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•Tai ką gali padaryti gero ir gražaus-
padaryk tuoj pat. Neatidėliok 
rytojui ir nepamiršk, kad antrojo 
karto gali ir nebebūti...



Gerbiame vienas kitą ir laikomės pagarbos susitarimų

• Mokytojos pranešimo metu-telefonai išjungti.
• Visi ieškantys jūsų palauks. 
• Pertraukų tarp pamokų nebus. Bet pamoka planuojama 

užbaigti 13 val.
• Norintys paklausti –klausia
• Aktyviai dalyvaujate edukaciniuose užsiėmimuose, atliekate 

užduotis, padedate draugams, saugote save ir draugus.
• Palikti užsiėmimų vietą galima tik perspėjus suaugusįjį.
• Rokadiniame kelyje laikomės drausmės ir tvarkingai paliekame 

po savęs vietą į kurią buvome atvykę.
• Apibendrinimo metu išsakote savo nuomonę.
• LINKIM JUMS GERO LAIKO PRALEIDIMO



 Supažindinti su Rokadinio kelio istorija, raida bei jo svarba sovietmečio laikotarpiu 
Lietuvos -Lenkijos pasienyje. 

 Padėti suvokti, kad Lietuva sovietmečiu vadinosi Lietuvos Sovietų Socialistine 
Respublika ir buvo Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos dalimi, o jos  piliečiai -
SSRS piliečiais.  

 Padėti suprasti, kad nuo Lenkijos Liaudies Respublikos bei nuo socialistinių valstybių 
SSRS skyrė „Geležinė uždanga“- inžinieriniais įrengimais atskirta dalis Rokadiniame 
kelyje. 

 Organizuoti pažintinę-edukacinę išvyką Rokadiniu keliu. 
 Apibendrinimą atlikti „Istorijos stotelėse“, išdėstytas Rokadiniame kelyje 



Rokadinis kelias gali papasakoti ne tik apie save, bet ir apie greta jo esančių kelių, 
keliukų istoriją. Tai ir  apie:

• Santykius su Lenkija atskirais istorijos laikotarpiais nuo baltų genties jotvingių gyvenimo šiose teritorijose
• Lietuvos-Lenkijos demarkacijos linijas (1919–1939 metais laikinai žymėjusios Lietuvos ir Lenkijos sieną,)
• Vietinę miliciją, saugojusią pasienį;
• Pasienio policiją;
• „Geležinę uždangą“ piečiausiame Lietuvos krašte –Lazdijų rajono savivaldybėje  1947-1990m.
• Sovietiniųspasieniečiųs(kaip ir visą čekistinękariuomenę) dalyvavusią mūšiuose su partizanai bei taikių žmonių teroro akcijose 

1944-1953 m.
• Lazdijų supaprastinto praleidimo postą 1984-1988
• Patį rokadinį kelią ir jo atsiradimą Lietuvos – Lenkijos pasienyje;
• Sovietines užkardas (Akmenių, Beviršių, Galinių, Kybartų);
• Lietuvos pasieniečius; 
• Muitines (tarybines -1989-1991 ir Lietuvos1991-2007)
• Akmeniųežerą
• „Draugystes“ namelį“ (Dabar Gintaro Anulio kaimo turizmo sodybą „Vilija“ ;
• žmones, gyvenančius pasienyje bei jų gyvenimo istorijas, kūrybą;
• Lazdijų kraštą, priklaususį Seinų apskričiai;
• pasienio kaimus: Būdvietį, Kybartus, Bielėnus, Aštriąją Kirsną, Galinius, Salas,  Dumblį, Filicijanavą, 

Ūdininkus, Beviršius, Tarnauką, Juozapavą, Janaslavą, Akmenius, Kučiūnus, Kauknorį...
• Ežerus, skiriančius Lietuvos-Lenkijos Respublikas: Galadusio, Balandžio ir Bevardis.
• Europos ir Draugystės miškus;
• Lazdijų rajono savivaldybės ir Punsko valsčiaus bendrus projektus... 
• Šengeno erdvę;
• Turizmą šioje kelio atkarpoje;
• Pasienio fiestą ir kitas šventes.



• https://www.mentimeter.com . Pateiktas kodas

• Parašykite įvykius, vykusius
sovietinės okupacijos metu Lietuvoje, 
savaime suprantama, kad ir Lazdijų
krašte.



