
Česnakavičių šeima. Apie 1930 m. Iš kairės: Vytautas, mama Ieva, 
tėvas Baltramiejus ir Genovaitė Česnakavičiai. Iš dukterėčios Jolan-
tos Rimkutės asmeninio archyvo

Jonas Vitautas Česnakavičius gimė 1924 m. liepos 12 d. Panevėžio aps. 
Smilgių vls. Dambavos parapijos Valdeikių k. ūkininkų Baltramiejaus ir 
Ievos Lubickaitės Česnakavičių šeimoje, kurioje augo kartu su seserimi 
Genovaite. Tėvas turėjo kalvę, buvo pažangus to meto ūkininkas, turėjęs 
traktorių, kuliamąją ir kitokią techniką. 

V. Česnakavičius buvo ramaus būdo, turėjo polinkį  į techniką. Baigė 
dvi Panevėžio aps. Šeduvos progimnazijos klases, 1944 m. – Kauno aukš-
tesniąją technikos mokyklą ir tapo elektrotechnikos specialistu.

1944 m., artėjant sovietų kariuomenei, Vytautas tėviškės sode užkasė 
vyno butelį, sakydamas: „Išgersime, kai sugrįšiu“, ir pasitraukė į Žemaiti-
ją. Ten tapo Lietuvos laisvės armijos (LLA) kariu. Buvo pasiųstas į Abvero 
žvalgybos mokyklą (FAK-203) Vokietijoje. Apmokytas partizaninio karo 
taktikos 1945 m. sausio 19 d. grįžo desantu į Lietuvą. Nusileido Panevėžio 
aps. Smilgių vls. apylinkėse kartu su 6 Smilgių grupės nariais, vadovauja-
mais ltn. Broniaus Giedriko. Kartu su V. Česnakavičiumi grįžo ir jo pus-
brolis Apolionas Lubickas (žuvo 1945 m. kovo 27 d. Ažagų mūšyje), būsi-
masis jo bendražygis Algirdas Meškauskas-Lapinas. 1945 m. pa va sarį, ltn. 
Izidoriui Pucevičiui-Radvilai įkūrus Ža liąj ą rink ti nę, apėmusią Kėdainių 
aps. Bai so ga los, Panevėžio aps. Smil gių ir Še du vos, Šiaulių aps. Pa kruo jo 
ir Rad vi liš kio vals čius, vyrai tapo jos nariais. V. Česnakavičius pasirinko 
Valo slapyvardį. Į rinktinę įstojo ir V. Česnakavičiaus tėvas Baltramiejus 
Česnakavičius-Putna, sesuo Genovaitė Česnakavičiūtė ir A. Meškausko-
Lapino sesuo Aldona Meškauskaitė-Raselė. Pusseserė Janina Radauskaitė-
Ramunė paskirta Medicinos skyriaus viršininke. 1945 m. rudenį visos trys 
merginos išvažiavo studijuoti į Vilnių. Partizanų jos neužmiršo – siuntė 
jiems medikamentus. 

1945 m. rugpjūčio 26 d. žuvus Žaliosios rinktinės vadui Radvilai, 
rinktinei ėmė vadovauti Vla das Jo zo kas (Juozokas)-Pet rai tis, kuris žu vo 
1946 m. vasario 13 d. Po jo žūties rinktinės vadu tapo V. Česnakavičius-
Daujotas – ryžtingas, ginkluotas automatu ir pistoletu, partizanų pasiti-
kėjimą pelnęs žmogus. Vadovaujant V. Česnakavičiui rinktinės veikimo 
teritorija apėmė 7 valsčius. Tais metais kovo 25 d. buvo suimta V. Česna-
kavičiaus-Daujoto sesuo Genovaitė.

