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ĮVADAS 

Temos aptarimas. Žiniasklaida mirga žiniomis apie tuštėjančią Lietuvą, nykstančius jos 

kaimus, degraduojančius tų kaimų žmones. Kadangi reikėjo pasirinkti kūrybinio darbo temą, mums 

pasidarė įdomu pažvelgti į savo artimiausią aplinką – ką mes žinome apie Linkuvos seniūnijos 

situaciją ir tuos kaimus, apie kuriuos kartais šį bei tą išgirstame iš vyresniųjų pasakojimų. 

Tyrimo problemos formulavimas. Domėdamiesi Linkuvos  seniūnijos išnykusių ir 

nykstančių kaimų istorijomis, nutarėme išsiaiškinti, kokie kaimai  išnykę arba jau nykstantys kelio 

atkarpoje Linkuva – Puodžiūnai. 

Temos aktualumas ir naujumas. Visame pasaulyje yra panaši tendencija: kaimai tuštėja, 

o miestai auga. Prognozuojama, kad Lietuvoje per 10–20 metų iš 40 procentų kaimų gyventojų 

turėtų likti tik 10 procentų. Palyginkime: Prancūzijoje – 9 procentai, JAV – 7 procentai. Taigi 

tiesiog sunku suvokti, kad viskas taip greitai nyksta ir tuštėja, tampa nebereikalinga. Be to, 2019-ieji 

yra paskelbti Vietovardžių metais. Manome, kad savo darbu priminsime senuosius mūsų kaimų 

pavadinimus. 

Chronologinės ribos. Darbas apima  laikotarpį maždaug nuo 1964 m. iki 2019 m. Žinoma, 

atsižvelgiant į mus dominančių kaimų istorijas, užfiksuotas literatūroje arba žmonių atsiminimuose. 

Tyrimo objektas. Išnykusių ir nykstančių kaimų gyvavimo istorijos. 

Darbo tikslas. Mūsų darbo tikslas – išsamiau ištirti ir susipažinti su savo krašto istorija, 

išsiaiškinti, kokie  išnykę ar nykstantys kaimai yra į Šiaurę nuo Linkuvos. 

Darbo uždaviniai: 

 Susirinkti  informaciją ir šaltinius, reikalingus šiam darbui. 

 Susipažinti su internete ir bibliotekose esančia literatūra. 

 Palyginti muziejuje ir Linkuvos seniūnijoje gautus dokumentus. 

 Pakalbinti gyventojus, surinkti iš jų turimą informaciją apie mus dominančius 

kaimus. 

 Apibendrinti surinktą medžiagą. 
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1. NYKSTANČIŲ IR IŠNYKUSIŲ KAIMŲ APŽVALGA 1965–2018 M. 

Jau beveik šimtmetį Lietuvos kaimuose siaučia ne audra, o tikras uraganas, niokojantis ir 

negrįžtamai keičiantis senąjį sodžių. Per tą sumaištį nuo žemės paviršiaus nušluoti ne tik trobesiai, 

iškirsti sodai, miškai, nusausinti upeliai, bet dingsta ir kaimai, net jų pavadinimų greit neišsaugos 

žmonių atmintis. 

„Lietuvoje jau išnyko apie 4500 kaimų. Retai kur akmuo ar lentelė su užrašu primena, kad 

ten buvo kaimas“.
1
 Bet dar yra žmonių, kurie prisimena daug istorijos išbandymų: kolektyvizaciją, 

melioraciją, vienkiemių naikinimą, kai reikėjo keltis į naujus namus centrinėse gyvenvietėse arba 

viską metus išvykti į miestus, kurie traukia žmones savo paslaugomis, prekėmis ir galimybėmis, nes 

XXI amžius – tai miestų laikas. Dabar kaimuose daug negyvenamų sodybų, jie tuštėja, juose 

nedaug gyvybės. Įspūdis slogus net seniūnijos centre Linkuvoje. Čia irgi atsirado namų 

„vaiduoklių“ užkaltomis langinėmis, mažai žmonių gatvėse ir parduotuvėse, trūksta miestietiško 

šurmulio ir bruzdesio. 

Gimnazijos muziejuje rastas sąrašas „Pakruojo rajono Linkuvos apylinkės kaimų 

pavadinimai“, pasirašytas Linkuvos apylinkės DŽD Tarybos vykdomojo komiteto pirmininko 

Stasio Mazurevičiaus ir sekretorės Petronėlės Vainauskaitės, apima 70 kaimų pavadinimų, ūkių ir 

gyventojų skaičių iki 1965 metų. Buvo įdomu, kas pasikeitė nuo to laiko šiame sąraše. 

