
 Lietuvos kariuomenės savanoris Jonas VITKŪNAS 

 

ANYKŠČIŲ KRAŠTO KARŽYGIAI 

 

Jonas VITKŪNAS 
1900–po 1928 
 
Lietuvos kariuomenės savanoris 

1919 05 30 – 1921 10 29.  
Apdovanojimo Lietuvos kariuo-

menės kūrėjų savanorių medaliu liu-
dijimas Nr. 1605, išduotas 1929 m. 
vasario 19 d. 

 
Gimė 1900 m. birželio 23 d. Nagurkiš-

kiuose (buv. Skiemonių valsčius, dab. Skiemo-
nių sen.). Tėvai Antanas (apie 1867 – ...) ir Zofi-
ja Katinaitė (apie 1870 – iki 1919) Vitkūnai. 
Buvo vienintelis vaikas šeimoje. 

1919 m. gegužės 30 d. J. Vitkūnas įstojo 
savanoriu į kuriamą Lietuvos kariuomenę ir iki 
1920 m. kovo 1 d. tarnavo Utenos  apskrities 
komendantūroje. Vėliau jis buvo perkeltas į 9-
ąjį pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio 
pulką, kur toliau tarnavo eiliniu iki 1921 m. 
spalio 29 d., kol buvo paleistas į atsargą. 

Demobilizuotas jis grįžo į gimtinę ir gy-
veno gretimame Katlėrių kaime (buv. Anykščių 
valsčius, dab. Skiemonių sen.), kur vertėsi 
žemdirbyste, nes jo tėvas turėjo beveik 11 hek-
tarų žemės. Tuo metu jo motina buvo jau miru-
si, o tėvas gyveno su antrąja žmona Zofija Mil-
tenyte (apie 1902 – ...), augino dar tris vaikus: 
Juozapą Vitkūną, Pauliną Vitkūnaitę-Uldukienę 
ir Simoną Vitkūną. 

1926 m. sausio 29 d. Anykščių bažnyčioje 
(sutuokė klebonas Juozapas Butėnas) J. Vitkū-
nas vedė Marijoną Eivaitę (1899–...) iš Pečiulių 
(buv. Anykščių valsčius, dab. Anykščių sen.), 
Juozapo ir Onos Skrebūnaitės Eivų dukterį. Jų 
šeimoje gimė dukterys Anelė Vitkūnaitė (1929) 
ir Bronislava Vitkūnaitė-Ramanauskienė 
(1930–1993).  

1926 m. birželio 26 d. Žemės reformos 
valdybai patvirtinus Kurklių II (Kurklelių) dva-
ro žemių paskirstymą, vienas sklypas šio dvaro 
teritorijoje neatlygintinai buvo skirtas ir sava-
noriui bežemiui J. Vitkūnui, tuo metu gyvenu-

siam Katlėriuose šalia šio dvaro, jo tėvo laukai 
ribojosi su šio dvaro žeme.  

1928 m. rugpjūčio 18 d., savo ranka rašy-
damas prašymą pripažinti jį savanoriu, J. Vit-
kūnas gyveno II Kurklių dvare (buv. Anykščių 
valsčius, dab. Kurkleliai, Skiemonių sen.). Pra-
šyme jis minėjo, kad „tarnavau ištikimai teip, 
kad pasiliuosodamas gavau atatinkamą liudy-
mą gavimui žemės“.   

Savanoris mirė ... ir palaidotas Burbiškio 
kapinėse šeimos kape. 

 
Savanorio duktė Anelė VITKŪNAITĖ. 

Gimė 1929 m. liepos 1 d. Katlėriuose. Šeimos 
nesukūrė, gyveno Katlėriuose, dabar senatvę 
leidžia Svėdasų senelių globos namuose. 

 
Savanorio duktė Bronislava VITKŪ-

NAITĖ – pedagogė. Gimė 1930 m. rugsėjo 20 d. 
Katlėriuose. Dirbo Anykščių rajono mokyklose 
pradinių klasių mokytoja, buvo vaikų darželio 
auklėtoja. 1960 m. ištekėjusi už Jono Rama-
nausko (apie 1927 – 2015), gyveno Anykščiuo-
se, kur ir mirė 1993 m., abu su vyru palaidoti 
Anykščių senosiose kapinėse. Jų šeimoje užau-
go sūnus Robertas Ramanauskas (1962) ir 
duktė Ramutė Ramanauskaitė-Žvirblienė 
(1964).  

Jos sūnus Robertas Ramanauskas šeimos 
nesukūrė, gyvena ....  

Jos duktė Ramutė Ramanauskaitė su vyru 
Almantu Žvirbliu (1965) gyvena Anykščiuose. 
Jų šeimoje užaugo vaikai Rūta Žvirblytė-
Aštrauskienė (1989) – valstybės tarnautoja ir 
Julius Žvirblis (1993) – inžinierius, sportinin-
kas krepšininkas. Rūta Žvirblytė 2015 m. ište-
kėjo už Simo Aštrausko (1990), kilusio iš Vil-
kaviškio, šeima gyvena Anykščiuose.  

 
Savanorio brolis Juozapas VITKŪNAS. 

Gimė ir gyveno Katlėriuose. Šeimos nesukūręs, 
mirė Katlėriuose ir palaidotas Burbiškio kapi-
nėse. 

 
Savanorio sesuo Paulina VITKŪNAITĖ. 

Gimė ir gyveno Katlėriuose. Ištekėjusi už Kosto 
Uldukio, užaugino dukterį Dalią Uldukytę-
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Leščinskienę. Mirė Katlėriuose ir palaidota 
Burbiškio kapinėse. 

Jos duktė Dalia Uldukytė-Leščinskienė su 
vyru Gintaru Leščinsku Katlėriuose užaugino 
sūnus Paulių Leščinską (1988) ir Saulių Leš-
činską (1992). Žemdirbys ūkininkas Paulius ir 
jo žmona Laura Kuzminskytė (1989) Leščins-
kai augina tris vaikus: Paulą Leščinskaitę, Emi-
liją Leščinskaitę ir Kostą Leščinską. Informaci-
nių technologijų specialistas Saulius Leščinskas 
šeimos dar nesukūrė.  

 
Savanorio brolis Simonas VITKŪNAS. 

Gimė Katlėriuose, gyvena Kurkleliuose, su 
žmona Tekle Alešiūnaite-Vitkūniene užaugino 
dukterį Stasę Vitkūnaitę-Kaulakienę ir sūnų 
Egidijų Vitkūną. Stasės ir ... Kaulakių šeimoje 
užaugo sūnus ir duktė. Egidijus ir ... Vitkūnai 
sulaukė sūnaus Andriaus, bet paskui šeima iši-
ro. 

 
Šaltiniai:  
 LCVA, f. 930, ap. 3, b. 4569. 
 LCVA, f. 1248, ap. 16, b. 1656. 
 Anykščių parapijos metrikų knygos. 
 Remigijaus Bimbos genealoginis rinki-

nys. 
 Ramutės Ramanauskaitės-Žvirblienės 

pateiktos genealoginės žinios. 


