų arešto596. Gruodžio 31 d. kpt.  

594 Pulko sportininkų 1934 / 1935 m. paruošimo programa. Ten pat, l. 185–186.
595 Slaptas įsakymas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 3. 1934-11-28. 
Ten pat, b. 176, l. 80.
596 Slaptas įsakymas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 4. 1934-12-10. 
Ten pat, l. 83.

Pulko vadas plk. A. Butkevičius poligone. Bardišausko nuotrauka (LCVA)
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I. Povilavičiui už aplaidumą einant švietimo vadovo padėjėjo pareigas pareikštas 
papeikimas597.

Kaip jau minėta, pulke buvo mėgėjų, ypač tarp karininkų, išgerti, neretai gero-
kai padauginant. Kad būtų apriboti karininkų kontaktai su nepageidaujamų pažiū-
rų asmenimis ir išvengta restoranuose nemalonių incidentų dėl išgėrusių karininkų, 
1935 m. balandžio 13 d. Šiaulių karinės įgulos viršininkas, Aštuntojo pėstininkų 
pulko vadas plk. A. Butkevičius paskelbė sąrašą klubų, viešbučių, restoranų ir kavi-
nių, kur galėjo lankytis Šiaulių įgulos karininkai: 

I. Klubai: 
1. Piliečių klubas, Dariaus ir Girėno g. 117; 
2. Šaulių klubas, Dariaus ir Girėno g. 
II. Viešbučiai: 
1. „Berlin“, Vilniaus g. 150; 
2. „Kęstutis“, Dariaus ir Girėno g. 21; 
3. „Metropol“, Dariaus ir Girėno g. 117. 
III. Restoranai:
1. „Rambynas“, Aušros al. 52a; 
2. „Versal“, Vilniaus g. 150.
IV. Kavinės: 
1. Kavaliausko Fabijono, Vilniaus g. 170; 
2. Segalovo Giršos, Vilniaus g. 138; 
3. Milštino, Vilniaus g.;
4. „Florida“, Vilniaus g. 179;
5. Radviliškio, Pakapės ir Meškuičių pieno perdirbimo bendrovių užkandinė, 

Vilniaus g. 181;
6. Bubių pieninės užkandinė, Vilniaus ir Dvaro g. kampas.
V. Barai:
1. „Pilzeno“ baras, Vilniaus g. 132598.
1937 m. spalio 11 d. šis sąrašas buvo pakoreguotas. Iš jo buvo išbrauktas resto-

ranas „Rambynas“ ir Segalo Giršos bei Bubių pieninės užkandinė, o įtraukta kavinė 
„Viktorija“, Vilniaus g. 146, „Pilzeno“ baras pakeistas „Kunigaikščių“ baru599.

1935-ųjų pradžioje didelė grupė atsargos karių atvyko kartoti karinių pratimų. 
Per trumpą laiką, nepaisydami atšiaurių žiemos sąlygų – blogo oro ir šalčio, jie 
įvykdė didesnę programos dalį, taip pat atliko numatytus lauko pratimus. Prieš 
išvykdami vasario pradžioje dalyvavo manevruose, kur kovėsi „mėlynieji“ – at-

597 Slaptas įsakymas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 5. 1934-12-31. 
Ten pat, l. 93.
598 Strelcovas S. Kavinės, restoranai, barai Šiaulių karinės įgulos kontekste XX a. ketvirtajame 
dešimtmetyje. Acte humanitarica universitatis Saulensis, t. 15, 2012, p. 53–54.
599 Slaptas įsakymas 8-ajam Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 5. 1937-10-12. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 235, l. 93.
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sarginių batalionas – ir „raudonieji“ – tikrosios karo tarnybos kariai. Manevrai 
– puolimo išeities ribos užėmimas – prasidėjo dar su tamsa. Išaušus turėjo vykti 
puolimas. Be to, dar buvo planuojama atlikti bandomąjį pratimą – žiemą užsimas-
kuoti nuo lėktuvų. Užėmus puolimo išeities ribą, jau išaušus, lėktuvais bandyta 
išsiaiškinti „mėlynųjų“ pozicijas. Tačiau šie buvo taip gerai užsimaskavę, kad, net 
ir teisingai nustačius manevrų rajoną, žvalgybos iš oro metu „mėlynųjų“ nerasta, 
tad teko pakartotinai tikslintis, kuriame rajone manevruojama. Tik po to, nusi-
leidus gana žemai, iš lėktuvų buvo galima įžiūrėti kai kuriose vietose „mėlynųjų“ 
dalis, t. y. tik neužmaskuotus arklius ir prasčiau užsimaskavusius šaulius. Kita 
manevro dalis buvo įvykdyta sklandžiai. Vasario 6 d. atsargos kariai atsisveikino 
su pulko vadovybe ir grįžo į savo gyvenamąsias vietas, pasisėmę karybos žinių ir 
įgiję reikalingų įgūdžių. Tačiau į jų vietą buvo atsiųsta kita atsargos karių partija600.

Balandžio 12 d. pulke vyko ryšininkų surengtos lengvojo kabelio linijų tiesimo 
rungtynės. Jose rungėsi 3 grupės: 1 grupė – 1933 m. lapkričio 1 d. šaukimo ryšinin-
kai, 2 grupė – 1934 m. gegužės 1 d. šaukimo kareiviai – ir 3 grupė – 1934 m. lapkri-
čio 1 d. jaunieji šauktiniai. Sąlygos visoms trims grupėms buvo vienodos. Kiekvienai 
lengvojo kabelio grandžiai reikėjo nutiesti 2 km vienlaidę telefono liniją ir susisiekti 
su lauko telefono centrine stotimi. Greičiausiai liniją nutiesė, kaip ir tikėtasi, se-
niausio šaukimo ryšininkai (19 min. 55 sek.), antroje vietoje liko vidurinio šaukimo 
(21 min. 10 sek.), trečioje – jauni kareiviai (23 min. 45 sek.). Po to dar vyko greito, 
bet teisingo šifruoto telefonogramos teksto perdavimo ir priėmimo rungtis. Ir čia 
laimėjo seniausio šaukimo ryšininkų grandis. Bendri rungtynių rezultatai buvo gana 
geri, ypač turint galvoje, kad kariai į grandis buvo parinkti atsitiktinai, oro sąlygos – 

600 Bernst. Atsarginiai ir jų darbai. Karys, 1935, Nr. 7, p. 177.

Pulko karininkai 1935 m. (Karys, 1935, Nr. 29, p. 679)
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nepalankios (lietus ir vėjas), vietovė – raižyta601. 
1935 m. gegužės 25–26 d. kariuomenės vado S. Raštikio iniciatyva Šiauliuo-

se, kaip ir kituose kariniuose daliniuose, turėjo vykti Kariuomenės ir visuomenės 
suartėjimo šventė, nors oficialiai buvo paskelbta, kad jos iniciatoriai yra studentų 
atsargos karininkų korporacija „Ramovė“.

Pulko ir Šiaulių karinės įgulos vadovybė parengė tikrai gerą programą. Gegužės 
25 d. pulko vadas plk. A. Butkevičius Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklau-
somybės atvadavime, organizacijos Šiaulių skyriui įteikė vėliavą602. 14 val. visuose 
trijuose Šiaulių kino teatruose vyko nemokami kino seansai. 15 val. 30 min. Šiau-

lių miesto sode prasidėjo pulko orkestro koncertas. 17 val. 
orkestras, karių kuopa ir visuomenės organizacijų atstovai 
vyko į Šiaulių kapines pagerbti žuvusiųjų dėl nepriklauso-
mybės atminimo. Kapinėse pulko kapelionas kun. V. Ba-
landis aukojo mišias. Po pamaldų kalbas pasakė pulko karių 
vardu gydytojas plk. ltn. K. Domarkas, Šiaulių visuomenės 
vardu – mokyklų inspektorius Kazimieras Ubeika.

Gegužės 26 d. 7 val. visame mieste buvo iškeltos vėlia-
vos. 10 val. 30 min. Šiaulių parodos aikštėje kunigas Stanis-
lovas Sarapas, dalyvaujant pulko kariams ir visuomenės at-
stovams, laikė mišias. Pamaldose dalyvavo ir III pėstininkų 
divizijos vadas gen. št. plk. S. Pundzevičius. Po pamaldų pra-

sidėjo paradas. Paradą priėmė divizijos vadas. Po parado vyko pulko ir visuomeninių 
organizacijų žygis Vilniaus, Dariaus ir Girėno gatvėmis, Aušros alėja iki pulko štabo. 
Eiseną puošė vėliavos, plakatai. 16 val. pulko orkestras pradėjo groti senojoje turgavie-
tėje. Numatytu laiku visuomeninių organizacijų atstovai ir visi susirinkusieji nužygiavo 
į Gubernijos kareivinių rajoną, kur turėjo būti stebima parodomoji programa. 

Pirmiausia buvo parodyta karių mankšta, kaip tiesiama lauko telefono linija ir 
įrengiama centrinė telefono stotis, demonstruojami informacijos perdavimo prietai-
sais ir sutartiniais ženklais, ryšio palaikymo naudojant šunis ir karvelius veiksmai. 
Žiūrovams buvo pademonstruota, kaip kulkosvaidžių būrys skubiai rengiasi prieš-
lėktuvinei gynybai, būrio taktinė užduoti, tanketės įvairioms kliūtims įveikti, tech-
ninės lengvojo pabūklo „Oerlikon“ ir sunkiųjų kulkosvaidžių galimybės. Norintieji 
turėjo progą pašaudyti iš sunkiojo kulkosvaidžio ir šautuvų. Renginys baigėsi karei-
viško maisto ragavimu. Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventės renginiuose 
dalyvavo net 27 visuomeninių organizacijų atstovai603.

601 Br. K-as. Greito linijų tiesimo rungtynės. Karys, 1935, Nr. 18, p. 420.
602 Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, sąjunga buvo įkurta 
Šiauliuose 1933 m. birželio 24 d.
603 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 144. 1935-05-24. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 189, l. nenumeruotas; Kariuomenės su visuomene suartėjimo diena Šiauliuose. 1935 
m. gegužės 26 d. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 205, l. 8–9.

V. Balandis (LCVA)
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Birželio 26 d. buvo surengtas pirmasis mokomasis Šiaulių miesto ir Aštuntojo 
pėstininkų pulko įgulos aviacinis puolimas. 23 val. ėmė kaukti 2-osios kulkosvai-
džių kuopos ir miesto fabrikų sirenos, visur užgeso žiburiai. Pasigirdus sirenoms, 
kareivinėse kareiviai antklodėmis uždangstė langus ir pasiruošė naktiniam lėktuvų 
puolimui. 23 val. 10 min. iš Zoknių aerodromo pakilęs lėktuvas žvalgė miesto ir 
pulko rajoną. Šviesos maskuotė buvo įvertinta gerai604.

1935 m. rugpjūčio pradžioje į pulką 1,5 m. vadovavimo stažo įgyti buvo atsiųs-
tas III pėstininkų divizijos gen. št. mjr. Aleksandras Andriušaitis. Jis buvo paskirtas 
2-ojo bataliono vadu, o 2-ojo bataliono vadas plk. ltn. A. Makulavičius šiam laiko-
tarpiui perkeltas į pulko štabą605.

Nuo rugpjūčio 6 iki 15 d. pulko 4-oji kuopa buvo išsiųsta į Šilėnų kaimą (6 
km nuo Radviliškio) Zoknių aviacijos bazėje aikštės bomboms iš lėktuvų mėtyti 
įrengti606.

Šiaulių visuomenei labai gerai įvertinus pirmąją Kariuomenės ir visuomenės su-

604 A. J. Bandomasis naktinis Šiaulių miesto ir pulko oro puolimas. Karys, 1935, Nr. 27, p. 647.
605 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 36. 1937-02-04. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 232, l. nenumeruotas.
606 Bukelis P. Vaidotininkai Zoknių oro įgulai parengė aikštę bomboms mėtyti. Karys, 1935, Nr. 
33, p. 771.

 Pabūklas „Oerlikon“ 
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artėjimo šventę, tarsi jos tęsinys rugpjūčio 11 d. sporto aikštėje, Gubernijoje, buvo 
surengta vieša pulko gegužinė. Iliuminacijomis išpuoštoje aikštėje pasilinksminti 
atsilankė per 1000 žmonių. Pažymėtina, kad gegužinės organizatoriai siekė tam ti-
krų tikslų – atkreipti šiauliečių dėmesį į kariuomenės gyvenimą, draugiškumą, todėl 
buvo parengta atitinkama programa. Publikai buvo rodomas karių miklumas – gim-
nastikos pratimai, greitai ir praktiškai pastatomos palapinės ir t. t. Pulko šaudykloje 
leista šaudyti koviniais šoviniais ir šrapneliais. Be to, demonstruotos „kautynės“ ir 
įvykdytas uždavinys – būrys postovio užtvaroje. Žiūrovams leista prieiti prie vada-
vietės, kur viskas buvo smulkiai aiškinama. Kiekvienas galėjo pamatyti visas efekty-
viausias priemones ryšiui palaikyti: šunis, pašto karvelius, skydelius, optikos prietai-
sus, sutartinius ženklus, telefoną. Po gauto pranešimo, kad „priešas“ puola, žiūrovai 
matė ir atidžiai sekė „priešą“, kuris iš vienkiemio 1 km atstumu pradėjo puolimą. 
Artilerijos, vėliau kulkosvaidžių ir šautuvų ugnis vis tankėjo. Pasirodė „priešo“ tan-
ketės ir sparčiai artinosi jo būriai. Granatų ir durtuvų ataka... Tanketės, apšaudo-
mos ir apmėtomos granatomis, per kliūtis įvažiavo į apkasus, kur buvo įsitvirtinusi 
postovio apsaugos užtvara. Trimitas paskelbė kovos pabaigą. Po to išsirikiavę kovo-
tojai pražygiavo pro publiką, kuri rodė jiems savo dėkingumą. 20 val. aikštėje buvo 
bendras pulko karių vakarinis patikrinimas, po jo – šokiai. Per šokius dangų virš 
galvų raižė įvairiaspalvės raketos, griežė pulko dūdų orkestras. Buvo galima užkąsti 
bufete. Parodyta programa publika buvo nepaprastai patenkinta607.

Kariuomenės vadovybė nuo 1935 m. spalio 29 d. Septintojo pėstininkų Žemai-
čių kunigaikščio Butegeidžio pulkui įsakė formuoti naują batalioną Naumiestyje608. 
Bataliono formavimo pradžioje į pulką buvo perkelta kitų Lietuvos kariuomenės 
pulkų karių. Iš Aštuntojo pėstininkų pulko formuojamam batalionui buvo įsakyta 
perduoti 7-ąją kuopą. Deja, Aštuntojo pėstininkų pulko vadovybė pasielgė ne visai 
sąžiningai. Pirmiausia buvo atsiųsta ne visa kuopa – tik 79 kareiviai. 12 pėstininkų 
ir 5 kulkosvaidininkų, kurie buvo pasiųsti baigti Mokomosios komandos mokymo 
kurso, į sąrašus apskritai neįtraukė, nusprendusi pasilikti. Geriausi kuopos šautuvai 
buvo pakeisti blogesniais. Atsigabentos dujokaukės ir du arkliai buvo visai netinka-
mi. Žinoma, trūkumų turėjo ir kitų pulkų atsiųstos kuopos, tačiau ne tokių akivaiz-
džių. Dėl to Septintojo pėstininkų pulko vadas kreipėsi į divizijos vadą, prašydamas 
tarpininkauti, kad tie trūkumai būtų pašalinti609.

Kaip jau minėta, daugumą pulko renginių, žygių, švenčių lydėjo pulko orkestro 
garsai. Iki 1935 m. rudens kariuomenės orkestrai tvarkėsi savarankiškai ir priklausė 
nuo dalinio vado. 1935 m. spalio mėn. kariuomenės vadovybė atkreipė dėmesį, kad 
karinių orkestrų repertuarai nesuderinti, net oficialūs muzikos kūriniai nevienodai 
harmonizuoti ir instrumentuoti, o kai kurių viešai grojamų maršų lietuviškais pa-

607 Bukelis P. 8 p. p. gegužinė su kariška programa. Karys, 1935, Nr. 34, p. 793.
608 Slaptas įsakymas kariuomenei Nr. 20. 1934 m. lapkričio 8 d. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 176, l. 77.
609 Slaptas, asmeniškas Septintojo p. p. vado 1935-11-03 raportas III PD vadui. Ten pat, f. 511, 
ap. 1, b. 383, l. 66.
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vadinimais skiriasi melodijos, todėl karinės muzikos reikalais buvo pavesta rūpintis 
Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriui ir karinių orkestrų instruktoriumi 
paskirtas Karo muziejaus kapelmeisteris, Muzikos mokyklos dūdų orkestrų instru-
mentacijos klasės vedėjas Emerikas Gailevičius. Kadangi Spaudos ir švietimo skyriui 
šis darbo baras buvo naujas, skyriaus viršininkas kreipėsi į karinių dalių vadus, pra-
šydamas suteikti duomenų apie juose suburtus orkestrus610. 

Remiantis Aštuntojo pėstininkų pulko informacija galima pateikti gana išsamius 
duomenis apie jo orkestrą.

Kaip matyti iš archyvinės medžiagos, 1935 m. spalio mėn. pulko orkestras savo 
kapelmeisterio neturėjo. Pulko vadas buvo pateikęs prašymą divizijos vadui leisti 
priimti į kapelmeisterio pareigas Šiaulių berniukų gimnazijos muzikos mokytoją 
Petrą Armoną. Į orkestrą buvo suburti 38 muzikantai: 28 – etatiniai ir 10 – muzi-
kalių pulko karių. Etatiniai pulko muzikantai buvo 1 liktinis viršila, 1 liktinis vyr. 
puskarininkis, 5 civiliai tarnautojai, 12 būtinosios tarnybos kareivių ir 9 auklėtiniai: 
1 – 14 m., 2 – 16 m., 2 – 17 m., 2 – 20 m. ir 1 – 21 m. Iš jų 6 jau buvo išmokę groti 
įvairiais instrumentais, kiti dar mokėsi.

Orkestrą sudarė 3 fleitininkai, 1 obojininkas, 1 klarnetininkas „Es“, 4 klarneti-
ninkai „B“, 3 kornetininkai, 2 valtornininkai, 3 altininkai, 2 I tenorai, 3 II tenorai, 
1 baritonas, 2 trombonininkai, 3 bosistai „Es“, 2 bosistai „B“, 1 būgnininkas, gro-
jantis mažaisiais būgnais, 2 būgnininkai, grojantys dideliais būgnais, 2 lėkštininkai, 
3 trimitininkai.

Pulkas turėjo vieną 50 muzikos instrumentų, kurių dauguma buvo „Zinner-
man“ firmos gamybos, komplektą.

Orkestro repertuaras buvo gana platus. Muzikantai mokėjo groti 270 įvairiausių 
muzikos kūrinių, nes turėjo tiek komplektų natų. Iš jų 27 kūriniai buvo lietuvių 
kompozitorių (maršai, valsai, polkos ir kt.). Daugiausia pulko repertuare buvo tuo 
metu žinomų lietuvių autorių B. Jonušo, V. Visocko ir F. Valeikos kūrinių.

Kadangi kariniai orkestrai galėjo gauti pajamų grodami ne tik kariuomenės ren-
giniuose, 1935 m. Aštuntojo pėstininkų pulko orkestras buvo uždirbęs 13 740 litų, 
35 proc. jų buvo padalinti kapelmeisteriui ir muzikantams611.

Muzikantams veiklos tikrai netrūko, nes pulkas paprastai švęsdavo visas valstybi-
nes šventes, o 1935 m. lapkričio 8 d. krašto apsaugos ministras plk. Stasys Dirman-
tas nusprendė, kad kariuomenės įgulose privaloma savarankiškai organizuoti Vasa-
rio 16-osios šventimą, Tautos šventę (rugsėjo 8 d.) ir Kariuomenės dieną (lapkričio 
23 d.), taip pat Vilniaus pagrobimo (spalio 9 d.) ir Mirusiųjų atminimo (lapkričio 2 
d.) minėjimus612. Kitų švenčių šventimas buvo paliktas pulkų vadų nuožiūrai.

610 Spaudos ir švietimo skyriaus viršininko 1935-10-15 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, f. 521, ap. 1, 
b. 194, l. 37.
611 8 p. p. vado 1935-10-25 raštas Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus viršininkui. 
Ten pat, l. 34-36.
612 Įsakymas kariuomenei Nr. 83. 1935 m. lapkričio 8 d.
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1935 m. lapkričio pradžioje Aštuntojo pėstininkų pulko 2-asis batalionas buvo 
perdislokuotas į Varnius. Jis iki Telšių važiavo traukiniu, o iš ten, lietui lyjant, iki 
vakaro atžygiavo iki Varnių. Koks buvo karių nustebimas, kai, nepaisydami lietaus, 
rudens purvo ir nakties tamsos, vietos ir apylinkės gyventojai, gausiai susirinkę, jų 
laukė prie specialiai batalionui sutikti pastatytų ir gražiai išpuoštų vartų su užrašu 
„Sena Medininkų pilis sveikina atgimusios Lietuvos karius“. Valsčiaus viršaitis batalio-
ną pasitiko su duona ir druska. Mažas berniukas palinkėjo: „Linkiu brangiąją tėvynę 
galutinai išlaisvinti ir nuvesti mus į tėvų sostą – Vilnių.“ Po to kelerių metų mergaitė 
tautiniais drabužiais pulko vadui įteikė gyvų gėlių puokštę. Batalionas, žmonių mi-
nios lydimas ir barstomas gėlėmis, pasiekė savo būstinę. Visuomenė visus kareivius 
gausiai pavaišino papirosais, o karininkams suruošė vakarienę. Jos metu pats pulko 
vadas pristatė visiems batalioną. Buvo pasakyta daug turiningų ir gražių kalbų, per-
skaityta keletas sveikinimų613. 

Deja, bataliono karių gyvenimo sąlygos Varniuose buvo nekokios. Jo reikmėms 
skirtas rajonas buvo per mažas. Iš 11 ha žemės tik 6 ha buvo tinkami trobesiams sta-
tyti, daržams, pratybų aikštei ir kt. įrengti. Kiti 5 ha buvo užpelkėjusios žemės plo-
tas. Rajonas nenusausintas, todėl pavasarį, rudenį ir vasarą lietingesniu metu buvo 
šlapias ir klampus. Tinkamos pratybų aikštės nebuvo, nes esama, galinti sutalpinti 
vieną pratimų atlikti susirinkusią kuopą, buvo naudojama tik sausuoju metų laiku 
ir žiemą. Šaudyklos taip pat nebuvo, o dėl mažo batalionui skirto žemės ploto jos 
įrengti buvo neįmanoma. Net ir norint padidinti žemės sklypą, to padaryti nebūtų 

613 Na-ras. Varniškiai širdingai sutiko savąją kariuomenę. Kardas, 1935, Nr. 22, p. 502.

Įsakymas kariuomenei
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pavykę, nes aplink kareivines buvo užpelkėjusios žemės, per kurią tekėjo Varnės 
upelis, plotai.

Prasti buvo ir pulkui skirti pastatai. Kareivinėse mažiausiai 1 kuopai trūko pa-
talpų. Nebuvo prausyklų, valgyklos, klasės pamokoms, nes nerasta pastatų, kuriuos 
būtų galima pritaikyti šioms reikmėms. Šiltesniu oru kareiviai bėgdavo praustis į 
Varnės upelį, o lyjant ar orui atšalus – visai nesiprausdavo. Kadangi, kaip minėta, 
valgyklos nebuvo, kareiviai valgydavo kareivinėse sėdėdami ant lovų, nors tai neati-
tiko elementariausių sanitarinių reikalavimų.

Kareiviai gyveno labai ankštai. Įmanoma buvo sutalpinti tik lovas. Stalams, suo-
lams, šautuvų piramidėms, kabykloms vietos paprasčiausiai neliko. Vienintelė di-
desnė patalpa buvo ir klasė, ir kino salė, ir skaitykla. 

Viename mūriniame pastate dėl 1,5 m storio sienų visada būdavo šalta ir drėgna, 
kitame, perpuvusiomis sienomis, švilpavo vėjai. Žiemą, kūrenant 2 kartus, vos buvo 
prišildoma iki 10–12 laipsnių.

Ne ką geresnės buvo karininkų ir puskarininkių gyvenimo sąlygos. Jiems buvo 
skirti 3 pastatai, bet visi seni, išpuvusiomis sienomis ir išgriuvusiais plytiniais pama-
tais. Juose buvo įrengti 2–3 kambarių butai, tačiau dėl prastos jų būklės beveik visi 
karininkai ir puskarininkiai buvo priversti nuomotis būstus Varniuose. Tačiau čia jų 
netenkino antisanitarinės sąlygos, nes miestelyje daugiausia buvo senų, sukiužusių, 
suzmekusių į žemę lūšnų, kurių kambarėliuose, tamsiuose ir apleistuose, veisėsi bla-
kės ir kiti parazitai. 

Batalionui katastrofiškai trūko sandėlių. Greitosiomis tam buvo pritaikyti gur-
guolės sandėliai ir tvartai. Dėl prastos statybos dauguma buvo drėgni, išgriuvusiais ir 
kiaurais pamatais, pro kuriuos į vidų bėgo vanduo, todėl ten laikomas turtas drėko. 
Jį nuolat tekdavo valyti ir vėdinti, o tam buvo sugaištama daug kareivių mokymui 
skirto laiko. Be to, dėl drėgmės turtas pelijo ir rūdijo. Trūko ne tik patalpų inten-
dantūros turtui, ginklams, sprogstamajai medžiagai ir pašarui laikyti. Nebuvo rūsio 
bulvėms ir daržovėms kaupti, todėl jas laikinai teko supilti kareivių pastate esančia-
me rūsyje, dėl to kareivinėse nuolat buvo jaučiamas blogas kvapas. Trūkstant vietos, 
kartu su pašaru buvo laikomas sunkvežimis „Fiat“ ir gaisrininkų mašina, taip pat 
degalai, tepalai, atsarginės automobilių dalys ir kitas techninis turtas.

Arklidės irgi buvo blogos būklės, be durų, todėl jose laikomi arkliai, nors per 
šalčius ir dangstomi gūniomis, neretai sirgdavo.

Kareivinėse nebuvo elektros, todėl buvo apšviečiamos žibalinėmis lempomis. Jų 
stiklai dėl didelės drėgmės dažnai sproginėjo, tad batalionas patyrė nemažai nuos-
tolių, buvo priverstas nuolat pirkti naujus. Tamsiuoju metų laiku žibalinių lempų 
šviesoje ne tik vyko kareivių mokymas, bet ir buvo leidžiamas laisvalaikis. Bet ko-
kybiškas švietimas, nesant tinkamų patalpų, buvo neįmanomas. Tai, žinoma, turėjo 
įtakos kareivių rengimui.

Susisiekimas su Varniais irgi buvo blogas. Artimiausia geležinkelio stotis buvo 
Telšiuose, o iki jos vedė siauras ir prastas vieškelis. Iki Telšių kursavo autobusas, ta-
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čiau nuo lapkričio 1 d. iki pavasario, kol išdžiūsta keliai, plentų valdyba drausdavo 
autobusų eismą, todėl Varniuose esantys kariai beveik 6 mėnesius faktiškai būdavo 
izoliuoti. Susisiekimas su Telšiais vyko tik bataliono gurguolės arkliais, nes jo turimo 
sunkvežimio nebuvo galima naudoti. Pažliugusiu keliu juo važiuoti buvo beveik neį-
manoma, o karius juk reikėjo maitinti ir kariuomenės intendantūros tiekiamus pro-
duktus iš Telšių atsivežti. Parduoti skirtų maisto produktų vietos gyventojai beveik 
neturėjo. Varniuose nebuvo ir platesnio asortimento parduotuvių, todėl, norint nu-
sipirkti rūbų ar medžiagos jiems taisyti, irgi tekdavo vykti į Telšius arba net Šiaulius.

Ypač daug rūpesčių bataliono vadovybei kėlė ligoniai. O jų batalione netrūko, 
nes dėl drėgmės nemažai kareivių sirgo bronchitu, dėl prasto maisto – mažakraujys-
te, ant kūno jiems atsirasdavo vočių. Juos tekdavo vežti į Telšius, o iš ten – į pulko 
ar Karo ligoninę. Bataliono ambulatorija buvo įsikūrusi drėgname, apipelijusiomis 
sienomis pastate. Silpnesniems ligoniams tokia kelionė buvo sunkiai pakeliama. Kil-
davo problemų pasveikusiam kareiviui, kai reikėdavo grįžti į batalioną. Buvo atvejų, 
kai grįžtantys į pulką kareiviai, neturėdami nei pinigų, nei maisto, iš Telšių į Var-
nius eidavo pėsti, pakeliui elgetaudami. Kelionė trukdavo apie 3 dienas. Panašioje 
padėtyje atsidurdavo ir tarnybiniais reikalais iš Varnių į Šiaulius vykstantys pulko 
karininkai ir puskarininkiai, atvykstantys nauji ir išvykstantys seni kareiviai. Jiems 

LCVA, f. 521, ap. 1, b. 262, l. 131
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dažniausiai tekdavo vykti į Telšius ir iš Telšių į Varnius žygio tvarka614.
Pulko vadovybė dėjo visas įmanomas pastangas, kad Varniuose būtų pagerin-

tos bataliono gyvenimo sąlygos, tačiau klausimai, susiję su naujų kareivinių ar kitų 
pastatų statyba, buvo sprendžiami ne taip greitai. Kad kaip nors pagerintų karių 
gyvenimo sąlygas, pulko vadas plk. A. Butkevičius ėmėsi savotiškų priemonių. Už 
antisanitarines sąlygas ir netvarką (o tvarką palaikyti buvo beveik neįmanoma) pra-
dėjo bausti bataliono karininkus. Štai 1936 m. spalio 8–9 d. patikrinęs batalioną 
Varniuose, jis atkreipė dėmesį į švaros ir tvarkos trūkumą ir įpareigojo ją užtikrinti. 
Bataliono gydytojui Moliui už tai, kad bataliono ligoninėje buvo nešvaru ir netvar-
kinga, skyrė 2 paras, o tą dieną budėjusiam karininkui ltn. A. Matuliui už tinkamų 
sąlygų neužtikrinimą – 1 paros namų areštą615. Tačiau bausmėmis jam nieko pasiekti 
nepavyko.

Dar 1936 m. vasario 29 d. rašte apie gyvenimo sąlygas 2-ojo bataliono vadas plk. 
ltn. Aleksandras Makulavičius įspėjo, kad „gyvenant Varnių įguloje nekultūringose, 
primityviose sąlygose“ gali prasidėti karininkų girtavimas616. Taip ir įvyko. Karininkų 
girtavimas tapo tikra problema. Nors tarpukario Lietuvoje, siekiant nediskredituoti 
karininko vardo, tokius dalykus buvo bandoma slėpti, tačiau, jiems iškilus į viešu-
mą, tekdavo imtis ir gana griežtų priemonių. Kaip matyti iš slapto 1937 m. gegužės 
15 d. pulko vado įsakymo, 2-ojo bataliono j. ltn. V. Micevičių pulko vadas už pakar-
totinį girtavimą ir pulko vado įspėjimų nepaisymą teko nubausti 10 parų arešto617. 
Deja, j. ltn. V. Micevičių už girtavimą 10 parų areštu teko bausti ir 1938 m. 2 paro-
mis arešto buvo nubausti ir 1938 m. gegužės 22 d. per Kariuomenės ir visuomenės 
šventę Žarėnuose per daug išgėrę 2-ojo bataliono karininkai j. ltn. J. Chmieliauskas, 
j. ltn. K. Zaronskis618 ir kt.

1936 m. pulko batalionui, dislokuotam Varniuose, prasidėjo neramiai. Sausio 
2 d. miestelyje įvyko riaušės. Buvo sumušti keletas žydų, išdaužyti jų namų langai, 
todėl bataliono vadui, kad užkirstų kelią kitoms riaušėms, į miestelį teko išvesti ka-
reivių patrulius. Matyt, tai buvo gera priemonė, nes kareivių riaušėms malšinti pasi-
telkti neteko. Jausdama kariuomenės palaikymą, padėtį stabilizavo vietos policija619.

Batalionas Varniuose greitai prigijo, tapo savas, juo labiau kad ir jo kariai ėmė 
glaudžiai bendradarbiauti su vietos žmonėmis. Pirmoji proga batalionui plačiau su-

614 Slaptas 2-o bataliono vado 1936-02-29 raportas pulko vadui; 8-ojo pėst. Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulko žinios apie patalpas techniškam turtui ir ryšių priemonėms laikyti Šiaulių ir Varnių 
įgulose. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 229, l. 199–200, 214.
615 Slaptas įsakymas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 3. 1936-10-13. 
Ten pat, b. 235, l. 65.
616 Slaptas 2-o bataliono vado 1936-02-29 raportas pulko vadui. Ten pat, b. 229, l. 200.
617 Slaptas įsakymas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 2. 1937-05-15. 
Ten pat, b. 235, l. 67.
618 Slaptas įsakymas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 3. 1938-06-15. 
Ten pat, b. 268, l. 65.
619 Slaptas 8 p. p. vado 1936-01-07 raportas III PD vadui. Ten pat, b. 223, l. 3.
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sipažinti su Varnių visuomene buvo lapkričio 23-ioji, Lietuvos kariuomenės diena. Į 
pamaldas už žuvusius karius bažnyčioje lapkričio 23 d. susirinko visa įgula, lietuvių 
ir žydų pradžios mokyklų mokiniai, šauliai, jaunalietuviai, pavasarininkai, ugniage-
siai ir su savo vėliavomis kitų organizacijų atstovai, didelė dalis vietos visuomenės. 
Po pamaldų kariai ir organizacijos, lydimi gausios draugiškai nusiteikusios minios, 
nužygiavo į kareivinių aikštę. Čia šventės proga visus pasveikino ir paragino sutar-
tinai dirbti mylimos Lietuvos labui bataliono vadas ir Varnių įgulos viršininkas plk. 
ltn. A. Makulavičius, visi atidavė pagarbą žuvusiesiems ir sušuko „valio“ valstybės ir 
kariuomenės vadovybei. 

Po parado kareivinėse kariams buvo perskaityta paskaita, prisiminti ir pagerbti 
visi žuvę pulko kariai, gyvi Vyčio Kryžiaus kavalieriai ir savanoriai, o visuomenės ir 
organizacijų atstovai gausiai susirinko parapijos salėje į iškilmingą posėdį. Jame da-
lyvavo ir bataliono vadas. Susirinkusieji, pagerbę žuvusiuosius ir išklausę vietos mo-
kyklos vedėjo ir įgulos karininko pranešimų, nuoširdžiai pritarė prezidiumo pasiū-
lytiems sveikinimams Lietuvos Respublikos prezidentui, krašto apsaugos ministrui, 
Šaulių sąjungos vadui, Varnių įgulos viršininkui ir kariams. Vakare įgulos karininkų 
suruoštame raute dalyvavo visi Varnių oficialūs asmenys ir su karininkų šeimomis 
jau susipažinusios šeimos, dauguma apylinkės inteligentų, valsčiaus tarybos nariai. 
Buvo svečių, atvykusių net iš Telšių620. 

Per pirmuosius bataliono gyvenimo Varniuose metus jo karininkų vietos gy-
ventojams buvo surengti priešcheminės apsaugos kursai – 12 paskaitų. Visas šias 
paskaitas išklausė daugiau kaip 3000 žmonių. Karininkų visuomenei įvairiomis 
progomis ir temomis buvo perskaitytos 5 paskaitos, padėta jai surengti 5 renginius 
(įvairias šventes ir minėjimus), organizuotos 2 apylinkės būrių šauliams skirtos pa-
mokos – šaudymo pratybos, priimta į batalioną, supažindinta su karių gyvenimu 
per 5 ekskursijas, suruošta suartėjimo su apylinkės inteligentais – pradžios mokyklų 
mokytojais – arbatėlė, perskaitytos 3 paskaitos pradžios mokyklose, 12 bendro tu-
rinio paskaitų karininkams ir vietos inteligentams karininkų ramovėje, pakvietus 
prelegentų, 2 karinio turinio paskaitos pačių bataliono karininkų, surengti 3 vaidi-
nimai – koncertai, suruošta bendra viso bataliono gegužinė, karininkams ir jų šei-
moms inicijavus ir gerokai prisidėjus, organizuotas platus neturtingų vaikų šelpimas 
per pradžios mokyklas Kalėdų proga621. Beveik nuo pirmųjų bataliono dislokacijos 
Varniuose dienų jo švietimo vadovo ltn. P. Nazaro pastangomis įkurta karių artistų 
mėgėjų kuopelė sėkmingai gyvavo – rengė bataliono kariams ir visuomenei vakarus 
ir kitokius pasilinksminimus622.

2-ąjį pulko batalioną perdislokavus į Varnius, į 2 dalis skilo ir pulko ugniagesių 
komanda. Dalį jų perkėlus į Varnius, ten irgi buvo įkurta ugniagesių komanda ir jos 
vadovu paskirtas ltn. Juozas Kairionis. Po poros mėnesių jam susirgus, komandai 

620 I. J. Varnių įgula bendrauja su visuomene. Kardas, 1935, Nr. 24, p. 568–569.
621 I. J. Varnių įgula. Kardas, 1936, Nr. 24, p. 676.
622 Mūšos Šlaitas. Varnių įgula. Karys, 1937, Nr. 49, p. 1432.
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ėmė vadovauti ltn. Teodoras Čyžas. 
1939 m. pulko ugniagesių komanda atnaujino savo turimą įrangą. Jai buvo nu-

pirktas motorinis 15 arklio galių vandens siurblys. Iki 1939 m. ugniagesių koman-
doje tarnavo apie 600 karių, jiems teko gesinti apie 40 gaisrų. Pulko ugniagesiai 
ypač pasižymėjo 1937 m. gesindami degantį Žuvininkų kaimą, o 1938 m. – linų 
apdirbimo fabriką „Litlin“623. 