Pirmiausia krito į akis, kad išnykę net 30 kaimų: Bargavoniai, Bubilai, Daunoriai, 

Janelioniai, Judiškiai, Kalneliai, Lakštoniai, Putinai, Pupiškiai, Paduobiai, Pagirninkai, Paberžiai, 

Paežeriai, Ratkūnai, Šiaudiniai, Višeikiai, Valakai, Viduvalkiai, Vorlaukis, Ziniūnai. Istorikė A. 

Gaigalaitė knygoje „Linkuva“ dar mini Aleksandrynę, Bagdoniškį, Gatautėlius, Petrikonius, 

Puknionius, Sprakšius, Skėrelius, Kyzerius, kurių šiame sąraše jau nebebuvo ir kurie kažkada taip 

pat priklausė Linkuvai. Nuo 1950 m. iki 1959 m. egzistavo Linkuvos rajonas su 14 apylinkių. Tada 

mus dominantys kaimai nuo Linkuvos Šiaurės link priklausė Ruponių seniūnijai, kur Plentas 

figūravo kaip vienkiemis. Panaikinus Linkuvos rajoną, lieka Linkuvos apylinkė, kuri 1975 m. dar 

kartą reorganizuojama. Pamūšio linų fabrikas  ir visi tuometinio kolūkio „Pirmyn“ kaimai buvo 

priskirti Klovainių apylinkei – tai Bučiūnai, Gailioniai, Lumbeliai, Pamūšis, Pamūšninkai, Plunkiai, 

Stakšeliai, Titoniai bei Dvariūkai. Pastarieji atiduoti Guostagalio apylinkei. Taip susiformavusi 

Linkuvos apylinkė išliko visą sovietmetį ir po jo, tik pasikeitė savivaldos terminas – seniūnija. 

2001 m. Lietuvos gyventojų surašymo metu Linkuvos seniūnijos sąraše buvo 51 kaimas su 

2354 gyventojais, bet net dešimtyje kaimų jau niekas nebegyveno. 2018 m. sąraše jau randame tik 

40 kaimų, kuriuose gyvena 1617 gyventojų, o pirmajame sąraše jų buvo 4372. Be to, iki dešimties 

gyventojų randame dar 20 kaimų – taigi tai vėl nykstantys kaimai: Butėnai, Gudžiūnai, Impoliai, 

                                                           
1
 Marcinkevičius A. Kaimų tuštėjimo metas tęsiasi ir tęsis//Savaitė, Nr.39, 2018  rugsėjo 27 d. 
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Medėnai, Miciškiai, Pagulianka, Plikeliai, Skėriai, Tautkūnai, Tulminiai, Vaižgantai, Veselkiškiai ir 

kt. 

Taigi bandysime  pažvelgti į  Linkuvos seniūnijos kaimų istorijas, nes tos istorijos – tai 

praeities kultūros dalis, tai mūsų šalies, mūsų krašto istorija. Ką mes žinome apie savo kasdieninio 

kelio mokyklon maršrutą, t. y. kokie kaimai išnykę arba jau nykstantys kelio atkarpoje Linkuva–

Puodžiūnai? 

2.  IŠNYKĘ IR NYKSTANTYS KAIMAI Į ŠIAURĘ NUO LINKUVOS 

2.1. Plentas ir Pagulianka 

Nuo Linkuvos pasukus Žeimelio link, pasitinka neįprasti, nelietuviški pavadinimai – jau 

minėtas Plentas ir Pagulianka. Plentas yra nesenas pavadinimas, jis reiškia smulkiais akmenimis 

grįstą arba kokia nors mase lietą kelią. Sovietmečiu prie Paguliankos buvusiame Jasiukaitynės 

vienkiemyje buvo išasfaltuotas kiemas. Žmonės asfaltą vadino plentu. Galiausiai šis vardas išstūmė 

ir Jasiukaitynės, ir Paguliankos pavadinimus, ir dabar čia pat, Gimnazijos gatvės pabaigoje, matome 

kelio rodyklę Plentas (1 pav.). Tai gyvenvietė, pastatyta šalia Linkuvos, bet neįeinanti į miesto 

sudėtį. Taigi buvęs vienkiemis su laiku tapo kone Linkuvos miesto dalimi. 