• Lietuva vadinosi Lietuvos Sovietų socialistine respublika. 
• Buvo Sovietų Sąjungos okupuota ir lietuviai buvo jos piliečiai
• Privalėjo giedoti SSRS himną, sulaukus tam tikro amžiaus gauti 

SSRS pasus ir paklusti komunistų valdžiai.
• LSSR teritorijoje įvesti rubliai.
• Išvykti iš savo teritorijos į užsienį negali, tik tam tikrų struktūrų 

atstovams tai buvo galima. Vėliau taip.
• Visa tai vyko Šaltojo karo laikotarpiu, kada ant Europos buvo 

„nusileidusi“ Geležinė uždanga (1946-1989)



• Pasienio rokadinis kelias „Geležinė uždanga“ | Atrask Dzūkiją! 
(atraskdzukija.lt)



Rokadinis kelias einantis palei Lietuvos-Lenkijos pasienį dar ir su išlikusiais 
originaliais eksponatais – „geležinės užsklandos“ spygliuotomis tvoromis, 
vienur kitur besimėtančiomis aprūdijusiomis signalizacijų dalimis, stebėjimo 
bokštu.



Vienur kitur besimėtančiomis aprūdijusiomis signalizacijų dalimis





Stebėjimo bokštu Galinių kaime



Karybos žodyne:

Rokadinis kelias - karo veiksmų rajone esantis ir einantis 
išilgai fronto kelias. Reikalingas kariuomenei 
manevruoti, šaudmenims tiekti, sužeistiesiems, ligoniams 
ir technikai evakuoti.



Tik žvyrkelis, asfalto nebuvo, prižiūrėjo Lazdijų rinktinė: taisė duobes, 
tvarkė pakeles, pylė žvyrą ir t.t. Paskutinį kartą remontavo 1987 m. Jeigu 
rokadinis kelias eidavo per upelį, griovį, buvo įrengtos pralaidos, kurių galai 
grotuoti. 



Lietuvos-LenkijospasienyjeGaladusioežeras, kurio viduriu eina siena, (didžioji dalis priklauso 
Lenkijai), skiriantis šias valstybes.  Vandenyje valstybės siena nužymėta plūdurais, gairėmis.
Nuotr.  JuozoPavolo



Galadusys. Dešinėje - Lenkija, kairėje - Lietuva
Nuotr. Juozo Pavolo



Pagrindinių inžinerinių įrengimų linija (Medžiaga parengta SMC mokymo 
skyriaus viršininko mjr. J. Baranovski)



Nuo Lenkijos Liaudies Respublikos ir nuo kitų socialistinių valstybių SSRS skyrė 
„geležinė uždanga“-inžinierinių įrengimų sistema atskirta dalis Rokadiniame
kelyje.

1.Inžinierinių įrengimų sistemos Lietuvos -Lenkijos pasienyje.

2.Pagrindinių inžinierinių įrengimų linijos elementai:

• Užtveriamosios tvoros;

• Keliai;

• Kontrolinė pėdsakų juosta (KPJ);

• Ryšio lizdai;

• Kursų matuokliai;

• Elektrosignalizacinė sistema;

• Vartai elektrosignalizacinėje sistemoje;

• Įrengimai, skirti vizualiniam stebėjimui.

3.Pasienio ženklai.



Lietuvos-Lenkijos siena sutampa su buvusios SSRS siena su Lenkijos liaudies 
respublika. Lenkijos pasienis inžinieriniu atžvilgiu buvo įrengtas prisilaikant 

reikalavimų, kurie buvo keliami SSRS sienoms su socialistinėms valstybėmis

• Rokadinis kelias eina palei buvusią kontrolinę pėdsakų juostą. Juo  
patruliuodavo tik pasieniečiai ir tikrindavo pėdsakų juostą pėsti, raiti, 
vykdavo su dviračiu, su tarnybiniu transportu. 

• Pasienis inžineriniu atžvilgiu buvo įrengtas pagal reikalavimus, kurie 
buvo keliami SSRS sienoms su socialistinėmis valstybėmis. Šį 
pasienį saugojo  Vartelių, Akmenių, Galinių, Trumpalių, Reketijos ir 
Pazapsių pasienio užkardos, kurios įėjo į Marijampolės (Kapsuko) 
užkardą.   

• Lietuvos –Lenkijos siena sutampa su buvusios SSRS (TSRS) siena su 
Lenkijos Respublika 103,7 km. Ji kirto 8 upes, 9 ežerus, 4 tiltus, 18 
kelių, 2 geležinkelius. 75 km siena ėjo miškais, 15 km – pelkėmis.