1947 m. gegužės 1 d. įkūrus Algimanto apygardą Žaliosios rinktinės 
partizanai, veikę Biržų aps. Pumpėnų, Pušaloto ir Panevėžio aps. Smilgių, 
dalies Panevėžio-Velžio, Piniavos, Rozalimo valsčiuose, tapo apygardos 
dalimi. Jai ir toliau vadovavo V. Česnakavičius-Daujotas. Rinktinės šta-
bo viršininku paskirtas Jonas Januševičius-Rakšnys, Vilkas. Per rinktinę 
ėjo ryšių kelias iš Prisikėlimo apygardos,  taip pat ir iš besikuriančios Vy-
riausiosios partizanų vadovybės, todėl ji gaudavo visus Sąjūdžio statutus, 
instrukcijas, galėjo derinti savo veiksmus. Kitaip nei kitose Algimanto 
apygardos rinktinėse, kuriose buvo suformuotos kuopos, čia suorgani-
zuoti keturi rajonai: Mindaugo, Užupio, Vienybės ir Vytauto, suskirstyti 
būriais, kurių vadai buvo skiriami. Tų pačių metų rugpjūčio 18 d. buvo 
suimtas V. Česnakavičiaus tėvas Baltramiejus. 

Nuo 1948 m. gegužės 15 d. V. Česnakavičius taip pat ėjo ir apygardos 
štabo viršininko pareigas. 

Rinktinę sekė KGB agentai „Valis“, „Streikus“, „Kazėnas“, „Dubinu-
kas“, „Gedrikas“ ir kt. Saugumietis Vytautas Kučas nuo 1949 m. pavasario 
pranešinėjo saugumui apie atskirų šios rinktinės kovotojų bunkerius.

Žuvo V. Česnakavičius 1949 m. kovo 18 d. Šiaulių aps. Klovainių vls. 
Laipuškių k. kartu su Žaliosios rinktinės Organizacinio skyriaus viršinin-
ku A. Meškausku-Lapinu ir partizanu Jonu Ivanausku-Lizdeika. Žuvusių-
jų palaikai buvo niekinti prie MGB Pakruojo vls. poskyrio (kitais duo-
menimis – Pakruojo milicijos kieme). Vėliau užkasti dabartinės Pakruojo 
Atžalyno gimnazijos teritorijoje.

V. Česnakavičiui pavyko ilgai išsilaikyti dėl gero pasirengimo kovai, 
reiklumo sau ir kovos draugams. Jis stengėsi į rinktinę neįsileisti mažai pa-
žįstamų ir neišbandytų kovotojų, skatino ryšininkus būti lojalius sovietų 
valdžiai. Žuvus V. Česnakavičiui-Daujotui rinktinės vado pareigas perėmė 
J. Januševičius-Rakšnys, Vilkas (žuvo 1951 m. balandžio 4 d.). 

V. Česnakavičiaus tėvas ir sesuo, iškalėję sovietiniuose lageriuose, grį-
žo į Lietuvą. Tėvas mirė 1958 m., sesuo – 1983 m. 

1999 m. birželio 24 d. V. Česnakavičiui-Valui, Daujotui pri pa žin tas ka-
rio sa va no rio sta tu sas, Lietuvos Res pub li kos krašto apsaugos ministerijos 
1998 m. liepos 30 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).  
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Koplytstulpis ir paminklinės plokštės šioje vietoje užkastiems 1944–
1953 m. Pakruojo apylinkėse žuvusiems Žaliosios rinktinės (vėliau – 
Prisikėlimo apygardos Lietuvos žaliosios ir Algimanto apygardos 
Žaliosios rinktinių) partizanams atminti. Pakruojo r. Pakruojo 
Atžalyno gimnazijos teritorija. Koplytstulpio aut. Kazimieras 
Niemanis. Atidengtas 1991 m birželio 14 d. Plokščių aut. skulptorius 
Jonas Jagėla. Įrengtos 2000 m. Bendras koplytstulpio ir vienos iš 
plokščių vaizdas. A. Malinauskaitės nuotr., 2000 m.