 

1 pav. Plento kaimo riboženklis 

Paguliaka – nebaltiškos kilmės bei darybos žodis, kilęs gal iš lenkų kalbos ir reiškiantis 

„išgertuvės, puota, lėbavimas“, o gal iš rusų kalbos „pasivaikščiojimas“. Kraštotyrininkas G. J. 

Janušonis aiškina, kad „ši vietovė tokį vardą gavo dėl caro laikais čia mėgusių pasivaikščioti iš 

Linkuvos atėjusių ponių ir ponų“.
2
 Vietovei būdinga, kad čia žmonės gyveno neturtingai, tačiau iš 

paskutiniųjų leido vaikus į mokslus. Iš Paguliankos kilęs Vytautas Didžpetris, kurio rūpesčiu 

Lietuvos šimtmečio metais pastatytas paminklas „Linkuvai ir linkuviams“, išleista monografija 

„Linkuva“. 

                                                           
2
 Janušonis G. J. Mūšos kraštas. Kaunas, 2007, p. 96 
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Iš čia buvo kilęs ir mūsų mokyklos direktorius Algis Dičpetris, net 34 metus mokęs anglų 

kalbos ir 18 metų vadovavęs mokyklai. Be Dičpetrių čia gyveno Valionių, Ridikų, Stanevičių, 

Treškų šeimos. Jų vaikai buvo kunigai, gydytojai, mokytojai, agronomai... 1944 m. dauguma jų 

pasitraukė į Vakarus. 

Dešinėje pusėje, tolėliau nuo kelio, yra Paguliankos žydų kapinės (2 pav.), iš trijų pusių 

aptvertos akmenine tvora. Išlikę nemažai antkapinių paminklų, jas prižiūri Linkuvos seniūnija. 

 

2 pav. Paguliankos senosios žydų kapinės 

 Kairėje kelio pusėje, už miškelio, buvo įrengtas ir keletą metų veikė sąvartynas. Net trys 

Paguliankos namai, buvę prie kelio, sudegė – tai Dzimidų, Ničiajevos (buvę Stanevičių), o seniau 

prie posūkio ties pušelėmis – Jurgio Tiškevičiaus.  

2.2. Mašniai arba Jurgaičiai 

Deja, važiuodami keliu, Paguliankos, Mašnių kaimų pavadinimų neišvysime. Čia ne tik 

gerokai susipynę kaimų ribos, bet ir jų pavadinimai. Jurgaičių kaimo riboženklis, pagal buvusios 

Linkuvos seniūnės K. Bacevičienės pasakojimą,  buvo atnaujintas 2013 m.  Apsilankę Jurgaičiuose 

suskaičiuojame 4 sodybas, viena iš jų, atrodo, jau be šeimininkų ir negyvenama (3 pav.). 

 

3 pav. Sodyba Jurgaičiuose 

Istoriniuose šaltiniuose 1672 m. randame šalia Tričių ir Miciškių Mašnelius su 4 kiemais, 

apie 1711 m. kaimas jau Mašniai. 1786 m., 1826 m., 1841 m. vietoj Mašnių minimi Jurgaičiai. 1923 



7 
 

m. pirmojo visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenyse vėl figūruoja Mašniai, kaip ir 

1924–1925 m., 1936 m.parapijos ribų lentelėse
3
. Sovietmečiu vėl Mašnių nėra, bet rasime 

Jurgaičius. Taigi Mašniai ir Jurgaičiai – to paties kaimo pavadinimas. Knygoje „Linkuva“ įdėtas 

toks padavimas: „Antai kažkada Jurgaičių kaimo gyventojas pavogė odinio maišelio piniginę, 

vadintą mašna (iš lenkų kalbos moszna). Po to įvykio aplinkiniai Jurgaičių kaime gyvenančius ėmė 

pravardžiuoti mašnininkais, o patį kaimą vadinti Mašniais“.
4
 Bet istorinė tiesa ta, kad pirmiausiai 

atsirado pavadinimas Mašneliai. A. Zakarauskienės, ilgametės Linkuvos seniūnijos darbuotojos, 

teigimu, pasirinktas Jurgaičių pavadinimas gal dėl to, kad gražesnis. 