1936 m. vasario 27 d. Varniuose 2-ojo bataliono žiemos pratybas stebėjo divizi-
jos vadas gen. ltn. M. Rėklaitis. „Priešu“ buvo paskirtas Septintojo pėstininkų pulko 
2-asis batalionas ir kavalerijos pulko Raitųjų žvalgų būrys. Be to, dar buvo įtraukta iš 
abiejų pusių po vieną kuopą šaulių, jie pirmieji ir pradėjo „kovą“. Manevrai buvo la-
bai įdomūs vietos gyventojams, nes tame krašte iki tol jų nebuvo surengta624. Šauliai 
buvo įtraukti į bendrus kovos veiksmus, nes dar 1933 m. lapkričio mėn. Vyriausiojo 
štabo viršininkas Klaipėdos krašte esančią šaulių XX rinktinę perdavė III pėstininkų 
divizijos vado žinion. Šaulių kuopų vadais buvo paskirti tikrosios karo tarnybos ka-
rininkai. Aštuntojo pėstininkų pulko vadas buvo įpareigotas Pagėgių kuopos vadu 
skirti pulko karininką625. Pulko vadas Šaulių sąjungos XX rinktinės Pagėgių kuopos 

623 J. O. Pulko ugniagesiai. Karys, 1939, Nr. 29, p. 850; Gulbinskas. 8 pėst. pulko ugniagesių 
komandos. Karys, 1938, Nr. 44, p. 1249 (pulko ugniagesiams paeiliui vadovavo leitenantai Albinas 
Karalius, Pranas Juodis, Jonas Sivickas, Jonas Kalnietis, Jonas Obuchavičius, jo padėjėjas virš. Keblys).
624 Jurgelevičius A. Kariai su šauliais kartu dalyvavo manevruose. Karys, 1936, Nr. 11, p. 263.
625 Slaptas, asmeniškas III PD štabo viršininko 1933-11-25 raštas 8 p. p. vadui. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 162, l. 63. 

Aštuntojo pėstininkų pulko ugniagesiai. Šiauliai, 1939-07-09. M. Žvirblio nuotrauka (LCVA)
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vadu paskyrė ltn. I. Jatulį626.
Po manevrų divizijos vadas atvyko patikrinti bataliono. Kaip matyti iš bataliono 

patikrinimo išvadų, jis vėl daugiausiai priekaištų pareiškė dėl karių gyvenimo sąlygų. 
Susidaro labai keistas įspūdis, kai divizijos vadas įsakyme divizijai pakartoja pulko 
vado jau seniai keliamas problemas: kad batalionas sutalpintas sename, drėgname 
ir tamsiame vienuolyno pastate, o kareiviai apgyvendinti labai ankštai, kai kur net 
sunku praeiti tarp lovų, kad patalpos retai vėdinamos, nes tai padaryti kai kur beveik 
neįmanoma, jog nėra prausyklų, todėl kareiviams tenka praustis arba upelyje, arba 
pirtyje, ir t. t.627 Deja, divizijos vadas tik dar kartą paminėjo blogas sąlygas, kuriomis 
gyveno batalionas, ir problemas, kurias jau seniai kėlė pulko vadovybė ir, tarpinin-
kaujant divizijos vadui, turėjo spręsti kariuomenės vadovybė.

Žiemos pratimai, kuriuos atliko tiek Šiauliuose, tiek Varniuose esantys pulko 
padaliniai, buvo įvertinti patenkinamai. Divizijos vadovybė, nuodugniai išnagrinė-
jusi pratybų eigą, pateikė nemažai pastabų, nes veiksmams žiemos sąlygomis atlik-
ti reikėjo kur kas geresnio pasirengimo. Nebuvo sklandžiai organizuotas pratybose 
dalyvaujančių karių maitinimas, nes pulkas neturėjo rogių, o bandymai pritaisyti 
pavažas prie vežimų ne visada pavykdavo. Be to, paaiškėjo, kad kareivių batai nepri-
taikyti žiemos sąlygoms, nes jau po trijų valandų visų kojos buvo drėgnos. Kadangi 
pulke neužteko arklių, pratimams atlikti buvo mobilizuoti gyventojų arkliai, tiek 
gurguolės, tiek jojamieji, bet jie pasirodė visai netinkami628. 

Pareikšta ir daugiau pastabų, bet šios pratybos buvo vertinga patirtis, kaip reikia 
žiemos sąlygomis pasirengti atlikti kovos veiksmus.

1936 m. vasario 17–21 d. III pėstininkų divizijos vadas Aštuntojo pėstininkų pul-
ko 1-ojo bataliono vadą mjr. P. Vertelį ir kpt. G. Songiną komandiravo į Šeštąjį pės-
tininkų pulką, į Klaipėdą, ten vykstančiuose manevruose eiti tarpininkų pareigas629.

Balandžio 20–22 d. divizijos štabe buvo organizuoti karo žaidimai. Šį kartą juo-
se dalyvavo pulko vadas ir jo adjutantas, plk. ltn. A. Makulavičius ir mjr. P. Vertelis. 
Pulko vadui teko vadovauti kavalerijos brigadai, susidedančiai iš 2 kavalerijos pulkų 
ir dviratininkų bataliono630.

Be to, žiemą pulko karininkams buvo skaitomos įvairios paskaitos. Kadangi te-
matika buvo labai įvairi ir įdomi, pateiksime šių paskaitų temas:

1. Įgudusių šaulių istorija ir jų panaudojimas Didžiajame kare.
2. Pėstininkų pulko voros žygis vokiečių karo spaudos šviesoje.
3. Priešdujinė apsauga žygio ir kautynių metu.
4. Aviacijos pažanga nuo Didžiojo karo iki šių dienų.

626 Slaptas 8 p. p. vado 1933-11-27 raštas III PD štabo viršininkui. Ten pat, l. 64.
627 Slaptas įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 1. 1936-03-09. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 413, l. 1.
628 Slaptas III PD vado 1936-03-27 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 216, l. 40–42.
629 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidato pulkui Nr. 55. 1936-02-22. Ten pat, 
b. 189, l. nenumeruotas.
630 Slaptas, asmeniškas III PD štabo viršininko 1936-04-09 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 
216, l. 46.
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5. Bombonešių aviacijos uždaviniai ir kovos darbo sąlygos.
6. „Juodųjų“ ir „geltonųjų“ su „baltaisiais“ kovos atgarsiai.
7. Maskavimas.
8. Lietuvos kariuomenė Napoleono laikais.
9. Šnipinėjimas ir kova su juo.
Be to, kas mėnesį karininkams buvo rengiamos vokiečių, lenkų, rusų ir latvių 

kalbomis leidžiamų kariškų žurnalų apžvalgos. Paskaitos įvairia tematika buvo skai-
tomos ir pulko puskarininkiams631. Šią priemonę pulke imta taikyti 1935 m. pra-
džioje. Visi pulko karininkai, įpareigoti studijuoti naujausią karišką literatūrą mo-
kama užsienio kalba, rengti referatus ir juos pristatyti kitiems pulko karininkams, 
buvo suskirstyti pagal kalbų mokėjimą į grupes. Pirmieji referatai „Žygis ir artėjimas 
bei puolimas pas vokiečius“ buvo perskaityti 1935 m. balandžio 5 ir 6 d.632

Kaip matyti iš pulko vado ataskaitos, 1935–1936 m. numatytas karininkų mo-
kymų planas, išskyrus dėl blogo oro neatliktą vieną lauko pratimą „Batalionas stab-
dant“, buvo įvykdytas. Klasėje su žemėlapiais buvo atlikti šie pratimai: bataliono ir 
kuopos gynimasis, puolimas, priešo stabdymas ir persekiojimas. Be to, įvyko viena 
lauko ekskursija ir organizuoti sustiprinto bataliono karo žaidimai.

Visa numatyta puskarininkių rengimo programa buvo įvykdyta, ir pulko vadas 
padarė išvadą, kad pulko liktiniai puskarininkiai visiškai pasirengę prireikus pava-
duoti būrių vadus633.

Panašiai karininkų ir puskarininkių mokymas vyko ir vėlesniais metais.
1936 m. rudenį liktiniams puskarininkiams toliau buvo rengiami lavinimo kur-

sai. Juose mokymas vyko pagal 4 klasių pradžios mokyklos programą. Kursų vadovu 
buvo paskirtas karo kapelionas V. Balandis, mokytojais – j. ltn. S. Marcinkevičius, j. 
ltn. J. Gelumbauskas ir j. psk. A. Zemribas634.

Gegužės–rugpjūčio mėn. į pulką atlikti karinių pratimų buvo atsiųsti 8 atsargos 
karininkai635.

Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas disponavo nemažu 
kiekiu ginklų. 1936 m. žiniomis, pulkas turėjo vokiškų šautuvų „Mauser 98“ – 
3665 vnt., jų durtuvų – 2973 vnt., vokiškų šautuvų „Mauser 88“ – 439 vnt., jų 
durtuvų – 124 vnt., čekoslovakiškų šautuvų VZ 24m. su durtuvais – 797 vnt., 
angliškų šautuvų „Enfield 14 m.“ be durtuvų – 142 vnt., rusiškų „Mosin-Nagant“ 
1891 m. modelio šautuvų – 140 vnt., prancūziškų (modelis dokumente neįvardin-
tas) šautuvų – 7 vnt. (pastariesiems šovinių neturėta). Šiems šautuvams turėta apie 
2 mln. šovinių, dviejų kalibrų – 7,65 mm ir 9 mm – pistoletų – 190 vnt., jiems 

631 Slaptas 8 p. p. vado 1936-06-20 raportas III PD vadui. Ten pat, l. 88.
632 Br. K-as. Studijuojama kaimynių kariuomenių kariška literatūra. Kardas, 1935, Nr. 9, p. 201.
633 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko 1936/1937 metų žiemos užsiėmimų 
laikotarpy su karininkais ir liktiniais puskarininkiais pastabos, išvados ir pageidavimai. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 237, l. 102.
634 J. p. Bačinskas. Švietimo darbų apžvalga. 7 šimtai. 1236–1936. Šiauliai, 1936, p. 38.
635 Slaptas III PD štabo viršininko 1936-04-27 raštas 8 p. p. vadui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 216, l. 50–51.
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šovinių – 6561 vnt., vokiškų 1908 m. modelio kulkosvaidžių MG 08 – 13 vnt., 
kurie buvo perdaromi į priešlėktuvinius, perdarytų į priešlėktuvinius – 21 vnt., per-
darytų – 11 vnt. bei MG 08/15 modifikacijos pėstininkų kulkosvaidžių – 26 vnt., 
čekoslovakiškų kulkosvaidžių ZB vz 24 – 185 vnt., šveicariškų automatinių 20 mm 
priešlėktuvinių pabūklų „Oerlikon“ – 12 vnt., rankinių puolamųjų granatų – 5577 
vnt., rusiškų ir lietuviškų kardų – 54 vnt.,  šalmų – 404 vnt.636 

Kaip matome, pulkas buvo visai neblogai ginkluotas, tačiau vis tiek kai ko, pa-
sirodo, jam trūko, nes tame pačiame dokumente rašoma, kad reikia 195 šautuvų 
su optiniais taikikliais (modelis neįvardintas). Jų pulkas neturėjo. Pažymėtina, kad 
visai to meto kariuomenei trūko ginkluotės ir ekipuotės, dėl to ir pulke buvo tiek 
daug skirtingų gamintojų ginklų, kuriuos naudoti karo metu būtų buvę sunku, nes, 
pasibaigus vieno ar kito tipo šaudmenims, jų atsargų nebūtų galima papildyti.

Po 1935 m. įvykusios Kariuomenės ir visuomenės suartėjimo šventės kariuome-
nės vadovybė nusprendė, kad ji turėtų vykti kasmet. Šiuo tikslu 1936 m. balandžio 
23 d. Kariuomenės štabas aplinkraštyje karinių įgulų viršininkams ir apskričių ko-
mendantams nurodė, kad šios šventės tikslas yra gerinti kariuomenės ir visuomenės 
santykius, supažindinti visuomenę su jos paskirtimi, gyvenimu ir darbais, skleis-
ti karišką propagandą, kad piliečiai palaikytų savo kariuomenę. Buvo nustatyta ir 
šventės data – gegužės 11 d., o jei ši diena sutaptų su darbo diena, būtų keliama į 
artimiausią sekmadienį. 

Taigi, 1936 m. nustatyta šventės data buvo gegužės 17-oji. Ją organizuoti buvo 
pavesta Šaulių sąjungai, bet įpareigoti aktyviai dalyvauti visuose šventės parengia-
muosiuose darbuose ir karinių įgulų viršininkai bei komendantai. Taip pat nuro-
dyta, kad ten, kur yra karinės įgulos, didžiąją šventinės programos dalį įgyvendina 
kariuomenė, o ją parengia karinės įgulos vadovybė.

Aplinkraštyje buvo nustatytos ir šventiniams renginiams skirtų šovinių ir maisto 
normos. Šiaulių įgulai buvo numatyta skirti 1000 manevrinių šovinių šautuvams ir 
kulkosvaidžiams, 750 šovinių mažo kalibro šautuvams užtaisyti, 4 artilerijos saliuto 
sviediniai ir 250 porcijų kareiviško maisto davinių637. Ši šventė buvo panaši į 1935-
ųjų šventę ir šiauliečiams taip pat paliko neblogą įspūdį. Panašiai šventė vyko ir 
1937 m. gegužės 23 d.638

1936 m. balandžio 24–gegužės 10 d., kaip dalyse mokomi kareiviai, tikrino 
divizijos vadas gen. ltn. M. Rėklaitis. Remiantis patikrinimo medžiaga galima kons-
tatuoti, kad Aštuntojo pėstininkų pulko kareivių žinios buvo patenkinamos. Atlikę 
praktinį pratimą „Kuopos išėjimas iš kautynių dienos metu“ Šiauliuose esantys pul-

636 1936 m. 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko ginkluotės sąrašas. Ten pat, b. 
227, l. 9–11. 
637 Kariuomenės štabo 1936-04-23 raštas įgulų viršininkams ir apskričių komendantams. Ten pat, 
b. 192, l. 29.
638 Kariuomenės štabo 1937-04-30 raštas įgulų viršininkams ir apskričių komendantams. Ten pat, 
f. 511, ap. 1, b. 460, l. 4.
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ko padaliniai buvo įvertinti patenkinamai, tačiau Varniuose esančio 2-ojo bataliono 
pati pratimo eiga įvertinta patenkinamai, bet jo nagrinėjimas – blogai. Apskritai 
pulko, išskyrus 2-ąjį batalioną, karių šaudymo įgūdžiai buvo įvertinti gerai, statutų 
žinios – patenkinamai, o Varniuose dislokuoto bataliono – kaip visiškai „silpnos“, 
patikrinus, kaip jie išmano Sargybų statuto reikalavimus. Tokio pat įvertinimo su-
laukė ir karių gimnastikos pratimai. Ne visi kareiviai buvo apsirengę tvarkingai, nors 
uniformos buvo geros, ir kt.639

Liepos 20 d. pulkas šventė savo septynioliktąjį gimtadienį. Įdomiausia, kad ši 
šventė vyko Varniuose, naujoje 2-ojo bataliono dislokacijos vietoje. Jis pulko šven-
tę surengė istorinės Žemaitijos tvirtovės ant Medvėgalio kalno vietoje, apsuptoje 
gražios gamtos ir menančioje didingą jos praeitį. Nors tos dienos rytą dangus buvo 
apsiniaukęs ir naktį liję, vaidotiečiai 7.30 val. nužygiavo prie Pilies kalno, kur buvo 
iškeltos tautinės vėliavos, rodančios, kad šventė prasidėjo, ir po ąžuolu įrengtas pa-
maldoms altorius. Kapelionas kunigas A. Juozapavičius atlaikė šv. Mišias ir pasakė 
pamokslą, kuriame paminėjo istorines žemaičių kovas su vokiečiais dėl laisvės ant 
Medvėgalio kalno, toje pačioje vietovėje, kur vaidotiečiai ir susirinko savo sukakties 
švęsti. Jis pažymėjo, kad laikai pasikeitė, pasikeitė ir kelios žmonių kartos, tačiau 
mūsų kai kurių kaimynų aspiracijos liko ir gal dar ilgus šimtmečius bus tos pačios... 

639 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 5ns. 1936-05-26. Ten pat, b. 413, l. 6–11.

Pulko šventinė rikiuotė (Karys, 1939, Nr. 29, p. 839)
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Medvėgalis praeityje buvo žemaičių tvirtovė ir maldos vieta, todėl ir šiandien Žemai-
tijos viduryje stovinčios įgulos savo šventės šventimas šioje vietoje yra simboliškas. 

Po pamokslo bataliono kariai išklausė pranešimą apie pirmąsias pulko kautynes, 
kurias vaizdžiai nupasakojo tų kovų dalyvis ltn. Juozas Kairionis. Apie 16 val. kariai, 
pasilinksminę ir apžiūrėję Medvėgalio kalną, dainuodami išžygiavo į kareivines640.

1936 m. spalio 20–29 d. pulkas dalyvavo kariuomenės rudens manevruose. Su 
kariais į manevrus išvyko 31 pulko karininkas641, nes tais metais III pėstininkų divi-
zijai manevruose atstovavo tik vienas visos sudėties suvestinis batalionas, sudarytas 
daugiausia iš Aštuntojo pėstininkų pulko karių. Dalis jų atvyko iš Šeštojo ir Septin-
tojo pėstininkų pulkų, suvestinis batalionas buvo papildytas divizijos Ryšių kuopos 
ryšininkais642. Šio bataliono vadu buvo paskirtas Aštuntojo pėstininkų pulko mjr. 
Petras Vertelis, tačiau divizijos vadovybė rugpjūčio 24 d. sprendimą pakeitė ir vadu 
paskyrė Septintojo pėstininkų pulko mjr. Kazį Pranckevičių. Suvestinis batalionas 
manevrų metu veikė „mėlynųjų“ pusėje Jonavos rajone643.

Ne tik pulko, bet ir kitų Šiauliuose dislokuotų karinių dalių karininkai ilgą laiką 
neturėjo tinkamų patalpų, pritaikomų poilsio, pramogų ir lavinimosi organizavi-
mui. Ši problema buvo išspręsta 1936 m. lapkričio 22 d. miesto centre išnuomota-
me dviejų aukštų name atidarius Šiaulių įgulos karininkų ramovę. Namo remon-
tas buvo atliktas ir baldai nupirkti iš karininkų surinktų lėšų644. Ramovės patalpas 
sudarė jos šeimininko kambarys, bufetas, valgykla, rūbinė, skaityklos kambarys, 
prausykla, virtuvė ir tualetas. Prie virtuvės dar buvo sandėlis ir rūsys645. Šiauliuose, 
kaip ir visoje Lietuvos kariuomenėje, ramovė buvo išlaikoma iš jos pačios uždirbtų, 
vystant įvairią kultūrinę ir maitinimo veiklą, lėšų bei karininkų įnašų. Ramovėms 
išlaikyti karininkai paprastai mokėdavo po 1 procentą nuo savo darbo užmokesčio.

Pirmasis oficialus renginys naujoje ramovėje įvyko lapkričio 23 d. Kariuomenės 
dieną kartu buvo paminėta ir Saulės mūšio 700 metų sukaktis. Šiai datai pulke 
įprasminti buvo parengtas ir išleistas leidinys „7 šimtai. 1236–1936“646. 

1937 m. vasario mėn. pulko daliniai dalyvavo žiemos pratybose. Vasario 15 d. 
iš Šiauliuose esančių padalinių buvo suformuotas manevrinis batalionas. Jam va-
dovauti buvo paskirtas mjr. Juozas Listopadskis. Batalionas veikė prieš Radviliškio 
įgulos karius. Buvo atliekamas pratimas „Pėstininkų puolamasis žygis motorizuoto 
priešo puolimo belaukiant“, o vėliau ir pats puolimas. Puolime dalyvavo 3 pabū-

640 Vaidotiečių šventė Medvėgalyje. Kardas, 1936, Nr. 15–16, p. 418.
641 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 268. 1936-09-22. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 213, l. nenumeruotas.
642 Slaptas, asmeniškas III PD štabo viršininko 1936-08-04 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, b. 216, 
l. 121–122.
643 Slaptas, asmeniškas III PD štabo viršininko 1936-08-24 raštas Kariuomenės štabo I skyriaus 
viršininkui. Ten pat, l. 134.
644 Beja. Šiaulių įgulos karininkų ramovė. Kardas, 1936, Nr. 24, p. 674–675.
645 Ramovės buto aprašymas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 136, l. 24.
646 7 šimtai. 1236–1936. Kaunas, 1936.
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klų artilerijos baterija, kurią rėmė aviacija. Veiksmams vadovavo pulko vadas plk.  
A. Butkevičius. Tai buvo pirmasis Lietuvos kariuomenėje atliktas pratimas, kai pės-
tininkai veikė prieš šarvuočius. Kadangi tai buvo neeilinis pratimas, jį stebėjo III 
pėstininkų divizijos vadas brg. gen. M. Rėklaitis ir karo technikos viršininkas brg. 
gen. Klemensas Popeliučka.                         

Varniuose dislokuotas batalionas žiemos pratimą atliko vasario 26–27 d. „pul-
damas“ Plungės įgulą. Atliekant pratimą buvo padaryta nemažai klaidų, bet kartu 
Varnių bataliono kariai pasižymėjo kaip išradingi kovotojai – savo šalmus nudažė 
baltai. Divizijos vadas tai įvertino kaip puikų sprendimą ir taip daryti žiemos metu 
įsakė visiems divizijos daliniams. Išmanesni buvo Aštuntojo pėstininkų pulko 2-ojo 
bataliono kariai ir atlikdami kitus pratimo elementus. Divizijos vadas brg. gen.  
M. Rėklaitis jų priešininkų veiksmus įvertino nepatenkinamai647.

Praėjus kelioms dienoms po šių pratybų, vasario 25 d., patikrinti 2-ojo pulko 
bataliono į Varnius atvyko divizijos vadas brg. gen. M. Rėklaitis. Patikrinimas buvo 
eilinis, divizijos vadas turėjo pastabų dėl rikiuotės, tačiau net 6 kareiviai pasiskundė, 
kad jau kurį laiką serga įvairiomis ligomis, jaučia skausmą, bet nėra gydomi. Aišku, 
tai buvo neįprastas atvejis, ir divizijos vadas įpareigojo pulko vadą kareivių skundus 
ištirti648.

Vykdant šį nurodymą, batalione buvo atlikta kvota. Kaip matyti iš pulko vado 
raporto divizijos vadui, nors pulko vadas dar bandė teisinti pulko medikų aplaidu-
mą aiškindamas, kad kai kurie kareiviai jau buvo pašaukti į pulką sergantys, o kitų 
ligos nereikšmingos, vis dėlto priimti sprendimai rodo, kad buvo ne taip. 3 pasi-
skundę kareiviai dėl sveikatos būklės buvo išleisti į atsargą, kiti 3 – paguldyti gydytis 
į bataliono sanitarijos skyrių. Pulko vadas pažadėjo, kad jie, jei sveikata dar labiau 
pablogės, bus išsiųsti į Karo ligoninę649.

Kariuomenės vado įsakymu nuo 1937 m. kovo 15 d. prie Aštuntojo pėstininkų 
pulko buvo suformuotas III pėstininkų divizijos Degazuotojų (chemijos) būrys. Jis 
buvo sukomplektuotas iš Šeštojo, Septintojo ir Aštuntojo pėstininkų pulkų karių. 
Būrio vadu paskirtas Septintojo pėstininkų pulko karininkas. Būryje buvo sutelkti 
iki tol degazuotojų kursus baigę kariai650.

Balandžio 19–21 d. Gubernijoje, pulko karininkų ramovės patalpose, buvo su-
rengti karo žaidimai. Juose dalyvavo pulko karininkai ir kitų ginklų rūšių vienetų 
atstovai. Šioms pratyboms vadovavo pulko vadas plk. A. Butkevičius. Balandžio 22 
d. įgulos ramovėje vyko karo žaidimų nagrinėjimas. Čia tarpininkai pareiškė pas-
tabų dėl vykdytojų padarytų klaidų. Pratybų vadovas plk. A. Butkevičius smulkiau 

647 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 4. 1937-02-25. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 442, l. 
7–9; Slaptas lauko pratimui vasario mėn. 18 d. organizuoti įsakymas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 235, l. 
15; Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 8. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 442, l. 14–16.
648 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 5. 1937-03-05. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 235, 
l. 33.
649 Slaptas pulko vado plk. A. Butkevičiaus 1937-03-13 raportas III PD vadui. Ten pat, l. 34.
650 III PD štabo 1937-03-11 raštas 6, 7 ir 8 p. p. vadams. Ten pat, b. 245, l. 14.
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jas išnagrinėjo. Savo pastabas išsakė ir III divizijos vadas brg. gen. M. Rėklaitis. Jis 
padarė išvadą, kad šios pratybos pavyko, o karininkai parodė padarę didelę pažan-
gą651, nes nuolat buvo siunčiami į įvairius kursus, taip pat ir 1937 m. Nuo kovo 13 
d. į pėstininkų sunkiųjų priemonių kursus buvo išsiųsti kpt. P. Juodis ir leitenantai 
J. Gaižutis ir A. Jokubaitis652. Kariuomenės vado įsakymu nuo 1937 m. gegužės 3 d. 
prasidėjo prie Karo technikos valdybos įsteigti 6 mėnesių šarvuočių kursai. Kariuo-
menės vado sprendimu į šiuos kursus buvo pasiųstas Aštuntojo pėstininkų pulko 
ltn. Raipšys653. Nuo 1937 m. rugsėjo 1 d. atlikti kartojimo pratimų į pulką buvo pa-
šaukti 5 atsargos jaunesnieji leitenantai ir 285 kareiviai. Visi jie buvo pasiųsti į 2-ąjį 
batalioną. Rugsėjo 2 d. į pulką atlikti pratimų ir atnaujinti įgūdžių buvo pašaukti 42 
lauko kepyklų kepėjai. Šiuo tikslu jie buvo palikti Šiauliuose, ūkio padaliniuose654.

1937 m. rugsėjo 10–19 d. vykusiuose kariuomenės rudens manevruose dalyva-
vo pulko 1-asis ir 2-asis batalionai, Mokomoji kuopa, Ryšių kuopa, Minosvaidžių 
būrys, 1-oji ūkio kuopa655. Iš viso Aštuntojo pėstininkų pulko sudėtyje manevruose 
dalyvavo: karininkų – 44 pulko ir 17 atsargos, puskarininkių – 110 pulko ir 87 

651 J. O. Kariškieji žaidimai. Kardas, 1937, Nr. 9, p. 223.
652 8 p. p. vado 1937-03-09 raštas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 244, l. 25.
653 Slaptas Kariuomenės štabo I skyriaus viršininko 1937-04-27 raštas 8 p. p. Ten pat, b. 237, l. 85.
654 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 249. 1937-09-04. Ten pat, 
b. 233, l. nenumeruoti.
655 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 265. 1937-09-20. Ten pat.

Atsargos kariai, pašaukti pakartoti karinių pratimų Šiauliuose  (E. Peikštenio kolekcija)
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atsargos, kareivių – 641 pulko ir 532 atsargos656.
Šie manevrai atskleidė ir trūkumų, kurie nebuvo susiję su pulko vadovybės orga-

nizaciniu darbu. Kadangi manevruose dalyvavo daug pulko karių, buvo leista trūks-
tamų arklių rekvizuoti iš gyventojų. Šiuo tikslu pulkas kreipėsi į Šiaulių ir Telšių 
karo komendantus. Nustatytą dieną ir valandą surinkus prašomą skaičių arklių pa-
aiškėjo, kad 15 iš jų netinkami, nes yra nutrintomis nugaromis ir pečiais, 2 kumelės 
buvo kumelingos. Prašyta, kad atvyktų gyventojai su 2 arkliais, bet dauguma turėjo 
po vieną, keletas – 3, arkliais atvyko net kelios moterys. Jų paslaugų irgi teko atsisa-
kyti. Be abejo, priekaištų sulaukė arklių pristatymą organizavę karo komendantai657.

Pasibaigus manevrams, spalio 4–25 d. pratimų atlikti vėl buvo pašauktas didelis 
būrys puskarininkių ir kareivių. Kaip ir pirmajai partijai, jiems sunkiausi buvo šau-
dymo pratimai, nes nė vienas iš pašauktųjų niekada nebuvo šaudęs iš kariuomenės 

tuo metu turimų vokiškų šautu-
vų, todėl prieš šaudant juos teko 
dar ir teoriškai pamokyti. Pulko 
vado nuomone, abi šauktinių 
partijos pratimus atliko noriai, 
labai domėjosi pulko turimais 
naujais šautuvais658.

Labai svarbus pulko užda-
vinys buvo karius išmokyti tai-
kliai šaudyti. Kad juos lengviau 
ir suprantamiau galima būtų 
supažindinti su naudojamais 
ginklais, visuose pėstininkų pul-
kuose, tarp jų ir Aštuntajame 
pėstininkų pulke, buvo įrengti 
vadinamieji ginklų kampeliai. 
Kaip matyti iš pulko vado 1938 
m. sausio mėn. raporto pėsti-
ninkų inspektoriui, šioje srity-
je padėtis nebuvo gera. Ginklų 
kampeliuose nebuvo ginklų ir 
granatų bei jų priedų pjūvių 
maketų. Kai kuriuose trūko šau-
tuvų ir šovinių pavyzdžių. Mo-
komojoje kuopoje pageidauta 

656 8-o pėst. K. K. Vaidoto pulko kariuomenės manevrams žmonių, arklių ir priemonių žinios. 
Ten pat, b. 237, l. 256.
657 1937 metų kariuomenės manevrų pastabos. Ten pat, l. 272.
658 Pastabos apie atsarginių mokymą. Ten pat, l. 302–304.

2-osios kuopos jaunesnysis puskarininkis. 1937 m. 
(E. Peikštenio kolekcija)
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turėti kitų valstybių ginklų, granatų ir artilerijos sviedinių pavyzdžių, bet jų nebuvo.
Kai kuriose kuopose turėta pačių kareivių pagamintų ginklų ir šaudmenų make-

tų, brėžinių, bet jie buvo labai įvairūs. Centralizuotai gauti lengvojo kulkosvaidžio 
„Brno“ brėžiniai buvo labai susidėvėję.

Pulko vadas manė, kad tokiais dalykais pulkai turi būti aprūpinti centralizuotai. 
Savo raporte pėstininkų inspektoriui jis netgi pateikė sąrašą, kas turėtų būti skirta 
pulko ginklų kampeliams.

Ta pačia proga pulko vadas priminė ir šaudyklų problemą. 2-asis batalionas 
neturėjo jokios šaudyklos, o 1-ojo bataliono vieno šaudymo koridoriaus šaudykla 
Šiauliuose, be pulko karių, naudojosi Ketvirtojo artilerijos pulko, divizijos štabo 
padalinių, aviacijos dalinio liktinių puskarininkių kursų kariai, VII rinktinės šauliai, 
miesto policininkai ir visos miesto mokyklos. Buvo aišku, kad vieno šaudymo kori-
doriaus neužtenka, todėl pulko vadas paprašė padėti spręsti šią problemą659. Matyt, 
tai ir buvo pagrindinės priežastys, dėl kurių pulko karių divizijos sportinio šaudymo 
varžybų rezultatai buvo palyginti prasti.

Visą tarpukarį Aštuntajame pėstininkų pulke, kaip ir visoje Lietuvos kariuome-
nėje, buvo aktuali drausmės, taip pat ir pulko karininkų, problema. Kaip minėta, 
pulko vadui ir aukštesniesiems karininkams, viršininkams už įvairius nusižengimus 
teko nubausti ne vieną pavaldų karininką. 1937 m. įvairiomis bausmėmis buvo 
nubausti kpt. P. Juodvalkis, j. ltn. K. Butkus, kpt. J. Sauka, mjr. G. Songinas, j. 
ltn. V. Micevičius, kpt. P. Sabaliauskas, j. ltn. B. Garlauskas, ltn. A. Čiuta ir kpt.  
B. Kauneckas660. Baustų karininkų netrūko ir vėliau. Pavyzdžiui, 1939 m. birželio 7 
d. kpt. J. Matulis, ltn. S. Mykolaitis ir ltn. V. Juška, apsirengę civiliniais drabužiais ir 
jau gerokai išgėrę karininkų ramovėje, užėjo į šaulių klubą, kur vyko jų organizuotas 
pasilinksminimas. Bandydamas į pasilinksminimą patekti be bilieto kpt. J. Matulis 
susimušė su irgi jau išgėrusiais šauliais, o kartu atėję karininkai liko tik pasyviais 
stebėtojais. Už tai divizijos vadas div. gen. M. Rėklaitis kpt. J. Matulį nubaudė 15 
parų, o abu abejingus leitenantus – 8 paromis arešto661.

1938 m. sausio 15 d. iškilmingai buvo paminėtos Klaipėdos prijungimo prie 
Lietuvos 15-osios metinės. Šventiniai renginiai buvo organizuoti visai Šiaulių įgulai, 
todėl pulke atskirai jų nerengta. 10 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje buvo aukotos 
mišios, 15 val. kino teatro „Kapitol“ salėje vyko minėjimas. Buvo pasakyta kalbų, 
doc. dr. S. Slavėnas perskaitė paskaitą apie Klaipėdos prijungimą, įvyko koncertas662.

Vasario 16 d. iškilmingai minėtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-osios 

659 8 p. p. vado plk. A. Butkevičiaus 1939-01-12 raportas pėstininkų inspektoriui. Ten pat, b. 
265, l. 11.
660 Slapti įsakymai 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 1, 1937-03-11, Nr. 
4, 1939-08-25, Nr. 5, 1937-10-12, Nr. 6, 1937-11-17, Nr. 7, 1937-12-20. Ten pat, b. 235, l. 69, 
83, 93, 100, 107.
661 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 6. 1939-06-17. Ten pat, f. 511, ap. 1, 
b. 518, l. 8.
662 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 2. 1938-01-12. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 251, l. 23.
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metinės. Šventė irgi visa Šiaulių įgula, išvakarėse visose karinėse dalyse kareiviams buvo 
skaitomos paskaitos apie Vasario 16-osios reikšmę. Karinių dalių būstinės ir miestas 
buvo papuošti vėliavomis. 8 val. 30 min. aikštėje prie „Vilniaus ąžuolo“ vyko iškilmin-
gas Lietuvos vėliavos pakėlimas, grojo Aštuntojo pėstininkų pulko orkestras, dalyvavo 
karinių dalinių, visuomeninių organizacijų su savo vėliavomis atstovai. Iškilmingą kal-
bą pasakė Šiaulių apskrities viršininko padėjėjas Bronius Stasiulis.

9 val. vyko pamaldos Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Pamaldose dalyvavo visų 
Šiauliuose dislokuotų karinių dalių – III pėstininkų divizijos būstinės, Aštuntojo 
pėstininkų pulko, Ketvirtojo artilerijos pulko III grupės, Karo aviacijos III grupės – 
kariai, Šaulių sąjungos ir visuomeninių organizacijų atstovai.

10 val. 30 min. prasidėjęs minėjimas vyko iš karto dviejose vietose – kino te-
atre „Kapitol“ ir Liaudies namuose. „Kapitol“ salėje paskaitą skaitė prokuroras  
E. Vojevodskis, dainavo solistė Z. Strolienė ir muziko V. Strolio vadovaujamas šaulių 
ir mokytojų seminarijos choras. 15 val. čia prasidėjo literatūros, dainų ir muzikos 
vakaras.

Liaudies namų salėje paskaitą skaitė gimnazijos inspektorius kunigas Mykolas 
Grubys. Dainavo solistė Gasiūnienė ir muziko Petro Armono vadovaujamas gim-
nazijos berniukų choras, grojo Kultūros klubo styginių orkestras. 15 val. Šiaulių 
mėgėjų teatras suvaidino Kuzmos 5 dalių dramą „Akis už akį“. Kiek vėliau, pasikei-
tus žiūrovams, Šv. Jurgio bažnyčios choras, vadovaujamas Puidoko, atliko koncer-
tinę programą, o Kultūros klubo dramos mėgėjų būrelis suvaidino A. Tarasonio 3 
veiksmų dramą „Tėvų žemė“663. Iškilmingi šventiniai renginiai pulko kariams paliko 
didžiulį įspūdį. 

Kaip ir ankstesniais metais, pulke daug dėmesio buvo skiriama ne tik kareivių 
mokymui, bet ir karininkų tobulėjimui. Rudens ir žiemos laikotarpiu ir toliau, va-
dovaujant pulko vadui, vyko įvairūs mokymai, pratybos. Antai 1938 m. vasario 
mėn. pulko karininkai nagrinėjo temas „Bataliono skverbimasis į priešo gilumą“, 
„Batalionas persekiojant“, kovo mėn. – „Batalionas ginant platų barą“, „Artilerijos 
ugnies planas puolant ir ginantis“ ir kt.664

1938 m. balandžio 21 d. 1-ojo bataliono ir tarnybų vadovaujantiems karinin-
kams pulko vadas surengė lauko ekskursiją. Dalyviai susirinko 7 val., gavo pulko 
vado parengtas užduotis ir sunkvežimiu išvykę į laukus už miesto turėjo jas atlikti665.

1938 m. gegužės 14–15 d. vyko paskutinė Kariuomenės ir visuomenės suar-
tėjimo šventė. Scenarijus kiek skyrėsi nuo anksčiau vykusių. Nauja buvo tai, kad 
išvakarėse Ketvirtasis artilerijos pulkas pasiuntė į miestą raitus trimitininkus, kad 
jie jodinėdami skelbtų iškilmių pradžią. Tuo metu iš lėktuvo buvo barstomi šventės 
organizavimo komiteto parengti kvietimai. 19 val. vyko tradicinė žuvusiųjų dėl Lie-

663 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 8. 1938-02-11. Ten pat, l. 63.
664 Kalendorinis užsiėmimų tvarkaraštis. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 480, l. 3, 13.
665 1938 m. balandžio mėn. 21 d. lauko ekskursijai su karininkais organizuoti nurodymai. Ten 
pat, f. 521, ap. 1, b. 264, l. 12.
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tuvos laisvės pagerbimo ceremonija.
Gegužės 15 d. Šiauliai tradiciškai pasipuošė vėliavomis. 9 val. iškilmingai prie 

„Vilniaus ąžuolo“ buvo pakelta Lietuvos vėliava. 10 val. 30 min. Parodos aikštė-
je prasidėjo mišios, po jų visuomenės atstovai kariuomenės daliniams ir šauliams 
įteikė dovanojamus ginklus. Po to Artilerijos pulkas pademonstravo raitelių sporto 
programą ir šaudymo iš pabūklų atviroje vietovėje įgūdžius, karo lakūnai – aukštojo 
pilotažo figūras, bombardavimo pratimus. Aštuntojo pėstininkų pulko kariai taip 
pat parengė programą, šventės dalyvius vaišino kareiviškais pietumis.