Inžinieriniai įrengimai ir užtvaros pasienyje buvo įrengiami

• Pagrindinių inžinierinių įrengimų 
linijoje;

• Valstybės sienos pridengimo 
inžinierinių įrengimų linijoje;

• Vietovės ruožuose tarp linijų.

Nuotr. Pasienio rokadinis kelias „Geležinė uždanga“ | 
Atrask Dzūkiją! (atraskdzukija.lt)



Skirta užkardos ir pasienio sargybų aprūpinimui informacija apie bandymą 
įveikti (arba įveikimą) inžinierinius užtvarus valstybės sienos pažeidėjais, o taip 
pat pasienio sargybų judėjimui ir manevrui. Linijos elementų sudėtis ir 
tarpusavio išsidėstymas priklauso nuo linijos nuotolio iki valstybės sienos, 
užkardos saugomo ruožo ilgio, ir t.t.Linijos nuotolis nuo valstybės sienos yra nuo 
kelių šimtų metrų iki kelių kilometrų





Sienos priedangos linijos inžineriniai įrengimai

Skirta greitam užkardos rezervo atvykimui, išsidėstymui, užtvaros prie valstybės 
sienos organizavimui. Ji įrengiama prie pat valstybės sienos. Teritorijoje tarp 
pagrindinių inžinerinių įrengimų linijos ir valstybės sienos vietinių gyventojų 
buvimas, miško kirtimas, gyvulių ganymas, žemės apdirbimas ir kiti darbai 
leidžiami tik su užkardos vado sutikimu tik šviesiu paros metu.



Kelias.



Skirtas pasienio sargybų judėjimui pagrindine inžinierinių įrengimų linija ir
manevrui pėsčiomis ir su transporto priemonėmis. Palei signalinę užtvarą įrengiamas
prie sienos, kaip sienos priedangos linijos elementas. Tarpe tarp sienos ir pagrindinių
inžinerinių įrengimų linijos, atskirai nuo kitų judėjimo kelių, įrengiamas šuns
instruktoriaus (kinologo) takas



Kontrolinė pėdsakų juosta (KPJ)



• Tai specialiai paruošta juosta vietovėje, kuriose natūralus (sudaro
sniego danga žiemą), jūrų, upių, ežerų ar kitų vandens telkinių
smėlingi krantai; vienarūšis tankus žolės, samanų, durpių paviršius) 
ar dirbtinis paviršius užtikrina žmonių, gyvulių ar kitų subjektų
pėdsakų fiksavimą ir išliekamumą. KPJ –viena iš pagrindinių sienos
inžinierinių įrengimų.

• Dirbtinė KPJ (suarta ar supilta) suprantama kaip juosta vietovėje, 
kurios viršutinis sluoksnis turi išpurentą stovį ir figūrinį (dantytą) 
profilį. KPJ turi užtikrinti visokeriopą pėdsakų fiksaciją, ją pažeidus. 
Ji turi būti nepertraukiama, ištisa, turėti pakankamą plotį. Turi būti
užtikrinamas jos paruošimas ir išlaikymas darbiniame stovyje
panaudojant techniką visame trąsos tesinyje.





• Pagal savo paskirtį KPJ dalinasi į pagrindinę (būna ne mažiau 6 
metrų pločio ir daroma pagrindinių inžinierinių įrengimų
ribose išilgai signalizacinės užtvaros) ir pagalbinę (antraeilę 2 
metrų pločio įrengiama iš užnugarinės signalizacinės užtvaros
pusės). Dirbtinės (supiltos) KPJ plote turi būti: pagrindinės-ne 
mažiau 4 metrų, pagalbinės-ne mažiau 1 metro.

• Į KPJ paruošimą tiesioginiam panaudojimui pagal paskirtį įeina
šie darbai:trąsos pastovus ir pilnas valymas; paviršiaus arimas, 
purenimas ir apdirbimas profiliuojančiais agregatais, 
mechanizmais.





• Per vandens kliūtis KPJ gali eiti tiltais ir kitais vandenį
praleidžiančiais įrengimais, kurie šiuo atveju užtveriami
metalinėmis grotomis, pajungtomis prie signalizacijos
priemonių.

• Pelkėtose vietose KPJ padaroma užpilant ją atvežtu ir paruoštu
gruntu ant padaryto rąstų klojinio. Akmeningose vietose
daromas pylimas, ne mažiau 30 cm. aukščio. Supilto pylimo
apsaugai nuo nuplovimo lietaus ar polydžio vandenimis
padaromi vandens nuleidimo kanalai.