2.3. Tričiai ir Miciškiai 

Kaimų tinklas apie Linkuvą tikrai tankus. Šiek tiek atokiau nuo Linkuvos–Žeimelio kelio 

matyti dvi gražios kalvos, ant kurių auga pavienės eglės – tai vienintelis Linkuvos seniūnijoje Tričių 

piliakalnis (4 pav.), liudijantis viduramžiais čia stovėjusią žiemgalių pilį, o žmonių pasakojimuose – 

užkastą dvarą.  

 

4 pav. Tričių piliakalnis iš rytų pusės 

Deja, net ir Piliakalnių  metai (2017) nepažadino gražuolio piliakalnio iš užmaršties. 

Skambėjusi aplink pasaulį „Tautiška giesmė“ buvo giedama mūsų rajone ant Pelaniškių piliakalnio. 

Niekas neiškėlė ir trispalvės, nes ir Tričių kaimo nebėra, kurio gyventojai prieš karą čia giedodavo 

per Šeštinį, o per Jonines jaunimas uždegdavo stebules (aukštai iškeltas degančias ratų dalis), 

grodavo armonika, vykdavo šokiai. Tričiai buvo įsikūrę piliakalnio papėdėje, labai gražios  sodybos 

buvo Krumplių, Vaitiekūnų, į kalną lipo Stankevičių sodas, išlikęs ir sovietmečiu. Gyveno kaime 

Navickų, Tuomų, Kaupų, Šopių, Ožalų, Kalvaičių, Tupių šeimos. 

Arčiau vieškelio į Linkuvą prisiglaudęs mažesnis Miciškių kaimas. Čia gyveno 

Žakčiauskai, Laurikiečiai, Juknevičiai, Kavaliauskai, Skikai, Beleckai, Jankauskai. Vėliau kaimo 

                                                           
3
 Didžpetris V.  Linkuvos karmelitų bažnyčia ir vienuolynas, Vilnius,  1993,  p.84 

4
 Mačiekus V. Paprotinės teisės elementai linkuvių tarpusavio santykiuose XX a. I pusėje//Linkuva, K. 2018, p. 793-4 
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gale ėmė kurtis naujakuriai (Bajaliai, Navickai, Kazuliai, Stančiauskai). Iš Paberžių atsikėlė ir 

tebegyvena Šiurnos, kituose namuose dabar apsigyveno nauji gyventojai. 

Prie šių kaimų buvo net du dideli žvyro telkiniai. Knygoje „Linkuva“ rašoma, kad 

Miciškiuose visiškai sunaikintas buvęs senkapis, archeologinis paminklas, vadintas kažkada 

Bobkalniu. Seni žmonės pasakodavę, kad senovėje ant kalno susirinkusios moterys („bobos“) 

laukdavusios iš karo grįžtančių savo vyrų. 1980 m. jis buvo baigtas eksploatuoti. Žvyrą vietos 

kolūkis vežė namams, fermoms statyti, keliams taisyti. Mažesnis karjeras, buvęs prieš senuosius 

Miciškių kapelius, buvo išvežtas gerokai anksčiau, dar statant Linkuvos baltąją mokyklą (Lindės-

Dobilo pradinė mokykla, 1939 m.). Janina Skikaitė-Uogintienė, gim. 1961 m. Miciškiuose, 

prisimena buvusius kalnus, žvyrduobes, kur avys ganydavosi, žemuogiauti eidavo, o tėtis kartais per 

Jonines iškeldavo savo Janutei stebulę, kad nuo tų kalnų ugnį matytų ir Linkuva, tačiau pavadinimo 

Bobkalnis  niekas  jos vaikystėje jau nebesakydavo. 

2.4. Paberžiai 

Dešinėje kelio pusėje, maždaug ties Ruponių kaimo viduriu, vieškelis veda į kažkada 

buvusį Paberžių kaimą. Pavadinimas taip pat kildinamas nuo pavardės. Jo gyventojai buvo įsikūrę  

gana atokiai vieni nuo kitų („pavienėm gryčiom“). Trobos buvo nedidelės. Čia gyveno Mockūnai, 

Momeniškiai (padegėliai, nes buvo gaisras), Švidrienė, kurios du sūnūs buvo nušauti, o vyras dingo 

be žinios. Taip pat Zevertai, Sipavičiai, Jarašūnai, Blinkevičiai (europarlamentarės V. 