Skirtingai nuo praėjusių metų, kariuomenės paradas vyko ne po mišių, o po 
pietų. Jį priėmė III pėstininkų divizijos vadas. Po to kariuomenės dalys ir visuo-
menės atstovai žygiavo miesto gatvėmis. 19 val. buvo iškilmingai nuleista Lietuvos 
vėliava. 20 val. Parodos aikštėje šauliai kariuomenei ir visuomenei parodė spektaklį 
– misteriją „Prie Dubysos krantų“666.

2-ojo bataliono kariai surengė šventę ir kitose vietose: gegužės 15 d. – Varniuose, 
gegužės 22 d. – Žarėnuose, o birželio 16 d. – Tveruose. Visur buvo rodomos skirtin-
gos programos, šventėje dalyvaujantys visuomenės atstovai pulkui padovanojo net 
73 šautuvus667.

Kadangi galiojančiuose norminiuose kariuomenės dokumentuose, kaip minėta, 
prasidėjus kariniam konfliktui, pirmosiomis jo dienomis organizuojant mobilizaciją 
ir pasipriešinimą, svarbus vaidmuo buvo skirtas Šaulių sąjungai, o daugumos šaulių 
kvalifikacija buvo žema, slaptu 1938 m. liepos 20 d. kariuomenės vado įsakymu prie 
Aštuntojo pėstininkų pulko buvo įsteigti nemobilizuojamojo amžiaus ir netarnavu-
siems kariuomenėje šaulių būrių vadams skirti kursai. Jų viršininku buvo paskirtas 
III pėstininkų divizijos štabo gen. št. mjr. Motiejus Naujokas, o jo pavaduotoju 
– Aštuntojo pėstininkų pulko kpt. P. Juodis. Be to, kursų viršininko žinion buvo 
perkelti 3 pulko karininkai, viršila, 2 puskarininkiai, jaunesnysis puskarininkis ir 
7 grandiniai. Pulkas klausytojus turėjo visiškai aprūpinti materialiai668. Pažymėtina, 
kad kursai prasidėjo kitą dieną, nes liepos 20 d. kukliai buvo švenčiama pulko šventė 
– 19-osios jo įkūrimo metinės669.

Pirmosiomis rugsėjo dienomis pratimų atlikti 3 savaitėms buvo atsiųsti 808670, 
nuo spalio 5 d. dar viena partija – 667 atsargos kariai671. Tai buvo rekordiniai skai-

666 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 16. 1938-05-11. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 251, l. 208; Įspūdingai 
praėjo Kariuomenės ir visuomenės diena. Kardas, 1938, Nr. 11, p. 273.
667 Varnių įgulos viršininko 1938-06-18 raštas Kariuomenės štabo II skyriaus viršininkui. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 265, l. 215.
668 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 10. 1938-07-20. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 470, 
l. 18.
669 P. M. Vaidotininkų pulko šventė. Karys, 1938, Nr. 30, p. 850.
670 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 248. 1938-09-03. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 251, l. 375–380.
671 Įsakymai 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 280, 1938-10-05, ir Nr. 
309, 1938-11-03. Ten pat, l. 442-444, 497–501.
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čiai, tad pulko karininkams ir puskarininkiams teko didžiulis papildomas krūvis tiek 
juos apgyvendinant, tiek siekiant, kad jie išeitų visą numatytą mokymo programą.

Kariams nuolat buvo primenama, kad saugotų pulko paslaptis, kad apie jį ne-
teiktų jokios informacijos, nes tuo gali pasinaudoti įvairūs šnipai. Kovų dėl nepri-
klausomybės metais tai buvo suprantama, tačiau vėliau atrodė, kad šie įspėjimai 
– tik gąsdinimai, nes, kad būtų kas nors, šnipinėjęs pulką, sugautas, nebuvo girdėti. 
Tačiau 1938 m. vasarą viena panelė, renkanti apie pulką medžiagą Varniuose, buvo 
nutverta, kaip sakoma, už rankos. Birželio 16 d. surengtame vakarėlyje panelė Ona 
Luokaitė puskarininkio Norvaišos ėmė klausinėti, kiek yra batalione kareivių, kiek 
jų išvyko į poligoną, kiek dalyvavo parade, kiek kartų jie vyksta į poligoną, kokia 
tvarka ir ar visada į poligoną vyksta kavalerija, kada į pratybas poligone siunčiami 
kulkosvaidininkai ir oerlikonininkai. Iš j. psk. Feldmano bandė sužinoti kuopos 
darbotvarkę. Tačiau puskarininkiai buvo sąmoningi ir atsargūs, todėl apie tai in-
formavo bataliono vadovybę672. „Smalsi“ panelė buvo sulaikyta, o pulko kariams tai 
buvo gyvas pavyzdys, kad priešo žvalgyba iš tikrųjų veikia.

Spalio pradžioje pulko vadovybę Kariuomenės štabas, gavęs slaptos informaci-
jos, įspėjo, kad kariuomene ėmė labiau domėtis ir komunistai, nes yra gavę specialų 
įsakymą skverbtis kur tik įmanoma, užmegzti ryšius su kariuomenėje tarnaujančiais 
vyrais673.

Komunistinėms nuotaikoms plisti nebuvo lengva, nes Aštuntajame pėstininkų 
pulke, kaip ir kituose Lietuvos kariuomenės daliniuose, gana gerai buvo organizuo-
tas kareivių sekimas. Nors oficialiai tai buvo vadinama kovos su šnipinėjimu siste-
ma, bet daugiau buvo pritaikyta kareivių nuotaikoms, jų pažiūroms stebėti. Sekimo 
veiklai vadovauti buvo pavesta batalionų vadams. Kiekviename pulko padalinyje 
kareivių sekimui organizuoti buvo paskirtas karininkas, kuris pasirinkdavo siste-
mai ištikimą liktinį puskarininkį, kuris savo ruožtu pasirinkdavo 2–3 patikimus 
ir sumanius kareivius, kurie turėjo stebėti kareivių gyvenimą, su kuo jie susitinka 
išleisti į miestą, klausytis jų pokalbių. Pastarieji, pastebėję ką nors įtartina, skubiai 
pranešdavo puskarininkiui, o jis informaciją perduodavo karininkui. Galiausiai ši 
informacija pasiekdavo pulko vadą ir divizijos štabą. 

Kiekvieno naujo šaukimo kareiviai batalionų vadų buvo supažindinami su prie-
šiškų elementų veiklos žala valstybei, jų tikslais ir siekiais. Panašius pokalbius su 
kareiviai organizuodavo ir padalinių vadai674.

1938 m. rugsėjo 11–18 d. pulko padaliniai dalyvavo tradiciniuose, jau paskuti-
niuose, kariuomenės rudens manevruose. Kartu su kareiviais į juos išvyko 33 pulko 

672 2-ojo bataliono l. e. bataliono vado pareigas kpt. I. Povilavičiaus raportas pulko vadui. Ten pat, 
b. 262, l. 14.
673 Slaptas kariuomenės štabo 1938-10-07 raštas. Ten pat, l. 20.
674 Slaptas, asmeniškas pulko vado 1937-07-09 raštas III PD štabo viršininkui. Ten pat, f. 511, 
ap. 1, b. 449, l. 80.
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karininkai, įskaitant pulko vadą675. Deja, šiuose manevruose prastai pasirodė pulko 
ūkio padaliniai, nesugebėję tinkamai jų aprūpinti maistu ir pašaru arkliams. Už tai 
pulko ūkio padaliniams vadovaujantį plk. ltn. A. Purpetrį divizijos vadas nubaudė 
2 paromis namų arešto676. 

1938 m. spalio 9 d. paskutinį kartą buvo paminėtos Vilniaus netekties metinės. 
7 val. mieste ir prie karinių dalių buvo iškeltos tautinės vėliavos, perrištos gedulo 
kaspinais. 8 val. grojant Aštuntojo pėstininkų pulko orkestrui prie „Vilniaus ąžuo-
lo“ buvo pakelta tautinė vėliava. 9 val. 30 min. vyko pamaldos. 12 val. skambant 
visiems Šiaulių bažnyčių varpams ir kaukiant sirenoms susikaupimo minute buvo 
pagerbtas lenkų užgrobtas Vilnius. 13 val. Liaudies namų salėje, o 18 val. kitose 
keliose vietose vyko minėjimai. Visuose šiuose renginiuose aktyviai dalyvavo ir Aš-
tuntojo pėstininkų pulko karininkai ir kareiviai677.

1938 m. lapkričio 1 d. pulką papildė 309 naujokai. Deja, net 17 lietuvių kareivių 
buvo analfabetai, 3 mokėjo šiek tiek skaityti, o 39 – skaityti ir rašyti, bet nebuvo lan-
kę mokyklos. Tarp pašauktų vokiečių, rusų ir latvių nelankiusių mokyklos nebuvo. 
81 kareivis buvo mokęsis pradinėje mokykloje, bet jos nebaigęs, 124 turėjo pradžios 
mokyklos išsilavinimą. 29 kareiviai buvo mokęsi įvairiose aukštesniosios mokyklos 
klasėse, 8 – baigę visą aukštesniosios mokyklos kursą, 4 – mokęsi aukštojoje mo-
kykloje678. Taigi net ir nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje kareivių išsilavinimo lygis 
buvo nevienodas ir ganėtinai žemas. Netgi 1938 m. kai kuriuos kareivius pirmiausia 
reikėjo išmokyti skaityti ir rašyti ir tik vėliau jiems suteikti karybos įgūdžių.

1938 m. lapkričio 23 d. pulkas, kaip ir visa Lietuvos kariuomenė, minėjo jos 
atkūrimo 20-ąsias metines. Tačiau pažymėtina, kad ši šventė mažai kuo skyrėsi nuo 
anksčiau vykusių, gal tik buvo iškilmingesnė679. Šventės proga pulko mjr. Jurgis Šeč-
kus buvo pakeltas į pulkininkus leitenantus680.

Praėjus kelioms dienoms po Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo, lapkričio 
27 d. pulkas minėjo ugniagesių komandos 10-metį. Minėjime dalyvavo pulko 
vadas, policijos vadas, įgulos kapelionas, 1-ojo bataliono vadas, miesto brandma-
joras681, visi miesto civilių ir kariuomenės ugniagesių komandų atstovai, kviestiniai 
svečiai ir visi kariai ugniagesiai. Jį pradėjo, kalbą pasakė ir įteikė ugniagesių garbės 
ženklus už ypatingus nuopelnus civiliams, kurie palaikė ypač draugiškus santykius 
su kariuomenės ugniagesiais, ir kariams ugniagesiams pulko vadas. Po to paskaitą 
perskaitė komandos viršininkas ltn. J. Kalnietis. Vakarieniaujant pasidalyta įspū-

675 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 266. 1938-09-21. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 251, l. 403.
676 Slaptas II PD vado 1938-12-23 raštas 8 p. p. vadui . Ten pat, b. 259, l. 2.
677 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 37. 1938-10-07. Ten pat, b. 251, l. 449.
678 8-o pėst. K. K. Vaidoto pulko žinios apie atvykusių į pulką 1938 m. lapkričio mėn. 3–4 d. jaunų 
kareivių išsilavinimo laipsnį, kurių tarnybos pradžia 1938 m. lapkričio 1 d. Ten pat, b. 261, l. 62.
679 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 45. 1938-11-17. Ten pat, f. 871, ap. 1, b. 239 (byla nenumeruota).
680 Įsakymas kariuomenei Nr. 82. 1938 m. lapkričio 23 d.
681 Brandmajoras – miesto priešgaisrinės apsaugos viršininkas.
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džiais ir pasidžiaugta nuveiktais darbais682. 
1938 m. rudenį Lietuvos karinė vadovybė parengė Šauliams panaudoti direk-

tyvą (ŠADIR). Ji įsigaliojo 1939 m. sausio 1 d. Kadangi direktyva tiesiogiai buvo 
skirta Šeštajam ir Septintajam pėstininkų pulkams, Aštuntojo pėstininkų pulko ka-
rininkai parengė atskirą VII šaulių rinktinės šauliams panaudoti direktyvą. Ją pul-
ko vadas plk. A. Butkevičius patvirtino 1938 m. lapkričio 30 d. Direktyvoje buvo 
nurodyta, kad, Vokietijos kariuomenei perėjus Lietuvos sieną, priešo daliniai prie 
Šiaulių gali pasirodyti po 10–12 valandų. VII šaulių rinktinei buvo duota užduo-
tis – dengti Šiaulių įgulos mobilizaciją. Tam tikslui rinktinės šaulių būriai turėjo 
pasiruošti saugoti, parengti sprogdinti ir prireikus sunaikinti visus svarbesnius tiltus 
per upes ruože Tryškiai–Kuršėnai–Šiauliai–Stačiūnai. Daugiausia dėmesio nurodyta 
skirti tiltams per Ventės kanalą ir Dubysą.

Šauliai buvo įpareigoti teikti visas turimas žinias apie priešą pulko vadovybei, 
sutelkus šaulių būrius organizuoti dalinį pasipriešinimą, pirmiausia ant plento Kel-
mė–Šiauliai ir visose patogiose priešintis vietose. Kitiems šaulių būriams nurodyta 
veikti partizaniškai, pasilikus užimtose teritorijose, vykdyti diversijas. 

Besipriešinantys šaulių būriai privalėjo palaikyti ryšį su Septintojo pėstininkų 
pulko vadovybe. Visiems kitiems šauliams buvo pavesta užtikrinti sklandžią Lietu-
vos administracinių įstaigų veiklą, organizuoti svarbiausių jos įstaigų apsaugą.

Kad numatyti tikslai būtų pasiekti, direktyvoje buvo numatyta, kokie šaulių 
būriai ir kokias užduotis vykdys. Joniškio miesto, Joniškio valsčiaus ir Meškuičių 
šaulių būrius ketinta palikti rezerve. Jie ne vėliau kaip per 6 valandas sunkvežimiais 
turėjo būti atvežti į Šiaulius. Tam buvo skirti 3 sunkvežimiai.

Šauliams taip pat buvo pavesta Šiauliuose ir aplink juos organizuoti pasyviąją 
oro apsaugą, t. y. stebėti praskrendančius lėktuvus ir, jei reikės, skelbti oro pavojų.

Kariuomenės daliniams baigus mobilizaciją, visi tose teritorijose esantys šaulių 
būriai turėjo pereiti šių karinių dalinių vadų žinion.

Direktyvoje taip pat buvo aptartos ryšio palaikymo priemonės, tiekimo ir eva-
kuacijos sąlygos683.

Apibendrinant minėtas direktyvas buvo parengtas ir 1939 m. sausio 12 d. pa-
tvirtintas Šaulių mazgui ginti planas. Pagal jį, priešo veiksmai gali būti netikėti, 
remiami judrių motorizuotųjų ir aviacijos dalinių, veikiančių bendra šiaurės rytų 
kryptimi. Prognozuota, kad priešas gali pulti 3 kryptimis: Šaudininkai–Pakapė, Ty-
tuvėnai–Polekėlė ir Šiaulėnai–Radviliškis. Prognozuota, kad blogiausiu atveju priešo 
Šiaulių apylinkėse galima sulaukti po 10–12 valandų.

Nurodyta, kad priešo įsiveržimas į Lietuvos teritoriją gali būti:
A – nepaskelbus mobilizacijos;
B – praėjus bent 10 valandų po mobilizacijos paskelbimo;

682 Gulbinskas. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulko ugniagesiai. Karys, 1938, Nr. 50, p. 1463.
683 Slaptas, asmeninis. VII šaulių rinktinės šauliams panaudoti direktyva (Į mūsų teritoriją 
motomechanizuoto priešo staigaus įsiveržimo atveju). LCVA, f. 521, ap. 1, b. 224, l. 62–63.
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C – mobilizaciją baigus.
Šiaulių mazgo gynimo vadu buvo paskirtas Aštuntojo pėstininkų pulko vadas. 

Kiekviename iš galimų priešo užpuolimo variantų buvo numatyti konkretūs veiks-
mai, ką turi daryti šauliai ir kariai: 

A variantas – priešo stabdymui visomis trimis kryptimis buvo numatyta panau-
doti tik šaulių būrius. Pagal galimybes Bubiams ginti skirti Aštuntojo pėstininkų 
pulko padalinį.

B variantas – planuota aktyviai panaudoti per 10 valandų mobilizuotus Aštun-
tojo pėstininkų pulko ir Ketvirtojo artilerijos pulko karius ir šaulių būrius, jei pa-
vyktų, skirti Aštuntojo pėstininkų pulko vieną batalioną ir vieną Artilerijos pulko 
bateriją.

C variantas – veiksmams visomis kryptimis pasitelkti mobilizuotų dalių karius, 
galimomis priešo judėjimo kryptimis į žvalgybą pasiųsti paslankią rinktinę, ardymo 
darbams atlikti aktyviai panaudoti šaulių būrius.

Visais trimis atvejais turėjo būti sunaikinti numatyti tiltai, palaikomi ryšiai vi-
somis įmanomomis priemonėmis: telefonu, motociklais, dviračiais, pasiuntus raitus 
ir pėsčius, estafetinius pasiuntinius, nustatyta pagrindinio priešo smūgio kryptis ir 
apie tai nedelsiant pranešta divizijos štabui, taip pat kas, veikiant tam tikra kryptimi, 
yra atsakingi už operatyvų žinių teikimą.

Plane detalizuojant kiekvieną iš galimų priešo puolimo variantų buvo numatyta, 
kas aprūpins šaulius ir karius šaudmenimis, maistu, pašaru, transportu, vykdys eva-
kuaciją. Veikiant pagal A ir B variantus, Aštuntajam pėstininkų pulkui per Šiaulių 
apskrities komendantūrą būtų skiriami 3 sunkvežimiai ne vėliau kaip per 2 valandas 
nuo pavojaus paskelbimo, įgyvendinant C variantą – aprūpinimas vykdomas pagal 
mobilizacijos planą684.

1939-ieji prasidėjo neramiai. Ėmė sklisti gandai, kad sausio 30 d. arba iki kovo 
1 d. Lietuvoje bus įvykdytas valstybės perversmas. Matyt, jie jau buvo tokio masto, 
kad sausio 26 d. divizijos vadas išsiuntė divizijos dalinių vadams slaptą raštą, ragin-
damas  imtis iniciatyvos, kad karininkai nebūtų įtraukti į politiką685.

Tačiau, kaip matyti iš pulko vado plk. A. Butkevičiaus vasario 4 d. pranešimo, 
pulke priešvalstybinės veiklos nepastebėta, neigiamų kalbų vidaus ir užsienio gyve-
nimo klausimais negirdėti. Pulko karių nuotaika gera686.

1939 m. sausio mėn. Septintajame pėstininkų pulke Kariuomenės vado sprendi-
mu prie pulko Mokomosios kuopos buvo įsteigtas neetatinis III pėstininkų divizijos 
Mokomasis automatinių pabūklų būrys687. Kadangi šiam būriui mokymo tikslais 
kariuomenės Ginklavimo valdyba naujų pabūklų duoti negalėjo (jų neturėjo), divi-

684 Slaptas, asmeniškas Šiaulių mazgui ginti planas. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 526, l. 1–12.
685 Slaptas, asmeniškas III PD vado 1939-01-26 raštas. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 286, l. 7.
686 Slaptas, asmeniškas 8 p. p. vado 1939-02-04 raštas III PD štabo viršininkui. Ten pat, l. 8.
687 Slaptas Kariuomenės štabo 1939-01-17 raštas 7 p. p. vadui. LCVA, f. 520, ap. 1, b. 350, l. 18; 
Slaptas įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 1. 1939-01-21. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 518, l. 4.
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zijos vadas leido naudoti Septintojo pėstininkų pulko turimus automatinius 20 mm 
pabūklus ir kitą įrangą. Buvo pažadėta, kad šių pabūklų pulkui bus skirta papildo-
mai. Tačiau kareiviams mokyti reikėjo 3 pabūklų, todėl buvo nuspręsta 2 pabūklus 
„pasiskolinti“ iš Aštuntojo pėstininkų pulko neliečiamųjų atsargų ir skirti vienam 
kursui688.

Pagal patvirtintus planus, paskelbus mobilizaciją, Aštuntasis pėstininkų pulkas 
turėjo formuoti padalinius ne tik savo dislokacijos vietose, bet ir Joniškyje, Linku-
voje ir Pasvalyje. Kaip matyti iš 1939 m. rugpjūčio 21 d. III pėstininkų divizijos 
štabo viršininko rašto, prireikus šiuos dalinius pulkas turėjo komplektuoti išimtinai 
iš mobilizuotų vietos šaulių, bet ne iš pavienių, o iš jų būrių ir skyrių. Divizijos štabo 
viršininkas nurodė pulko vadui dėl to suderinti veiksmus su vietos karo komendan-
tais ir šaulių rinktinių vadais. Kaip parengti šaulius numatomiems mobilizacijos 
darbams, štabo viršininkas pažadėjo informuoti vėliau689. Kaip matyti iš VII Šiaulių 
šaulių rinktinės vado 1939 m. kovo 20 d. rašto Aštuntojo pėstininkų pulko vadui, 
planuota mobilizuoti 1696 šaulius, be to, į komplektuojamus iš šaulių padalinius 

688 Slaptas III PD vado 1939-02-03 raštas 7 p. p. vadui. LCVA, f. 520, ap. 1, b. 350, l. 26; Slaptas 
III PD vado 1939-03-09 raštas 7 ir 8 pėstininkų pulkų vadams. LCVA, f. 520, ap. 1, b. 350, l. 32.
689 Slaptas, asmeniškas III PD štabo viršininko 1939-08-21 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, f. 521, 
ap. 1, b. 224, l. 24.

J. Urbšys (kairėje) ir J. Ribentropas pasirašo valstybinę sutartį dėl Klaipėdos krašto grąžinimo 
Vokietijai
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skirti dar 1029 atsargos kareivius. Taigi šaulių būriuose buvo planuojama sutelkti 
2725 žmones. Jiems šaulių rinktinės vadas prašė rezervuoti maistpinigius690.

1940 m. kovo 16 d. III pėstininkų divizijos šaulių būrių rinktinių operatyvinis 
pavaldumas buvo kiek pakoreguotas. Vadovauti Aštuntajam pėstininkų pulkui pri-
skirtoms Šaulių sąjungos rinktinėms buvo pavesta 2-ojo bataliono (Varnių įgulos) 
vadui. Jam tiesiogiai tapo pavaldūs dalis III Telšių, XV Kretingos ir IV Tauragės 
rinktinių šaulių dalinių691.

1939 m. kovo 22 d., vokiečiams atplėšus nuo Lietuvos Klaipėdos kraštą, buvo 
gautas krašto apsaugos ministro įsakymas visus kareivius, nuolatinius Klaipėdos 
krašto gyventojus, skubiai iš kariuomenės atleisti692. Pulkui dėl to nekilo sunkumų, 
nes jame tokių kareivių nebuvo.

Kadangi situacija Klaipėdos krašte, nors ir priėmus Vokietijos ultimatumą, buvo 
neaiški, pulkui sustiprinti nuo balandžio 1 d. atlikti pratimų mėnesiui buvo pa-
šaukti 6 atsargos jaunesnieji leitenantai ir 440 atsargos kareivių. Į 2-ąjį batalioną 
Varniuose buvo pašaukti dar 238 kareiviai693.

Pakvietus tiek kareivių atlikti pratimų, o atsargos karininkų tik 6, pulko kari-
ninkams labai padidėjo krūvis, tačiau darbą palengvino pirmosiomis balandžio die-
nomis į pulką grįžę administracijos karininkų kursus baigę kapitonai A. Baltokas ir  
P. Juodvalkis ir minosvaidžių kursus baigęs j. ltn. Napoleonas Binderis694.

Klaipėdos krašto praradimas nors tiesiogiai ir nepalietė Aštuntojo pėstininkų 
pulko, vis dėlto tam tikra prasme demoralizavo karius. Tai aiškiai matyti iš 1939 
m. gegužės 4 d. Šiaulių įgulos viršininko div. gen. M. Rėklaičio įsakymo. Įsakyme 
įgulos viršininkas pabrėžė, kad „pastaruoju laiku įgulos karių tarpe pastebimas išori-
nės drausmės, karinio žvalumo ir akylumo stoka“. Pasak įgulos viršininko, kareiviai  
neatidžiai sveikinasi arba net nesisveikina, sulaikyti gatvėje dėl netvarkingos apran-
gos nesako savo pavardės. Prieš švenčių, nedarbo dienas ir nedarbo dienomis miesto 
gatvėse pastebima daug išgėrusių ir netvarkingai apsirengusių kareivių. Budintiems 
karininkams įgulos viršininkas įsakė sustiprinti budrumą, nuo gegužės 6 d. tvar-
kai mieste palaikyti įvedė porinį puskarininkių patrulį, kurį turėjo skirti Aštuntojo 
pėstininkų pulko vadovybė. Aštuntojo pėstininkų pulko vadui įsakė kasdien įgulos 
budėtojui skirti pasiuntinį. Karininkams, net ir leistuose lankytis restoranuose ir 
kavinėse, kadangi ten padaugėjo girtų klientų, uždraudė šokti. Šokti leido tik temi-
niuose, visuomenės organizacijų rengiamuose kviestiniuose vakaruose695.

690 Slaptas asmeniškas VII Šiaulių šaulių rinktinės vado 1939-03-20 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, 
l. 43.
691 Slaptas asmeniškas III PD vado 1940-03-18 raštas. Ten pat, b. 291, l. 6.
692 Įsakymas kariuomenei Nr. 19. 1939 m. kovo 22 d.
693 Įsakymai 8-am Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 89, 1939-03-28, ir Nr. 91, 1939-03-
30. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 273, l. 114–117; b. 274, l. 1–3.
694 Įsakymas 8-am Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 107. 1939-04-15. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 274, l. 24.
695 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 15. 1939-05-04. Ten pat, l. 56.
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Liepos 4 d. atsitiko nelaimė. Mirė ilgametis pulko ūkio viršininkas plk. ltn. An-
tanas Civinskas, šias pareigas ėjęs nuo 1929 m.696

1939 m. liepos 20 d. pulkas iškilmingai minėjo savo 20-metį. Rengtis jubi-
liejui buvo pradėta dar 1938 m. 1938 m. gruodžio 3 d. pulko vado įsakymu šiuo 
tikslu buvo sudaryta komisija. Jos pirmininku buvo paskirtas plk. ltn. J. Šečkus, 
nariais – plk. ltn. A. Purpetris, karo kapelionas kunigas V. Balandis, kpt. J. Sauka, 
karo gydytojas ats. kpt. V. Jaloveckas ir kpt. P. Pukys697.

Liepos 19 d. nuo 10 iki 11 val. pulko padaliniuose kareiviams buvo skaitomos 
paskaitos apie pulko istoriją, nuo 15 val. vyko parado repeticija, po to pratimų 
aikštėje – iškilmingas vakarinis patikrinimas. Jame dalyvavo pulko vadovybė ir visi 
karininkai. Patikrinimo metu buvo pagerbti dėl Lietuvos laisvės žuvę pulko kariai, 
pasižymėję kautynėse vaidotėnai – Vyčio Kryžiaus kavalieriai. Po vakarinio patikri-
nimo kariai, karininkai ir pulko vadovybė ratu apstojo liepsnojantį laužą ir puikiai 
nusiteikę  šventės išvakarėse pabendravo. 

Šventinę dieną, t. y. liepos 20-ąją, 9 val. 30 min. papuoštoje garažo salėje pra-
sidėjo pamaldos. Jose dalyvavo krašto apsaugos ministras brg. gen. K. Musteikis 
ir divizijos vadas div. gen. M. Rėklaitis. Po pamaldų pulko padaliniai išsirikiavo 

696 Vytenėnai. A. A. plk. ltn. Antanas Civinskas. Karys, 1939, Nr. 28, p. 825.
697 Įsakymas kariuomenei Nr. 53. 1929 m. rugpjūčio 8 d.

Pulko kariai iškilmių metu. 1939-07-09. M. Žvirblio nuotrauka (LCVA)
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pratimų aikštėje. Pulką sveikino atvykę svečiai, buvo pagerbtas žuvusių pulko karių 
atminimas, Vyčio Kryžiaus kavalieriai, visuomenės organizacijų atstovai padovanojo 
pulkui ginklų. Ginklus priėmė ir pulko vadui plk. A. Butkevičiui perdavė krašto 
apsaugos ministras. Po to vyko pulko paradas. Pasibaigus paradui, svečiams buvo 
patiekti priešpiečiai, o 13 val. – pietūs. Pietavo svečiai kartu su pulko kariais. Kad 
tilptų visi, stalai buvo padengti artilerijos garaže. 14 val. 30 min. pulko sportininkai 
pademonstravo įvairių sporto šakų gebėjimus. 21 val. visiems pulko kariams buvo 
surengtas pasilinksminimo vakaras: karininkams ir svečiams – karininkų, puskari-
ninkiams – puskarininkių ramovėje. Visuose renginiuose grojo pulko orkestras698. 
Taip labai iškilmingai ir, deja, paskutinį kartą buvo švenčiama pulko šventė.

 
 

698 8 pėst. K. K. Vaidoto pulko 20 metų sukaktuvių minėjimo šventei rengti nurodymai. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 190, l. nenumeruotas; Bardzilauskas [J.] 8 pėst. pulko 20-mečio šventė. Kardas, 1939, 
Nr. 15, p. 395.
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1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijai užpuolus Lenkiją prasidėjo Antrasis pasaulinis 
karas. Vos tik buvo sužinota apie jo pradžią, prezidentas A. Smetona paskelbė aktą 
dėl Lietuvos neutraliteto šiame kare:

„Respublikos Prezidento aktas 
Pasirėmęs 1939 m. sausio 25 d. neutralumo įstatymo (Vyr. Žin. 632) III str., skelbiu:
1) prasidėjus tarp svetimų valstybių karo veiksmams, Lietuvos Respublika pasilieka 

neutrali;
2) Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiami visokie veiksmai, kurie, pagal ben-

drai pripažintas tarptautinės teisės taisykles, pažeidžia neutralumą; 
3) Lietuvos Respublikos neutralumui išlaikyti nuo 1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. visoms 

kariaujančioms valstybėms taikomi neutralumo įstatymo nuostatai.
 Kaunas, 1939 m. rugsėjo 1 d. 

SMETONA 
Respublikos Prezidentas 

BRIG. GEN. ČERNIUS 
Ministras pirmininkas“699

Karas kilo prie pat Lietuvos sienų, tad, nors ji ir nebuvo tiesiogiai įtraukta į 
karo veiksmus, padėtis buvo įtempta, todėl karinė vadovybė ėmė baimintis, kad ka-
riaujančios valstybės išplės savo žvalgomuosius veiksmus ir Lietuvos kariuomenėje. 
Kad neutralizuotų šias pastangas arba bent sumažintų jų padarinius, jau rugsėjo 4 
d. III pėstininkų divizijos vadas, vykdydamas karinės vadovybės nurodymus, įsakė 
sustiprinti kovą su galimu šnipinėjimu, visiems kariams paaiškinti, kokia padėtis 
susiklostė Europoje, Lietuvos nuostatas į kariaujančias valstybes ir jos neutralumą 
kilusiame kare, taip pat kokių imamasi priemonių neutralumui išlaikyti.

Visiems karininkams įsakyta dėti visas pastangas aukštai moralei ir drausmei iš-
laikyti, atkreipti dėmesį į tai, kad sektini pavyzdžiai pirmiausia turi būti patys vadai. 
Griežtai kovoti su bet kokių gandų skleidimu, atnaujinti paskaitų apie šnipinėjimą 
skaitymą, koridoriuose ir kitose patalpose iškabinti plakatus, įspėjančius apie šni-
pinėjimo pavojų. Kad kariai būtų užimti ir nedarbo, švenčių dienomis, jiems orga-
nizuoti daugiau įvairių šventinių ir kultūros renginių. Divizijos vadas nurodė dar 
griežčiau kovoti su girtavimu, ypač atsargos puskarininkių. Nė vienas karys negalėjo 
nė minutei pamiršti, kad gali būti stebimas priešo700.

1939 m. rugsėjo 8 d. pulko kariai paskutinį kartą dalyvavo Tautos šventėje, kuri 
įsiliejo į bendrus Šiaulių įgulos renginius. Ji vyko pagal ankstesniais metais vyku-
sių švenčių scenarijus701. Pažymėtina, jog šį kartą, prie Lietuvos sienų vykstant karo 
veiksmams, pulkui dalyvauti šventėje buvo gana sudėtinga, juo labiau kad rugsėjo 5 

699 Respublikos Prezidento aktas. Karys, 1939. Nr. 36, p. 1047.
700 Slaptas įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 11. 1939-09-04. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 518, l. 24.
701 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 25. 1939-09-05. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 275, l. 157.
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d. į Šiaulius kartoti pratimų buvo atsiųsti 445, į Varnius – 283 atsargos kareiviai702.
Rugsėjo 11 d. III pėstininkų divizijos vadas vėl atkreipė pulkų vadų dėmesį į pa-

didėjusį šnipinėjimo pavojų703. Savo ruožtu pulko vadas rugsėjo 13 d. 1-ojo ir 2-ojo 
batalionų vadams išsiuntė slaptą raštą su nuoroda su juo supažindinti visus  batalio-
nų karininkus, kuriame įspėjo, kad šalia Lietuvos prasidėjus karui padažnėjo ban-
dymų įsiskverbti į kariuomenę, siekiant sužinoti karių nuomonę vidaus ir užsienio 
politikos klausimais. Ypač padaugėjo neaiškių asmenų bandymų užmegzti draugiš-
kus santykius su karininkais rengiant linksmas išgertuves. Pulko vadas pabrėžė, kad, 
nepaisant jo įspėjimų, vis dar pasitaiko karininkų ir puskarininkių, kurie, būdami 
neblaivūs, bendrauja su menkai pažįstamais asmenimis ir net viešose vietose leidžiasi 
į išprovokuotus ginčus tarnybiniais klausimais. Be to, pulko vadas pažymėjo, kad 
vyresnieji pulko karininkai dažnokai atskleidžia informaciją žemesnio rango pulko 
pareigūnams, kuriems ši informacija nebūtina, dėl to kur kas sunkiau išsaugoti pa-
slaptis. Jis akcentavo, kad visa tai apsunkina kovą su šnipinėjimu, kenkia valstybės 
saugumui ir žemina kariuomenės vardą.

Pulko vadas pavedė karininkams šiais klausimais organizuoti pokalbius su karei-
viais, paaiškinti jiems gandų skleidimo, girtavimo, tarnybos paslapčių nesaugojimo 
žalą kraštui704.

Kadangi rugpjūčio pabaigoje kariuomenei sustiprinti buvo pašaukta nemažai 
atsargos karių kartotinių pratimų atlikti, rugsėjo 15 d. III pėstininkų divizijos vadas 
div. gen. M. Rėklaitis patikrino, kaip pulke vyksta jų mokymas. Deja, jam teko 
konstatuoti, kad karininkai skiria per mažai pastangų mokymo kokybei užtikrinti: 
parenkami nelogiški pratimai, nekreipiama dėmesio, kad atsargos puskarininkiai 
netaisyklingai komanduoja. Sudarant mokymo programą neatsižvelgta, kad pašauk-
tieji atlikti pratimų tik prieš 3 metus buvo paleisti iš kariuomenės ir dabar vėl yra 
priversti kartoti tai, ko dar nėra pamiršę. Kadangi šie atsarginiai buvo neseniai tar-
navę, puskarininkiai su jais elgėsi gana familiariai. Komandos panašėjo į paprastą 
pokalbį. Buvo ir daugiau konkrečių pastabų705. Matyt, galima suprasti tiek pulko 
vadovybę, tiek karininkus. Atsarginiai faktiškai buvo pašaukti tam, kad sustiprintų 
pulką, jei kartais tektų dalyvauti kovos veiksmuose, tad jų mokymo kokybė jau 
savaime nebebuvo svarbiausias tikslas. Tikriausiai tai žinojo ir divizijos vadas, nes 
jokių nuobaudų neskyrė ir konkrečių užduočių nesuformulavo.

Karo veiksmams vykstant vis arčiau Lietuvos sienų, 1939 m. rugsėjo 17 d. Res-
publikos Prezidentas aktu Nr. 1120, remiantis Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos 141 straipsniu ir Ministrų Tarybos 1939 m. rugsėjo 16 d. pasiūlymu Nr. 966,  

702 Įsakymai 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 252, 1939-09-06, ir Nr. 
307, 1939-10-30. Ten pat, l. 157–161, 86–88.
703 Slaptas III PD štabo viršininko 1939-09-11 raštas. Ten pat, b. 286, l. 38.
704 Slaptas 1939-09-13 raštas 1-ojo ir 2-ojo batalionų vadams. Ten pat, l. 37.
705 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 15. 1939-10-05. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 518, 
l. 33–34.
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buvo paskelbta dalinė ginkluotųjų pajėgų mobilizacija.
1939 m. rugsėjo 17 d. buvo gauta telegrama, kad kariuomenės vadas įsakė 

pulke vykdyti mobilizaciją be oro sekėjų tinklo706. Ji vyko pagal mobilizacijos di-
rektyvą. 

Kaip buvo mobilizuojama į pulką, duomenų rasti nepavyko, todėl pravartu ap-
žvelgti visos III pėstininkų divizijos mobilizacijos eigą. Paskelbus mobilizaciją, iki 
rugsėjo 17 d. 24 val. atvyko 21,5 proc. mobilizuojamų karininkų ir 30,4 proc. ka-
reivių, iki rugsėjo 18 d. 24 val. – dar 44,6 proc. karininkų ir 53,5 proc. kareivių, iki 
rugsėjo 18 d. atitinkamai – 21,5 proc. karininkų ir 10,5 kareivių, divizijai jau baigus 
mobilizaciją – dar 12,4 proc. karininkų ir 5,6 proc. kareivių707. 