Lietuvos partizanas Juozas Lukša-Daumantas

• Nutarė per sieną eiti ties Pašešupio mišku (Pašešupio kaimas yra tiesiai ties Liubavo miesteliu 
Lenkijos pusėje, apie 5 km nuo Liubavo). Ir toje vietoje jau buvo pilna slapukų postų (kulkos-
vaidžiais ginkluotos sargybos), jų apkasų. Postai naktį buvo sustiprinami patruliais – patruliuodavo 
tiek pėstieji, tiek raiteliai. Mūsų partizanai taikė pereiti sieną dviejų užkardų – Liubavo ir Reke-
tijos – sandūroje. Kai susitiko su slapukaujančiais kariais, kurie paklausė slapyvardžio, o atsakymą 
gavo ginklų ugnimi, tuoj į dangų pakilo šimtai raketų. Traukdamiesi nuo pasienio, batus tepė įvai-
riais tepalais, kad nesuuostų pėdsekiai šunys, susidurdavo su visur šmirinėjančių rusų karių gru-
pelėmis. Skubėjo išeiti iš apsupimo žiedo, nes žinojo, kad prašvitus prasidės dideli siautėjimai. 
Dieną įsitaisė krūmuose šalia Liubavo, pasieniečių pašonėje. J. Lukšos teigimu, po šio prasiver-
žimo rusai siautė maždaug 20 km, o kai kur ir 30 km atstumu



Vydas Bučys prisimena: 

• „Akmenių užkarda pastatyta apie 1980 metus. 
Sovietmečiu pasienio keliu galima buvo nuo Akmenių
užkardos nuvažiuoti iki Baltijos, Juodosios jūrų. Pasienio 
keliu važiuojant kas kiek vietų vartai. Driekėsi 67 tūkst. 
km. vielinė siena. Vielos atsirado apie 1950 m.“



Akmenių užkarda

• Vydas Bučys prisimena, kad dirbo Lazdijų supaprastinto 
praleidimo poste 1984-1988 viršininku. Nuo 1988  07  01 
Pasienio praleidimo punktas Lazdijai TSRS Ministrų 
Tarybos leidimu Nr. 1001.Įsteigtos muitinės, augalų 
karantinas, veterinarijos. Sovietinei muitinei vadovavo 
Vitalius Simanynas (1989 m.). Iki V. Simanyno dirbę 
buvo komandiruoti iš Bresto. 1971 m. pastatė naują 
sistemą. V. Bučys buvo atsakingas už vartus, o dešimties 
kilometrų ruožą saugojo nuo 18 iki 30 žmonių tarybinių 
pasieniečių. Senoji Užkarda (nuo 1947 m.) prie EMSI 
kolonėlės



Šengeno sutarties (1985 m. birželio 14 d. pasirašė penkios Europos
bendrijų šalys) tikslas - panaikinti pasienio kontrolę Šengeno 

zonoje. 

• 2004 m. balandžio 26 d. UAB „Lazdista“ darbininkai ėmėsi griauti pirmąjį užtvaros, kelis 
dešimtmečius saugojusią valstybinę sieną nuo išorinio pasaulio atskyrusią geležinę uždangą, 
ruožą. Prie Lazdijų pasienio kontrolės posto išardyta 300 metrų, o prie analogiško sienos 
praleidimo punkto netoli Kalvarijos - 304 metrai sovietinio relikto. Parenkant demontavimo 
darbų vietą siekta, kad po gegužės 1-osios būtent pro šiuos praleidimo punktus į Lietuvą, 
kaip į Europos Sąjungos narę, įvažiuojantys kitų šalių piliečiai spygliuotos vielos užtvarų 
prie kelių jau nebematytų. Darbai buvo ketinami baigti iki oficialios į ES datos - gegužės 1 -
osios, 604 metrų ilgio vielų užtvaros ruožo ardymas bei kitų apsaugos sistemų šiame ruože 
montavimas mokesčių mokėtojams atsiėjo 9 tūkst. litų. Kai kurie spygliuotos vielos užtvaros 
fragmentai palikti, kaip istorinio paveldo dalis. Pasienio zonos apsaugos šiame pasienyje bus 
atsisakyta tik Lietuvai tapus vadinamos Šengeno erdvės dalimi, kai nebebus vykdoma jokia 
valstybinę sieną kertančių asmenų kontrolė. Tikimasi, kad tai įvyks 2008 m. Tuomet 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną bus galima kirsti nebesustojant. Iki tol išliksiančiuose 
pasienio kontrolės postuose nuo 2004 m. gegužės 1-osios nebetikrina muitinės pareigūnai, 
tačiau išliko asmens tapatybės dokumentų kontrolė (15.1).
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