
 
tauro apygarda

Tauro apygardos štabo pareigūnų priesaika. Iš kairės: Komplektavi-
mo ir ginklavimosi skyriaus viršininkas Jonas Pileckis-Brokas, štabo 
viršininkas Leonas Taunys-Kovas, Sanitarinės dalies viršininkas bei 
kapelionas Antanas Ylius-Vilkas, Propagandos skyriaus viršininkas 
Albinas Ratkelis-Oželis, Baudžiamojo skyriaus viršininkas Vytautas 
Gavėnas-Vampyras. Marijampolės aps. ir vls. Skardupių klebonija, 
1945 m. liepos 19 d.  Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Teritorija
Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio apskritys bei dalis Lazdijų ir Alytaus apskričių. 

Įkūrimas ir sunaikinimas
Įkurta 1945 m. rugpjūčio 15 d. Marijampolės aps. Skardupių parapijos klebonijo-

je. Vienas iš iniciatorių – kun. Antanas Ylius. 1946 m. balandžio mėn. įkurtas Pietų 
Lietuvos partizanų štabas, sujungęs Tauro ir A (Dainavos) apygardas į sritį. 

Prie Tauro apygardos sunaikinimo prisidėjo paskutinis jos vadas Juozas Jankaus-
kas-Demonas, suimtas ir užverbuotas 1952 m.vasarą, Kęstučio tėvūnijos vadas Al-
binas Bieliūnas-Kabelis, suimtas ir užverbuotas 1952 m. sausio mėn., ir Geležinio 
Vilko rinktinės vadas Algirdas Šermukšnis-Žilvinas. 

Paskutinis Tauro apygardos partizanas Justinas Balčius-Plutonas žuvo 1957 m. 
liepos 27 d. Šakių r. Elizavos k.

Struktūra
Iš pradžių įsteigtos penkios rinktinės.
Geležinio Vilko rinktinė buvo suformuota iš Geležinio Vilko 8-osios kuopos. 

Ji turėjo veikti Kauno aps. Garliavos ir Pakuonio, Marijampolės aps. Balbieriškio, 
Gudelių, Igliškėlių, Prienų, Sasnavos, Šilavoto ir Veiverių valsčiuose.

Perkūno (nuo 1946 m. balandžio 13 d. – D. L. K. Gedimino) rinktinėje buvo 
numatytos keturios kuopos, bet 1945 m. veikė dvi – Sangrūdos ir Sūsninkų. Rinkti-
nė veikė Marijampolės ir Lazdijų aps. sandūroje.

Stirnos (nuo 1946 m. sausio 31 d. – Žalgirio) rinktinę sudarė performuotas Stir-
nos batalionas. Ji turėjo veikti visoje Šakių aps., Kauno aps. Zapyškio ir Garliavos, 
Marijampolės aps. Kazlų Rūdos ir Vilkaviškio aps. Pilviškių valsčiuose. Iš pradžių 
rinktinę sudarė dvi kuopos – Lapės ir Panteros, nuo 1946 m. pavasario – 4 kuopos.

Vytauto rinktinė buvo suformuota Vampyro būrio pagrindu. Ją iš pradžių su-
darė viena kuopa ir du atskiri būriai, nuo rugsėjo mėn. – 3 būriai. Rinktinė turėjo 
veikti visoje Vilkaviškio aps. ir Marijampolės aps. vakarinėje bei pietinėje dalyje.

Patrimpo rinktinė turėjo veikti Marijampolėje: dirbti pogrindinį darbą ir atlikti 
apygardos štabo numatytas operacijas.

Tauro apygardos ir jos rinktinių struktūra kito, nuo 1946 m. buvo panaikintos, 
pertvarkytos, įsteigtos naujos rinktinės, tikslinami jų veikimo plotai.

1946 m. birželio mėn. iš Tauro apygardai perduotų A apygardos batalionų buvo 
sudaryta nauja Tauro apygardos Šarūno rinktinė, veikusi visoje Lazdijų aps. 

1947 m. sausio 12 d. iš Žalgirio rinktinės Dariaus ir Girėno ir Arlausko kuopų 
ir Geležinio Vilko rinktinės 5-osios kuopos buvo sukurta Birutės rinktinė, veikusi 
Kauno mieste ir jo apylinkėse, o Vilkaviškio aps. buvo įkurta Kęstučio rinktinė, 
apėmusi dalį Žalgirio ir Vytauto rinktinių teritorijos.