Arklių ir vežimų pristatymas vyko greičiau nei kareivių mobilizacija. Iki rugsė-
jo 17 d. 24 val. į pulką buvo pristatyta 21,6 proc. arklių ir 18,6 proc. vežimų, iki 

706 Telefonograma. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 191, l. 263.
707 Atsarginių atvykimo vaizdas. Lentelė Nr. 1. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 1158, l. 40.

Pulkui mobilizuoti telegrama. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 191, l. 263
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rugsėjo 18 d. 24 val. – 54 proc. arklių ir 50,4 proc. vežimų, o trečiąją mobilizacijos 
dieną – dar 13,6 proc. arklių ir 14,9 proc. vežimų. Per 3 mobilizacijos dienas buvo 
pristatyti visi numatyti arkliai, bet dar 17,4 proc. vežimų trūko708.

Rugsėjo 22 d. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios bokšte buvo įrengta sekykla 
svetimų valstybių lėktuvams stebėti, su kuria buvo galima palaikyti ryšį telefonu. 
Joje budintys 1-osios kulkosvaidininkų kuopos 7 kariai (viršininkas ir 3 sekikų pa-
mainos po 2 karius) buvo apgyvendinti bažnyčios špitolėje – beturčių senelių prie-
glaudoje709.

Atvykti į Aštuntąjį pėstininkų pulką, kaip ir kitus pėstininkų pulkus, įtampai 
prie Lietuvos sienų augant, kad sustiprintų kariuomenę, pakartotinių pratimų at-
likti buvo pakviesta nemažai atsargos karių. Tačiau jų tarnybos vieta paskelbus mo-
bilizaciją ne visada sutapo su pratimų atlikimo vieta, todėl šiuos karius reikėjo vėl 
perrengti civiliniais drabužiais ir siųsti į pulkus, kur jie turėjo atvykti pagal mobiliza-
cijos dokumentus. Kiek tokių karių teko išsiųsti iš pulko, duomenų rasti nepavyko, 
o štai iš Septintojo pėstininkų pulko į Aštuntąjį pėstininkų pulką buvo atsiųsta net 
140 mobilizuojamų karių710.

Rugsėjo 26 d. divizijos vadui įsakius, pulkui teko vieną būrį, vadovaujamą ka-
rininko, išsiųsti į Kuršėnus Internuotųjų stovyklos komendanto žinion internuotų 
lenkų karių saugoti711.

Remiantis Valstybės gynimo tarybos 1939 m. rugsėjo 28 d. nutarimu, nuo 1939 
m. rugsėjo 30 d. buvo demobilizuojamos visos kariuomenės dalys ir įstaigos ir pe-
reinama prie taikos meto kariuomenės organizacijos.

Demobilizacijai vykdyti įsakymas 1939 m. rugsėjo 29 d. buvo perduotas divizi-
joms, o pastarųjų – divizijų dalių vadams712.

Įdomus faktas: vos paskelbus demobilizaciją, nuo spalio 1 d. 5 dienų atostogų 
padėti nudirbti žemės ūkio darbų buvo išleisti net 111 pulko kareivių713.

Demobilizuojami kariai buvo paleidžiami ne iš karto. Rugsėjo 30 d. buvo de-
mobilizuoti 145 kareiviai714, kitomis dienomis – likusieji, prieš tai atsiskaitę su ūkio 
padaliniais. Vykdant karinės vadovybės nurodymus, demobilizuotiems kareiviams 
ir grąžinamo per mobilizaciją paimto turto savininkams nurodyta, jeigu vėl tektų 
skelbti mobilizaciją, atvykti į tuos pačius padalinius, į kuriuos jie buvo pašaukti 

708 Arklių ir vežimų pristatymo vaizdas. Lentelė Nr. 2. Ten pat, l. 40 a. p.
709 Slaptas 1-osios sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos vado 1939-09-22 raportas pulko vadui. Ten 
pat, f. 521, ap. 1, b. 286, l. 45.
710 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 267. 1939-09-20. Ten pat, 
b. 276, l. 10-11.
711 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 44. 1939-09-29. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 516, l. 45.
712 Slaptas, asmeniškas. 1939 m. rugsėjo mobilizacijos reliacija. Ten pat, b. 588, l. 178.
713 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 273. 1939-09-26. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 276, l. 22-23
714 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 279. 1939-10-02. Ten pat, 
l. 32-34.
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per mobilizaciją, o mobilizuotiną turtą atgabenti į padalinį, iš kurio jis buvo de-
mobilizuotas. Atitinkamus pakeitimus mobilizacijos dokumentuose padarė ir karo 
komendantai715.

Atlikus demobilizaciją, pulke liko tik tie atsargos kareiviai, kurie buvo pašaukti 
atlikti pratimų. Jie numatytą programą turėjo išeiti iki spalio 12 d. ir, vadovau-
jantis slaptu įsakymu kariuomenei, spalio 12 d. būti paleisti. Tačiau gautame III 
pėstininkų divizijos štabo rašte buvo nurodyta, kad slaptas kariuomenės vado įsa-
kymas dėl atsarginių paleidimo yra atšauktas ir paleidimas atidedamas 12 dienų. 

Šio sprendimo priežastį paaiški-
na rastas slaptas III pėstininkų 
divizijos štabo viršininko raštas 
Šiaulių apskrities komendantui. 
Jame nurodoma, kad numatoma 
Aštuntojo pėstininkų pulko pa-
dalinius Šiauliuose ir Varniuose 
sustiprinti atsargos kareiviais, gi-
musiais 1914–1915 metais. Ko-
mendantui įsakyta atrinkti I ir 
VI kategorijos atsarginius ir juos 
pasirengti šaukti pratimų atlikti 
Aštuntajame pulke Šiauliuose ir 
Varniuose716. 

Spalio 14 d. rašte Aštuntojo 
pėstininkų pulko vadui divizijos 
štabo viršininkas nurodė, kad 
pulkas papildomai dar turi mo-
bilizuoti iš gyventojų tiek susisie-
kimo priemonių, kiek jų reikė-
tų vieno bataliono Šiauliuose ir 
Varniuose žygiui  organizuoti717.

Lapkričio 1 d. į pulką kari-
nių pratimų atlikti, kaip skelbta 
viešai, o iš tikrųjų jo sustiprinti 
atvyko 4 jaunesnieji leitenantai, 

1 leitenantas ir 494 kareiviai718. Šį kartą jų mokymai baigėsi netradiciškai. Bebaigią 

715 Slaptas, asmeniškas III PD 1939-09-29 raštas. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 518, l. 31.
716 Slaptas, asmeniškas III PD štabo viršininko 1939-10-13 raštas Šiaulių apskrities komendantui. 
Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 191, l. 300.
717 Slaptas, asmeniškas III PD štabo viršininko 1939-10-14 raštas 8 p. p. vadui. Ten pat, l. 302.
718 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 311. 1939-11-03. Ten pat, 
b. 276, l. 92–96.

Kariuomenės vadas div. gen. V. Vitkauskas
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kursą atsargos kariai kartu su priskirta artilerija atliko 18 km žygį į Bubius, o Bubių 
rajone pratybas „Batalionas ginantis“. Priešo vaidmuo teko Padubysio rajono šau-
liams ir priskirtiems pulkui kariams. Kadangi tai buvo neeilinis pratimas, sudaręs 
galimybę atlikti realų žygį atsargos kariams ir jame dalyvauti šauliams, veiksmus 
stebėjo divizijos vadas719. Gruodžio 16 d. pašaukti kariai buvo paleisti namo720.

Lapkričio 23 d. paskutinį kartą švęsta Kariuomenės diena. Kareiviams buvo 
skaitomos paskaitos apie Lietuvos kariuomenės kovas, vyko mišios, Šiaulių įgulos 

karių paradas, karininkų 
ir liktinių puskarininkių 
ramovėse minėjimai, ka-
reiviams Šiaulių valstybi-
nis teatras parodė spek-
taklį721.

1939 m. pulko minos-
vaidžių būrio vadas ltn. 
Jonas Obuchavičius su-
konstravo ir savo lėšomis 
pagamino minosvaidžių 
įšaudymo treniruoklį. Jis 
buvo pripažintas tinkamu 
minosvaidininkams mo-
kyti. Treniruoklį kariuo-
menės vadovybė nutarė 
naudoti visoje kariuome-
nėje, o ltn. J. Obuchavi-
čiui l. e. kariuomenės vado 
pareigas div. gen. Vincas 
Vitkauskas pareiškė padė-
ką722.

1940 m. pradžia buvo 
rami. Kaip matyti iš Aš-
tuntojo pėstininkų pulko 
kontržvalgybos 1940 m. 
sausio–balandžio mėn. 
biuletenio, karių nuotaika 
buvo gera, politikuojan-

719 Gulbinskas. Šiaulių įgula. Karys, 1939. Nr. 59, p. 1503.
720 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 353. 1939-12-14. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 276, l. 157–160.
721 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 27. 1939-11-16. Ten pat, l. 118.
722 Kariuomenės vado įsakymas Nr. 6. 1940-01-30. Ten pat, b. 289, l. 324.

LCVA, f. 521, ap. 1, b. 296, l. 3
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čių, agituojančiųjų ir priešvalstybinės veiklos nepastebėta723.
1940 m. vasario 16 d. pulko ir visos Šiaulių įgulos kariai paskutinį kartą iškil-

mingai paminėjo valstybės nepriklausomybės atkūrimo 22-ąsias metines724. Vasario 
26 d. pulko karius, dislokuotus Šiauliuose, tikrino divizijos vadas. Kaip matyti iš jo 
išvadų, pulko kariams ir toliau trūko erdvės – jie gyveno labai ankštai. Virtuvė buvo 
pakenčiama, bet verkiant reikėjo remonto. Kadangi nebuvo ventiliacijos, jos sienos 
nuo garų apsitraukė storoku ledo sluoksniu. Keli kareiviai pasiskundė dėl blogo 
maisto, nors tikrinimo dieną paruošti pietūs buvo skanūs. Apskritai pulke buvo 
tvarka, tik 1-ojoje kulkosvaidžių kuopoje persistengta: kad kareivių kuprinės nebūtų 
tuščios, į jas buvo įsakyta įdėti sulankstytas išeigines kelnes, kas, divizijos vado nuo-
mone, buvo tik nereikalingas drabužių glamžymas. Be to, sandėliuose sudėti dėvėti 
batai buvo nenuvalyti725.

2-ąjį pulko batalioną Varniuose divizijos vadas tikrino vasario 20 d. Išskyrus tai, 
kad Ūkio būrio patalpos esančios per šaltos, daugiau pastabų neturėjo ir pagyrė, kad 
pietūs labai skanūs, o virtuvė tvarkinga726.

Nuo 1940 m. pavasario kareivius mokyti pradėta naujais pagrindais – pagal 
pėstininkų, artilerijos inspektorių ir pajėgų rūšių viršininkų parengtus vadovėlius. 
Be to, divizijos vadas div. gen. M. Rėklaitis suformulavo naujus kareivių mokymo 
reikalavimus. Pagal juos, visų be išimties vadų dėmesys ir pastangos turi būti skiria-
ma jaunų kareivių mokymui ir auklėjimui, siekiant pagrindinio ir vienintelio tikslo 
– parengti sąmoningą, visapusiškai kautynėms pasirengusį karį, atkaklų kovotoją ir 
pilietį, kuris prireikus nesvyruodamas gebėtų veikti ir aukotis dėl tėvynės gerovės ir 
saugumo.

Divizijos vadas pabrėžė, kad visi karininkai turi įsisąmoninti, jog viso kareivių 
rengimo pagrindas yra pirmasis mokymo etapas. Klaidos, padarytos šiame etape, 
pažymėjo divizijos vadas, vėliau jau bus sunkiai ištaisomos. Svarbiausius mokomuo-
sius dalykus, tokius kaip šaudyba, lauko tarnyba, turi dėstyti dalinių vadai. Visus 
karininkus, mokančius kareivius, divizijos vadas įpareigojo paskaitoms ir pratyboms 
rimtai rengtis. Atsakingi už kareivių rengimą buvo dalinių vadai727.

Be abejo, tai buvo nauja ir pažangu, tik gaila, kad tokio mokymo rezultatų jau 
nebeteko pamatyti.

1940 m. kovo 16 d. pulkas gavo III pėstininkų divizijos vado nurodymą per-
tvarkyti priešlėktuvinės gynybos apsaugą. Pirmiausia nurodyta sutvarkyti priešlėk-

723 Visiškai slaptai. 8 PP Šiaulių įgulos kontržvalgybos biuletenis (1940 m. sausio–balandžio 
mėn.). Ten pat, b. 306, l. 7.
724 Įsakymas Šiaulių įgulai Nr. 4. 1940-02-13. Ten pat, b. 289, l. 314.
725 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 3. 1940-03-07. Ten pat, f. 511, ap. 1, 
b. 558, l. 4.
726 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 1. 1940-02-26. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 290, 
l. 39.
727 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 2. 1940-03-02. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 
558, l. 3.
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tuvinės apsaugos planus, kad pavojaus atveju ar mobilizacijos metu būtų sutelktas 
maksimalus ugnies priemonių skaičius, paėmus iš neliečiamųjų atsargų sunkiuosius 
kulkosvaidžius ir panaudojant „Oerlikon“ automatinius pabūklus. Iš „Oerlikon“ 
pabūklų karius mokyti šaudyti ne tik į šarvuotus taikinius, bet ir į lėktuvus728.

Naujas slaptas, detalus Priešlėktuvinės, priešcheminės ir priešgaisrinės apsaugos pla-
nas buvo parengtas ir patvirtintas kovo 26 d. Jame buvo numatyti ne tik priešlėktu-
vinės, priešcheminės ir priešgaisrinės apsaugos veiksmai ir priemonės, bet ir kaip bus 
teikiama sanitarinė ir veterinarinė pagalba, palaikomi ryšiai ir kt.729

1940 m. kovo 16 d. pulko vadas plk. A. Butkūnas730, kaip ir kiti pulkų vadai, 
buvo iškviestas į divizijos štabą. Ten jie buvo supažindinti su divizijos štabo pareng-
tais slaptais operatyviniais Laikinaisiais nurodymais III pėstininkų divizijai vykdyti 
priedangą. Direktyva buvo parengta vadovaujantis Kariuomenės štabo kovo 5 d. III 
pėstininkų divizijos vadui atsiųsta Priedangai vykdyti direktyva „V“731. Tą pačią dieną 
pulko vadui buvo parengtas ir įteiktas šio dokumento išrašas, skirtas Aštuntojo pės-
tininkų pulko 2-ajam batalionui, dislokuotam Varniuose, nes tik jis turėjo dalyvauti 
priedangos veiksmuose Žemaitijoje732 (žr. 7 priedą). Tai buvo paskutinė iki Lietuvos 
sovietinės okupacijos direktyva, kurią gavo pulko vadas. Kariuomenės vadovybė ne-
abejojo, kad Vokietija anksčiau ar vėliau puls Lietuvą, tad buvo parengtas planas, 
kaip šiam puolimui priešintis. Ši pozicija buvo įvardyta ir ankstesnėse direktyvose 
priedangai vykdyti bei jų papildymuose (1937, 1938 ir 1939 m.). Planuoti pagal 
galimas situacijas du modeliai – geresnis ir blogesnis – ir numatyta, ką ir kuri karinė 
dalis turės daryti (apie tai išsamiau – 7 priede pateikiamame dokumente). 

Pažymėtina, kad pulke, rengiantis atremti Vokietijos agresiją, buvo atliktas di-
džiulis darbas. Vadovaujantis divizijos pateiktomis direktyvomis, buvo rengiami 
pulko ir 2-ojo bataliono, dislokuoto Varniuose, kovos, stabdymo veiksmų, ardymo 
ir griovimo darbų planai ir derinami su divizijos vadovybe, pakeitus ar pakoregavus 
divizijos direktyvas, keičiami ir koreguojami pulko planai ir kt.

Naujos Priedangai vykdyti direktyvos operatyvinėms užduotims įgyvendinti kovo 
16 d. Aštuntojo pėstininkų pulko 2-ojo bataliono vado žinion buvo perduota 2-ojo 
pasienio apsaugos bataliono 1-oji kuopa733.

Balandžio 4–6 d. III pėstininkų divizijos štabo karininkams buvo organizuoti 
paskutiniai dvišaliai karo žaidimai. Aštuntojo pėstininkų pulko vadas plk. A. But-

728 Slaptas, asmeninis. Laikinieji nurodymai III pėstininkų divizijai. Ten pat, f. 520, ap. 1, b. 237, 
l. 175.
729 Slapta. 8 PP Priešlėktuvinės, priešcheminės ir priešgaisrinės apsaugos planas. 1940-03-26. Ten 
pat, f. 521, ap. 1, b. 292, l. 79–81.
730 1939 m. rugpjūčio mėn. pulko vadas Andrius Butkevičius savo pavardę pasikeitė į pavardę 
„Butkūnas“. Įsakymas kariuomenei Nr. 53. 1939 m. rugpjūčio 8 d.
731 Slaptas (operatyvinis). Priedangai vykdyti direktyva „V“. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 558, l. 51–57.
732 Laikinieji nurodymai III pėstininkų divizijai vykdyti priedangą. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 291, l. 
1–4.
733 Slaptas, asmeniškas III PD vado 1940-03-16 raštas. Ten pat, l. 7.
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kūnas buvo paskirtas vyriausiuoju „mėlynųjų“ tarpininku. Žaidimuose dalyvavo šie 
pulko karininkai: plk. ltn. J. Šečkus, kpt. J. Sauka, kpt. J. Matulis, kpt. V. Dimins-
kis, ltn. V. Narijauskas, ltn. J. Obuchavičius, ltn. B. Buteikis, j. ltn. A. Matulis ir 
civilis pulko gydytojas Purtokas734.

1940 m. gegužės 2 d. pulke buvo surengta paskutinė šventė. Tą dieną vaidotėnai 
paminėjo savo pulko vado plk. Andriaus Butkūno 50 metų jubiliejų735.

1940 m. gegužės 17 d. vadovaujantiems pulko karininkams buvo surengta lau-
ko išvyka. Jie lauko sąlygomis tiesiogiai susipažino su Priedangai vykdyti direktyvos 
užduotimis736.

1940 m. birželio 1 d. duomenimis, pulke tarnavo 800 eilinių, 92 grandiniai, 58 
jaunesnieji puskarininkiai ir 47 karininkai, iš viso 1000 karių. Be jų, dar buvo ir lik-
tinių: 18 viršilų, 32 puskarininkiai, 5 jaunesnieji puskarininkiai ir 8 puskarininkiai 
kandidatai737.

734 Slaptai. III PD štabo organizuojamiems karo žaidimams nurodymai. 1940-03-20. Ten pat, f. 
511, ap. 1, b. 483, l. 1–2.
735 J. Brs. Minėjimas Šiaulių įguloje. Kardas, 1940, Nr. 10, p. 243–244.
736 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 147. 1940-05-25. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 289, l. 181.
737 8-o pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto sudėties žinios 1940 m. birželio 1 d. Ten pat, b. 
205, l. 10.

J. ltn. V. Narijausko asmens liudijimas. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 264, l. 54



213

VII 
 

Karių švietimas, 
sportinė veikla
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Pulko karių švietimas

Kaip jau minėta, pulko karių švietimo darbas prasidėjo vos ne nuo pirmųjų Ats-
kirojo Ukmergės bataliono įkūrimo dienų. Tačiau, vykstant kovoms dėl nepriklau-
somybės, kariai pirmiausia buvo mokomi būtiniausių karybos dalykų ir tik ilgesniu 
atokvėpio laikotarpiu šiek tiek laiko buvo skiriama ir bendrajam švietimui. Kareivių 
raštingumu Lietuvos karinė vadovybė ėmė rūpintis dar 1920 m. pradžioje. Kurį 
laiką nevykstant kovos veiksmų, kovo 1 d. įsakyme kariuomenei vyriausiasis kariuo-
menės vadas gen. S. Žukauskas, kad neliktų nė vieno bemokslio, nurodė visose da-
lyse įsteigti valandos mokyklas kareiviams mokyti skaityti ir rašyti, bendrai lavinti. 
Kartu pabrėžta, kad „mokymas visiems priverstinis“738, tačiau sąlygų šiai iniciatyvai 
įgyvendinti nesudaryta: nebuvo nei vadovėlių, nei patalpų, nei kas galėtų mokyti, 
todėl teko mokytojais skirti karininkus ir net kiek labiau išsilavinusius kareivius.

Pasibaigus kovoms ir Lietuvos kariuomenei gyvenant jau taikos sąlygomis, be 
karinio rengimo, atkreiptas dėmesys į visapusį karių lavinimą, nes jų išsilavinimo 
lygis buvo labai žemas.

Jau 1921 m., demarkacijos linijos apsaugos laikotarpiu, pulką pasiekė gruodžio 
14 d. Generalinio štabo Literatūros skyriaus viršininko pasirašytas raštas, kuriame 
buvo raginama atnaujinti karių švietimo darbą, atkurti švietimo komisijas, o kur jų 
nėra – išrinkti naujas. Priminta, kad, vykdant 2-ojo kultūros ir švietimo komisijų 
atstovų suvažiavimo nutarimus, kiekvienoje kuopoje turi būti kuopos vado suburta 
švietimo komisija, batalione – bataliono švietimo komisija, pulke – iš bataliono 
komisijų pirmininkų ir pulko vado skirtų dviejų narių sudaryta pulko švietimo ko-
misija. Šių komisijų svarbiausias uždavinys buvo likviduoti kareivių neraštingumą, 
t. y. beraščius išmokyti skaityti ir rašyti. Be to, buvo raginama apskritai pagerinti 
kareivių kultūrinį auklėjamąjį darbą739.

Vykdant šį nurodymą buvo sudarytos ir patvirtintos kuopų ir batalionų švietimo 
komisijos, 1921 m. kovo 9 d. – pulko švietimo komisija, o jos pirmininku paskirtas 
vyr. ltn. Juozas Namikas, nariais – leitenantai Petras Kamarauskas, Juozas Gineitis, 
Bronius Vincas Aleksandravičius ir viršila Antanas Vilimas740.

Buvo rengiamos švietimo pamokos ir pokalbiai su kariais. Jie buvo suskirstyti į 
dvi grupes: mokantys ir nemokantys skaityti ir rašyti. Šiam darbui buvo skiriama 1 
valanda per savaitę. Kadangi pulkas buvo plačiai išsklaidytas, mokyklos beraščiams 
iš pradžių organizuoti nepavyko. Be to, nebuvo specialistų, kurie gebėtų mokyti 
kareivius rašto. Kuopose ir komandose pradėti steigti knygynėliai. Vienose jų buvo 
kaupiamos turimos, kitose – už vakarėlius surinktas lėšas perkamos knygos, dalis 
knygų buvo gautos iš Generalinio štabo. Iš esmės tik tuo ir apsiribota, nes patalpų 

738 Lietuvos kariuomenei įsakymas Nr. 255. 1920 m. kovo 1 d.
739 Neužmirškime karių dvasios stiprinti ir jų sąmoningumą kelti, nes tuomet ir skaitlingesnį 
priešą mes greičiau įveiksime. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 16, l. 55.
740 Įsakymas 8-am Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 68. 1921-03-09. Ten pat, b. 18, l. 93.
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klubui įkurdinti nebuvo, bandyta burti chorą, bet nerasta chormeisterio741.
Pažymėtina, kad pulko egzistavo laikotarpiu, netgi paskutiniais metais, kaip minė-

ta, jį papildydavo nemažai beraščių arba mažaraščių šauktinių. Iš 1940 m. kovo 1 d. į 
pulką atvykusių 574 naujokų 13 – 12 lietuvių ir 1 rusas – buvo analfabetai.  Mokančių 
skaityti ir rašyti, bet nelankiusių jokios mokyklos buvo net 89: 74 lietuviai, 8 žydai, 1 
vokietis, 3 rusai ir 3 latviai. Apskritai dauguma baigę tik pradžios mokyklą742. Tai lėmė 
nepriteklius Pirmojo pasaulinio karo ir Nepriklausomybės kovų metais, kai nualin-
tame krašte netgi pradžios mokyklos ne visiems buvo prieinamos, todėl kariuomenei 
teko spręsti nebūdingą jai uždavinį – mokyti ir šviesti Lietuvos piliečius.

Pulkui apsistojus nuolatinėje dislokacijos vietoje Šiauliuose, susidarė sąlygos ne 
tik mokyti karius skaityti, rašyti, istorijos, geografijos, bet ir lavinti jų estetinius 
gebėjimus. Persikėlus į Šiaulius, buvo suburta karių vaidintojų mėgėjų grupė. Ji 
Višinskio gatvėje įkūrė kuklų teatrą, kad Šiaulių įgulos kariai galėtų pamatyti įvairių 
autorių istorinio turinio ir šiaip įdomių pastatymų743.

1924 m. vasario 14 d. krašto apsaugos ministras mjr. Balys Sližys visų kari-
nių dalių vadams įsakė griežtai kovoti su kareivių neraštingumu, kad nė vienas jų 
neliktų neišmokęs skaityti ir rašyti. Įsakyme nurodoma, kad naujokus asmeniškai 
klausinėti privalo kuopų vadai ir tik po to išduoti „asmeninį išsilavinimo lapelį“. 
Tarnybos metu kareivių įgytos žinios buvo vertinamos egzaminų komisijų, kurioms 
pirmininkavo batalionų vadai. Jose turėjo dalyvauti ir dalies švietimo komisijos pir-
mininkas744.

1925 m. gegužės 7 d. krašto apsaugos ministro plk. Teodoro Daukanto pasira-
šytu įsakymu buvo patvirtinta Kareivių mokymo programa ir tiksliai nurodyta, kad 
per pirmuosius keturis tarnybos mėnesius turi būti išmokyti skaityti ir rašyti visi 
neraštingi745.

Švietimo darbo pulke buvo daug, nes 1925 m. iš pašauktų tarnauti 456 naujokų 
207, arba daugiau kaip 45 proc., nemokėjo nei skaityti, nei rašyti746.

Nuo 1927 m. Lietuvos kariuomenėje už visą auklėjamąjį darbą buvo atsakingas 
švietimo vadovas. Įsakymu kariuomenei buvo nustatyta, kad kiekviename pulke turi 
būti švietimo vadovas – pulko vado padėjėjas, bataliono vadas ar karo kapelionas, o 
jam padėti iš kuopų vadų paskirtas vienas karininkas. Bibliotekoms tvarkyti nuro-
dyta iš labiau išsilavinusių liktinių puskarininkių skirti nuolatinį bibliotekininką747. 

741 8-o p. Kauno kunig. Vaidoto pulko Švietimo komisijos darbuotės pusmetinė ataskaita. Ten 
pat, f. 929, ap. 6, b. 26 (byla nenumeruota).
742 Žinios apie atvykusių į 8-ą pėst. K. K. Vaidoto pulką 1940 m. kovo 1 dieną kareivių išsilavinimo 
laipsnį, kurių tarnybos pradžia 1940 m. kovo 1 d. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 307, l. 33.
743 J. Bs. Švietimas. Karys. 1939, Nr. 29, p. 849.
744 Krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. 21. 1924 m. vasario 14 d.  
745 Krašto apsaugos ministro įsakymas Nr. 36. 1925 m. gegužės 7 d.  
746 Slaptas pulko vado 1925-10-01 raštas II karo apygardos viršininkui. LCVA, f. 510, ap. 1, b. 
70, l. 64.
747 Įsakymas kariuomenei Nr. 29. 1927 m. vasario 24 d.
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Kaip ir kituose Lietuvos kariuomenės daliniuose, Aštuntajame pėstininkų pulke 
buvo paskirtas švietimo vadovas. Tokiu būdu visi švietimo reikalai ir vadovavimas 
atsidūrė vieno asmens rankose, todėl švietimo darbas labai pagerėjo. Nuo šių metų 
švietimo vadovai (eilės tvarka) buvo mjr. Bolius Namajuška, kpt. Ignas Povilavičius, 
plk. ltn. Aleksandras Makulavičius, karo kapelionas kun. Vilius Balandis748 ir ltn. 
Jonas Vykintas749.

Kad šios pastangos buvo vaisingos, matyti jau vien iš atvykusių į pulką ir išvy-
kusių iš jo karių bendros išsilavinimo statistikos. 1928 m. net 98,7 proc. 1927 m. 

748 J. Bs. Švietimas. Karys. 1939, Nr. 29, p. 849.
749 Įsakymas 8-tam Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 186. 1940-07-02. LCVA, f. 521, ap. 
1, b. 289, l. 130.

Karių mokymosi kampelis (Karys, 1939, Nr. 29, p. 867)
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šaukimo neraštingų kareivių išmoko skaityti ir rašyti750.
Deja, ne visus to pavyko išmokyti. Iš 1940 m. balandžio 29 d. išleistų 1938 m. 

gegužės mėn. šaukimo kareivių 4 taip ir liko neraštingi751.
Kartu pažymėtina, kad ne tik nemokantys rašyti ir skaityti, bet ir raštingi karei-

viai įgydavo įvairių žinių. Visiems jiems buvo skaitomos įvairios paskaitos, rengia-
mos ekskursijos ir spektakliai. Paskaitų, be kita ko, dažniausiai pritaikytų gyvena-
majam laikotarpiui, kareiviams per metus buvo perskaityta apie dvidešimt. Pulko 
kariai taip buvo supažindinami su lietuvių tautos praeitimi ir valstybės gyvenimu. 
Dažnai šiose paskaitose buvo nagrinėjami tikybos, dorovės, teisės, higienos ir pana-
šūs klausimai, nemažai – žemės ūkio problemų, nes dauguma kareivių buvo kilę iš 
kaimo. Jie išgirsdavo ir apie svetimus kraštus, gyventojų papročius, būdą ir gyveni-
mo sąlygas. Įvairių minėjimų metu buvo skaitomos teminės, pritaikytos tam tikrai 
šventei, paskaitos, organizuojamos ekskursijos į muziejus, fabrikus, aerodromus ir 
kitus miestus. Kariams vadovybė suteikė progą pamatyti tai, ko jie iki tol nebuvo 
matę, išgirsti apie tai, ko nebuvo girdėję752.

1927 m. buvo įsteigta ir spalio 29 d. atidaryta liktinių puskarininkių bendro-
jo lavinimo mokykla. Mokyklos mokytojais buvo paskirti karo kapelionas kunigas  
J. Normontas ir vyr. ltn. V. Janušonis. Čia puskarininkiai buvo mokomi lietuvių 
kalbos, istorijos, geografijos ir aritmetikos.

Tais metais pulko vadovybės nurodymu buvo atkurta karių artistų mėgėjų kuo-
pelė, o jos vadovu paskirtas ltn. V. Janušonis. Tik pulko artistams iškilo problema – 
nebuvo tinkamos salės, kur jie galėtų rodyti savo spektaklius753. Vėliau buvo įrengtas 
teatrėlis tame pačiame name Višinskio gatvėje754.

Švietimo vadovybės žinioje buvo ir karių biblioteka, kurioje sukauptos knygos 
plačiai naudotos kariams šviesti. Be to, kiekviena kuopa buvo aprūpinama laikraš-
čiais ir žurnalais. Ypač populiarus buvo žurnalas „Karys“, kurį vaidotėnai prenu-
meravo ne tik sau, bet ir namiškiams. Gauti laikraščiai, kuriuos kariai mėgdavo 
pavartyti ir paskaityti, kuopose buvo įrišami.

Pulke nebuvo pamirštos ir pramogos. Vadovybė pasirūpino, kad kariams būtų 
sudarytos gana palankios sąlygos lankyti kino teatrus. Taip pat pulke buvo rodomi 
kariams pritaikyto turinio spektakliai ir koncertai, rengiamos išvykos į Šiaulių vals-
tybinį teatrą ir kt.755

750 Šešupės Žvirgždas. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1928, Nr. 49, p. 789. 
751 8-o pėst. K. K. Vaidoto pulko žinos apie 1940 m. balandžio 29 dieną paleistų į atsargą kareivių  
išsilavinimo laipsnį, kurių tarnybos pradžia 1938. V. 1 d. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 314, l. 62.
752 J. Bs. Švietimas. Karys. 1939, Nr. 29, p. 849.
753 E. Jagminas. Šiaulių įgula. Karys, 1927, Nr. 44, p. 403.
754 J. Bs. Švietimas. Karys, 1939, Nr. 29, p. 849.
755 J. Bs. Švietimas. Karys. 1939, Nr. 29, p. 849.
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Pulko biblioteka

Savo straipsnyje apie Šiaulių miesto bibliotekas pulko biblioteką gana išsamiai 
aprašė Jonas Nekrašius756, todėl pasinaudosime jame pateikta medžiaga. Be to, apie 
tai nemažai buvo rašoma ir to meto karinėje spaudoje.

1923 m. pulkui persikėlus į Šiaulius, 1924 m. šiame mieste, M. Miliaus na-
muose, buvo atidarytas karių klubas-skaitykla. Tačiau Aštuntojo pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulko švietimo vadovybės žinioje esančios karių bibliotekos 
veiklos tikrąja pradžia galima laikyti 1925 m. pabaigą. Iki tol kiekvienoje jo kuopoje 
buvo knygynėlis, kurį sudarė vos keliasdešimt knygų. 1925 m. pabaigoje keletas 
įpareigotų karininkų iš visur surinko knygas, jas sutvarkė ir įkūrė karių biblioteką757.

1925 m. pabaigoje bibliotekos fondą sudarė 215, 1926 m. – 1162, 1927 m. – 
1434, 1928 m. – 1569 knygos. Joje poilsio ir kitomis savaitės dienomis, laisvu nuo 
tarnybos laiku, veikė karių skaitykla. Knygos buvo išduodamos skaityti vietoje ir 
išsinešti. 1926 m. jos bibliotekininku buvo paskirtas vyr. ltn. Gauka758.

1926 m. karių biblioteka, turinti 1162 knygas, neveikė759. 1926 m. lapkričio 
mėn. pulko švietimo komisija nutarė ją pertvarkyti: menkavertes knygas perduoti 
archyvui, o vertingesnes – kareivių bibliotekai, be to, sudaryti tinkamų kareiviams 
skaityti knygų katalogą760. 

 1927 m. ši biblioteka turėjo 304 skaitytojus, jie perskaitė 1976 knygas. Jos 
veikla rūpinosi bibliotekininkas ltn. I. Jatulis ir jo padėjėjas j. psk. Zažeckas. 1928 
m. pulko karių biblioteka, kurios bibliotekininkas buvo viršila J. Brazinskas, turėjo 
354 skaitytojus761.

1928 m. rudenį pulko švietimo vadovo pastangomis bibliotekos veikla tapo ge-
rokai aktyvesnė. Kareiviai vėl galėjo gauti paskaityti naujausių knygų762. 

Nuo 1930 m. birželio 15 d. biblioteka priimdavo skaitytojus kiekvieną dieną763.
1931 m. Šiaulių įgulos karių šeimų draugija Aštuntojo pėstininkų pulko švie-

timo reikalams paaukojo 200 litų. Už šiuos pinigus tuometis pulko švietimo ko-
misijos vadovas kpt. I. Povilavičius pulko bibliotekai nupirko 70 įvairaus turinio 

756 Nekrašius J. Šiaulių įgulos 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko biblioteka-
skaitykla (1925–1940) ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Šiauliuose bibliotekos ir skaityklos, 
http://ekslibrisai.blogspot.lt/p/siauliu-igulos-8-ojo-pestininku-kauno.html [žr. 2019-12-01]
757 Ten pat.
758 Ten pat.
759 Kareivių bibliotekos 1926 metais. Karys, 1927, Nr. 18, p. 169.
760 Biknaitis A. Šiaulių įgula. Karys, 1926, Nr. 51-52, p. 442.
761 Nekrašius J. Šiaulių įgulos 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko biblioteka-
skaitykla (1925–1940) ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Šiauliuose bibliotekos ir skaityklos, 
http://ekslibrisai.blogspot.lt/p/siauliu-igulos-8-ojo-pestininku-kauno.html [žr. 2019-12-01]
762 8- tas pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1928, Nr. 33–34, p. 604.
763 Atidaryta pulko biblioteka. Karys, 1930, Nr. 31, p. 616.
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knygų764. 1932 m. 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko bibliotekoje 
Šiauliuose buvo 1494 knygos. Dauguma parūpintos Vyriausiojo štabo Spaudos ir 
švietimo skyriaus. Beveik visos knygos kietais viršeliais, tik apie 12 proc. neįrištų. 
Bibliotekoje dar buvo žurnalų ir laikraščių komplektų, žemėlapių ir gaublys. Skaity-
tojų 1930 m. buvo 181, o 1932 m. sumažėjo iki 135. Tarp jų buvo 14 karininkų, 16 
liktinių karių, 2 civiliai, visi kiti būtinosios karo tarnybos kareiviai. Biblioteka dirbo 
sekmadieniais ir šeštadieniais nuo 12 iki 15 val., kitomis dienomis – nuo 12 iki 14 
val. Kasdien joje apsilankydavo 20–35 skaitytojai. Paimtą knygą buvo galima laikyti 
ne ilgiau kaip 7 dienas, nes skaityklos biblioteka neturėjo, tačiau buvo leidžiama 
skaityti pačioje bibliotekoje765.

1932 m. pabaigoje vykusiame visuotiniame karininkų susirinkime buvo nutarta 
pagausinti bibliotekos fondą. Kiekvienas karininkas pažadėjo kas pusmetį skirti po 
10 litų naujoms knygoms pirkti. Šiuo tikslu buvo išrinkta ir komisija. Ji savo posė-
dyje nutarė už surinktus pinigus pirkti: bendrojo turinio veikalų ir bibliografijų – 20 
proc., filosofijos knygų – 2 proc., tikybos – 2 proc., visuomenės mokslų ir teisės – 2 
proc., kalbotyros – 3 proc., gamtos mokslų – 2 proc., meno – 10 proc., literatūros 
– 15 proc., istorijos ir geografijos – 10 proc., karybos – 30 proc.766 

1932 m. pabaigoje buvo įsteigta karininkų skaitykla. Šalia knygų bibliotekoje 
visada būdavo spaudos. Apskritai spaudos pulkas gaudavo nemažai. 1933 m. jam 
buvo užprenumeruota: „Lietuvos aido“ – 20, „Kario“ – 103, „Trimito“ – 95, „Mūsų 
žinyno“ – 45, „Mūsų rytojaus“ – 26, „Ūkininko patarėjo“ – 26, „Mūsų Vilniaus“ 
– 25, „Skautų aido“ – 13, „Mūsų momento“ – 2, „Šiaurės Lietuvos“ – 2, „Sargy-
bos“ – 2, „Policijos“ – 2 egzemplioriai, „Sekmadienio“, „Suvalkiečio“, „Biržų žinių“, 
„Verslo“, „Kūno kultūros ir sveikatos“ ir „Misijų“ – po 1 egzempliorių767.