Blinkevičiūtės seneliai), Lukšai, Krištopaičiai, Šiurnos. Didžiausia sodyba buvo Juknevičių, dar yra 

kontūrai kolūkio laikais ant jų žemės statytos fermos (5 pav.).  

 

5 pav. Buvusios fermos Paberžių  kaimo vietoje 

Kaimas išnyko, nes ėjo melioracija. Genovaitė Bitėnienė (gim. 1937 m.) prisimena, kaip 

buvo suverstos į duobes ir palaidotos sodų obelys. Žmonės suėjo į Ruponius, Miciškius, apsigyveno 

Linkuvoje. 1921 m. gyventojų surašymo duomenimis kaime gyveno 62 gyventojai, o 1936 m. 

Linkuvos parapijos ribų lentelėje užfiksuoti 66 parapijiečiai, 1964 m. sąraše randame 41, o 2001 m. 

gyventojų surašymo metu kaimas jau net neįtrauktas į sąrašus. 
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2.5. Kyzeriai ir Ziniūnai 

Kairėje Ruponių pusėje, kur dabar plyti dirbami laukai, buvo Kyzerių ir Ziniūnų dvarai 

bei Aleksandrynės ir Vilutynės vienkiemiai. 

Kyzeriai priklausė baronui Braziui, o Ziniūnai – Juozui Požėlai. 1921 m. pirmajame 

gyveno ir dirbo 29 žmonės, antrajame 45, iš kurių 21 buvo nepilnametis
5
. Aleksandrynė priklausė 

Aleksandrui Januškevičiui, o Vilutynė – Vilučių šeimai. Vėliau, prasidėjus trėmimams, tuose 

namuose apsigyveno po kelias šeimas, nes namai buvo dideli, daug įvairių pastatų, pritaikytų jau 

kolūkio reikmėms, pvz. sandėliams, daržinėms, tvartams. Laikui bėgant viskas buvo nugyventa, 

sugriauta, išnešiota. Aleksandrynėje buvo dideli tvartai, daržinės, gyveno J. Giedraitis, R. 

Jarašiūnas. Kyzeriuose –  J. Kazilionio, K. Nainio šeimos, o Ziniūnuose –  Žukauskai, Jasiūnai, 

Jankauskienė, Stankevičiai. Prie įvažiavimo į Ziniūnus ilgai stovėjo akmeninis kryžius, o Kyzerių 

pavadinimas liko tik miškui. Dabar likusi  tik Vilutynė (6 pav.), esanti pakeliui į atokią 

literatūrologės D. Mitaitės ir žurnalisto V. Mitės tėviškę.    

 

6 pav. Vilutynės vienkiemis, ūkinio pastato likučiai 

2.6. Kerkšnis. Kalneliai 

        Ruponių ir Ūdekų pusiaukelėje yra netaisyklinga sankryža, vadinama Kerkšniu. Čia 

susikerta keliai į Linkuvą, Žeimelį, Pašvitinį ir Guostagalį. XIX a. žemėlapiuose ši vieta žymima 

kaip Kerkšnio viensėdis, o 1841 m. čia randame smuklę. Tais laikais jų buvo kone kiekvienoje 

kryžkelėje. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą smuklė priklausė žydui. „Dėl karo ją uždarius, ji tapo Onos 

ir Antano Špokevičių nuosavybe. Iš šios šeimos kilo buvęs garsus agronomas, visuomenės veikėjas 

Balys Špokas-Špokevičius, gimęs 1906 m. 1944 m. jis pasitraukė į Vakarus.“
6
 Kerkšnio vienkiemis 

išbrauktas iš gyvenamųjų vietų sąrašų po karo, bet pavadinimas žinomas iki šiol. 

                                                           
5
 Didžpetris V. Linkuva.  Kaunas, 2018, p. 192 

6
 Janušonis G. J. Nuo Linkuvos į Šiaurę ir Rytus. Kaunas, 2002,  p. 162 
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Priešingas likimas ištiko išnykusį Kalnelių kaimą, kurį buvo galima pasiekti nuo Kerkšnio 

pasukus pro Ziniūnus. 1959 m. jis priklausė Gaižūnų apylinkei (Linkuvos rajonas). Apie 1964 m. 

kaime buvo dvi sodybos su 7 gyventojais. Abi šeimos atsikelia į centrinę gyvenvietę  Ūdekuose – 

tai Noreikos ir Liumai. Petras Liumas buvo puikus kubilius. Darydavo šeimininkėms duonkubilius, 

rėčkutes, muštokes, o aludariams – kubilus, bačkas, tekintuvus. Ksavera Noreikienė buvo puiki 

dainininkė, kilusi iš Pasvalio krašto. 