1947 m. Tauro apygardą sudarė 6 rinktinės: Vytauto, Kęstučio, Žalgirio, Geleži-
nio Vilko, Šarūno ir Birutės.

1947 m. balandžio 10 d. prie apygardos štabo buvo įsteigta specialios paskirties 
Maironio kuopa. 

1947 m. rugpjūčio mėn. Šarūno rinktinę grąžinus Dainavos apygardai, Tauro apy-
gardą sudarė 5 rinktinės: Vytauto, Žalgirio, Geležinio Vilko, Kęstučio ir Birutės.

Sumažėjus kovotojų skaičiui, 1949 m. vasario mėn. buvo išformuotos Kęstučio ir 
Birutės rinktinės, partizanai prijungti prie Vytauto ir Geležinio Vilko rinktinių.

1949 m. Tauro apygardą sudarė 3 rinktinės.  
Geležinio Vilko rinktinė veikė Prienų apskrityje (iki Nemuno) ir Marijampo-

lės aps. dalyje.
Žalgirio rinktinė apėmė visą Šakių apskritį.
Vytauto rinktinės veikimo plotas buvo Vilkaviškio apskritis ir Marijampolės 

apskrities dalis. 
1949 m. kovo mėn. rinktinių kuopos ir būriai buvo perorganizuoti į tėvūnijas. 

Geležinio Vilko ir Vytauto rinktinės turėjo po tris tėvūnijas. 1951 m. vasario mėn. – 
Vytauto rinktinėje liko dvi, Žalgirio rinktinė iš pradžių turėjo keturias tėvūnijas, 
nuo 1950 m. birželio mėn. iki metų pabaigos – tris. Tėvūnijos padalintos į skyrius, 
šie – į grandis. Tokia struktūra išliko iki partizaninio karo pabaigos.

Vadai:
Leonas Taunys-Kovas, 1945 m. rugpjūčio mėn. – 1945 m. spalio 22 d.
Zigmas Drunga-Mykolas Jonas, 1945 m. spalio mėn. – 1946 m. birželio 12 d. 
Antanas Baltūsis-Žvejys, 1946 m. birželio mėn. – 1948 m. vasario 1 d.
Jonas Aleščikas-Rymantas, 1948 m. balandžio 4 d. – 1948 m. rugpjūčio 10 d.
Aleksandras Grybinas-Faustas,  1948 m. spalio 8 d. – 1949 m. rugsėjo 28 d. 
Viktoras Vitkauskas-Karijotas, 1950 m. sausio 25 d. – 1951 m. vasario 2 d. 
Juozas Jankauskas-Demonas, 1951 m. balandžio mėn. – suimtas 1952 m. birželio
mėn.

Paminklas Tauro apygardos partizanams, jų rėmėjams ir ryšininkams atminti. Bendras paminklo vaizdas. Mari-
jampolės r. Marijampolės m. Vytauto parkas. Aut. skulptorius Alfonsas Ambraziūnas, architektas Arūnas Luko-
ševičius. Atidengtas 2003 m. lapkričio 21 d.  R. Trimonienės nuotr., 2005 m.

Karininkas Leonas Taunys. 
Iš Genocido aukų muziejaus 
fondų

Aviacijos majoras Zigmas Drun-
ga. Iš Genocido aukų muziejaus 
fondų

Atsargos leitenantas Antanas Bal-
tūsis. Iš Genocido aukų muziejaus 
fondų

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės štabo 
Žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas 

Jankauskas-Demonas pakeliui į partiza-
nų vadų suvažiavimą. 1949 m. vasaris. 

Iš Genocido aukų muziejaus fondų 

Tauro apygardos vadas Aleksand-
ras Grybinas-Faustas pakeliui į par-
tizanų vadų suvažiavimą. 1949 m. 
vasaris. Iš Genocido aukų muzie-
jaus fondų

Tauro apygardos vadas Viktoras 
Vitkauskas-Saidokas. Iš Genocido 
aukų muziejaus fondų

Tauro apygardos štabo Ri-
kiuotės skyriaus viršininkas 
Jonas Aleščikas-Rymantas. 
Apie 1947 m. Iš Genocido aukų 
muziejaus fondų
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