1934 m. Vaidoto pulko karių bibliotekoje buvo 1700 knygų. Visos sutvarkytos, 
įrištos. Per metus perskaityta apie 5000 knygų. Švietimo vadovybė taip pat aprūpino 
kuopas laikraščiais. 1934 m. pulkas gavo per 300 egzempliorių įvairių laikraščių ir 
žurnalų768.

1935 m. pabaigoje pulko 2-ąjį batalioną perdislokavus į Varnius, biblioteka 
buvo įkurta ir šiame batalione. Kad pagausintų jos fondus, pulko švietimo vadovybė 
kreipėsi į karininkus ir liktinius puskarininkius prašydama bibliotekai padovanoti 

764 Tūlas M. 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1931, Nr. 20, p. 402.
765 Tūlas M. 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Biblioteka. Karys, 1932, Nr. 12, p. 243; Nekrašius  
J. Šiaulių įgulos 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko biblioteka-skaitykla (1925–
1940) ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Šiauliuose bibliotekos ir skaityklos, http://
ekslibrisai.blogspot.lt/p/siauliu-igulos-8-ojo-pestininku-kauno.html [žr. 2019-12-01]
766 Bernst. Didinamės biblioteką. Kardas, 1933, Nr. 1, p. 15.
767 Žvirgždas Š. Vaidotiečiai domisi spauda. Karys, 1933, Nr. 12, p. 247.
768 Nekrašius J. Šiaulių įgulos 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko biblioteka-
skaitykla (1925–1940) ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Šiauliuose bibliotekos ir 
skaityklos, http://ekslibrisai.blogspot.lt/p/siauliu-igulos-8-ojo-pestininku-kauno.html [žr. 2019-12-
01]
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jau perskaitytų knygų. Sulaukta daugiau kaip 50. Daugiausia jų padovanojo leite-
nantai E. Bliudnikas ir P. Grinevičius bei vyr. psk. E. Rosickas. Po keleto mėnesių 
pulko karininkai bibliotekai padovanojo dar 246 knygas769.

1936 m. biblioteka turėjo 2351 knygą. Per metus perskaitytos 3379 knygos, 
daugiausia beletristikos ir mokslinių. Kadangi dauguma pulko karių buvo ūkininkai 
ir žemdirbiai, nemažai perskaityta knygų žemės ūkio klausimais770. 

1937 m. Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas iš Lietuvos 
kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus gavo kelis šimtus įvairių knygų, 
tarp jų Nepriklausomybės kovų dalyvių atsiminimų ir kitų. Jos buvo paskirstytos 
pulko Šiaulių ir Varnių bibliotekoms. 1938 m. Šiaulių karių bibliotekoje buvo apie 
2900, 1939 m. – 2925 įvairių sričių knygos. 1939 m. biblioteka papildyta 153 nau-
jesnėmis knygomis. Per metus, 1938 m. statistiniais duomenimis, pulko bibliotekų 
skaitytojai perskaitė apie 7000 knygų. Aktyviausi – būtinosios karo tarnybos kariai. 
Labiausiai buvo skaitomos lietuvių autorių knygos. 1938 m. per savo tarnybos laiką 
daugiausia knygų perskaitė eilinis S. Niklošas – 470. 1939 m. uoliausias skaitytojas, 
daugiausia perskaitęs knygų, buvo Mokomosios kuopos j. psk Navickas. 1939 m. 
apie 70 proc. šauktinių kareivių buvo uolūs skaitytojai. Tais metais bibliotekininku 
buvo paskirtas ltn. A. Garkauskas, knygininko pareigas ėjo aukštąjį išsilavinimą tu-
rintis j. psk. Staškevičius, gebantis padėti skaitytojams pasirinkti knygų771. 1940 m. 
bibliotekininko pareigas ėjo j. ltn. M. Vojevodskis, tačiau liepos 9 d. jį pakeitė j. ltn. 
A. Jankūnas, paskutinis pulko bibliotekininkas772.

Pulke, be kareivių bibliotekos, nuo 1925 m. veikė karininkų biblioteka, kurioje 
buvo 446 knygos. 1925  m. joje buvo užsiregistravę 59 skaitytojai, jiems skaityti 
buvo išduotos 339 knygos. Karininkų biblioteka 1932 m. turėjo 508 knygas (38 
skaitytojus, kurie perskaitė 204 knygas). Kadangi karininkų biblioteka skaityklos 
neturėjo, leista laikraščius skaityti vietoje773. Be to, karininkai galėjo naudotis ir ka-
reivių bibliotekos paslaugomis.

769 Bukelis P. 8 p. p. kareivių biblioteka didėja. Karys,1935, Nr. 35, p. 818.
770 Griškevičius L. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1937, Nr. 10, p. 291.
771 Nekrašius J. Šiaulių įgulos 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko biblioteka-
skaitykla (1925–1940) ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Šiauliuose bibliotekos ir 
skaityklos, http://ekslibrisai.blogspot.lt/p/siauliu-igulos-8-ojo-pestininku-kauno.html [žr. 2019-
12-01]
772 Įsakymas 8 PP Nr. 195. 1940-07-11. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 111 a. p.
773 Nekrašius J. Šiaulių įgulos 8-ojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko biblioteka-
skaitykla (1925–1940) ir kitų Lietuvos kariuomenės karinių pajėgų Šiauliuose bibliotekos ir 
skaityklos, http://ekslibrisai.blogspot.lt/p/siauliu-igulos-8-ojo-pestininku-kauno.html [žr. 2019-
12-01]
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Sportas

Sportas pradėtas propaguoti, galima sakyti, nuo pat pirmųjų Marijampolės ba-
taliono įkūrimo dienų. Deja, Nepriklausomybės kovų metais ir pulko, išmėtyto po 
įvairias vietoves, saugant neutraliąją zoną, kariams jis buvo tik viena laisvalaikio pra-
leidimo formų. Daugiau dėmesio tam buvo skirta persikėlus į nuolatinę dislokacijos 
vietą Šiauliuose.

Ko gero, pirmasis viešas pulko sportininkų pasirodymas įvyko 1921 m. gegužės 
12 d., pulkui švenčiant 2-ąsias įkūrimo metines, per sporto varžybas. Panašios var-
žybos buvo surengtos ir 1924 m. minint 5-ąjį pulko jubiliejų, 1925 m. gegužės 31 
d. organizavus pulko šventę, tačiau geresni rezultatai pademonstruoti tik 1926 m. 
spalio 17 d. pirmojoje kariuomenės sporto šventėje. Joje 5000 m bėgimo ir šuolių į 
tolį rungtyse pirmąsias vietas iškovojo pulko sportininkai, bet bendroje įskaitoje jo 
komanda iš 16 dalyvavusių užėmė tik 10-ąją vietą774.

1927 m. rugpjūčio 27–28 d. vykusioje antrojoje kariuomenės sporto šventėje 
Kaune dalyvavo jau per 500 karių. Ji išsiskyrė ne tik sportininkų, bet ir žiūrovų 
gausa. Rungtynes stebėjo ministras pirmininkas, keletas ministrų, kariuomenės va-
dovybė. Iš vaidotiečių dalyvavo 2 karininkai, 3 viršilos, 5 jaunesnieji puskarininkiai, 
7 eiliniai ir 14 jaunų kareivių. Tiesa, šioje sporto šventėje pulko sportininkai kiek 
žymesnių rezultatų nepasiekė, bet nebuvo ir paskutiniai. Bendroje įskaitoje jie užė-
mė 9-ąją vietą775. 

1928 m. trečiojoje kariuomenės sporto šventėje dalyvavo pulko 5 karininkai, 
4 viršilos, 3 vyresnieji puskarininkiai, 4 jaunesnieji puskarininkiai, 2 grandiniai ir 
16 jaunų kareivių sportininkų. Atlikęs 7 km žygį pulkas laimėjo 1-ąją vietą ir gavo 
vienkartinę dovaną. Be to, tais metais buvo pabandyta bendradarbiauti su Šiaulių 
miesto sporto klubais. Rugsėjo 3 d. surengtame 5 km bėgime pulko sportininkai 

774 P-gius. Pirmoji kariuomenės sporto šventė. Karys, 1926, Nr. 44, p. 362–363.
775 Ltn. Karalius. Sportas. Bliudnikas, E., Nazaras. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 116; Š. Kariuomenės 
sporto šventė. Karys, 1927, Nr. 35, p. 320–322.

Kariai žaidžia futbolą pafrontėje (Atspindžiai, 1921 m. birželio mėn.)
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laimėjo 1-ąją ir 4-ąją vietas. Pulko vyr. psk. Cijunėliui buvo įteikta asmeninė dovana 
– sidabrinis žetonas776.

1929-uosius, matyt, galima laikyti pulko sportininkų persilaužimo metais. Šiais 
metais pulko sportininkų laimėjimai buvo kur kas gausesni. Kariuomenės sporto 
šventėje tarp keliolikos kariuomenės dalių pulkas užėmė 7-ąją vietą ir gavo vienkar-
tinę dovaną už žygį ir šuolius į tolį. 7 km žygyje pasižymėjo eil. Skeberdis, o šuolių 
į tolį rungtyje – eil. Chmieliauskas. 

1929 m. buvo suburta pulko futbolo komanda. Savo pirmąsias oficialias rung-
tynes liepos 21 d. su Šiaulių LDS futbolo komanda ji pralaimėjo santykiu 5:3, bet 
rugpjūčio 4 d. revanšo rungtynes su ta pačia LDS laimėjo 2:0. Be to, tais pačiais me-
tais rungtyniavo su Septintojo pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko 
futbolininkais. Nenuostabu, kad vos tik susikūrusi Aštuntojo pėstininkų pulko ko-
manda dideliu įvarčių skirtumu pralaimėjo tuomet kariuomenės nugalėtojos vardą 
pelniusiai Septintojo pėstininkų pulko komandai777.

1930 m. liepos 20 d. per 11-ąjį gimtadienį buvo surengta pirmoji pulko sporto 
šventė. Visus sudomino jos labai plati programa. Ypač gerų rezultatų pasiekė ru-
tulio stūmimo ir šuolių su kartimi rungtyje viršila J. Brazinskas, granatos metimo 
į tolį – naujokas Remaška, granatos metimo į taikinį – naujokas Norvaišas, disko 
metimo – psk. Kniūkšta, ieties metimo – naujokas Rekašius, šuolių į tolį, 100 ir 
200 m bėgimo – eil. Chmieliauskas, 400 m bėgimo – vyr. psk. Arlauskas, 800 ir 
5000 m bėgimo – vyr. psk. Keblys, 1500 m bėgimo – vrš. Pabrėža, 7000 m bėgimo 
– vyr. psk. Karnuševičius, 5 km patrulio žygyje – psk. Šepeliovas, 7 km žygyje – j. 
kar. Dubauskas. Šaudymo varžybose geriausiai pasirodė vyr. ltn. J. Frankas778. Šioje 
sporto šventėje buvo ir netradicinių rungčių: puodo numušimo užrištomis akimis, 
sliuogimo slidžia kartimi, greitojo apsirengimo ir kt.779

1931 m. kariuomenės sporto šventėje pulko sportininkai pasirodė neblogai – užė-
mė 5-ąją vietą. Joje dalyvavo 9 pulko karininkai, 10 liktinių viršilų ir puskarininkių ir 
28 būtinosios tarnybos kareiviai. Už pasižymėjimą pulkui buvo įteikta Kariuomenės 
sporto draugijos dovana. Pulko atskirų sporto šakų sportininkai irgi nenuvylė. Pulkas 
užėmė 1-ąją vietą sportinio šaudymo rungtyje, dovaną gavo j. ltn. E. Bliudnikas. Be to, 
gerai sekėsi olimpinėje estafetėje – irgi laimėta 1-oji vieta. Estafetės komandą sudarė 
ltn. P. Grinevičius, vyr. psk. Antanavičius, j. psk. Bagdžiūnas ir vyr. psk. Keblys. 

1931 m. pulko futbolo komanda, vadovaujama ltn. A. Karaliaus, dažnai rungty-
niaudavo. Pavyzdžiui, liepos 20 d. ji susitiko su Šiaulių komanda „Žinia“ (rezultatas 

776 Ltn. Karalius. Sportas. Bliudnikas, E., Nazaras. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 116.
777 Ltn. Karalius. Sportas. Bliudnikas, E., Nazaras. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio 
Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 116.
778 Ltn. Karalius. Sportas. Bliudnikas, E., Nazaras. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 116–117; S. M. 8 pėst. K. K. 
Vaidato pulkas. Karys, 1930, Nr. 31, p. 616.
779 8 pėst. K. K. Vaidato pulkas. Karys. 1930, Nr. 31, p. 616.
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0:0), liepos 27 d. – su Žagarės rinktine (rezultatas 2:2), rugpjūčio 1 d. – su Septin-
tojo pėstininkų pulko komanda ir ją, dviejų paskutinių metų kariuomenės futbolo 
čempionatų nugalėtoją, įveikė 2:1780. 

1931 m., nustojus organizuoti kariuomenės sporto rungtynes ir nukreipus ener-
giją nauja linkme, sportinė veikla tokia, kokia buvo iki tol, apmirė ne tik Vaidoto, 
bet ir kituose batalionuose. Dabar sporto organizatorių tikslas buvo ugdyti karių 
ištvermę įveikiant lauko kliūtis, įtemptuose žygiuose ir pan. Idėja – gera, orientuota 
į karių treniruotes, tačiau, nebelikus kariuomenės sporto švenčių, jos dalys prarado 
motyvaciją sportuoti.

1932 m. pavasarį pulko sportininkai buvo suskirstyti į keturias grupes: futbolo, 
bėgimo, granatos ir ieties metimo ir šuolių į tolį ir aukštį. Kiekvienos grupės vadovu 
ir vadovo pavaduotoju buvo paskirti karininkai, pulko sporto vadovu – kpt. Jonas 
Švambarys781.

Nuo 1932 m. kariai pradėjo daugiau rungtyniauti su visuomenės sporto organi-
zacijomis. Pulko sportininkai dalyvavo 1932 m. Šiaulių miesto sporto organizacijų 
šventėse. 1934 m. jie, dalyvavę bėgime per Šiaulių miestą (5 km), užėmė 1-ąją ir 
2-ąją vietas. Čia pasižymėjo eiliniai Bublaitis ir Katašovas782. Tais metais neblogai 
sekėsi ir šauliams. Rugsėjo mėn. vykusiose kariuomenės prizinio šaudymo varžybose 
laikrodžius laimėjo eiliniai Povilas Pernenis ir Izidorius Lukošius783. Be to, vyresnysis 
puskarininkis, grandinis ir net 24 eiliniai už taiklų šaudymą buvo apdovanoti žen-
kleliais „Geram šauliui“784.

1934 m. rugsėjo 3 d. pulke vyko prizinio šaudymo varžybos. Komisijos pirmi-
ninku buvo paskirtas Septintojo pėstininkų pulko mjr. Antanas Dragūnas, nariais 
– divizijos štabo kpt. Leonas Virbickas ir kpt. Juozas Vilkaitis785. Metų pabaigoje, 
porai karininkų baigus fizinio lavinimo kursus, sportinė veikla pulke vėl suaktyvėjo. 
Žiemos sportui pulko rajone buvo įrengta didelė čiuožykla.

1935 m. birželio 2 d. po ilgesnės pertraukos vėl įvyko pulko sporto šventė. Joje, 
be karių, dalyvavo ir Šiaulių miesto sporto klubai „Sakalas“, „Š.S.K.“, „Makabi“ ir 
„L.G.S.F.“. Nors oras buvo nepalankus, stiprus vėjas protarpiais maišėsi su lietu-
mi, publikos prisirinko pilna sporto aikštė. Iš ryto nuo 7 val. prasidėjo Aštuntojo 
pėstininkų pulko kuopų tarpusavio rungtynės. Pirmoji sporto šventės programos 
dalis – 7 km žygis vilkint kautynių apranga. Jį laimėjo 6-osios kuopos eil. Vaičiulis, 
nužygiavęs 7 km per 46 min. 34 sek. Vėliau vyko šaudymo 150 m atstumu stovint 

780 Ltn. Karalius. Sportas. Bliudnikas, E., Nazaras. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 117; I. J. Kariuomenės sporto 
rungtynės. Karys, 1931, Nr. 36, p. 718–720.
781 Tūlas Matas. 8 p. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1932, Nr. 22, p. 444.
782 Ltn. Karalius. Sportas. Bliudnikas, E., Nazaras. 8-tas pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto 
pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 117.
783 Įsakymas kariuomenei Nr. 67. 1932 m. spalio 1 d.
784 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 31. 1932-11-07. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 315, l. 33.
785 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 21 ns. Ten pat, b. 370, l. 21. 
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rungtis. Jos nugalėtoju tapo 6-osios kuopos eil. Žalys, surinkęs 94 taškus, šaudymo 
300 m atstumu nuo atramos – 4-osios kuopos vrš. Ivanauskas, surinkęs 96 taškus. 
Granatą 44 m numetė įsibėgėjęs ir 1-ąją vietą užėmė Mokomosios kuopos jaunes-
nysis karininkas J. Kaikaris. Taikliausiai jas svaidė iš apkaso į tolį 3-iosios kuopos gr. 
Čepokas, o į taikinį – Mokomosios kuopos vyr. psk. Tamulis. Pagal bendrus kuopų 
tarpusavio rungtynių – šaudymo, žygio ir granatų mėtymo – rezultatus 1-ąją vietą 
užėmė 6-oji, 2-ąją – 2-oji ir 3-iąją – 2-oji kulkosvaidžių kuopos, kurių kiekvieną 
sudarė 18 žmonių. 

Po kuopų rungtynių pulkas varžėsi su Šiaulių sporto klubais bėgimo takeliuose 
ir lengvosios atletikos aikštelėse. 200 m bėgimo rungtį laimėjo pulko eil. Bublaitis, 
100 m – j . ltn. V. Juška, 400 m bėgimo rungtį pirmieji įveikė ir 1-ąją ir 2-ąją vietas 
užėmė taip pat pulko sportininkai. Šuolių į aukštį įsibėgėjus sektoriuje geriausias 
buvo „Sakalo“ sportininkas Paltarokas, šuolių į tolį įsibėgėjus – j. ltn. V. Juška, rutu-
lio stūmimo – „Sakalo“ atstovas Jankūnas, disko metimo – „L.G.S.F.“ sportininkas 
Augys, ieties metimo – „L.D.S.“ metikas Ivaškevičius. Nugalėtojams buvo įteiktos 
dovanos786.

Pulko karininkai ir liktiniai puskarininkiai rudenį surengė sportinio šaudymo iš 
mažo kalibro šautuvų ir pistoletų varžybos. Atliekant pratimus  šaudykloje pasiekta 
labai gerų rezultatų. Užėmusieji pirmąsias vietas gavo po 50 litų. Iš karininkų ge-
riausiai šaudė ltn. P. Grinevičius, j. ltn. V. Narijauskas, j. ltn. J. Milašauskas, j. ltn. 
A. Čiuta ir j. ltn. V. Juška, iš puskarininkių – vyr. psk. Jonaitis, vyr. psk. A. Šimkus 
ir vyr. psk. Kasmauskas787.

Be to, rudenį vykusiose prizinio šaudymo iš kulkosvaidžių varžybose net 2 pulko 
šauliai eiliniai Antanas Urmonas ir Antanas Petrošaitis laimėjo prizus – laikrodžius788.

1936 m. rugpjūčio 25–26 d. Šiauliuose, pulko šaudykloje, vyko sportinio šau-
dymo iš šautuvų ir 9 mm pistoletų „Parabellum“ varžybos. Varžytasi individualiai ir 
komandomis. Pulko šaudymo varžybų vyriausiuoju teisėju buvo paskirtas plk. ltn. 
A. Purpetris789. Komandines karininkų varžybas laimėjo 2-ojo bataliono komanda, 
puskarininkių – 1-ojo bataliono puskarininkių komanda, individualaus šaudymo – 
1-ojo ūkio būrio vadas ltn. J. Milašauskas790.

Rugsėjo 1–3 d. Šiauliuose, pulko šaudykloje, buvo surengtos III pėstininkų divi-
zijos dalių šaudymo iš šautuvų ir pistoletų varžybos. Rugsėjo 1 d. vyko individualios, 
rugsėjo 2 d. – komandinės791. Divizijos sportinio šaudymo varžybose individualaus 

786 A. J. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulko sporto šventė. Karys, 1935, Nr. 24, p. 571.
787 Gaidys. Šaudymo meisteriai. Karys, 1935, Nr. 48, p. 1204.
788 Šių metų pirmieji šauliai. Karys, 1935, Nr. 43, p. 1018.
789 Sportinio šaudymo rungtynėms organizuoti įsakymas. 1936-07-17. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 
192, l. 51–52.
790 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 41. 1937-02-09. Ten pat, 
b. 232, l. nenumeruotas.
791 Sportinio šaudymo rungtynėms tarp III pėst. divizijos dalių organizuoti ir vykdyti įsakymas. 
1936-07-11. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 411, l. 29.
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šaudymo rungtį laimėjo Aštuntojo pėstininkų pulko vyr. puskarininkis Adolfas Dovy-
daitis, o karininkų pereinamąjį prizą – šio pulko karininkų komanda792. Per 1936 m. 
kariuomenės sportinio šaudymo rungtynes ženklelius „Geram šauliui“ gavo viršila An-
tanas Skėrys, grandinis Kazys Gečas, eiliniai Justinas Razma, Juozas Butnorius, Vladas 
Vyčius, Juozas Petkus, Juozas Grauslys, Justinas Salys ir Anicetas Širvys793.

1937 m. rugpjūčio 25–27 d. vykusias III pėstininkų divizijos ir 4-ojo artilerijos 
pulko sportinio šaudymo komandines varžybas pirmą kartą laimėjo Aštuntojo pės-
tininkų pulko puskarininkių komanda ir pelnė pereinamąjį prizą. Pulko karininkai, 
deja, šį kartą prizinių vietų neužėmė794. Beveik visus prizus susišlavė Šeštojo pėsti-
ninkų pulko sportininkai795. 

Taikliai šaudę iš sunkiųjų kulkosvaidžių sidabrinius laikrodžius ir ženklelius „Ge-
ram šauliui“ laimėjo pulko j. psk. Ignas Tamošaitis ir grandinis Richardas Karpavi-
čius, nikelinius laikrodžius ir ženklelius „Geram šauliui“ – j. psk. Gustavas Droch-
neris ir grandinis Juozas Kižauskas, ženklelį „Geram šauliui“ – j. psk. Petras Jonikas.

Šaudę iš šautuvų ženklelius „Geram šauliui“ laimėjo pulko jaunesnieji puskari-
ninkiai Antanas Juozaitis ir Bronius Rudys, eiliniai Albertas Gurkšnys, Vilius Moli-
nis, Patrikijus Zaicevas ir Antanas Žilinskas796.

Spalio 8 d. buvo surengtos pulko kuopų sportinio šaudymo iš šautuvų varžybos. 
Geriausiai šaudė Mokomoji kuopa. O kitą dieną, t. y. spalio 9-ąją, buvo organi-
zuotos Aštuntojo pėstininkų pulko, Ketvirtojo artilerijos pulko ir divizijos štabo 
karininkų prizinio šaudymo iš pistoletų varžybos. Daugiausia taškų surinko ltn.  
J. Kalnietis, šiek tiek mažiau – j. ltn. J. Obuchavičius ir kpt. P. Sabaliauskas797.

1938 m. gegužės 23–27 d. vykusiose divizijos sportinio šaudymo varžybose 
pulko šauliai pasirodė prastai. Visose rungtyse užėmė priešpaskutines vietas. Buvo 
galima nebent pasiguosti tuo, kad už juos dar prasčiau šaudė Ketvirtojo artilerijos 
pulko šauliai798.

Rengiantis 1938 m. sporto šventei, birželio 6–7 d. Šiauliuose vyko Šiaulių, Var-
nių ir Radviliškio karinių įgulų sporto šventė799. Jos metu buvo atrinkti sportininkai 
į kariuomenės sporto šventę, vyksiančią rugpjūčio 10–11 d. Ji buvo surengta po 
ilgos pertraukos – praėjusi kariuomenės sporto šventė vyko dar 1931 m. Joje Aš-

792 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 29. 1936-09-04. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 213, l. 
nenumeruotas.
793 Griškevičius L. 8 pėst. K. K. Vaidoto pulkas. Karys, 1936, Nr. 10, p. 291.
794 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 30. 1937-09-01. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 233, l. 
nenumeruotas.
795 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 30. 1937-09-01. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 440, l. 35.
796 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 9. 1938-01-08. Ten pat, f. 
521, ap. 1, b. 251, l. 13.
797 J. O. Prizinis šaudymas. Kardas, 1937, Nr. 21, p. 499.
798 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 18. 1-38-06-04. LCVA, f. 511, ap. 1, b. 468, l. 18.
799 1938 m. kariuomenės sporto šventei pasirengti bendrieji nurodymai. 1938-04-05. Ten pat, b. 
497, l. 13.
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tuntasis pėstininkų pulkas pagal surinktų taškų skaičių užėmė 6-ąją vietą ir buvo 
apdovanotas Kariuomenės štabo viršininko dovana. Asmenines dovanas gavo keli 
pulko sportininkai: moderniojoje penkiakovėje 2-ąją vietą užėmęs j. ltn. Urbėtis, 
sportinėje penkiakovėje taip pat 2-ąją vietą užėmęs j. ltn. Bacevičius, trikovėje nuga-
lėtoju tapęs vrš. Šurkus, 7 km žygyje 2-ąją vietą užėmęs vyr. gr. Ratinas, už granatos 
metimą vyr. eil. Šerutis800. Taigi, rezultatai nebuvo labai džiuginantys, nors pulkas 
gana atsakingai rengėsi šioms varžyboms. Dar balandžio viduryje kpt. J. Frankas 
buvo paskirtas atsakingu už pulko sportininkų rengimą kariuomenės sporto varžy-
boms. Jam pavaldūs buvo batalionų sporto vadovai. Kiekvienos sporto šakos spor-
tininkams kuruoti buvo paskirti atsakingi karininkai. Treniruotėms kasdien buvo 
skiriama po valandą. Buvo nustatyta, kad nuo 17 iki 18 val. pulke vyksta visų sporto 
šakų treniruotės801. Tačiau, matyt, nemažiau dėmesio šioms sporto varžyboms skyrė 
ir kitos kariuomenės dalys.

Tų metų kariuomenės šaudymo varžybose asmeninius prizus laimėjo ltn. Vikto-
ras Diminskis – sidabrinį, j. psk. Bronius Urbonas – nikelinį laikrodį802, o divizijos 
sportinio šaudymo varžybose net 18 pulko puskarininkių ir eilinių iškovojo ženkle-
lius „Geram šauliui“803.

1939 m. pradžioje Varniuose dislokuoto 2-ojo bataliono sportininkai ir vietos 
šauliai įkūrė sporto klubą. Sporto klubo, į kurį susivienijo apie 60 sportininkų, pir-
mininku buvo paskirtas kpt. Juozas Balandis. Pirmasis sporto klubo viešas pasiro-
dymas įvyko liepos 23 d., kai jo nariai surengė gegužinę, kad surinktų lėšų reika-
lingiems sporto reikmenims ir drabužiams įsigyti, ir sportinio šaudymo varžybas804.

1939 m. birželio 1–2 d. pulke buvo organizuotos 1-ojo ir 2-ojo pulko batalionų 
komandinio šaudymo varžybos. Nugalėjo Šiauliuose dislokuoto 1-ojo bataliono 
5 leitenantų komanda. Jiems buvo įteikta pereinamoji dovana – statulėlė „Trys 
šauliai“805.

Pulko sporto šventėje 1939 m. liepos 5 d. vyko 200 ir 1500 m bėgimo, šuolių į 
tolį ir aukštį, granatos, disko ir ieties metimo, rutulio stūmimo, sportinės trikovės, 
200 m plaukimo varžybos. Po šios šventės suburta pulko sportininkų komanda tu-
rėjo dalyvauti kariuomenės sporto šventėje. Deja, 1939 m. ji nebuvo organizuota, 
tačiau liepos 14–16 d. vyko divizijos sporto šventė. Pulko sportininkų būrys ne-
buvo gausus. Pulko sportininkai dalyvavo moderniosios ir sportinės penkiakovės, 
trikovės, granatos metimo į tolį ir taikinį ir 200 m plaukimo rungtyse806. Jie pasiekė 

800  Kariuomenės vado įsakymas Nr. 20, 1938 m. rugpjūčio 22 d.
801  8-am pėst. K. K. Vaidoto pulkui Kariuomenės sporto šventei pasirengti nurodymai. LCVA, f. 
521, ap. 1, b. 252, l. 50.
802  Kariuomenės vado įsakymas Nr. 27. 1938 m. lapkričio 29 d.
803  Įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 51. 1938-12-09. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 251, l. 560.
804  Grinius M. Varnių įgula. Karys, 1939, Nr. 31, l. 922.
805  Įsakymas 8-ajam pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 167. 1939-06-14. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 275, l. 32.
806  Pulko sporto rungtynėms organizuoti nurodymai. Ten pat, b. 190, l. nenumeruotas.
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tam tikrų pergalių: penkiakovėje vieną pirmųjų vietų užėmė j. ltn. N. Binderis: 
1-ąją vietą – šuolių į aukštį, 3-iąją – šuolių į tolį sektoriuje. Karininkų modernio-
joje penkiakovėje vieną pirmųjų vietų užėmė ltn. J. Obuchavičius. Nepralenkiamas 
tarp karininkų plaukikas buvo ltn. V. Narijauskas, tarp puskarininkių – vrš. Šlikas. 
Krepšinio rungtynes irgi laimėjo Vaidoto pulko kariai prieš Šeštojo pėstininkų pul-
ko komandą, tiesa, tik 1 taško persvara. Futbolo rungtynes rezultatu 2:1 pralaimėjo 
Šeštojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio pulko komandai807.

1940 m. gegužės 24 ir birželio 3–4 d. pulke vyko sportinio šaudymo varžybos. Iš 
geriausių šaulių sudaryta komanda turėjo ginti pulko garbę divizijos šaudymo var-
žybose808, kurios buvo numatytos birželio 14–15 d. Tauragėje. Jose pulko karininkų 
komanda užėmė 3-iąją, puskarininkių – 4-ąją vietą809.

Birželio 22 d., jau okupacijos sąlygomis, įvyko paskutinis pulko sportinis rengi-
nys – sporto šventė, šių sporto šakų rungtynės: 200 ir 1500 m bėgimo, šuolių į tolį 
ir aukštį, granatos, disko ir ieties metimo, rutulio stūmimo – ir patrulio 5 km žygis 
vilkint kautynių apranga. Šventės vadovu buvo paskirtas kpt. V. Grinius810. 

807  III pėst. divizijos sporto šventė. Kardas, 1939, Nr. 15, p. 396.
808  Sportinio šaudymo rungtynėms pulke organizuoti įsakymas Nr.   . 1940-02-10. LCVA, f. 521, 
ap. 1, b. 295, l. 26; Griškevičius L. Vaidotėnai atliko sportinį šaudymą. Karys, 1940, Nr. 24, p. 654.
809  Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 23. 1940-06-18. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 144.
810  1940 m. pulko sporto rungtynėms organizuoti ir vykdyti nurodymai. 1940-03-06. Ten pat, 
b. 294, l. 37.

1939 m. pulko futbolo komanda (Karys, 1939, Nr. 29, p. 866)
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Pulko sovietinimas

Birželio 15 d. pulką pasiekė kariuomenės vado 1940 m. birželio 15 d. įsakymas 
Nr. 26 (žr. 8 priedą), skelbiantis, kad, Lietuvos vyriausybei priėmus SSRS vyriau-
sybės reikalavimus steigti Lietuvoje naujas sovietų kariuomenės įgulas, birželio 15 
d. 15 val. sovietų kariuomenės dalys pradeda žygį į Lietuvos gilumą. Kariuomenės 
vadas įsakė žygiuojančiai sovietų kariuomenei taikyti visas mandagumo ir draugiškų 
santykių taisykles, panašiai kaip jos buvo taikomos anksčiau įvedus šią kariuome-
nę. Divizijų vadai buvo įpareigoti savo teritorijose organizuoti šios kariuomenės 
vorų sutikimą, pasiunčiant jų pasitikti, ir prisistatyti dalių vadams, o svarbesnėmis 
kryptimis patiems divizijų vadams ten vykti ir, jei žygiuojančių vorų vadai sutiktų, 
priskirti jiems aukštesniojo laipsnio karininkus, mokančius rusų kalbą, lydėti. Vadas 
taip pat įsakė imtis visų priemonių, kad Sovietų Sąjungos kariuomenė būtų apsau-
gota nuo bet kokių išsišokimų. Kartu voras lydintiems karininkams nurodė, kad, 
siekiant patenkinti sovietų kariuomenės pageidavimus, kur reikia, pasitelktų visą 
vietos administracijos organų autoritetą, „per daug nesivaržydami dėl atsakomybės“, 
tačiau pastebėję netinkamų kariuomenės veiksmų tuojau apie tai praneštų žygiuo-
jančios voros ar dalinio vadui. 

Tik ypatingai svarbiais ir painiais klausimais lydintiesiems karininkams buvo 
leista susisiekti su Kariuomenės štabu dėl nurodymų811.

Taip prasidėjo Lietuvos okupacija.
Kurį laiką pulke buvo palyginti ramu. Ko gero, vienas pirmųjų pulką pasieku-

sių centrinės kariuomenės vadovybės direktyvų buvo birželio 26 d. gautas skubus 
Kariuomenės štabo viršininko nurodymas, remiantis kariuomenės vado įsakymu, 
tuojau pašalinti visus buvusio prezidento Antano Smetonos portretus, bareljefus, 
biustus ir kitus su jo vardu susijusius viešai demonstruojamus daiktus, taip pat šū-
kius ir užrašus812.

Tačiau Sovietų Sąjungos okupacijos padarinius greitai pajuto Šiauliuose dis-
lokuota III pėstininkų divizija. Pirmiausia buvo pakeista jos vadovybė. Div. gen.  
M. Rėklaitį pakeitė gen. št. plk. Stasys Zaskevičius, divizijos vado ir Šiaulių karinės 
įgulos viršininko pareigas iš M. Rėklaičio perėmęs birželio 27 d.813 Jau birželio 28 
d. plk. S. Zaskevičiaus įsakyme divizijai buvo apstu ditirambų okupantams ir naujų 
reikalavimų divizijos kariams:

„ – dar daugiau gilinti ir stiprinti mūsų draugingus saitus su SSRS kariuomene;
dar rimčiau tobulintis krašto gynimo moksle;
visų laipsnių kariams dar glaudžiau tarpusavyje bendradarbiauti. /.../
Aš tvirtai tikiu, kad Liaudies Vyriausybės ir kariškosios krašto vadovybės Jūs

811 Kariuomenės vado įsakymas Nr. 26. 1940 m. birželio 15 d. Ten pat, b. 289, l. 150.
812 Skubus 1940-06-26 Kariuomenės štabo I skyriaus raštas kariuomenės dalių vadams ir įstaigų 
viršininkams. Ten pat, f. 929, ap. 4, b. 776, l. 220.
813 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 27. 1940-06-27. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 135.
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 kariai neapvilsite ir iš mūsų Tėvynės – Motinos ir draugingo mums kaimyno SSRS 
mažiausio priekaišto neužsitarnausite.“814

Prasidėjo ir Aštuntojo pėstininkų pulko vadovaujančių karininkų atleidimas. Iš 
pulko vado pareigų birželio 27 d. Lietuvos Respublikos Prezidento aktu Nr. 855, 
kaip ir divizijos vadas, buvo atleistas ir išleistas į atsargą plk. A. Butkūnas. Tos pačios 
dienos Lietuvos Respublikos Prezidento aktu Nr. 854 pulko vadu buvo paskirtas 
plk. ltn. Ipolitas Žulys815. 

Tradicinės pulko vadų pasikeitimo ceremonijos nebuvo816. Birželio 30 d. plk.  
A. Butkūnas naujajam pulko vadui perdavė 2-ąjį pulko batalioną, dislokuotą Var-
niuose, o liepos 1 d. ir visą pulką. Su pulku jis atsisveikino šiais žodžiais:

„G a r b i n g i  V A I D O T Ė N A I.
Išvykdamas iš Jūsų tarpo, reiškiu širdingą padėką pp. Karininkams, liktiniams pus-

karininkiams, civiliams tarnautojams, puskarininkiams ir eiliniams už parodytą uolu-
mą ir sąžiningumą tarnyboje, man būnant Jūsų vadu, linkiu Jums ir toliau garbingai 
budėti TĖVYNĖS SARGYBOJE, sąžiningai atlikti pavestas pareigas, būti drausmin-
gais, klusniais viršininkams ir pavyzdžiu valdiniams. Gresiant pavojui TĖVYNĖS NE-
PRIKLAUSOMYBEI, vieningai kovokite, garbingai laimėkite ir parodykite visiems, 
kad esate verti garbingo VAIDOTO vardo. Jūsų šeimoms – gražiausios ateities.“817

Birželio 28 d. buvo panaikintos privalomos tikybos pamokos. Neprivaloma tapo 
ir sekmadieniais dalyvauti pamaldose. Į jas įsakyta vesti tik savanorius, o nepanoru-
siems lankyti paskaitų ar bažnyčios organizuoti pokalbius818.

Birželio 29 d. krašto apsaugos ministro nurodymu buvo laikinai uždrausta kari-
ninkus ir puskarininkius leisti atostogų819.

