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4.  LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO
VYTAUTO PAMINKLAS

Paminklas pastatytas 1911 m. Burbiškio parko centrinėje

dalyje, šalia dvaro rūmų centrinio įėjimo. Tai pirmasis

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas

Lietuvoje.  

Skulptūra realistiška, atkartoja tuo metu Vilniaus

katedroje buvusį šio didžiojo kunigaikščio portretą.

Paminklo postamentas neobarokinis. Vytautas Didysis

pavaizduotas visu ūgiu, su šarvais ant krūtinės ir kalaviju

prie šono.

Paminklas beveik nepažeistas išsilaikė nuo 1911 m. iki

šių dienų. 1968 m. Kultūros ministerijos lėšomis jis buvo

iš dalies restauruotas. 1990 m. rajono

paminklotvarkininkų pastangomis restauruotas

postamentas, o 1995-aisiais – skulptūra.

5. PAMINKLAS VYTAUTUI DIDŽIAJAM
GENIUOSE 

Geniai – vietovė Radviliškio rajono savivaldybėje, 2,5 km

į vakarus nuo Vadaktų, 12 km į pietus nuo Sidabravo.

Kaimo šalikelėje stovi akmeninis paminklas

Vytautui Didžiajam, pastatytas 1930 m. jame – užrašas: 

„1930 m. Vytautas Didysis 500 m. paminėti“.

Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.

Genių k., Sidabravo sen., Radviliškio r.



OBELISKAS  VYTAUTUI  DIDŽIAJAM1.

1930 m. iškilmingai paminėtos Vytauto Didžiojo mirties 500-

osios metinės. Šios sukakties proga Antrojo inžinerijos

bataliono karių iniciatyva Radviliškyje, kareivinių kieme

(Klaipėdos g.), pastatytas paminklas – betono obeliskas ant

laiptuotos pakylos. Priekyje – skydas su Vytauto ženklu ir

įrašas: „1430–1930“.

 Paminklas pokario metais buvo nugriautas ir užkastas.

„Istorinės atminties“ klubo iniciatyva 1989 m. surastas,

restauruotas ir atstatytas. 

Pašventintas 1989 m. liepos 15 d., minint Žalgirio mūšio

579-ąsias metines.

2017 m., švenčiant Radviliškio miesto 450-ąjį jubiliejų,

paminklas atnaujintas: padengtas granito sluoksniu, aplink

pakeistos plytelės, sutvarkytas skydas su 

Vytauto Didžiojo ženklu ir įrašas „1430–1930“.

Klaipėdos g. 19, Radviliškis

2.  SKULPTŪRA „VYTAUTAS “

Radviliškyje esančios skulptūros „Vytautas“

autoriai: Jevgenyj Pticyn, Jelena Lialina ir

Vladimir Almanov iš Rusijos. 

Skulptūra simbolizuoja laisvę ir pergalę. Pastatyta

2010 metais. Vytautas Didysis – Lietuvos didysis

kunigaikštis ir karalius. Jis vadovavo Lietuvos ir

Lenkijos kariuomenei Žalgirio mūšyje (1410),

galutinai palaužusiai Vokiečių ordino karinę galią.

Radvilų g. 8 A , Radviliškis

3.  STOGASTULPIS „VYTAUTAS DIDYSIS“

Tautodailininkas Edmundas Gaubas, bū da mas Lie tu vos

ka riuo me nės sa va no riu Radviliškyje, prie bu vu sio sa va no- 

rių ko men dan tū ros pa sta to, 1992 m., mi nint 600 me tų, kai

Vy tau tas Di dy sis ta po Lie tu vos val do vu, su kū rė įspū din gą
sto gas tul pį „Vy tau tas Di dy sis“. Stogastulpis yra 4 m

aukščio, jame – užrašas  „Vytautas Didysis. 1392–1992“.

A. Povyliaus g. 2, Radviliškis
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6. PAMINKLAS VYTAUTUI DIDŽIAJAM
VADAKTUOSE

1930 m. šalyje minint Lietuvos didžiojo

kunigaikščio Vytauto 500-ąsias mirties metines,

Vadaktų miestelyje, šalia bažnyčios, spalio 27 d.

iškilo akmeninis, piramidės formos monumentas.

Ant jo pritvirtintoje skydo formos granito

plokštėje įrašytos valstybinio himno eilutės:

 „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybės semia. Tegul

meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.“ 

Šis paminklas nesugriautas išstovėjo per visą
sovietmetį.

Aušros a . 3  Radviliškis
+370 640 39 298

tic@radviliskiobiblioteka.lt
https://www.inforadviliskis.lt/
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