2.7. Pagirninkai 

Dešinėje kelio pusėje nuo Kerkšnio, sukant į Linkavičius, pačioje pamiškėje (7 pav.), buvo 

Pagirninkai.   

 

7 pav. Pamiškė, kurioje buvo įsikūręs Pagirninkų kaimas 

Kaimas priklausė Feliksui Karpiui, o valdytojas buvo J. Jatnickas. „1826 m. gyveno 29 

gyventojai, 1841 m. – 20, o 1936 m. – 50 gyventojų.“
7
 Apie 1964 m. sąraše randame 45, vėliau 54 

gyventojus. Ūdekų kaimo gyventojas Vytautas Bučas, gimęs 1932 m. ir kilęs iš Pagirninkų, 

prisimena, kad čia gyveno Barzdonų, Čepulionių, Dinevičių, Bagdonų, Gelažių, Papeliučkų, 

Kaškelių, Čiužinskų, Jutinskų šeimos. Šio kaimo gyventojas J. Dinevičius minimas kaip partizanas,  

Bagdonas kaip garsus giedorius, o sovietmečiu –  garsus kombainininkas, deputatas A. Čepulionis. 

2.8. Gudžiūnai. Daunoriai 

Kairėje nuo Ūdekų kaimo matyti Gudžiūnai. Pavadinimas kilęs iš pavardės Gudžiūnas. 

Rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1612 m. Kaimas priklausė Joniškėlio dvaro 

Aukštųjų Linkavičių dvarui, kurį valdė Karpiai. 1752 m. kaimas buvo didesnis ir už Ūdekus, ir už 

Gataučius. Tarpukariu buvo seniūnijos centras. Ilgametis Gudžiūnų seniūnijos seniūnas buvo Jonas 

Savickas (1895–1946). Jo sūnus Bronius Savickas tebegyvena tėviškėje, kur jo sūnus Virginijus 

pasistatė naujus trobesius. Antra sodyba, išlikusi kaimynystėje, Balčiūnų, kurių šeima vienintelė 

                                                           
7
 Didžpetris V. Linkuvos karmelitų bažnyčia ir vienuolynas. Vilnius, 1993, p. 75-84 
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buvo ištremta į Sibirą. Susigrąžinus dukrai Felicijai Balčiūnaitei-Kavaliauskienei nuosavybę, namas 

(8 pav.) yra nuomojamas. 

 

 8 pav. Balčiūnų sodyba, svirnas  Gudžiūnų kaime 

  

  Plačiau apie kaimą ir jo žmones galima rasti G.J. Janušonio knygoje „Nuo Linkuvos į 

Šiaurę ir Rytus“. 

Dar vienas išnykęs kaimas buvo už Gataučių – tai Daunoriai. Kaimo pavadinimas 

rašytiniuose šaltiniuose užfiksuotas 1595 m. ir taip pat, kaip dauguma, kildinamas iš pavardės 

Daunorius. Dokumentuose Daunoriai XX a. pradžioje figūruoja kaip palivarkas, t.y. dvarui 

priklausanti sodyba su reikalingais ūkio trobesiais. 1910 m. Daunorių palivarko žemė tvarkingai 

išdalijama į vienkiemius, o pats palivarkas paliekamas Butvilauskams. 1921 m. gyventojų surašymo 

duomenimis kaime gyvena 36 gyventojai. 1959 m. kaimas priklausė Gaižūnų apylinkei. 2001 m. 

Lietuvos gyventojų surašymo metu Daunoriuose užrašytas 1 gyventojas. 

 Į Sibirą buvo ištremta  Bitaičių šeima, 1945 m. NKVD nužudytas Daunorių gyventojas A. 

Eidukaitis. Iš kaimo dainininkės Elenos Navickienės 1930–1931 m. buvo užrašyta ir paskelbta 

šeimos daina „Vieversėlio, mažs paukštelio“, o 1939 m. istorinė daina „Oi tu, kleveli“
8
. Į centrinę 

gyvenvietę Ūdekuose iš Daunorių atsikėlė ir buvo pasistatęs namus Juozas Butvilauskas, vėliau pas 

jį atsikėlė vyresnėlis brolis Motiejus, kuris nebuvo sukūręs šeimos. Jis skersdavo žmonėms kiaules, 

mokėjo gražiai nukaulinti kumpius, o skerstuvių  šeimininkės turėdavo jam  įdėti kiaulės uodegą.  