1940 m. liepos 2 d. Lietuvos liaudies vyriausybės nutarimu Lietuvos kariuo-
menė buvo pavadinta „Liaudies kariuomene“. Tą dieną buvo įsteigtas Propagan-
dos skyrius, iš tarnybos atleisti visų tikybų karo kapelionai ir įkurtas politinių vado-
vų institutas. Vykdant šį nutarimą, pulko karo kapelionas V. Balandis ir viceka-
pelionas kunigas Antanas Juozapavičius nuo liepos 2 d. iš einamų pareigų buvo 
atleisti820. Tačiau tuo metu karo kapelionas V. Balandis atostogavo. Bet liepos 5 d. iš 
atostogų buvo atšauktas, be to, kadangi dar ėjo pulko švietimo vadovo ir skolinamo-
sios-taupomosios kasos pirmininko pareigas, susijusias su materialine atsakomybe, 
turėjo perduoti naujam paskirtam pirmininkui ltn. Vitkūnui kasą, o pulko švietimo 
vadovo pareigas – ltn. Jonui Vykintui, todėl galutinai buvo atleistas liepos 12 d.821 

814 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 28. 1940-06-28. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 556, l. 26.
815 Įsakymas kariuomenei Nr. 68. 1940 m. birželio 27 d.
816 Vaidotėnas. 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas. Karys, 1984, Nr. 9, p. 390.
817 Įsakymas 8-am pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkui Nr. 184. 1940-07-01. LCVA, 
f. 521, ap. 1, b. 289, l. 132.
818 Įsakymas kariuomenei Nr. 69. 1940 m. birželio 28 d.
819 1940-06-29 telefonograma Nr. 11. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 315, l. nenumeruotas.
820 Įsakymas 8 PP Nr. 188. 1940-07-04. Ten pat, b. 289, l. 127.
821 Įsakymai 8 PP Nr. 186, 195. 1940-07-02, 07-11. Ten pat, l. 111, a. p. 130.
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Ltn. J. Vykintas iš švietimo vadovo pareigų buvo atleistas rugpjūčio 6 d.822, nes šį 
darbą į savo rankas perėmė politinis vadovas.

Liepos 3 d. Kariuomenės štabo telegrama buvo nurodyta budintiems karinin-
kams ant kairiosios rankovės nešioti raudonus raiščius, pažymėtus dalies antspau-
du823.

Liepos 4 d. sveikinantis uždrausta paduoti ranką, o žodis „ponas“ pakeistas žo-
džiu „tamsta“824. Liepos 6 d. pakeitus Drausmės statutą, nuobauda stovėti su šautu-
vu ir draudimas puskarininkiams ir viršiloms išeiti iš kareivinių kiemo buvo panai-
kinti825.

Liepos 8 d. Aštuntojo pėstininkų pulko politiniu vadovu buvo paskirtas Petras 
Burinskas826. Jam atvykus, nei pulko vadovybė, nei karininkai, nei kareiviai nesupra-
to, koks tai pareigūnas, kokios jo teisės ir pareigos, ar jo nurodymai ir reikalavimai 
yra teisėti. Matyt, naujieji politiniai vadovai su panašiomis problemomis susidūrė 
visose kariuomenės dalyse, todėl liepos 15 d. karinė vadovybė paskelbė jų skyrimo 
ir veiklos nuostatus. Pulko politinio vadovo pareigos buvo prilygintas pulko vado 
padėjėjo pareigoms827. 

Liepos 10 d. buvo paskelbta karių dalyvavimo rinkimuose į Liaudies seimą tvar-
ka. Nustatyta, kad jie balsuoti bus siunčiami organizuotai, komandomis828.

1940 m. liepos 12 d. iš Maskvos atsiųstas Raudonosios armijos gen. mjr. Feliksas 
Baltušis-Žemaitis vietoje div. gen. Vinco Vitkausko buvo paskirtas Liaudies kariuo-
menės vadu (suteikus lietuvišką brigados generolo laipsnį).

Liepos 13 d. pulko kariams įsakyta nusiimti antpečius. Skiriamieji laipsnio žen-
klai buvo perkelti ant apykaklių trikampių829. Tą pačią dieną naujasis kariuomenės 
vadas brg. gen. F. Baltušis-Žemaitis išleido įsakymą dėl politinio auklėjamojo darbo 
sustiprinimo. Vadovaudamasis šiuo įsakymu, III pėstininkų divizijos vadas brg. gen. 
S. Zaskevičius įsakymu divizijai turėjo politinio auklėjimo valandų skaičių padidinti 
tiek, kiek buvo skiriama tikybai. Divizijos vadas politiniam auklėjimui leido skirti 
dalį ne tokiems svarbiems dalykams ir net taktikai numatyto laiko830, o liepos 17 d. 
jau įsakymu Liaudies kariuomenei buvo pavesta kasdien 2 valandas skirti politinio 
turinio pamokoms, kad „kiekvienas karys aiškiai žinotų būsimus savo tautos kelius ir 
gerai suprastų, kad negali būti kalbos apie grįžimą prie seno niekšingo Smetonos režimo, 

822 Įsakymas 8 PP Nr. 221. 1940-08-06. Ten pat, l. 73.
823 Kariuomenės štabo 1940-07-03 telegrama Nr. 23918. Ten pat, f. 929, ap. 4, b. 776, l. 239.
824 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 77. 1940-07-04. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 116.
825 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 80. 1940-07-06. Ten pat, l. 116.
826 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 82. 1940 m. liepos 8 d.
827 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 92. 1940-07-15. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 100.
828 Į Liaudies Seimą rinkimo tvarka. Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 83. 1940-07-10. Ten 
pat, l. 111. 
829 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 91. 1940-07-13. Ten pat, l. 94.
830 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 33. 1940-07-15. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 556, l. 31.
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kad tauta eina šviesion ateitin“831.
Išėjus šiam įsakymui, kitą dieną analogišką įsakymą išleido ir III pėstininkų di-

vizijos vadas. Jame pabrėžė, kad šiuo metu karių politinis auklėjimas yra vienas pa-
grindinių kariuomenės uždavinių, ir nurodė politinėms pamokoms skirti valandą 
prieš pietus ir valandą po pietų832.

Nusprendus Šiauliuose, svarbiame strateginiame taške, dislokuoti sovietinę ka-
riuomenę, liepos 19 d. buvo  išleistas III pėstininkų divizijos vado įsakymas Aštun-
tojo pėstininkų pulko Šiaulių įgulai persikelti į Joniškį, o Šiauliuose turimas patalpas 
ir trečdalį jose esančio inventoriaus perduoti sovietinei kariuomenei833. Šis divizijos 
vado sprendimas buvo suderintas su Kariuomenės štabo viršininku834. Tą pačią die-
ną buvo išleistas ir pulko vado įsakymas dėl perdislokavimo. Persikėlimo pradžia 
buvo numatyta liepos 21 d., pabaiga – liepos 24 d. Pulkui perkelti buvo skirti 87 
traukinio vagonai, turtui pervežti – 10 sunkvežimių, arkliai su vežimais buvo išsiųsti 
žygio tvarka. Dalis mobilizacinio turto buvo palikta Šiauliuose, III pėstininkų di-
vizijos būstinei priklausančiuose sandėliuose, dalis (vieno bataliono mobilizaciniai 
ištekliai) – perketa į Kuršėnus, dalis – pergabenta į Joniškį. Į Kuršėnus turtas buvo 
pervežamas sunkvežimiais. Atlaisvintas patalpas ir jose paliktą inventorių sovietinei 
kariuomenei pagal surašytus aktus perdavė mjr. J. Sauka ir ltn. B. Marcinkonis.

Palikto turto saugoti Šiauliuose buvo paliktas 8, Kuršėnuose – 10 karių būrys.
Sąlygos pulko padaliniams dislokuotis Joniškio miestelyje buvo blogos, nes ten 

nebuvo patalpų, kurias būtų galima pritaikyti kareivinėms. Joniškyje pulko padali-
niai įsikūrė:

pulko štabas ir štabo komanda – Vytauto g. 60;
1-asis batalionas, Mokomoji kuopa ir orkestras – Gimnazijos rūmuose Daukan-

to g.;
Ryšių kuopa ir Ūkio būrys – Pieninės salėje, Adomo Varno g. 21;
Minosvaidžių būrys – Daukanto g. 8;
pulko ligoninė – „Rygos“ viešbučio 2-ajame aukšte.
Pulko sandėliai buvo išmėtyti po visą miestelį net 4 vietose, arkliai ir pašarai 

laikomi klebonijos daržinėje. Jo virtuvei tinkamų patalpų rasti nepavyko, todėl ka-
riai buvo maitinami lauko virtuvėse. Šiauliuose ir Kuršėnuose paliktoms sargyboms 
nebuvo galimybių tiekti maisto, todėl sargybiniams buvo mokami maistpinigiai835. 
Naujoje dislokacijos vietoje nebuvo ir šaudyklų, todėl bataliono vadas turėjo skubiai 

831 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 29. 1940-07-17. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 98.
832 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 35. 1940-07-18. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 556, l. 33.
833 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 4. 1940-07-19. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 1134, 
l. 157.
834 Slaptas 1940-07-18 kariuomenės štabo raštas III PD vadui. Ten pat, f. 384, ap. ap. 4, b. 23, 
l. 35.
835 Slaptas 8 PP Šiaulių įgulos daliniams persikelti į Joniškį įsakymas Nr. 1. 1940-07-19. Ten pat, 
f. 521, ap. 1, b. 290, l. 110–112.
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pateikti vietų, kur galima būtų jas įrengti, aprašymus ir reikalingos įrangos sąrašus836. 
Divizijos vadas pulkui įsikūrimo naujoje dislokacijos vietoje darbus įsakė baigti iki 
liepos 31 d., po to tęsti kareivių mokymą pagal programą, tik politiniam auklėjimui 
skirti po 2 valandas prieš pietus837.

Liepos 20-ąją Aštuntasis pėstininkų pulkas, užuot minėjęs 21-ąsias įkūrimo me-
tines838, rengėsi apleisti savo nuolatinės dislokacijos vietą ir toliau kęsti pažeminimą.

Karinės vadovybės nurodymu liepos 23 d. pulko vado įsakymu buvo sudaryta 
karininkų atestacijos komisija. Jos pirmininku buvo paskirtas pulko vadas, nariais 
– plk. ltn. J. Šečkus, mjr. P. Juodvalkis ir mjr. J. Sauka. Komisijos darbe taip pat 
dalyvavo pulko politinis komisaras P. Burinskas839.

1940 m. liepos 25 d. įsakymu Liaudies kariuomenei Nr. 98 pulkas buvo pava-
dintas 8-uoju pėstininkų pulku840.

Liepos 27 d. buvo įsakyta sunaikinti A. Smetonos biustus ir portretus ir pavesta 
karinėse dalyse sudaryti komisijas, kurios turėjo pagal aktus A. Smetonos metalinius 
biustus ir bareljefus perduoti Ginklavimo valdybai, o bronzinius sunaikinti vietoje, 
paveikslus išimti iš rėmų ir taip pat sunaikinti, tiesa, likusius rėmus ir stiklus užpaja-
muoti841. A. Smetonos portretai ir kiti paveikslai, kuriuose pavaizduotas prezidentas, 
šūkiai ir užrašai – viskas, kas susiję su A. Smetonos vardu, – kaip minėta, buvo nu-
kabinti ir nunešti į sandėlius Kariuomenės štabo viršininko nurodymu dar birželio 
26 d.842

Vykdant šį įsakymą pulke sudarytos komisijos – Joniškyje, vadovaujama kpt. 
J. Balandžio, ir Varniuose, vadovaujama ltn. Albino Šeinausko,843 – įvykdė šiuos 
reikalavimus.

Liepos 27 d. atlikti stažuotės dar buvo atsiųsti Karo mokyklos II kurso kariūnai 
Juozas Vasiliauskas, Vytautas Skėris ir Vincas Šilkas. Jie buvo paskirti į 1-ojo pulko 
bataliono būrininko ir skyrininko pareigas844.

Rugpjūčio 1 d. pulke atsirado net 12 politinių vadovų. Jais buvo paskirti eili-
niai kareiviai Pranas Vinča, Juozas Jarmalionis, Juozas Krasauskas, Jonas Lukauskas, 
Petras Šervytis, Petras Vaišnora, Vaclovas Žilionecas, Antanas Korkinas, Juozas Kar-
bauskas, Vladas Zelinskas, Icikas Šapira ir Juozas Okmenskas845. Greitai pulkas gavo 
20 Liaudies kariuomenės vado brg. gen. F. Baltušio-Žemaičio portretų ir nurodymą 

836 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 39. 1940-07-25. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 556, l. 37.
837 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 39. 1940-07-25. Ten pat, l. 37.
838 Vaidotėnas. 8 pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas. Karys, 1984, Nr. 9, p. 390.
839 Įsakymas 8 PP Nr. 207. 1940-07-23. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 88.
840 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 98. 1940-07-25. Ten pat, l. 81.
841 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 100. 1940-07-27. Ten pat, l. 78.
842 Skubus Kariuomenės štabo viršininko 1940-06-26 raštas kariuomenės dalių vadams ir įstaigų 
viršininkams. Ten pat, f. 929, ap. 4, b. 776, l. 220.
843 Įsakymas 8 PP Nr. 217. 1940-08-02. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 78.
844 Įsakymas 8 PP Nr. 212. 1940-07-28. Ten pat, l. 83.
845 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 46. 1940-09-05. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 556, l. 44.
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juos iškabinti kareivinėse846.
Rugpjūčio 1 d. divizijos vadas įsakė divizijos štabo II skyriui teikti žinias apie ka-

rininkus, puskarininkius ir civilius tarnautojus. Pagal tam tikrą trafaretą žinių lapus 
turėjo užpildyti patys aprašomieji ir pasirašyti847.

Padaugėjus politinių vadovų, itin suaktyvėjo politinis darbas. Pulkui persikėlus 
į Joniškį, liepos 28 d. buvo organizuotas kareivių mitingas-demonstracija tuo metu 
eskaluojamomis temomis: 1. Išsilaisvinimas iš smetoniškos hegemonijos. 2. Žemės 
reforma. 3. Darbo reikšmė dabartiniame gyvenime. 4. Trumpos SSRS vadų biogra-
fijos. Rugpjūčio 1 d. buvo organizuotas naujas mitingas jau kitomis temomis: 1. 
Lietuva praeity ir dabar. 2. Lietuvos prezidento Justo Paleckio kelionė į Maskvą. 3. 
Lietuvos, kaip Socialistinės Sovietų Respublikos, uždaviniai.

Kiekvieną dieną kareiviams buvo skaitomos paskaitos. Štai rugpjūčio 5–6 d. skai-
tytos paskaitos „Lietuvos komunistų partija – Lietuvos liaudies darbo masių vadas ir 
organizatorius“ ir „Lietuvos liaudies armija ir politinių armijos vadų vaidmuo“, rugpjū-
čio 7–9 d. – „Sovietų valdžia – darbo žmonių valdžia“ ir „SSSR – viso pasaulio darbo 
žmonių tėvynė“, rugpjūčio 10 d. – „SSSR tautinė politika“ ir „Raudonoji Armija – darbo 
žmonių ir pavergtųjų tautų išlaisvinimo armija“848. Be to, tuo pat metu vyko ir vadi-
namasis politinis auklėjimas. Tą savaitę kariai mokėsi giedoti „Internacionalą“, klausė 
radijo, skaitė laikraščius, vyko pokalbiai „Lietuvos liaudies perspektyva įkūrus Lietuvos 
sovietų valdžią“ ir „Raudonosios Armijos vaidmuo išlaisvinant Lietuvos liaudį nuo smeto-
niškos gaujos jungo“ bei kitais aktualiais klausimais849. Taip karių karinis rengimas tapo 
antraeiliu dalyku. Jam buvo skiriama tiek laiko, kiek likdavo nuo politinių užsiėmimų.

Okupacinės kariuomenės šeimininkavimas šalyje labai demotyvavo karius. Jie 
nebematė prasmės stropiai eiti savo pareigas. Tai matyti iš III pėstininkų divizijos 
vado 1940 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo, kuriame konstatuota, kad divizijos dalinių 
kariai ėmė aplaidžiai vykdyti sargybinių pareigas, pablogėjo drausmė ir tvarka. Da-
lių vadus divizijos vadas įpareigojo užtikrinti, kad būtų tinkamai saugomas „karinis 
liaudies turtas, <...> kad viešoji rimtis bei tvarka būtų tinkamai išlaikytas“. Įspėjo, kad 
už pažeidimus griežtai baus – net trauks teisminėn atsakomybėn850. Be to, kaip ma-
tyti iš divizijos vado rugpjūčio 16 d. įsakymo, divizijos daliniuose labai išplito girta-
vimas. Divizijos vadas rašė: „Kai kur, mat, dėl nesaikingo svaigiųjų gėrimų vartojimo 
rado vietos tokie reiškiniai, kurių pasėkoje šiaip geri ir ligi šiol tvarkingi kariai padarė 
tarnybinių nusižengimų ir savo elgesiu pažeidė garbingo ir sąmoningo kario vardą.“851

846 Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus 1940-08-01 raštas 8 pėst. pulkui. Ten pat, f. 
521, ap. 1, b. 314, l. 89.
847 Slaptas, skubus III PD štabo 1940-08-01 raštas. Ten pat, f. 520, ap. 1, b. 361, l. 160.
848 8 PP politinio auklėjimo darbotvarka. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 566 A, l. 3.
849 8 PP politinio lavinimosi savaitinė programa nuo š. m. rugpjūčio 5 d. iki rugpjūčio 10 d. Ten 
pat, l. 4.
850 Įsakymas Trečiajai pėstininkų divizijai Nr. 42. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 73.
851 Slaptas įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 6. 1940-08-16. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 558, 
l. 8.
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Rugpjūčio 5 d. į pulką atvyko naujas ūkio viršininkas mjr. Juozas Baltrūnas, į 
šias pareigas paskirtas dar liepos 11 d. Tačiau praėjo šiek tiek laiko, kol Aštuntojo 
pėstininkų pulko ūkio viršininkas mjr. P. Juodvalkis buvo paskirtas Šeštojo pėstinin-
kų pulko ūkio viršininku ir mjr. J. Baltrūnui galėjo perduoti savo įgaliojimus852. Be 
to, nuo tos dienos krašto apsaugos ministro įsakymu buvo nurodyta kariams tarpu-
savyje vartoti kreipinį „draugas“853.

Rugpjūčio 16 d. buvo gautas divizijos štabo nurodymas iš Šeštojo ir Aštuntojo 
pėstininkų pulkų suformuoti 300 kareivių darbo dalinį Šiaulių apylinkėse aerodro-
mui statyti. Įsakyta paimti 150 1-ojo bataliono, esančio Joniškyje, ir 150 Šeštojo 
pėstininkų pulko 2-ojo bataliono, įsikūrusio Mažeikiuose, kareivių, Aštuntojo pėsti-
ninkų pulko kariams žygio tvarka rugpjūčio 18 d. atvykti į Gruzdžius prie Nemakš-
čių aerodromo statyti, pasiėmus 150 didelių kastuvų ir 75 kirvius, lauko virtuvę ir 
3 porinius vežimus.

Maistu ir pašarais arkliams išsiųstus į aerodromo statybą karius įsakyta aprūpinti 
pačiam pulkui, o susirgusius vežti į Šiaulių ligonines854.

Rugpjūčio 21 d. į Aštuntąjį pėstininkų pulką tarnauti buvo paskirti XXI, pasku-
tinės, laidos Karo mokyklą baigę jaunesnieji leitenantai Edmundas Jarašius, Jonas 
Kudirka ir Aleksas Stankūnas855.

Pulko likvidavimas 

1940 m. rugsėjo 2 d. pulką pasiekė įsakymas III pėstininkų divizijai Nr. 45, 
kuriame buvo paskelbtas įsakymas 29-ajam šaulių teritoriniam korpusui. Iš jo kariai 
sužinojo, kad, remiantis Pabaltijo karinės apygardos Karinės tarybos nutarimu, nuo 
rugpjūčio 30 d. Lietuvos liaudies kariuomenė performuojama į SSRS Raudonosios 
armijos 29-ąjį šaulių teritorinį korpusą856. Taip buvo viešai paskelbta žinia apie 
Lietuvos kariuomenės likvidavimo pradžią.

Formuojant 29-ąjį šaulių korpusą, pagal Pabaltijo ypatingosios karo apygardos 
planą turėjo būti sudarytos dvi divizijos (iki formavimo pradžios Lietuvos liaudies 
kariuomenę sudarė trys divizijos): iš I divizijos buvo nutarta suformuoti 179-ąją, iš 
II – 184-ąją diviziją. III diviziją nuspręsta išformuoti, o jos dalis prijungti prie for-
muojamų divizijų857. Kadangi Aštuntasis pėstininkų pulkas priklausė III pėstininkų 
divizijai, jis turėjo būti išskaidytas ir papildyti kitas divizijas. 

Pagal paskelbtą teritorinio korpuso formavimo planą iš Lietuvos kariuomenės 

852 Įsakymas 8 PP Nr. 222. 1940-08-07. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 71; Įsakymas Liaudies 
kariuomenei Nr. 84. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 106.
853 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 109. 1940-08-05. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 71.
854 III PD vado 1940-08-16 raštas 6 ir 8 PP vadams. Ten pat, f. 929, ap. 3, b. 1134, l. 213.
855 Įsakymas Liaudies kariuomenei Nr. 127. 1940-08-19. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 53.
856 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 45. 1940-09-02. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 556, l. 43.
857 Martinonis, A. Lietuvos kariuomenės likvidavimas. Vilnius, 1995, p. 13.
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Pirmojo ir Aštuntojo pėstininkų pulkų ir 1-ojo raitelių bataliono buvo nuspręsta su-
formuoti korpuso 234-ąjį šaulių pulką. Iš Aštuntojo pėstininkų pulko į formuojamą 
pulką turėjo būti perkelti visi 47 karininkai, 113 puskarininkių ir tik 29 eiliniai. Iš 
likusių į pulką nepaskirtų 623 eilinių 224 planuota skirti į 184-osios šaulių divizijos 
haubicų artilerijos pulką, o kur dėti likusius kareivius, buvo neaišku. Pulkas buvo 
formuojamas Vilniuje858. Rugsėjo 8 d. nuspręsta, kad likę 147 Aštuntojo pėstininkų 
pulko eiliniai bus perkelti į 294-ąjį šaulių pulką859. Rugsėjo 9 d. sprendimas pakore-
guotas. Nutarta, kad 150 Gruzdžių aerodromo statyboje dirbančių karių bus įtrauk-
ti į 294-ąjį šaulių pulką, o likę 102 kariai – į 297-ąjį šaulių pulką860.

Rugsėjo 5 d. 179-osios šaulių divizijos l. e. vado pareigas div. gen. S. Pundze-
vičius išleido Žygiui į naujas dislokacijos vietas įsakymą, kuriame buvo nurodyta, 
kur ir kokia divizijos dalis dislokuojama. Teisė žygius organizuoti ir kelius į naujas 
dislokacijos vietas rinktis buvo palikta perkeliamų dalių vadams. Persikeliant į naują 
dislokacijos vietą visą turtą, išskyrus stacionarius įrenginius, įsakyta pasiimti, o pa-
liekamas patalpas ir turtą – perduoti Raudonosios armijos įgulų viršininkų paskir-
tiems atstovams861.

Rugsėjo 7 d. 29-ojo šaulių teritorinio korpuso (ŠTK) 184-ojo šaulių divizijos 
vado įsakyme persikeliančioms į naują dislokacijos vietą dalims buvo nurodyta ga-
bentis visą turtą, taip pat ir mobilizacines atsargas, o vietoje paliktą nekilnojamąjį 
turtą perduoti Raudonosios armijos įgulų viršininkų paskirtiems atstovams862.

Tačiau sklandžiam Aštuntojo pėstininkų pulko karių ir ypač turimo turto per-
kėlimui į Vilnių trukdė ir nežinia – kiek ir kada bus gauta traukinio vagonų. Šių 
duomenų 29-ojo šaulių teritorinio korpuso IV skyrius, nors pulko vadas ir prašė, 
nepateikė. Kadangi pulko pagrindu nebuvo formuojama jokia Raudonosios armijos 
dalis ir negauta konkrečių nurodymų, pulko vadas ilgai nežinojo, kam perduoti 
turtą863.

Rugsėjo 10 d. buvo sudaryta pulko likvidavimo komisija. Šios komisijos pirmi-
ninku buvo paskirtas mjr. Juozas Baltrūnas, nariais – kpt. J. Matulis, kpt. J. Bag-
danskis, kpt. V. Diminskis, ltn. S. Mykolaitis, ltn. V. Juška, ltn. N. Butkūnas, ltn. 
B. Marcinkonis, j. ltn. A. Matulis, karo valdininkai A. Šimkus ir L. Griškevičius, 
puskarininkiai Viltrakis, Vaineikis, Burlidas, Kučinskas, Labokas. Nurodyta komisi-
jos darbo vieta – 234-ojo šaulių pulko štabas. Darbą įsakyta pradėti rugsėjo 15 d.864, 
nes KAM vyriausiosios likvidacinės komisijos pirmininkas tą dieną įsakė pradėti 

858 Organizacijos planas 29 šaulių teritorinio korpuso. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 290, l. 125.
859 Įsakymas Trečiai pėstininkų divizijai Nr. 8. 1940-09-08. Ten pat, f. 511, ap. 1, b. 558, l. 10.
860 L. skubus, slaptas III PD vado 1940-09-09 raštas. Ten pat, b. 561 A, l. 7.
861 Žygiui į naujas dislokacijos vietas įsakymas. 1940-09-07. Ten pat, l. 16–17.
862 Slaptas 29 ŠTK 184 ŠD žygiui į naujas dislokacijos vietas įsakymas (atskirų įsakymų santrauka). 
Ten pat, l. 1–2.
863 Slaptas 8 PP vado plk. ltn. I. Žulio 1940-09-06 raštas III PD štabo I skyriaus viršininkui. Ten 
pat, l. 12.
864 Įsakymas 8 PP Nr. 256. 1940-09-10. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 289, l. 24.
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likviduoti Lietuvos kariuomenę865. 
Vykdydamas gautus įsakymus, 1940 m. rugsėjo 10–16 d. pulkas iš savo dislo-

kacijos vietų Joniškyje ir Varniuose persikėlė į Vilnių866. Visi Aštuntojo pėstininkų 
pulko kariai buvo išbraukti iš jo sąrašų 1940 m. rugsėjo 16 d. įsakymu pulkui Nr. 
260867. Taigi pulkas neteko savo karių, liko tik likviduoti jo turtą.

Į Vilnių atsivežto pulko turto nebuvo kur dėti, todėl dalis jo buvo tiesiog su-
krauta ir palikta Antakalnio stadione. Kurį laiką jis niekam nerūpėjo, o prasidėjus 
lietingam laikotarpiui ėmė gesti. Spalio 7 d. tuo susirūpino 234-ojo šaulių pulko 
sporto vadovas. Savo raporte pulko štabo viršininkui jis paprašė skirti 40 karių, ku-
rie sudėtų paliktas materialines vertybes, kad jos kuo mažiau pakenktų stadionui868. 

Dalį susidėvėjusio, sugedusio ar nebereikalingo turto reikėjo likviduoti. Spalio 
22 d. duomenimis, tai turėjo atlikti 19 pulko likvidavimo komisijai priskirtų karių. 
Tuo metu dar buvo likę nelikviduota 70 vežimų, 30 rogių, niekam nereikalingi buvo 
8 sanitariniai sunkvežimiai, nebuvo priduotas pulko archyvas, apie 80 tonų apran-
gos, maisto ir pašarų869.

Spalio 25 d. pasirašytas pulko likvidavimo aktas (2 egzemplioriai)870 buvo iš-
siųstas 29-ajam šaulių teritorinio korpuso tiekimo viršininkui. Jis buvo surašytas 
rusų, o visi priedai – lietuvių kalba, nes, kaip lydraštyje nurodė pulko vadas plk. ltn.  
I. Žulys, pulke nebuvo pareigūnų, kurie galėtų akto priedus surašyti rusų kalba871.

1940 m. spalio 26 d. įsakymu buvo įformintas pulko likvidavimo komisijos iš-
formavimo faktas. Šios komisijos nariai buvo išskirstyti ir išvyko į naujas paskyrimo 
vietas sovietinėje kariuomenėje872.

8-ojo pėstininkų pulko vado 1940 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 263 pulkas nuo 
1940 m. spalio 26 d. buvo likviduotas873.

Nors pulkas ir buvo likviduotas, jo turto likvidavimas tebevyko. Dar gruodžio 
10 d. šį darbą dirbo ltn. Stasys Mykolaitis, vrš. Antanas Šimkus ir psk. Vladas Ku-
činskas874. Gruodžio 24 d. plk. ltn. I. Žulys savo raporte 234-ojo šaulių pulko vadui 
prašė likvidacinės komisijos darbą pratęsti iki 1940 m. sausio 20 d., nes iki 1940 
m. sausio 1 d., kaip buvo nurodyta įsakyme 29-ajam šaulių teritoriniam korpusui, 
nebus suspėta: dar daug pulko turto liko nenurašyta, nesudaryta piniginių apyskai-

865 KAM vyr. likvidacinės komisijos pirmininko įsakymas Nr. 4. 1940-09-08. Ten pat, b. 293, l. 76.
866 Įsakymas 8 PP Nr. 260. 1940-09-19. Ten pat, b. 289, l. 9.
867 Vaidotėnas. Pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas. Karys, 1984, Nr. 9, p. 390.
868 234 ŠP sporto vadovo 1940-10-07 raportas pulko štabo viršininkui. LCVA, f. 521, ap. 1, b. 
297, l. 20.
869 Žinios apie 8 pėst. pulko likvidacinės komisijos sudėtį ir turtą. Ten pat, l. 65.
870 Акт № 13719. 25 дня октября 1940 года. Ten pat, f. R-222, ap. 2, b. 20, l. 2–24.
871 8 PP vado 1940-10-26 raštas 29 ŠTK tiekimo viršininkui. Ten pat, f. 521, ap. 1, b. 317, l. 133.
872 Įsakymas 8 PP Nr. 263. 1940-10-26. Ten pat, b. 289, l. 1.
873 Įsakymas 8 PP Nr. 263. 1940-10-26. Ten pat, l. 3.
874 8 PP likvidavimui reikalingų pareigūnų, turinčių paskyr. korpuso dalyse ir paliktų  likvidavimo 
darbams, sąrašas. Ten pat, b. 297, l. 180.
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tų, jas sudarius, turtas turės būti perduotas atitinkamoms institucijoms, o šių darbų 
dirbti palikti tik 4 komisijos nariai. Komisijai padėti nebuvo skirta raštininkų iš 
privalomosios tarnybos karių ir kt.875

Tačiau į prašymą nebuvo atsižvelgta, o ant šio raporto užrašyta rezoliucija: „179 
ŠD vadui nepriimtina, pratęsta nebus. Reikia tvarkytis pagal duotus Korpuso ir Div. 
nurodymus. Plk. Rajeckas, l. 234 ŠPV p. 28.12.40.“

Atsižvelgus į susidariusią padėtį, 1940 m. gruodžio 31 d. buvo pasirašytas ga-
lutinis pulko turto likvidavimo aktas. Jame nurodyta, kas padaryta ir kokie darbai 
nebaigti ir perduoti 234-ajam šaulių pulkui876. 

875 8 PP vado plk. ltn. I. Žulio 1940-12-24 raportas 234-ojo  ŠP vadui. Ten pat, b. 317, l. 140.
876 Aktas Nr. 14035. 1940 m. gruodžio 31 d. Vilnius. Ten pat, l. 144.
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Išvados
Aštuntasis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulkas priklauso tai katego-

rijai tarpukario Lietuvos kariuomenės pėstininkų pulkų, kurių ištakos buvo atskirie-
ji batalionai, kovų dėl Nepriklausomybės metu išaugę į didesnius vienetus. 

Pulko istorija prasidėjo 1919 m. birželio 12 d., įkūrus Ukmergės atskirąjį bata-
lioną, kuris, skirtingai nuo daugelio kitų atskirųjų batalionų, suformuotų atskyrus 
nuo tam tikro karinio dalinio grupę karių, buvo pradėtas formuoti tik paskyrus 
bataliono vadą ir iš Kauno karo komendantūros perkėlus į nurodytą jo formavimo 
vietą – Ukmergę – 12 kareivių. Tikėtina, kad toks sprendimas priimtas todėl, kad 
bataliono vadu buvo paskirtas patyręs karininkas Jurgis Kubilius, kurio organizaci-
niais gebėjimais kariuomenės vadovybė neabejojo, nes tikėjo, kad jam pavyks greitai 
suformuoti batalioną. Ir jų lūkesčiai pasiteisino.  

Kovinis Kauno bataliono kelias prasidėjo 1919 m. liepos 2 d. 1-ąją kuopą iš-
siuntus į bolševikų frontą Utenos–Daugpilio rajone ir ją laikinai įtraukus į Pirmojo 
pėstininkų pulko sudėtį. Kovų su bolševikais laikotarpiu pulkas įrodė, kad geba vyk-
dyti kariuomenės vadovybės jam iškeltus uždavinius. Pulkas, daugiausia veikdamas 
Daugpilio rajone, surengė ne vieną drąsią operaciją, gana sudėtingomis sąlygomis 
sėkmingai saugojo patikėtą fronto barą Kalkūnų rajone.

1920 m. sausio 30 d. pulką perdislokavus į Kauną, jo kariams teko malšinti va-
sario 21–23 d. Kauno įgulos kareivių sukilimą. Jie nepasidavė sukilėlių raginimams, 
liko ištikimi Lietuvos vyriausybei ir kartu su Šeštuoju pėstininkų pulku užgniaužė 
prasidėjusį sukilimą.

1920-ieji nuo balandžio pabaigos buvo pulko kovų su Lenkijos kariuomene me-
tai. 1920 m. pirmoji pusė pulkui, saugojusiam fronto su lenkais barą Ukmergės apy-
linkėse, buvo svarbi, nes tuo metu jis dar nebuvo baigtas komplektuoti. Deja, jau 
rugsėjo mėn. vadinamosios Gardino operacijos prieš lenkus metu pulkas, įnirtingai 
kovęsis su lenkais, patyrė katastrofą – buvo nukauti, sužeisti ar pateko lenkams į 
nelaisvę daugiau kaip pusė jo karių.

Pulką ištikusi katastrofa buvo nulemta tiek objektyvių, tiek subjektyvių priežas-
čių. Pirmiausia lenkų pajėgos, mestos prieš raudonarmiečius, kartu ir prieš Lietuvos 
kariuomenės dalis Augustavo–Gardino bare, buvo gerokai gausesnės. Tačiau nė kiek 
ne mažesnė atsakomybė tenka ir tuometei Lietuvos kariuomenės vadovybei, kuri 
neįvertino lenkų karinės grėsmės, nesutelkė turimų dalinių, o atvirkščiai – juos iš-
skaidė, dėl to Augustavo–Seinų rajone Lietuvos kariuomenė patyrė katastrofą.

Vykstant įtemptoms baigiamosioms kovoms su lenkų kariuomene prie Giedrai-
čių ir Širvintų, Aštuntasis pėstininkų pulkas vykdė svarbią karinės vadovybės už-
duotį – dengė neapsaugotą I pėstininkų divizijos kairįjį sparną ir užnugarį kaip I 
pėstininkų divizijos rezervas, tokiu būdu užtikrindamas kitų Lietuvos kariuomenės 
dalinių saugumą ir manevravimo galimybes. 



241

Pasibaigus kovoms dėl nepriklausomybės, pulkui teko saugoti neutraliosios zo-
nos su Lenkija barą. Tai buvo gana prieštaringas nei taikos, nei karo laikotarpis. 
Demarkacijos liniją saugantis batalionas faktiškai veikė fronto, o kiti du batalionai 
– taikos, jei taip su didelėmis išlygomis galima pavadinti tokią padėtį, sąlygomis, 
nes įtampa prie demarkacijos linijos visą laiką buvo gana didelė ir konfrontacija su 
lenkais kartais peraugdavo net į aršius susirėmimus.

1923 m. balandžio pabaigoje pulkas buvo perdislokuotas į Šiaulius. Čia prasidė-
jo įprastas karinės dalies taikos meto gyvenimas. Pagrindinė pulkui iškelta užduotis 
– mokyti ir auklėti šauktinius, Lietuvos kariuomenei rengti rezervą. Pamažu nusi-
stovėjo įprastinė rutina: nuolat vyko įvairūs tikrinimai, o po to – pastebėtų trūkumų 
šalinimas, tradiciniai pavasario ir rudens manevrai, įvairios sporto ir kitos šventės ir 
pan. Aštuntasis pėstininkų pulkas niekuo neišsiskyrė iš kitų pulkų. Karių mokymas 
vyko pagal parengtas mokymo programas, jų įgytos žinios ir įgūdžiai buvo tikrinami 
per įvairius manevrus, pratybas, paskelbus pavojų ir pan.

Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms pagrindiniu pulko priešu buvo laikoma 
Lenkija, okupavusi Vilniaus kraštą. Ketvirtojo dešimtmečio viduryje, pulko 2-ąjį 
batalioną perdislokavus į Varnius, pagrindiniu galimu priešu imta laikyti Vokietija. 
Šis požiūris ypač išryškėjo Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą, todėl pulko kariai 
buvo pradėti rengti būsimam kariniam susidūrimui su jos kariuomene.

Pulke vyko ne tik profesinis karių rengimas, bet ir intensyvus kultūrinis ir auklėja-
masis darbas. Daug tarnauti pradėjusių kareivių buvo visiški beraščiai. Neraštingumo 
problema nebuvo išspręsta net ir ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje. Pulke tokiems 
kareiviams buvo sudarytos sąlygos išmokti skaityti ir rašyti, įgyti kitų bendrųjų, valsty-
bės istorijos žinių, jie buvo auklėjami patriotizmo ir meilės savo šaliai dvasia. Kariams 
buvo rengiami spektakliai, koncertai, įvairios ekskursijos, rodomi kino filmai, skaito-
mos paskaitos. Visa tai labai išplėtė jų akiratį. Buvo sudarytos sąlygos sportuoti. Pulke 
ypač populiarus buvo futbolas, sportinis šaudymas ir gimnastika.

