sedos kautynės

Paminklas 1944 m. spalio 7 d. Sedos kautynėse žuvusių Tėvynės
apsaugos rinktinės karių atminimui. Mažeikių r. Sedos sen. Sedos
miestelis. Pagrindinio įėjimo į Sedos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į
Dangų bažnyčią dešinė. Aut. skulptorius Osvaldas Neniškis. Atidengtas 1999 m. rugpjūčio 1 d. Tėvynės apsaugos rinktinės Sedos kautynių klubo pirmininko Vlado Kazlausko rūpesčiu. K. Dumčiaus nuotr.,
1999.

1944 m. vasarą sovietų kariuomenei peržengus Lietuvos sieną
ir Vermachto pajėgoms traukiantis į Vakarus, kartu su vokiečiais
traukėsi ir dalis Lietuvos gyventojų. Žemaitijoje, Viekšnių apylinkėse, susitelkė nemažai pabėgėlių grupių iš Zarasų, Pasvalio, Rokiškio, Joniškio, Svėdasų, Meškuičių, Pašvitinio, Utenos, Vabalninko ir
kitų apylinkių. Didelę pabėgėlių dalį sudarė karinei tarnybai tinkami vyrai. Imta steigti jų savisaugos būrius. Liepos 29 d. Viekšnių vls.
apsaugos būrio būstinėje įvyko pabėgėlių būrių vadų susirinkimas,
kurio metu nutarta suburti sovietų neužimtoje Lietuvos teritorijoje
esančias jėgas ir, bendradarbiaujant su vokiečių kariuomene, kovoti
su mirtinu Tėvynės priešu – Sovietų Sąjunga. Visi Viekšnių valsčiuje ir Mažeikių apskrityje veikiantys lietuvių kovos daliniai buvo
sujungti į vadinamąją Tėvynės apsaugos rinktinę, kuri buvo pavaldi vokiečių kariuomenės Žemaitijos sektoriaus karinių pajėgų vadui plk. Helmutui Mäderiui. Pagal vokiečių planus rinktinė turėjo
dengti sovietų kariuomenės puolamus vokiečių dalinius ir duoti
jiems laiko persigrupuoti.
Netrukus Tėvynės apsaugos rinktinėje pagal buvusios Lietuvos
kariuomenės statutus imtas formuoti 1-asis lietuvių pulkas. Jį sudarė 2 batalionai, kuriuose buvo po tris kuopas. Rugpjūčio 26 d. pulke
buvo apie 1200 karių. Iš jų tik 47 buvo karininkai, likusioji dauguma – nepatyrę 18–20 metų jaunuoliai. Rugsėjo pradžioje pradėtas
formuoti ir 2-asis lietuvių pėstininkų pulkas.
1944 m. spalio 5 d. sovietų kariuomenės 1-ojo Pabaltijo fronto
pajėgos pradėjo puolimą Žemaitijoje Klaipėdos kryptimi. Tėvynės
apsaugos rinktinės lietuvių pulkai kovėsi vokiečių pusėje prie Sedos
ir Barstyčių (Mažeikių aps.). 1-ojo pulko 1-ajam batalionui pavesta
ginti Sedą iš pietryčių ir rytų, o 2-ajam batalionui – iš šiaurės rytų.
Gynybines pozicijas ties Seda buvo užėmęs ir dar ne visai sukomplektuotas 2-asis pėstininkų pulkas.
1944 m. spalio 7 d. sovietų 6-osios gvardijos armijos 19-ojo tankų korpuso priešakinis dalinys pasiekė Sedos prieigas ir puolė 1-ojo
bataliono ginamas pozicijas. Vokiečių pėstininkų prieštankiniais
ginklais – vienšūviais „pancerfaustais“– pavyko sunaikinti aštuonis rusų tankus T-34, iš minosvaidžių buvo sėkmingai apšaudyti ir
tankus lydėję pėstininkai. Tačiau greitai pasibaigus šaudmenų atsargoms Tėvynės apsaugos rinktinės 1-asis pulkas buvo priverstas
trauktis. Besitraukiant nemažai karių žuvo. Iš viso prie Sedos žuvo
apie 100 lietuvių kovotojų.
2-asis pėstininkų pulkas taip pat neišvengė susidūrimo su sovietinės kariuomenės daliniais. Vykstant sovietų kariuomenės puolimui jis patraukė Barstyčių link ir ten užėmęs gynybinę padėtį apšaudė sovietų tankus. Tačiau jėgos buvo nelygios, sovietų puolimo
atlaikyti nepavyko ir pulkui teko atsitraukti.
1-ojo pulko kariai taip pat pasitraukė į Barstyčius, kur nesėkmingai mėgino persigrupuoti. Sovietų kariuomenei puolant toliau dalis
karių patraukė Klaipėdos link, į Vokietiją. Vokietijoje Tėvynės apsaugos rinktinės likučiai buvo išskirstyti į 8 statybos pionierių kuopas, kurios rengė įtvirtinimus Rytprūsiuose.
Apibendrinant galima pasakyti, kad Tėvynės apsaugos rinktinės
įsteigimas, lygiai kaip ir generolo P. Plechavičiaus vadovaujamos
Vietinės rinktinės kūrimas, buvo dar vienas bandymas atkurti Lietuvos kariuomenę. Sedos kautynėms vadovavo lietuviai karininkai
ir kovėsi jie ne už byrantį Trečiąjį reichą, o gynė savo šalį, savo Tėvynę. Aišku, kad sulaikyti kur kas galingesnio priešo nebuvo jokių
realių galimybių, buvo galima tik šiek tiek pristabdyti sovietų kariuomenės puolimą.
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