Kaimas turėjo ir savo kapines. Jos yra 1,8 km nuo Gataučių, ant nedidelės alyvų krūmais 

apaugusios kalvelės. Paminklų ir laidojimo žymių nėra. Plotas – 0,03 ha.
9
 

Padarę lanką pro Gataučius, vėl atsiduriame kelyje Linkuva–Žeimelis ties paskutiniu 

Linkuvos seniūnijos kaimu Puodžiūnais, kurio istoriją yra parašęs kalbininkas, mūsų gimnazijos 

auklėtinis Kazimieras Gasparavičius ir kuriam, kaip ir mūsų gimtiesiems Ūdekams, kol kas dar 

negresia išnykimas. 

                                                           
8
  Apanavičius R.  Dainos ir kerdžiaus trimitai//Linkuva, Kaunas, 2018 p. 827-829 

9
 Alekseriūnaitė V. Krašto istorinės kapinės//Linkuva. K. 2018, p.762 
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IŠVADOS 

1. Per vieną šimtmetį Lietuvos kaimas patyrė daug istorijos išbandymų: kolektyvizaciją, 

melioraciją, urbanizaciją. Tie išbandymai smarkiai pakeitė tradicinį kaimą, jo kraštovaizdį, suardė 

per amžius nusistovėjusius papročius. 

2. Linkuvos seniūnijoje per pusę amžiaus iš 70 kaimų liko tik 40, bet dar daugiau negu pusė jų jau 

yra nykstantys, nes begyvena juose iki dešimties gyventojų. 

3. Pagrindinė kaimų ir vienkiemių išnykimo priežastis sovietmečiu buvo melioracija, gyventojų 

kėlimasis į miestus, miestelius ir centrines kolūkių gyvenvietes. 

4. Visą laiką kaimuose vyksta dar vienas procesas – gyventojų senėjimas. Beveik neliko jaunimo, 

vaikų, užsidarė mokyklos. 

5. Nykimas vyksta ir dabar – dėl darbo stygiaus, migracijos į miestus ir emigracijos, natūralaus 

gyventojų mažėjimo. 

6. Nykstant kaimams, vienkiemiams, nyksta senieji vietovardžiai ir senosios pavardės, tačiau į žemę 

tvirtas šaknis įleidę medžiai dar primena juos sodinusius žmones ir jų likimus.  
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2 priedas 
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3 priedas 

Pakruojo rajono Linkuvos seniūnijos kaimų 2001 m. gyventojų surašymas 

1. Blėkoniai 19 

2. Butėnai 11 

3. Čičykiai 1 

4. Daunoriai 1 

5. Dovydiškis 6 

6. Dūčiai 39 

7. Dūčiai vs. 1 

8. Gaižūnai 80 

9. Gataučiai 34 

10. Gegiedžiai 138 

11. Girbutkiai 73 

12. Gudžiūnai 8 

13. Impoliai 8 

14. Janelioniai 0 

15. Jurgaičiai 17 

16. Kalpokai 196 

17. Laborai 107 

18. Laiškoniai 2 

19. Linkuva vs. 2 

20. Medėnai 10 

21. Megučioniai 150 

22. Miciškiai 29 

23. Mikalajūnai 38 

24. Muravotas 43 

25. Mūrdvaris 8 

26. Pagulianka 14 

27. Pamuckai 64 

28. Pamūšis 2 

29. Petrikoniai 0 

30. Plentas 200 

31. Plikeliai 21 

32. Puknioniai 0 

33. Puodžiūnai 23 

34. Pupiškiai 0 

35. Rauklaukis 4 

36. Rimkūnai 168 

37. Ruponiai 145 

38. Skėriai 5 

39. Šiaudiniai 0 

40. Tautkūnai 7 

41. Tričiai 3 

42. Triškoniai 257 

43. Tulminiai 14 

44. Ūdekai 357 

45. Vaižgantai 8 

46. Veselkiškiai 21 

47. Višeikiai 0 

48. Vizgoniai 3 

49. Vorlaukis 0 

50. Voronėliai 19 

51. Zimbiškiai 3 

                                                                                                                             Viso:  2354 
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4 priedas 

 