Beveik visą laiką, kol egzistavo pulkas, jo vadovybė susidurdavo su drausmės pa-
žeidimais. Viena to priežasčių buvo nepatenkinamos buities sąlygos – gerų kareivi-
nių trūkumas. Iki 3-iojo dešimtmečio vidurio kariai buvo apgyvendinti tam menkai 
pritaikytose patalpose. Pradėjus Gubernijoje ir Varniuose statyti kareivines, padėtis 
pagerėjo, tačiau ne visur. Liko aktuali karininkų girtavimo problema, kuri ypač dėl 
gana prastų materialinių ir kultūrinių sąlygų labai lėtai buvo sprendžiama 2-ajame 
batalione, dislokuotame Varniuose.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir Lietuvos vyriausybei paskelbus mobi-
lizaciją, pulkas, kad ir turėdamas nemažai sunkumų, sėkmingai mobilizavosi į karo 
meto pulką, nors įsakymo palikti savo dislokacijos vietą negavo.

Sovietų Sąjungos kariuomenei okupuojant Lietuvą, pulko karininkai ir kareiviai 
pakluso Lietuvos politinės vadovybės įsakymui nesipriešinti. Didesnio pasipriešini-
mo, išskyrus drausmės susilpnėjimą, nepastebėta. 

Pulko, kaip ir visos Lietuvos kariuomenės, istorija baigėsi 1940 m. – spalio pa-
baigoje jis buvo likviduotas.



242

Priedai
        

 1 priedas

Pulko vadai

Krn. Jurgis KUBILIUS877 
(Marijampolės bataliono vadas nuo 1919 m. gegužės 12 d. iki spalio 11 d.) 

Jurgis Kubilius gimė 1875 m. kovo 
28 d. Marijampolės apskrities Liudvi-
navo valsčiaus Armoniškių kaime. Bai-
gė Liudvinavo pradžios mokyklą, 1894 
m. – Marijampolės gimnazijos 6 klases 
ir įstojo į Seinų kunigų seminariją, bet 
po beveik trejų metų mokslus metė. 
Nuo 1900 m. tarnavo Rusijos kariuo-
menės 88-ajame, vėliau – 102-ajame 
pėstininkų pulke ir iš jo 1900 m. įsto-
jo į Vilniaus pėstininkų karo mokyklą. 
1902 m. rugsėjo 1 d. ją baigęs ir įgi-
jęs paporučikio laipsnį buvo paskirtas 
tarnauti į 101-ąjį pėstininkų Permės 
pulką. Nuo 1904 m. rugsėjo iki 1905 
m. balandžio su 157-ojo pėstininkų 

pulko kariais dalyvavo Rusijos ir Japonijos kare Mandžiūrijoje. Karui pasibaigus, 
tęsė karo tarnybą 101-ajame pėstininkų pulke. 1906 m. jam buvo suteiktas poruči-
ko, 1910 m. – štabskapitono laipsnis.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 1914 m. dalyvavo  kovose prie Varšu-
vos ir Rytų Prūsijoje, 1915 m. – Vilniaus gubernijoje ir Suvalkijoje, vėliau – Gali-
cijoje ir Rumunijoje. Karo pradžioje ėjo pulko vado pareigas turėdamas kapitono 
laipsnį. 1915 m. pabaigoje suteiktas papulkininkio laipsnis. Nuo 1916 m. lapkričio 
19 d. – pulkininkas. 1916 m. birželio 16 d. Galicijoje, prie Čedrovo kaimo, buvo 
kontūzytas, kuriam laikui evakuotas į karo ligoninę.

1917 m. Rusijos kariuomenėje ėmus kurtis nacionaliniams daliniams, nuo 1917 
m. gruodžio 7 d. iki 1918 m. kovo 28 d. buvo Smolensko atskirojo lietuvių bata-

877 Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 4, p. 292; LCVA, f. 930, ap 5, b. 1396a.
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J. Kubiliaus savanorio liudijimas (LCVA, f. 930, ap 5, b. 1396a, l. 10)
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liono vadas. Tačiau bataliono vadovybei griežtai atsisakius dalyvauti atviruose mū-
šiuose bolševikų pusėje, 1918 m. kovo 5 d. įsakymu lietuvių karių batalionas buvo 
išformuotas.

Bolševikams batalioną likvidavus, J. Kubilius 1918 m. gegužės 1 d. grįžo į Lie-
tuvą, Vilniuje dirbo Tremtinių grąžinimo komisijoje, tvarkė belaisvių skyriaus rei-
kalus, įsitraukė į Lietuvos kariuomenės kūrimo darbą. 1918 m. lapkričio 23 d. įsa-
kymu Apsaugos ministerijai Nr. 1 paskirtas Apsaugos ministerijos štabo viršininku, 
gruodžio 4 d. – Apsaugos ministerijos štabo viršininko padėjėju, 1918 m. gruodžio 
24 d. – į Antrąjį pėstininkų pulką, 1919 m. sausio 6 d. – Tauragės srities apsaugos 
viršininku, 1919 m. gegužės 18 d. – Ukmergės bataliono vadu. 

Su batalionu dalyvavo kovose su raudonarmiečiais prie Salako, Turmanto ir 
Daugpilio. Spalio 11 d. buvo atleistas iš bataliono vado pareigų ir paskirtas Genera-
linio štabo Rikiuotės skyriaus viršininku. 1919 m. lapkričio 22 d. suteiktas generolo 
leitenanto laipsnis. Nuo 1920 m. liepos 10 d. jis kartu ėjo ir Vietinės kariuomenės 
brigados vado pareigas. 1921 m. vasario 25 d. patvirtintas Generalinio štabo Ri-
kiuotės skyriaus viršininku. 1921 m. rugsėjo 7 d. paskirtas I rūšies ypatingų reikalų 
karininku prie kariuomenės vado, 1922 m. gegužės 11 d. – vyriausiuoju šaulių ins-
truktoriumi, o lapkričio 22 d. grąžintas į ankstesnes pareigas. 1923 m. rugsėjo 15 
d. paskirtas laikinai eiti III pėstininkų divizijos vado, spalio 15 d. – kariuomenės 
inspektoriaus, 1924 m. sausio 23 d. – ypatingų reikalų karininko prie krašto apsau-
gos ministro, 1925 m. rugsėjo 1 d. – Generalinio štabo valdybos viršininko pareigas. 
1926 m. rugpjūčio 19 d. pakeltas į generolus ir paties prašymu rugsėjo 1 d. išleistas 
į atsargą.

Išėjęs į atsargą gyveno Kaune, 1926–1934 m. ėjo Kalinių globos draugijos cen-
tro valdybos pirmininko pareigas. Mirė 1961 m. kovo 29 d., palaidotas Kalvarijos 
kapinėse.

Tarnyba Rusijos kariuomenėje buvo įvertinta Šv. Stanislovo 3-iojo laipsnio ir Šv. 
Anos 2-ojo laipsnio su kardais, Šv. Stanislovo 3-iojo laipsnio, Šv. Anos 3-iojo laips-
nio ir Šv. Vladimiro 3-iojo laipsnio su kardais ir kaspinu, Šv. Anos 4-ojo laipsnio 
„Už narsumą“ ordinais.

Lietuvoje buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio, Šaulių žvaigždės or-
dinais, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Latvijos Trijų žvaigždžių 
3-iojo laipsnio ordinu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu.
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Mjr. Julius ČAPLIKAS878

(Laikinai einantis Ukmergės bata-
liono vado pareigas nuo 1919 m. lap-
kričio 17 d. iki gruodžio 9 d., einan-
tis pulko vado pareigas nuo 1919 m. 
gruodžio 10 d. iki 1920 m. vasario 17 
d., pulko vadas nuo 1920 m. vasario 
18 d. iki 1921 m. sausio 13 d.)

Julius Čaplikas gimė 1888 m. ge-
gužės 20 d. Alytaus apskrities Merki-
nės valsčiaus Samuoliškių kaime. Pir-
mojo pasaulinio karo metu tarnavo 
Rusijos kariuomenėje. 1915 m. baigė 
Vilniaus karo mokyklą ir nuo 1915 
m. spalio 30 d. iki 1917 m. spalio 30 
d. tarnavo 6-ajame grenadierių Tauri-
dės (rus. Таврический) pulke, turėjo 
poručiko laipsnį. Dalyvavo kovose 
su austrais ir vokiečiais, buvo patekęs 
į vokiečių nuodingųjų dujų ataką. 

1918 m. grįžęs į Lietuvą lapkričio 20 d. savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, buvo 
paskirtas Pirmojo pėstininkų pulko adjutantu, 1919 m. sausio 9 d. – pulko štabo virši-
ninku, 1919 m. liepos 3 d. – 3-iojo bataliono vadu, performavus batalioną į Aštuntąjį 
pėstininkų pulką, 1919 m. gruodžio 10 d. – šio pulko vadu. 1919 m. lapkričio 18 d. 
suteiktas majoro laipsnis. Dalyvavo kovose su bolševikais ir lenkais. 1920 m. rugsėjo–
lapkričio mėn. buvo lenkų nelaisvėje, iš ten jam pavyko pabėgti. 1921 m. sausio 13 d. 
paskirtas Generalinio štabo Operacijų skyriaus viršininku, gegužės 29 d. – Kėdainių 
komendantu. 

1922 m. sausio 6 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1922 m. kovo 15 d. 
paskirtas Trakų karo komendantu, liepos 29 d. – Septintojo pėstininkų pulko vadu. 
1923 m. spalio 24 d. paties prašymu išleistas į atsargą. Dirbo Žiežmarių vidurinėje 
mokykloje, buvo jos direktorius. 1925 m. balandžio 27 d. pradėjo tarnybą Vidaus 
reikalų ministerijoje, ten ėjo įvairias pareigas. 1928 m. birželio 25 d. grįžo į kariuo-
menę ir buvo paskirtas Aukštųjų karininkų kursų chemijos kabineto vedėju, 1928 
m. gruodžio 21 d. – Antrojo pėstininkų pulko vadu. 1929 m. lapkričio 23 d. su-
teiktas pulkininko laipsnis. 1930 m. baigė Aukštųjų kariuomenės viršininkų kursus. 
1931 ir 1932 m. laikinai ėjo II karo apygardos ir Kauno įgulos viršininko pareigas. 
1932 m. gruodžio 29 d. paskirtas Vyčio Kryžiaus ordino tarybos kandidatu. 1934 

878 Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, V., 2002, , t. 2, p. 269; Jurevičiūtė A. Ats. gen. 
ltn. Julius Čaplikas, https://ukmergesmuziejus.lt/kovu-uz-laisve-keliu-i-amzinybe/ats-gen-ltn-julius-
caplikas/ [žr. 2020-02-09]
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m. liepos 13 d. paskirtas II pėstininkų divizijos vadu. 1935 m. vasario 16 d. suteik-
tas generolo leitenanto laipsnis. 

1935 m. rugsėjo 6 d. gen. ltn. J. Čaplikas tapo Juozo Tūbelio vyriausybės vidaus 
reikalų ministru, todėl 1935 m. spalio 3 d. paties prašymu iš kariuomenės išleistas į 
atsargą. 1935 m. paskirtas vidaus reikalų ministru. 1935 m. atsargos generolo leite-
nanto laipsnis pakeistas į atsargos brigados generolo laipsnį.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 23 d. suimtas ir 1941 m. 
liepos 30 d. sušaudytas. 

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino 3-iojo laipsnio, Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinais, Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Latvijos 
išsivadavimo karo 10-mečio medaliu. 

Žmona – Marija Valairytė, dukros – Aldona ir Julija. 

Plk. Petras JURGAITIS879

(Laikinai einantis Marijampolės 
bataliono vado pareigas nuo 1920 
m. spalio 17 d. iki spalio 29 d., laiki-
nai einantis pulko vado pareigas nuo 
1920 m. gruodžio 10 d. iki 1921 m. 
sausio 26 d., nuo 1926 m. sausio 1 
d. iki rugsėjo 16 d.)

Petras Jurgaitis gimė 1884 m. 
vasario 14 d. Biržų apskrities Joniš-
kėlio valsčiaus Stipinų kaime. 1915 
m. baigė Maskvos praporščikų mo-
kyklą, 1916 m. gimnaziją Maskvoje. 
Nuo 1915 m. spalio 8 d. dalyvavo 
Pirmojo pasaulinio karo kautynėse 
su vokiečiais.

1919 m. liepos 29 d. grįžo į 
Lietuvą, mobilizuotas į Lietuvos 
kariuomenę ir paskirtas Ukmergės 

bataliono 2-osios kuopos jaunesniuoju karininku, su batalionu dalyvavo kovose su 
raudonarmiečiais. 1919 m. rugpjūčio 27 d. paskirtas 2-osios kuopos vadu. 1918 
m. lapkričio 22 d. suteiktas kapitono laipsnis. 1919 m. gruodžio 15 d. paskirtas 
Aštuntojo pėstininkų pulko 1-ojo bataliono vadu, 1920 m. gegužės 10 d. – pulko 

879 Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 4, p. 110–111; LCVA, f. 930, ap. 2J, b. 144.
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vado padėjėju, gegužės 21 d. pakeltas į majorus. Su pulku dalyvavo kovose su len-
kais. Augustavo operacijos metu prie Kapčiamiesčio pateko lenkams į nelaisvę, bet 
pabėgo ir grįžo į pulką. 1921 m. rugpjūčio 1 d. paskirtas 1-ojo bataliono vadu. 1922 
m. sausio 30 d. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1923 m. gegužės 18 d. pakeltas 
į pulkininkus leitenantus. 1927 m. kovo–rugpjūčio mėn. – Devintojo pėstininkų 
pulko vado padėjėjas, nuo balandžio 30 d. paskirtas eiti pulko vado pareigas, kartu 
einant ir vado padėjėjo pareigas. Rugpjūčio 6 d. einantis pulko vado pareigas paskir-
tas Devintojo pėstininkų pulko vadu. 1928 m. vasario 16 d. pakeltas į pulkininkus. 
1928 m. kovo 9 d. perkeltas į Karo mokyklos viršininko pareigas, 1930 m. liepos 1 
d. paskirtas Devintojo pėstininkų pulko vadu. 1932 m. birželio 16 d. dėl pablogė-
jusios sveikatos paties prašymu išleistas į atsargą.

Išėjęs į atsargą, grįžo į tėviškę Stripių kaime, ūkininkavo savo ūkyje. 1934 m. 
išrinktas Joniškėlio valsčiaus tarybos nariu,  1936 m. – Biržų burmistru. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, iš šių pareigų atleistas. 1940 m. birželio 14 d. žmona su 
dviem dukromis ir sūnumi buvo ištremti į Sibirą. 

P. Jurgaitis, išvengęs tremties, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Po karo emigravo 
į JAV, apsigyveno Klyvlande, dirbo tiksliųjų prietaisų gamykloje, dalyvavo JAV lie-
tuvių visuomeninėje veikloje. Mirė 1959 m. kovo 19 d. JAV, palaidotas Klyvlando 
kapinėse.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo ir 5-ojo laipsnio ordinais, Vytauto Didžiojo 
3-iojo laipsnio ordinu, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio 
ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio 
medaliu.

Žmona – Felicija Blavečiūnaitė-Valošinaitė, dukros – Aldona Felicija ir Zinaida 
Elena, sūnus – Vaidotas Benediktas.

 Plk. Albertas LIUTERMOZA880

(Laikinai einantis pulko vado pareigas nuo 1920 m. rugsėjo 27 d. iki 1920 m. 
gruodžio 2 d., nuo 1927 m. lapkričio 25 d. iki 1928 rugpjūčio 13 d., pulko vadas 
nuo 1928 m. rugpjūčio 14 d. iki 1934 m. rugpjūčio 2 d.)

Albertas Liutermoza gimė 1896 m. sausio 28 d. Kalvarijoje. Baigė Veiverių mo-
kytojų seminariją. 1914 m. rugsėjo 22 d. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, paskir-
tas į 51-ąjį atsargos batalioną. Nuo 1914 m. spalio 27 d. perkeltas į 62-ąjį Suzdalės 
kunigaikščio Suvorovo pulką, dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo mūšiuose. 1915 
m. gegužės 28 d. baigęs Kazanės karo mokyklą paskirtas 41-ojo Sibiro šaulių pulko 
jaunesniuoju karininku, vėliau – kulkosvaidžių komandos viršininku. 1915 m. lap-
kričio 5 d. pakeltas į paporučikius, 1917 m. sausio 24 d. – į štabskapitonus. 1916 m. 

880 Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 5, p. 90; LCVA, f. 930, ap. 2L, b. 175.



248

balandžio 7 d. baigė Orenbaumo 
karininkų šaulių mokyklą. 1916 m. 
birželio 6 d. paskirtas 16-ojo Suo-
mijos šaulių pulko kulkosvaidžių 
komandos viršininku, vėliau vado-
vavo 3-iajam batalionui, nuo 1917 
m. rugsėjo 21 d. – 2-ajam batalio-
nui. 1917 m. rugsėjo 29 d. pakeltas 
į kapitonus, 1918 m. vasario 16 d. 
demobilizuotas. 

Grįžęs į Lietuvą 1919 m. bir-
želio 27 d. mobilizuotas į Lietuvos 
kariuomenę, paskirtas į Ukmergės 
batalioną 8-osios kulkosvaidžių 
kuopos vadu. 1920 m. rugsėjo 1 d. 
suteiktas majoro laipsnis. Dalyvavo 
kovose su raudonarmiečiais ir len-
kais. Nuo 1920 m. rugsėjo 27 d. iki 
gruodžio 2 d. laikinai ėjo Aštuntojo 

pėstininkų pulko vado pareigas. 1921 m. vasario 2 d. paskirtas laikinai eiti Trylikto-
jo pėstininkų pulko vado, rugsėjo 1 d. – 1-ojo pasienio pulko 1-ojo bataliono vado 
pareigas. 1924 m. sausio 1 d. perkeltas į Penktąjį pėstininkų pulką. 1925 m. liepos 
15 d. baigė Aukštųjų karininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursų Ben-
drąjį skyrių. 1925 m. gruodžio 15 d. paskirtas Šarvuočių rinktinės Tankų bataliono 
vadu. 1926 m. vasario 16 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1927 m. vasario 1 d. 
paskirtas II karo apygardos štabo Operacijų skyriaus viršininku, kovo 17 d. – Sep-
tintojo pėstininkų pulko vado padėjėju, liepos 28 d. – Aštuntojo pėstininkų pulko 
vado padėjėju, 1927 m. lapkričio 27 d. – laikinai einančiu Aštuntojo pėstininkų 
pulko vado pareigas, 1928 m. rugpjūčio 14 d. – pulko vadu, nuo 1929 m. sausio 
1 d. – kartu ir Šiaulių karinės įgulos viršininku. 1929 m. lapkričio 23 d. pakeltas į 
pulkininkus. 1930 m. birželio 19 d. baigė Aukštesniųjų karininkų kursus. 1934 m. 
rugpjūčio 6 d. iš pulko vado pareigų atleistas ir paskirtas ypatingų reikalų karininku 
prie kariuomenės vado, 1935 m. rugsėjo 4 d. – eiti Kretingos apskrities komendanto 
pareigas. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 1 d. perkeltas Kariuo-
menės štabo viršininko žinion ir iš kariuomenės išleistas į atsargą. 

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. emigravo į JAV. Mirė 1974 m. kovo 31 
d. JAV.

Tarnyba Rusijos kariuomenėje įvertinta Šv. Jurgio (Georgijaus) 4-ojo laipsnio 
kryžiumi, Lietuvos kariuomenėje – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
3-iojo laipsnio ordinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Šaulių žvaigždės ordi-
nu, Latvijos Aizsargų nuopelnų kryžiumi.

Žmona – Ona Januškevičiūtė, dukra – Rita Marija, sūnus – Liutavėras Jonas.
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Plk. Aleksandras ŠUMSKIS881

(Einantis pulko vado pareigas nuo 1921 m. sausio 13 d. iki 1922 m. kovo 30 d., 
pulko vadas nuo 1922 m. kovo 31 d. iki 1925 m. gruodžio 31  d.) 

Aleksandras Šumskis gimė 1893 
m. rugsėjo 24 d. Šiaulių apskrities 
Linkuvos valsčiaus Triškonių kaime. 
Baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 
mokytojavo Papilėje. 1914 m. lapkri-
čio 4 d. mobilizuotas į Rusijos kariuo-
menę. 1915 m. baigė Kazanės karo 
mokyklą, pasiųstas į Pirmojo pasauli-
nio karo frontą, kovojo iki 1917 m. 
birželio 25 d., ėjo kuopos, bataliono 
vado pareigas, buvo 4 kartus sužeistas. 

1918 m. grįžo į Lietuvą, 1918 m. 
gruodį kartu su kitais karininkais or-
ganizavo Joniškėlio partizanus kovai 
su bolševikais. 1919 m. sausio 9 d. 
savanoriu įstojo į Lietuvos kariuo-
menę, 1919 m. kovo 22 d. paskirtas 
Generalinio štabo Rikiuotės skyriaus 

adjutantu, liepos 1 d. – karininku ypatingiems reikalams. 1919 m. spalio 18 d. 
suteiktas majoro laipsnis. 1920 m. sausio 1 d. paskirtas eiti Operatyvinio skyriaus 
viršininko pareigas. 1920 m. rugsėjo 28–spalio 9 d. dalyvavo kaip delegacijos narys 
Suvalkų derybose su lenkais nustatant demarkacijos liniją.

1921 m. sausio 13 d. paskirtas eiti Aštuntojo pėstininkų pulko vado pareigas, 
1922 m. kovo 31 d. – pulko vadu. 1922 m. gegužės 1 d. pakeltas į pulkininkus 
leitenantus. 1923 m. spalio 15 d. baigė Aukštuosius karininkų Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto kursus, 1925 m. gruodžio 31 d. paskirtas eiti II karo apygar-
dos štabo viršininko pareigas. 1927 m. lapkričio mėn. dalyvavo pateikiant reikalavi-
mus prezidentui A. Smetonai dėl naujos koalicinės vyriausybės sudarymo. 1927 m. 
gruodžio 7 d. išleistas į atsargą. Dirbo vidaus reikalų sistemoje, buvo Kauno miesto 
policijos referentas, vėliau – viešosios policijos inspektorius. 

1944 m. pasitraukė į Austriją. Mirė 1946 m. kovo 4 d. Švarcake, Austrijoje.
Apdovanotas Vytauto Didžiojo 4-ojo laipsnio, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 

Gedimino 4-ojo laipsnio ordinais, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 
Latvijos Trijų žvaigždžių 4-ojo laipsnio ordinu.

881  Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 7, p. 351–352.
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Plk. Jurgis BOBELIS882

(Pulko vadas nuo 1926 m. rugsėjo 9 d. iki 1927 m. vasario 11 d.)
Jurgis Bobelis gimė 1895 m. balandžio 23 d. Kalvarijoje. 1915 m. Petro-

grade baigė gimnaziją, 1917 m. – Peterhofo II praporščikų mokyklą ir buvo 
išsiųstas į frontą.

Grįžęs į Lietuvą 1918 m. 
gruodžio 30 d. įstojo savanoriu 
į Lietuvos kariuomenę, buvo 
paskirtas į Vilniaus komen-
dantūrą, 1919 m. sausio 10 
d. – Kauno komendantūros 
jaunesniuoju karininku, vėliau 
– Mokomosios kuopos vadu. 
1919 m. rugsėjo 22 d. sura-
do slaptos lenkų organizacijos 
POW archyvą. 1919 m. spalio 
17 d. suteiktas vyr. leitenanto 
laipsnis. 1919 m. lapkričio 6 
d. perkeltas į Generalinio štabo 
Rikiuotės skyrių Sudėties dalies 
viršininku. 1923 m. gegužės 18 
d. pakeltas į majorus. 1924 m. 
baigė Vytauto Didžiojo univer-
siteto Teisių fakultetą, 1925 m. 
gegužės 15 d. pakeltas į pulki-
ninkus leitenantus. 1925 m. 

liepos 15 d. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1925 m. gruodžio 22 d. paskirtas 
eiti Vyriausiojo štabo Administracijos valdybos viršininko pareigas, 1926 m. rug-
sėjo 11 d. – Aštuntojo pėstininkų pulko vadu, 1927 m. vasario 11 d. – Krašto 
apsaugos ministerijos ypatingų reikalų karininku. 1930 m. sausio 30 d. pakeltas į 
pulkininkus. 1933–1936 m. – Krašto apsaugos ministerijos Įstatymų redakcinės 
komisijos pirmininkas. Dėstė Karo mokykloje, Aukštuosiuose karininkų kursuose, 
Aukštojoje policijos mokykloje. 1938 m. balandžio 19 d. paskirtas Kauno miesto 
ir apskrities komendantu, 1940 m. birželio 25 d. – ypatingų reikalų karininku prie 
krašto apsaugos ministro, likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. rugsėjo 1 
d. – į Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso 179-ąją šaulių diviziją 
laikinai eiti Kadrų skyriaus viršininko pareigas, vėliau pasiųstas į kursus Frunzės 
karo akademijoje, Maskvoje. 

882 Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 2, p. 196–198; LCVA, f. 930, ap. 8, b. 311, l. 
230–231, b. 15, l. 30–36.
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1941 m. suimtas, tardyti išsiųstas į kalėjimą Rygoje. Kilus Vokietijos ir SSRS 
karui, jam pavyko iš susprogdinto kalėjimo pabėgti. 1941 m. birželio 23 d. Lietu-
vos laikinosios vyriausybės paskirtas Kauno miesto ir apskrities komendantu, tačiau 
liepos 24 d. voldemarininkų nuo komendanto pareigų buvo nušalintas. 1942–1944 
m. dirbo Butų valdybos viršininku, vertėsi advokato praktika. 

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. buvo Fronteno lietuvių komiteto pir-
mininkas. 1947–1948 m. dirbo Liudvigsburge (Ludwigsburg) JAV armijos štabo Va-
karų Vokietijoje vertimų skyriaus viršininku. 1948 m. lapkričio 19 d. atvyko į JAV, 
apsigyveno Čikagoje, aktyviai dalyvavo lietuvių veikloje. 1949–1953 m. – Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Čikagoje pirmininkas, Lietuvių teisininkų 
draugijos, lietuvių karių sąjungos „Ramovė“, Antibolševikinio tautų bloko narys. 
Mirė 1954 m. kovo 28 d. Čikagoje.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, II rūšies Vyčio Kryžiaus 
3-iojo laipsnio ordinu, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio 
ordinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Lietuvos nepriklausomy-
bės medaliu, Šaulių žvaigžde, Latvijos šaulių kryžiumi, vokiečių – 2-ojo laipsnio 
pasižymėjimo medaliu Rytų tautų atstovams.

Žmona – Sofija Ulinskaitė, dukros – Stefanija Danguolė, Laima Marija, sūnūs 
– Kazys Jaunutis ir Jurgis Algirdas.

Plk. Pranas TVARONAS883

(Einantis pulko vado 
pareigas nuo 1927 m. vasario 
11 d. iki gegužės 9 d., pulko 
vadas nuo 1927 m. gegužės 
10 d. iki lapkričio 25 d.)

Pranas Tvaronas (Tvara-
navičius) gimė 1891 m. birže-
lio 12 d. Juodžių kaime (dab. 
Grinkiškio sen., Radviliškio 
r.). Prasidėjus Pirmajam pa-
sauliniam karui buvo mobili-
zuotas į Rusijos kariuomenę, 
joje tarnaudamas 1914 m. 

883 Lietuvos kariuomenės kari-
ninkai, t. 8, p. 82–83; LCVA, f. 930, 
ap. 2T, b. 89, 90; f. 384, ap. 2, b. 
836, l. 13–24.
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baigė Kazanės karo mokyklą ir jam buvo suteiktas praporščiko laipsnis. Dalyvavo 
kovose Vokietijos fronte, 3 kartus buvo sužeistas. 1918 m. pabaigoje grįžo į Lietuvą 
ir 1918 m. lapkričio 23 d. savanoriu įstojo į kuriamą Lietuvos kariuomenę. 1919 m. 
sausio 30 d. paskirtas Karo mokyklos viršininko padėjėju, o nuo kovo 10 d. – Karo 
mokyklos taktikos dėstytoju. Lietuvos kariuomenėje įvedus karinius laipsnius, 1919 
m. spalio 18 d. suteiktas majoro laipsnis. 1920 m. sausio 1 d. paskirtas eiti Karo 
mokyklos viršininko pareigas. 1920 m. sausio 15 d. pakeltas į pulkininkus leitenan-
tus. 1920 m. kovo 1 d. patvirtintas Karo mokyklos viršininku. Nuo 1921 m. liepos 
12 d. iki gruodžio 18 d. ėjo Kauno įgulos viršininko pareigas. 

1921 m. gruodžio 18 d. paskirtas eiti Šeštojo pėstininkų pulko vado pareigas, 
1922 m. kovo 8 d. patvirtintas kaip einantis šias pareigas. 1925 m. gegužės 15 d. pa-
keltas į pulkininkus. 1926 m. sausio 21 d. atleistas iš pulko vado pareigų ir perkėlus 
į Karo mokslo valdybą paskirtas Spaudos ir švietimo skyriaus viršininku, 1927 m. 
sausio 21 d. – ypatingų reikalų karininku prie krašto apsaugos ministro. 1927 m. 
vasario 11 d. paskirtas eiti Aštuntojo pėstininkų pulko vado pareigas, o gegužės 10 d. 
patvirtintas kaip einantis šias pareigas. 1927 m. gruodžio 5 d. atleistas iš pulko vado 
pareigų ir paskirtas ypatingų reikalų karininku prie krašto apsaugos ministro, 1929 m. 
kovo 8 d. – ypatingų reikalų karininku prie Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininko. 
1931 m. gruodžio 31 d. įtrauktas į Vyčio Kryžiaus ordino tarybą. 1932 m. gruodžio 
23 d. išleistas į atsargą. Gyveno Kaune, aktyviai dalyvavo visuomenės veikloje.

Antrosios sovietinės okupacijos metais buvo užverbuotas sovietinių spec. tar-
nybų, pasiųstas nuvežti gen. Stasiui Raštikiui į Vokietiją Justo Paleckio ir Vinco 
Vitkausko laiškus, kuriuose generolas buvo viliojamas grįžti į Lietuvą. 

Mirė 1980 m. rugpjūčio 21 d. Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse. 
Rusijos kariuomenėje apdovanotas Šv. Stanislovo 2-ojo ir 3-iojo laipsnio, Šv. 

Anos 2-ojo, 3-iojo ir 4-ojo laipsnio, Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio ordinais. 
Lietuvoje apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu, Lietuvos kariuo-

menės kūrėjų savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais.
Pirmoji žmona – Genovaitė Ričkutė (išsiskyrė 1925 m.). Su ja susilaukė sūnaus 

Kazio. Antroji žmona – Marija Senečiūtė, dukterys – Rasa Elžbieta, Šalna, Audra, 
sūnus – Liūtas. 

Plk. Andrius BUTKEVIČIUS (BUTKŪNAS)884

(Pulko vadas nuo 1934 m. rugpjūčio 2 d. iki 1940 m. m. birželio 27 d.) 

Andrius Butkevičius gimė 1890 m. gegužės 2 d. Šiaulių apskrities Radviliškio 
valsčiaus Gražionių kaime. Mokėsi Liepojos gimnazijoje, baigė 6 klases. 1911 m. 
pašauktas į tarnybą Rusijos kariuomenėje, tarnavo Gvardijos husarų pulke. Prasidė-

884  Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 2, p. 248–249; LCVA, f. 930, ap. 5, b. 344.
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jus Pirmajam pasauliniam karui 
išvyko į frontą, kariavo Rytprū-
siuose, vėliau – Lietuvos terito-
rijoje. 1916 m. baigė Žytomyro 
karo mokyklą, tarnavo pėstininkų 
dalyse, dalyvavo mūšiuose Vokie-
tijos ir Austrijos fronte.

1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919 
m. kovo 24 d. mobilizuotas į Lie-
tuvos kariuomenę, paskirtas An-
trojo pėstininkų pulko 7-osios 
kuopos vadu. 1919 m. spalio 18 d. 
suteiktas leitenanto laipsnis. Da-
lyvavo Nepriklausomybės kovose 
su raudonarmiečiais, bermonti-
ninkais ir lenkais. 1920 m. rug-
sėjo 3 d. suteiktas vyr. leitenanto 
laipsnis. 1920 m. lapkričio mėn. 
pasižymėjo kovose su lenkais prie 
Giedraičių. 1921 m. sausio mėn. 

paskirtas Mokomosios kuopos vadu. 1923 m. spalio 15 d. baigė Aukštuosius kari-
ninkų kursus. 1923 m. gegužės 22 d. suteiktas kapitono laipsnis. 1925 m. rugpjūčio 
1 d. paskirtas bataliono vadu. 1929 m. rugsėjo 10 d. perkeltas į Ketvirtąjį pėstininkų 
pulką, paskirtas vado padėjėju, rugsėjo 16 d. perėmė 1-ojo bataliono vado pareigas. 
1930 m. lapkričio 23 d. suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1931 m. rugpjūčio 
29 d. dar kartą baigė Aukštuosius karininkų kursus. 1932 m. balandžio 19 d. per-
keltas į Karo mokyklos bataliono vado pareigas. 1932 m. lapkričio 23 d. suteiktas 
pulkininko laipsnis. 1934 m. rugpjūčio 4 d. paskirtas Aštuntojo pėstininkų pulko 
vadu ir Šiaulių įgulos viršininku. Lietuvą okupavus SSRS, birželio 27 d. atleistas iš 
pulko vado pareigų ir išleistas į atsargą.

Kilus SSRS ir Vokietijos karui, dalyvavo Birželio sukilime. Nuo 1941 m. bir-
želio 27 d. paskirtas Tautinio darbo apsaugos bataliono vadu. 1941 m. liepos 24 
d. Lietuvos nacionalistų partijos pučo metu nušalintas nuo bataliono vado pareigų 
ir atleistas iš tarnybos. Paskirtas Pilviškių alaus daryklos direktoriumi. 1944 m. su 
šeima pasitraukė į Vokietiją, buvo pirmasis prievartinio darbo stovyklos Gesthachte 
(Geesthacht) netoli Hamburgo komendantas. 1949 m. emigravo į JAV, apsigyveno 
Filadelfijoje, vėliau persikėlė į Sent Čarleso (Saint Charles) miestelį prie Čikagos. 
Mirė 1975 m., palaidotas Sent Čarleso kapinėse.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 4-ojo ir 5-ojo laipsnio ordinais, Vytauto Didžiojo 
3-iojo laipsnio ordinu, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio or-
dinu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, sąjungos „Jaunoji Lietuva“ Trijų liepsnų 
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2-ojo laipsnio žymeniu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu.
Žmona – Sofija Singailaitė, duktė – Aldona Zofija, sūnūs – Romanas ir Andrius 

Algimantas.

Plk. ltn. Ipolitas ŽULYS885

(Pulko vadas nuo 1940 m. birželio 27 d. iki spalio 26 d.)
 

Ipolitas Žulys gimė 1896 
m. gruodžio 24 d. Ukmergės 
apskrities Pabaisko valsčiaus 
Vitkūnų kaime. 1914 m. 
Ukmergėje baigė aukštesniąja 
mokyklą ir išvyko į Petrogra-
dą. 1915 m. pašauktas į Ru-
sijos kariuomenę, paskirtas į 
75-ojo atsargos pulko Moko-
mąją komandą. 1916 m. ją 
baigęs pasiųstas į Orenbau-
mo I praporščikų mokyklą, ją 
baigęs tarnavo jaunesniuoju 
karininku 101-ajame pėsti-
ninkų atsargos pulke Sarans-
ke, į frontą pasiųstas nebu-
vo. 1917 m. demobilizuotas. 
1918–1919 m. dirbo Vitebs-
ko, grįžęs į Lietuvą – Ukmer-
gės kariniuose komisariatuose 
raštininku. 1919 m. gegužės 
15 d. mobilizuotas į Lietuvos 

kariuomenę, paskirtas Atskirojo Ukmergės bataliono jaunesniuoju karininku. 1919 
m. birželio 15 d. perkeltas į Trečiąjį pėstininkų pulką, o rugpjūčio 20 d. – į Atskirąjį 
Panevėžio batalioną. Su batalionu dalyvavo kovose su raudonarmiečiais Dauguvos 
fronte, po to – su bermontininkais. 1919 m. lapkričio 18 d. suteiktas leitenanto 
laipsnis. 1920 m. kovojo lenkų fronte. 1921 m. kovo 12 d. pakeltas į vyr. leitenan-
tus, paskirtas kuopos vadu. 1921–1925 m. tarnavo Ketvirtajame pėstininkų pulke, 
ėjo kuopos vado, bataliono vado pareigas, 1923 m. spalio 15 d. baigė Aukštuosius 
karininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto kursus. 1925 m. liepos 14 d. 
perkeltas tarnauti į Septintąjį pėstininkų pulką, paskirtas 8-osios kuopos vadu. 1926 

885  Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, t. 8, p. 375–376; LCVA, f. 930, ap. 5, b. 3165.
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m. vasario 16 d. pakeltas į kapitonus. 1929 m. balandžio 11 d. perkeltas į Penktąjį 
pėstininkų pulką, paskirtas 9-osios kuopos vadu, 1930 m. sausio mėn. – 3-iojo 
bataliono vadu. 1930 m. lapkričio 23 d. pakeltas į majorus. 1931 m. rugpjūčio 29 
d. baigė Aukštesniųjų karininkų kursus. 1934 m. lapkričio 30 d. paskirtas pulko 
vado padėjėju. 1934 m. gruodžio 27 d. pakeltas į pulkininkus leitenantus. 1938 m. 
kovo mėn. baigė batalionų vadų kursus. 1940 m. birželio 27 d. paskirtas Aštuntojo 
pėstininkų pulko vadu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 m. gruodžio 20 d. 
iš kariuomenės atleistas. 

Vokiečių okupacijos metais dirbo vyr. buhalteriu Biržuvėnų valstybiniame ūkyje. 
Lietuvos laisvės armijos narys, nuo 1943 m. Lietuvos laisvės armijos Telšių apygar-
dos vadas (slapyvardis – Ruginis). 1944 m. organizavo Vanagų rinktinę, paskirtas jos 
vadu. Po karo gyveno Telšiuose, dirbo sąskaitininku autotransporto kontoroje. Mirė 
1983 m. liepos 26 d. Telšiuose, palaidotas Kelmės r., Užvenčio miestelio kapinėse.

Apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio, Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio, 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinais, Lietuvos nepri-
klausomybės medaliu.

Žmona – Bronė Pravalauskaitė, dukra – Gražina.
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2 priedas

1920 m. rugsėjo 1 d. operatyvinis įsakymas Marijampolės grupei Nr. 15886

Rugpjūčio 29 d. lenkai be jokio perspėjimo ėmė pulti mūsų priešakines sargybas 
ir veržtis į mūsų kraštą, naudojantis skaitlingesnėmis jėgomis ir, nežiūrėdami mūsų 
sargybų ginkluoto pasipriešinimo, nustūmė jas iki dabar užimamos linijos.

Jie tą užpuolimą darė iš anksto ir organizuotai. Ugi, turint minty mūsų neu-
tralitetą, mes visiškai nebuvome pasiruošę į tokio antpuolio atrėmimą. Dėka tam, 
lenkams gan lengvai pavyko užimti Suvalkus ir Seinus, sudarant mums rimtą pavo-
jų, privertus skubotai ir netvarkingai evakuoti mūsų štabus ir valdiškas įstaigas, net 
nesuspėjus kai kurio turto išvežti.

Bolševikai, užėmę Gardiną, atitraukė savo spėkas ant linijos fortų ir atidavė len-
kams mūsų valstybės rubežius nuo pusės Kuznica–Dombrowo–Lipsk. Geležinkelis 
Gardinas–Lyda yra susprogdintas, ko dėlei jų gausinga gurguolė skubotai traukiasi 
plentu Gardinas–Lyda. Eina derybos apie užleidimą mums Gardino iš Nemuno 
linijos.

Iš dešinės nuo mūsų vokiečių siena, iš kairės – Vilniaus grupė.
Mums įsakyta atmesti iš Lietuvos ribų išdavikiškai įsiveržusias su pagalba pran-

cūzų karo misijos lenkų kariuomenės dalis.
Dėlei ko įsakau:
Majoras Jakaitis
pulko du batalionai,
baterijos 4 kanuolės,
rait. pulko vienas eskadronas.
Laikyti lenkus užimamose dabar vietose. Patėmijus jų traukimąsi, smarkiai per-

sekioti juos Suvalkų link ir pasistengti užimti barą – Suvalkai–Raczki, kur susirišti 
su 8 pulku.

Majoras Ramanauskas
2 pulko vienas batalionas.
Užsistiprinti užimamose vietose sudarius stiprią apsaugą kelių: Sejny–Lozdzieje, 

Sejny–Sereje–Kopciowo.
Rugsėjo 2 d. 11 val. pereiti į antpuolį, užėmus Seinus ir Gibus stumti priešą 

toliau Suvalkų link, kur įeiti į kontaktą su 10 pulku.
Majoras Čaplikas
pulko trys batalionai,
pulko vienas batalionas,
pulko vienas batalionas,

886 Petruitis J. Laisvę ginant, t. 2. Vilnius: Vaga, 1953, p. 75–77.
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baterijos keturios kanuolės,
1 gaubicų bater. keturios kanuolės,
2 pulko žvalgų komanda.
Susikoncentruoti Sapockine rugsėjo 1 d. 20 val. ir, patraukus iš Gosha 2 pulko 

batalioną, išstačius sargybas ant plento Gardinas–Augustavas ties Kurjanki–Szkjebl-
jowo, pradėti žygiavimą Augustavo link tokiu išskaičiavimų, kad būti ties Sajenek 
ir tarp ežero Sajno rugsėjo 2 d. 19 val. Užimti tarpeklius ir tęsti žygiavimą Raczkų 
link. Priėjus prie vokiečių sienos su tokiu tikslu, kad atkirsti visą esamąją Suvalkų, 
Seinų ir Augustavo ruože lenkų kariuomenę, kad ją apsupus suimti. Po tam užimti 
liniją Augustowo imtinai, Jez. Biale, Studzieniczna, Czarny Brod, Gorczyca ir toliau 
Rszondowy imtinai įsistiprinus visus tarpeklius.

Žygiuojant ir laike veikimo turėti omeny apsaugą sparnų, kadangi iš abiejų pu-
sių randasi priešas.

Svarbu pirmiausia užimti Szopotzkin, Lipsk, Krasny Bor, Štabin ir paliuosuoti 
nuo lenkų iki linijai Bobro upės, užsistiprinus tarpeklius kasiniais. Esant Augustavo 
rajone atkreipti dėmesį 5į vietos gyventojų neprielankumą ir aktyvų POW organi-
zacijos veikimą.

Kap. Petruitis.
2 pulko vienas batalionas.
Užimti Gosha ir apsaugoti tiltą per Nemuno upę, sudarius atramos liniją anapus 

Nemuno nuo Gosha iki Grandzicze imtinai.
Kap. Škirpa.
5 pulko trys batalionai, baterijos keturios kanuolės.
Susikoncentruoti rajone Sereje iki 1-IX -21 val. ir būti grupes atsargoj. Prisiruoš-

ti žygiavimui /.../ 
Mano pavaduotojai majoras Jakaitis ir majoras Laurinaitis. Pastarajam būti prie 

majoro Čapliko. Nuo skubaus ir tikslaus išpildymo priguli visos operacijos pasise-
kimas.

Divizijos vadas pulk. Grigaliūnas-Glovackis. 
Štabo viršininkas majoras Giedraitis.
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3 priedas  

Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko kariai, žuvę dėl 
Lietuvos nepriklausomybės 1919–1923 metais887 

Karininkai: Ltn. Burokevičius Viktoras, žuvo 1923 m. sausio 15 d. vykdant 
Klaipėdos prijungimo operaciją.

Puskarininkiai: Katinas Aleksas, 1-os kuopos, žuvo 1919 m. rugpjūčio 24 d. 
kautynėse su raudonarmiečiais Zarasų apskrities, Salako valsčiaus, Nečėskų kaimo 
laukuose verždamasis į priešo apkasus.

Eiliniai: 
1) Malinauskas Kostas, 3-os kuopos, žuvo 1919 m. rugpjūčio 25 d. kautynėse 

su raudonarmiečiais Zarasų apskrities, Salako valsčiaus, Grybiškės kaimo laukuose 
atakuodamas įsitvirtinusį priešą.

2) Ritbergeris Julius, 3-os kuopos, žuvo 1919 m. rugpjūčio 25 d. kautynėse 
su raudonarmiečiais Zarasų apskrities, Salako valsčiaus, Drobiškio kaimo laukuose 
pasiųstas į žvalgybą.

3) Narkūnas Jonas, 2-os kuopos, žuvo 1919 m. rugsėjo 16 d. kautynėse su rau-
donarmiečiais ties Kalkūnų stotimi, puolant priešą.

4) Vanagas Juozas, l-os kuopos, žuvo 1919 m. lapkričio 7 d. kautynėse su raudo-
narmiečiais prie Dauguvos upės.

5) Makarevičius Juozas, 1-os kuopos, žuvo 1920 m. balandžio 24 d. apsaugos 
bare prieš lenkus prie Čiobiškio tilto per Nerį, būdamas lauko sargyboje.

6) Rupeika Povilas, 6-os kuopos, žuvo 1920 m. gegužės 21 d. kautynėse su len-
kais Kaišiadorių rajone.

7) Rabinzonas Leizeris, 5-os kuopos, žuvo 1920 m. rugsėjo 22 d. kautynėse su 
lenkais gindamas tiltą per Nemuną ties Druskininkais.

8) Globis Juozas, 1-os kuopos, žuvo 1920 m. rugsėjo 30 d. kautynėse su lenkais 
ties Seinų apskrities Ustronės kaimu. 

9) Juodaitis Jonas, 1-os kulkosvaidžių kuopos, miręs nuo žaizdų 1920 m. rugsėjo 
30 d. lenkų nelaisvėje.

10) Petkus Jonas, 4-os kuopos, žuvo 1923 m. sausio 15 d., vykdant Klaipėdos 
prijungimo operaciją.

Daugiau informacijos apie Nepriklausomybės kovose žuvusių Lietuvos karių ka-
pus galima rasti 2003 m. Krašto apsaugos ministerijos išleistoje knygoje „Lietuvos 
karių, partizanų ir šaulių kapai. Atlasas. 1919–1940“ (ISBN 9986-738-49-0).

887  8-o pėst. K. K. Vaidato pulko kariai, žuvę dėl Lietuvos nepriklausomybės 1919–1923 metais. 
Karys, 1929, Nr. 28, p. 471; J. Nazaras. Jie žuvo... Bliudnikas E., Nazaras P. 8-tas pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulkas: pulko penkiolikos metų gyvavimo sukakčiai paminėti, p. 87–88, 91–92.
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4 priedas

Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko kariai, sužeistieji 
kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 1919–1920 metais888 

Su raudonarmiečiais:

Karūžai: 
1) Klemas Andrius, 
2) Ramutis Petras.

E i l i n i a i: 
1) Sriuba Jonas, 
2) Strelčiūnas Povilas, 
3) Ivaškevičius Antanas, 
4) Šermukšnis Jonas, 
5) Šlapikas Antanas, 
6) Čeberėkas Baltrus, 
7) Cibavičius Vladas, 
8) Mikeliūnas Juozas, 
9) Mickevičius Adomas, 
10) Batutis Antanas, 
11) Mavšakas Abromas, 
12) Andriukaitis Antanas, 
13) Jakas Jonas, 
14) Šukys Feliksas, 
15) Guzevičius Kazys, 
16) Čaikauskas Jurgis, 
17) Buteikis Bronius, 
18) Janušonis Vladas, 
19) Masaitis Vladas, 
20) Savickas Izraelis,
21) Astikas Pranas,
22) Aukštuolis Jonas.

      

888  8 to pėst. K. K. Vaidato pulko kariai, sužeistieji kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 1919–
1920 metais. Karys, 1929, Nr. 28, p. 471.
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Su lenkais:

Ltn. Kamarauskas Petras.
Jaunesnysis puskarininkis Trainauskas Antanas.

E i l i n i a i: 
1) Krapinskas Alfonsas, 
2) Pinkvartas Antanas, 
3) Baltauskas Juozas, 
4) Rimkus Kazys, 
5) Martišauskas Jonas, 
6) Gelumbauskas Jonas, 
7) Matulaitis Antanas, 
6) Kimantas Vitoldas, 
9) Bužys Viktoras, 
10) Atkočius Alfonsas, 
11) Laškus Balys (Bolius)
12) Alkevičius Vladas, 
13) Bareškevičius Mikas, 
14) Spančioras Jonas, 
15) Vaitekūnas Juozas, 
16) Šepetys Rapolas, 
17) Sadkauskas Bronius, 
18) Dulinskas Vladas, 
19) Meškerevičius Viktas, 
20) Kirklys Pantalonas, 
21) Baronas Matas, 
22) Raškevičius Saturnas, 
23) Sadkūnas Anicedas,
24) Rubin Feik,
25) Ražutis Stasys,
26) Lekavičius Augustas,
27) Smailius Pranas,
28) Smalstis Stasys,
29) Jalinskas Pranas,
30) Čelka Kazys,
31) Gedminas Pranas,
32) Valys Petras,
33) Vasiukevičius Liudas,
34) Kniukšta Augustas,
35) Gerbauskas Bernardas,

36) Jasiūnas Juozas,
37) Joniškis Vladas,
38) Augustinas Juozas,
39) Rimša Jonas,
40) Mažeika Vincas,
41) Juodzevičius Bronius,
42) Urnėžius Kazys,
43) Smalstis Justinas,
44) Krasnodenskis Pranas.
45) Marazas Juozas.
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5 priedas

Aštuntojo pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pulko kariai, apdovanoti 
Vyčio Kryžiaus ordinais 1919–1929 m.889 

Karininkai:

Kubilius Jurgis,
Katche Maksimas 4-ojo ir 5-ojo laipsnio,
Aleksandravičius Bronius-Vincas,
Kalmantas Mykolas,
Leonas Silvestras,
Jurgaitis Petras 4-ojo ir 5-ojo laipsnio,
Šachmanas Tadas,
Liorentas Jonas,
Bobelis Simas II rūšies,
Rekašius Stasys,
Opulskis Vladas,
Žmuidzinavičius Jonas,
Burokevičius Viktoras,
Klemas Andrius,
Kmieliauskas Petras,
Maželis Pranas.

Viršilos:

Kriaučiūnas Povilas,
Ražas Vladas.

Puskarininkiai:

Babrauskas Jonas,
 Grinevičius Petras,
Ilionis Serafinas,
Jonaitis Kazys,
Kerulis Jonas,
Stankevičius Jonas.

889 Vyčio kryžius ir jo ordino kavalieriai. Karys, 1938, Nr. 46, p. 1307.
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Jaunesnieji puskarininkiai:

Černauskas Vincas,
Jankūnas Andrius,
Martišius Juozas,
Rutbergeris Rudolfas,
Šerpetys Romualdas,
Stankus Feliksas,
Pečiulis Jonas.

Eiliniai:

Baranauskas Juozas, 
Ceberėkas Baltrus, 
Darvidas Liudas,
Gerbauskas Bernardas 2-ojo ir 3-iojo laipsnio,
Ivanauskas Antanas,
Jakas Jonas,
Jokubauskas,
Juodzevičius Bronius,
Kisielius Vincas,
Knapkus Antanas,
Končaitis Otto,
Kostėnas Aleksandras 2-ojo ir 3-iojo laipsnio,
Kurca Calka,
Liubinas Jonas,
Petrus Jonas,
Romeika Adomas,
Samuolis Jonas,
Solinskas Zenonas,
Urbonas Stasys,
Valaitis Jonas,
Vyšniauskas Petras,
Zasas Stasys,
Žukauskas Kostas.
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6 priedas 

Aštuntojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vaidoto pulko daina890

Petras Vaičiūnas

Aštuntasis mūsų pulkas –
Pulkas Vaidoto narsaus.
Kaip drąsiai jis Kauną gynė,
Taip nuo mūsų priešas gaus.
Už tėvynę! Žengte marš!
Niekas mūsų nepavergs!

Zvimbė kulkos, švaistės durklai
Ties Salako miesteliu.
Į Maišiogalą, Šešuolius
Žengėm didvyrių keliu.
Už tėvynę! Žengte marš!
Niekas mūsų nepavergs!

Mūsų pulko žygių kelias
nuo Daugavpilio angų.
Pro mūs Vilnių – krašto širdį
Iki Klaipėdos bangų.
Už tėvynę! Žengte marš!
Niekas mūsų nepavergs!

Ištvermė, tėvynės meilė
Ir drąsa – vadovas mūs!
Lietuva per amžių amžius
Mūsų žygiais nesiskųs.
Už tėvynę! Žengte marš!
Niekas mūsų nepavergs!

890 LCVA, f. 521, ap. 1, b. 181, l. 3.
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7 priedas  
 

        
 Slaptas-asmeniškas891

      LIETUVOS RESPUBLIKA                                                                I š r a š a s
                  K. A. M.

III PĖSTININKŲ DIVIZIJOS                        8 pėst. pulko II bataliono V a d u i
          V A D A S

1940 m. kovo mėn. 16 d.       LAIKINIEJI NURODYMAI III PĖSTININKŲ      
       DIVIZIJAI 
        Nr. 96                                                 VYKDYTI PRIEDANGĄ
        ŠIAULIAI                          /patvirtinimas įsakymų duotų žodžiu 1940. III. 16 d.
                                          Surinktiems į III PD Štabą priedangos rinktinių
      Byla  8 nr.                                         vadams/

                                                               Žemėlapis:1:400.000
                                                                                     1:100.000 /ploto apibrėžto:
                                                                                 šiaurėje geležinkeliu
                                                                               KLAIPĖDA–TELŠIAI–
       ŠIAULIAI,
                                                                                 p.-rytuose geležinkeliu
                                                                             TAURAGĖ–ŠIAULIAI,
                                                                                Vakaruose LIETUVOS– 
                                                                             VOKIETIJOS siena/

I DALIS

APLINKYBĖS

Priešas. Siekdami savo tautai vad. gyvybinių tikslų realizavimą, vokiečiai anks-
čiau ar vėliau gali vykdyti didelį puolimą į rytus, taigi ir per LIETUVĄ. III PD 
teritorijoje vokiečiai gali pulti šiomis pagrindinėmis /svarbumo eilėje/ kryptimis:

TAURAGĖ–ŠIAULIAI–JONIŠKIS. Visais atvejais atrodo pagrindinė kryptis.
KLAIPĖDA–GARŽDAI–RIETAVAS. Toliau
RIETAVAS–TELŠIAI–ŠIAULIAI ir
RIETAVAS–VARNIAI–ŠIAULIAI.

891 LCVA, f. 521, ap. 1, b. 291. l. 1–4.
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Be to, antrinėmis puolimo kryptimis:
KLAIPĖDA–PLUNGĖ–TELŠIAI–ŠIAULIAI
RIETAVAS–PLUNGĖ
RIETAVAS–KRYŽKALNIS
ŠIAULIAI–VARNIAI
Priešas greičiausiai puls 2 skaidiniais:
 1-as – judrūs vienetai /šarvuotos ir motorizuotos divizijos/,
 2-as – pėstininkai.
Reikia skaitytis, kad 1. skaidinio jėgos frontuose veiksmus derins su veiksmais į 

kariuomenės sparnus ir šonus.
Jau pat veiksmų pradžioje reikia laukti priešo galingos aviacijos veiksmų. Vokie-

čių puolimo ŽEMAITIJOJE tikslas, atrodo, būtų veikti iš karto į visus svarbesnius 
III PD mob. centrus, o susimobilizavusias jėgas sumušti joms dar nesusitelkus.

Mūsų galimumai. Priešo puolimo pradžios ir mūsų pagrindinių jėgų pasirengi-
mo atžvilgiais, numatomi du galimi atvejai:

– blogiausias ir B – geresnis.
Blogiausias atvejis:
Priešas pradeda pulti tada, kada III PD pagrindinės jėgos jau susimobilizavusios, 

tačiau žygį dar nepradėjo.
Geresnis atvejis:
B. Priešas pradeda pulti tada, kada bendroji mobilizacija jau įvykdyta ir skirtos 

jėgos išėjo į skirtus joms gynimosi barus.
Priedangos rinktinės visada turi būti parengtos pradiniai veikti blogiausiojo 

atvejo /A/ aplinkybėse. Tik, jei priešui puolant, susidarytų aplinkybės atitinkančios 
geresniam atvejui – jos persitvarkys veikti pagal atvejį B.

PRIEDANGOS UŽDAVINYS III PĖST. DIVIZIJAI
Vokietijos kariuomenei puolant per LIETUVA, skirtoms priedangai jėgoms 

stabdyti taip, kad blogiausiu atveju per 48 val., o geriausiu atveju per 24 val. Nuo 
puolimo pradžios išlaikyti TELŠIAI–JANAPOLĖ–VARNIAI–LAUKUVA–KAL-
TINĖNAI–NEMAIKŠČIAI ribą.

SUMANYMAS
Priedangai skiriamų reguliarės kariuomenės jėgų trūkumą /negausumą/ atsverti 

plačiai išnaudojant gamtos kliūtis, vietovės savybes, iš anksto tiksliai vietovėje nu-
matant ir parengiant kliūčių-ardymų tinklą ir, svarbiausia, tinkamai panaudojant 
gerai organizuotus bei parengtus šaulius ir vietos gyventojus.

Visus šiuos darbus pagal galimybes rūpestingai parengti jau taikos metu.
Puolantį pranešančiomis jėgomis priešą, stabdyti atskiromis priedangos rinkti-

nėmis, speičiant pastangas plente TAURAGĖ–ŠIAULIAI ir GARGŽDAI–RIETA-
VAS–TELŠIAI kryptimis. Ilgiausiai išlaikyti savo rankose LAUKUVA mazgą.
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SANTVARKA IR UŽDAVINIAI
VARNIŲ PRIEDANGOS RINKTINĖ
Vadovauja 12 PP anksčiau susimobilizavusio b-no vadas

Atvejis A/ blogiausias/
Vadovauja 7 PP vadas
Sudėtis
-12 PP anksčiau susimobilizavęsis Bn 
su RžBr
-12./RžBr
-12./ 1 Br
-4 AP/III viena Bt
-11 PABn 1 Kp
Rinktinės veiksmų plote esantieji XV 
Kretingos, IV Tauragės ir III Telšių š. 
rinktinių šaulių daliniai
Užduotys
a/ Pranešančioms priešo jėgoms puo-
lant, stabdyti pagrindine ENDRIE-
JAVAS-RIETAVAS-LINKUVA /ŽE-
MAIČIŲ plento/ kryptimi taip, kad 
ne mažiau kaip per 48 val. nuo puo-
limo pradžios išlaikyti JANAPOLĖ–
VARNIAI–LAUKUVA bendrą ribą.
Stabdymą pagr. jėgų dalimi pradėti 
nuo up. Jūra ribos.
Pirmos paros būvyje išlaikyti RIETA-
VAS–KVĖDARNA mazgus.
Stipriausiai užimti ir ginti RIETAVAS 
ir ypač LINKUVA mazgus.
Įsakymą gavus ar priešui puolant su-
naikinti perėjimus per JŪRĄ, pirmon 
eilėn KVĖDARNA rajone
b/ Trečios paros būvyje neleisti priešui 
sudaryti sąlytį su up. GANČĖ-ŠAU-
KĖNAI miškų pamiškės–up. DUBY-
SA ribą.

Atvejis B /geresnis/
Vadovauja 3 dragūnų pulko vadas
Sudėtis

-12./RžBr
-12./ 1 Br

-11 PABn 1 Kp
Rinktinės veiksmų plote esantieji XV 
Kretingos, IV Tauragės ir III Telšių š. 
rinktinių šaulių daliniai
2.Uždavinys
a/ Pranešančioms priešo jėgoms puolant, 
saugantis sparnuose, stabdyti pradedant 
upe JŪRA/RIETAVAS–KVĖDARNA/ 
riba bendra ŽEMAIČIŲ plento ašimi  
taip, kad ne mažiau kaip per 48 val. nuo 
puolimo pradžios išlaikyti JANAPOLĖ 
VARNIAI–LAUKUVA bendrą ribą.
 Stipriausiai užimti ir ginti RIETAVAS 
ir ypač Linkuvos mazgus.
Įsakymą gavus ar priešui puolant, sunai-
kinti perėjimus per up. JŪRA, pirmon 
eilėn KVEDARNA rajone. 
   
b/ Toliau stabdyti iki pasitraukimo už 
up. VENTA–up. GANČĖ ribos.
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Kaimynai
Šiaurėje /dešinėje/ – PLUNGĖS priedangos rinktinė.
Uždavinys
Nuo priešo pranešančių jėgų puolimo pradžios ne mažiau kaip per 48 val., o 

geresniuoju atveju ne mažiau kaip per 24 val., stabdant bendra GARGŽDAI–KU-
LIAI–PLUNGĖ–TELŠIAI kryptimi išlaikyti TELŠIAI–DILBIAI ribą.

Skiriamoji su PLUNGĖS priedangos rinktine ŠMAUKŠTAI /5 km į pietus nuo 
GARGŽDAI/–GIRININKAI–ŽADEIKIAI– p. pamiškės AUKŠTAMIŠKIAI, PI-
VORŲ miškų–MEDINGĖNAI–ŽARĖNAI–vieškelių kryžkelė TANKMIŠKIAI–
LUOKĖ–KURŠĖNAI /visi punktai PLUNGĖS rinktinei. 

Pietuose /kairėje/ – TAURAGĖS priedangos rinktinė.
Uždavinys
Nuo priešo pranešančių jėgų puolimo pradžios ne mažiau kaip per 48 val., o 

geresniuoju atveju ne mažiau kaip per 24 val. stabdant pagrindine plento ir bendra 
VAINUTAS–PAJŪRIS–ŠILALĖ–KALTINĖNĖI kryptimi išlaikyti  bendrą KAL-
TINĖNAI–NEMAKŠČIAI  ribą.

Skiriamoji – su TAURAGĖS priedangos rinktine /p.-r./–NAUMIESTIS–TE-
NĖNAI–JUODOJI PELKĖ–trig. 215.1 AUKŠTAGIRIS /6,5 km į p.-r. nuo LAU-
KUVA/ –trig. 233.8 MEDVĖGALIS–KOLAINIAI–UŽVENTIS /visi punktai 
VARNIŲ rinktinei. 

VYKDYMAS

Pagrindinį pasipriešinimą organizuoti bendroje TELŠIAI–VARNIAI–LAUKU-
VA–KALTINĖNAI–NEMAKŠČIAI riboje.

Šią ribą užimti-ginti nejudriais pėstininkais iš anksto, šiose vietose /mazguose/:
TELŠIAI,
EŽERŲ ir miškų rajonas į rytus nuo ŽARĖNAI,
VARNIAI,
LAUKUVA,
KALTINĖNAI,
SKAUDVILĖ–KRAŽIAI vieškelio iš ŽEMAIČIŲ plento sankryža,
KRYŽBARKAS,
NEMAKŠČIAI.
Šiose vietose numatyti organizuoti ginamų prieštankinių kliūčių tinklą.
Išvardintos ribos priešakyje – stabdyti judriais /dvirat., vežam., pėst./ viene-

tais, šauliais ir besitraukiančiais PABn-ais.
Stabdymo uždavinį atlikus, šie visi vienetai sustiprina pėst. ginamus barus, 

taip pat užima ir gina didesnius ir svarbesnius tarpus.
Plačiai vykdant kliūtis ir suardymus visame priedangos plote, pagrindinius 

kliūčių suardymų laukus nustatyti įrengti:
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bent 4 km ruožuose prieš pagrindinio pasipriešinimo ir upių ERLA–SALAN-
TA–MINIJA–JŪRA–ŠEŠUVIS ribas;

ne mažiau kaip 4 km pločio juostose išilgai pagr. stabdymo krypčių.
Stabdančių kariuomenės dalinių ir šaulių veikimus grįsti iš anksto įrengtų suar-

dymų ir kliūčių gynimu.
Smulkesni kiūčių-ardymų reikalu nurodymai bus duoti vėliau.

Šiems uždaviniams vykdyti duosiu įsakymą „VYKDYTI PRIEDANGĄ“.

Išlaikant griežčiausią paslaptį, priedangų rinktinių vadai neatidėliojant atiduos 
visiems užinteresuotiems vykdytojams visus reikalingus įsakymus, tuo tarpu žodžiu, 
taip, kad pradedant š. m. kovo mėn. 25 d. priedangos veiksmus, kliūčių-ardymų 
plano visumą išskyrus, būtų galima vykdyti pagal šiuos nurodymus.

Šaulių dalinių panaudojimo planus tuo tarpu nekeisti.
Raštiški op. dokumentai bus pareikalauti vėliau, kai Div. Štabas parengs ir iš-

siuntinės naują op. direktyvą su visais reikalingais priedais.
Pagrindas: Kar. Št. I sk. š. m. vasario mėn. 6 d. sl. – op raštas Nr. 254.

Div. generolas /–/ Rėklaitis 
Divizijos vadas

Gen. št. pulkininkas Urbšas
Štabo viršininkas
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8 priedas 

KARIUOMENĖS VADO ĮSAKYMAS

Nr. 26

Kaunas, 1940 m. birželio mėn. 15 diena
Rikiuotės sritis

§ 1.
Lietuvos vyriausybei priėmus SSSR vyriausybės reikalavimus įsteigti Lietuvoje 

naujas sovietų kariuomenės įgulas, š. m. VI. 15. 1500 v. sovietų kariuomenės dalys 
pradėjo per sieną žygį krašto vidun.

Į s a k a u:
Žygiuojančiai sovietų kariuomenei taikyti visas mandagumo ir draugiškų santy-

kių taisykles, panašiai, kaip jos buvo taikomos anksčiau įvestai kariuomenei.
 Divizijų vadams, savo teritorijų ribose, organizuoti šios kariuomenės vorų suti-

kimą, pasiunčiant pasitikti ir prisistatyti dalių vadus, o svarbesnėse kryptyse išvyksta 
ir pasitinka patys divizijų vadai.

Painformuoti dėl patogesnių žygiui kelių, postovio vietų, įsakant vietos adminis-
tracijai parengti patalpas ir pan. Jei būtų gautas žygiuojančių vorų vadų sutikimas, 
priskirti lydėti nuolatinius aukštesnio laipsnio karininkus, mokančius rusų kalbą.

Imtis visų priemonių, kad Sovietų Sąjungos kariuomenė būtų apsaugota nuo bet 
kokių išsišokimų.

Visur, kur tinkama, priminti, kad mes žiūrime į Sovietų Sąjungos kariuomenę 
kaip į draugišką kariuomenę ir prašyti mūsų kariuomenės administracijos ir gyven-
tojų atžvilgiu taikyti tuos pat jausmus.

Tikslu pilniau patenkinti žygiuojančios Sovietų kariuomenės pageidavimus, ka-
rininkai palydovai, kur reikia, turi pavartoti visą autoritetą administracijos organų 
ar gyventojų atžvilgiu, per daug nesivaržydami dėl atsakomybės, tačiau pastebėję 
netinkamų veiksmų iš žygiuojančios kariuomenės pusės turi tuojau apie tai pranešti 
žygiuojančios voros ar dalinio vadui. 

Tik ypatingai svarbiais ir painiais klausimais susisiekti su Kar. Štabu ir gauti 
nurodymų.

Šį įsakymą vykdyti tuojau.

Divizijos generolas VITKAUSKAS
Kariuomenės Vadas

Div. generolas PUNDZEVIČIUS
Kar. Štabo Viršininkas
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Santrumpos
ap. – aprašas
a. p. – antroji pusė
AP – artilerijos pulkas
atsk. – atskirasis
b. – byla
bater. – baterija 
Bn, b-n – batalionas
Br – būrys
brg. gen., brig. gen. – brigados generolas
Bt – baterija
d. – diena
DIBn – divizijos inžinerinis batalionas
div. – divizija
div. gen. – divizijos generolas
DLK – Didysis Lietuvos kunigaikštis
eil. – eilinis
esk. – eskadronas
f. – fondas
gen. – generolas
gen. mjr. – generolas majoras
gen. št. – generalinis štabas
gr. – grandinis
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
j. ltn. – jaunesnysis leitenantas
j. psk. – jaunesnysis puskarininkis
KAM (K. A. M.) – Krašto apsaugos ministerija
Kar. Št., Kar. štabas – Kariuomenės štabas
K. K. – Kauno kunigaikštis
km – kilometras
Kp – kuopa
kpt., kap. – kapitonas
krn. (karin., kar.) – karininkas
l – lapas
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDS – Lietuvos dviratininkų sąjunga
l. e. – laikinai einantis
L. G. S. F. – Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija
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likt. – liktinis
LKA – Lietuvos karo akademija
LLA – Lietuvos laisvės armija
ltn. – leitenantas
m – metrai
m. – metai
„Makabi“ – Lietuvos žydų sporto klubas
min. – minutė, minėtas 
mjr. – majoras
mob. – mobilizacija
Nr. – numeris
op. – operatyvinis
p. – puslapis, pietūs
pagr. – pagrindinis
p. rytai, p.-r. – pietryčiai
PABn – pasienio apsaugos batalionas
PD – pėstininkų divizija
pėst. – pėstininkas
PP, p. p. – pėstininkų pulkas
plk., pulk. – pulkininkas
plk. ltn., pulk. ltn. – pulkininkas leitenantas
POW – Polska Organizacja Wojskowa (Lenkų karinė sąjunga)
pplk. – papulkininkis
psk. – puskarininkis
rait. – raiteliai
RA – Raudonoji armija
RKKA – Darbininkų ir valstiečių Raudonoji armija (rus. Рабоче-крестьянская 
Красная армия)
RžBr – raitųjų žvalgų būrys
sl – slaptas
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga (rus. Союз Советских 
Социалистических Республик)
š. rinktinė – šaulių rinktinė
ŠADIR – Šauliams panaudoti direktyva
ŠD – šaulių divizija
š. m. – šių metų
ŠP – šaulių pulkas
Š. S. K. – Šiaulių sporto klubas
št. – štabo
ŠTK – Šaulių teritorinis korpusas
š.-v. – šiaurės vakarai
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šv. – šventasis
t. – tomas
trig. – trianguliacinis bokštas
up. – upė
v. – valanda
val. – valanda
vyr. – vyriausiasis
vyr. psk. – vyresnysis puskarininkis
vrš. – viršila
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Summary
KAUNAS DUKE VAIDOTAS 8TH INFANTRY REGIMENT

Kaunas Duke Vaidotas 8th Infantry Regiment belongs to the category of the 
interwar Lithuanian Armed Forces’ infantry regiments the history of which started 
from a separate battalion during the fights for independence, i.e., the times when 
the Lithuanian military was growing and strengthening.

The regiment started its history on 12 June 1919 as Ukmergė Separate Battali-
on, however, differently from many other separate battalions that were formed by 
separating a group of servicemen from a military unit. The formation of Kaunas 
Duke Vaidotas 8th Infantry Regiment started only after the appointment of the 
battalion commander and transfer of 12 servicemen from Kaunas Military Com-
mandant’s Office to the indicated place of formation, i.e., Ukmergė. Such a deci-
sion was made most likely because the battalion commander was appointed Jurgis 
Kubilius, an experienced former colonel who served in the Imperial Russian Army. 
The military authorities had no doubts about his organizational skills and believed 
that it would not take him long to form a battalion. Naturally, Colonel Kubilius 
successfully fulfilled their expectations.

The combat mission of Kaunas Battalion started on 2 July 1919 when Company 
1 was sent to the front to fight the Bolsheviks in Utena–Daugavpils area. The com-
pany was temporarily attached to the 1st Infantry Regiment. During the struggle 
against the Bolsheviks, the regiment proved capable of performing the tasks assi-
gned by the military authorities. Operating mainly in Daugavpils area, the regiment 
carried out a number of major operations and managed to keep the entrusted front 
bar in Kalkūnai area safe despite critical conditions.

When on 13 January 1920 the regiment was deployed in Kaunas, its servicemen 
had to quell the riot that sparked on February 21-23 in the barracks of Kaunas 
Garrison. It was caused by poor supply of servicemen and the Bolsheviks’ agitation 
hostile to Lithuania. Despite the rebels’ urge to join the riot, the regiment resisted 
it, remained loyal to the Lithuanian Government, and put down the riot along with 
the 6th Infantry Regiment.

Since the end of April, the year 1920, when the regiment’s formation was com-
pleted, was marked by the fights with the Polish troops. In the first half of 1920, 
the regiment guarded the front bar against the Poles in Ukmergė area, and already 
in September it suffered a disaster losing more than half of its servicemen who were 
killed, wounded, or taken prisoners during fierce battles against the Polish troops 
in Suvalkija.

The catastrophe was determined by objective and subjective reasons. First, after 
the Polish victory against the Red Army near Warsaw in August 1920, the Polish 
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forces were much larger compared to those of the Red Army and the Lithuanian 
troops in Augustów–Grodno bar. Equally important was the responsibility of the 
Lithuanian military authorities that underestimated the Polish threat and instead 
of concentrating military units, they dispersed them leading to the tragedy of the 
Lithuanian troops in Augustów – Sejny area.

During the tense final battles with the Polish troops near Giedraičiai and Širvin-
tos in November 1920, the 8th Infantry Regiment carried out an important mission 
set up by the military leadership. As the reserve of the 1st Infantry Division, the 
regiment covered the unprotected left wing and rear of the division thus ensuring 
the safety and maneuvers of other Lithuanian military units.

When the struggle for independence was over, the regiment had to guard a bar 
in the neutral zone with Poland. It was a rather difficult period as the regiment was 
in neither peace nor war conditions. The battalion guarding the demarcation line 
was in fact operating under frontal conditions, whereas other two battalions faced 
fragile peace due to continuous tension near the demarcation line where the conf-
rontation with the Poles sometimes escalated into rather serious clashes.

When the regiment was deployed in Šiauliai at the end of April 1923, it ente-
red a usual peacetime routine. The key mission of the regiment was to train and 
educate conscripts for the reserve force of the Lithuanian Armed Forces. Gradually, 
a usual routine was established with regular inspections, elimination of observed 
shortcomings, traditional spring and autumn maneuvers, various sports and other 
holidays, etc. In this respect, the regiment did not differ from other regiments of the 
Lithuanian Armed Forces. Military training followed training programmes, whereas 
knowledge and skills were tested during maneuvers, exercises, alarms, etc.

Although the fights for independence were over, the main enemy of the regi-
ment was Poland that occupied Vilnius Region. To make the situation even worse, 
in March 1939, Germany annexed Klaipėda Region. In the mid-1930s, the 2nd 
Battalion was deployed in Varniai as Germans were considered a potential major 
threat. Due to the circumstances, the regiment started preparations for a clash with 
the German Army.

Besides military training, the servicemen were also intensively educated cul-
turally. Many of them were completely illiterate before the military service. The 
problem of illiteracy in Lithuania was not solved even at the end of the 1930s. 
The regiment allowed them a possibility to learn to read and write and gain the 
knowledge of general education and state history in the spirit of patriotism and love 
for the country. Furthermore, the servicemen were given performances, concerts, 
excursions, films, and lectures thus greatly broadening their general horizons. Last 
but not least, the regiment had excellent conditions for exercising, making football, 
shooting and gymnastics most popular sports activities.

For most of the regiment’s existence, its leadership faced the problem of discipli-
ne. One of the reasons was unsatisfactory household problems caused by the lack of 
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good condition barracks. Till the mid-1930s, the regiment was housed in the pre-
mises poorly adapted to the barracks. With the start of the construction of new bar-
racks in Gubernija and Varniai, a suburb of Šiauliai, the situation improved but was 
not fully resolved. Discipline issues were also relevant among the officers of the 2nd 
Battalion deployed in Varniai due to rather poor material and cultural conditions.

At the outbreak of the World War II, the Lithuanian Government announ-
ced army mobilization on 17 September 1939. Although the regiment experienced 
many difficulties, it was successfully mobilized even though it was not ordered to 
leave the place of deployment.

When the Soviet occupation of Lithuania began on 15 June 1940, the regi-
ment’s officers and non-commissioned officers obeyed the order of the Lithuanian 
political authorities not to resist. Consequently, no major cases of resistance other 
than a weakening of discipline occurred in the regiment.

The history of Kaunas Duke Vaidotas 8th Infantry Regiment ended identically 
as that of the Lithuanian Armed Forces, i.e., it was eliminated at the end of October 
1940.
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