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Juozas Kemeklis gimė 1918 m. gegužės 8 d. Rokiškio aps. Jūžintų vls. 
Šarkių k. ūkininko šeimoje, kurioje augo 4 sūnūs ir trys dukterys. 1934 m. 
baigęs Poškonių pradžios mokyklą rudenį įstojo į Rokiškio aps. Salų žemės 
ūkio žemesniąją mokyklą, kurią baigęs 1936 m. pradėjo mokytis Šiaulių 
aps. Gruzdžių aukštesniosios mokyklos Veterinarijos skyriuje. 1939 m. ją 
baigė ir įgijo veterinaro diplomą. Gamybinę praktiką atliko pas Ukmergės 
aps. veterinarijos gydytoją. Gyvendamas Ukmergėje tapo Lietuvos šaulių 
sąjungos nariu. Netrukus buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 
318-ajame artilerijos pulke Kupiškyje. Atgavus Vilnių, pulkas perkeltas į 
sostinę. Tarnaudamas kariuomenėje baigė puskarininkių mokyklą, jam 
suteiktas puskarininkio laipsnis.

Prasidėjus Vokietijos–SSRS karui tarnavo Pabradėje. Evakuojant ka-
riuomenę į SSRS gilumą, pabėgo ir grįžo į tėviškę. Čia įstojo į Rokiškio aps. 
Duokiškio Birželio sukilėlių gretas. 

Antrojo pasaulinio karo metu dirbo veterinaru Rokiškio aps. Svėda-
suose. Susipažino su miestelio vietiniu jaunimu ir įsitraukė į pogrindinę 
antinacinę veiklą. Slapta platino literatūrą – laikraštėlius „Laisvė“, „Nepri-
klausoma Lietuva“. Jau 1942 m. rudenį, vokiečiams pareikalavus vykti į 
Rytų frontą, tarnybą apleido ir grįžo į tėviškę, kur sulaukė antrosios sovie-
tų okupacijos.

1944 m. rugpjūčio mėn. kartu su kitais šaukiamojo amžiaus kaimo 
apylinkių vyrais slapstėsi nuo mobilizacijos į Raudonąją armiją. Tų pačių 
metų rudenį Šarkių k. Raudonosios armijos kareivis nušovė kaimo gyven-
toją Joną Šukį. Po šio įvykio J. Kemeklis subūrė savo kaimo apylinkių vyrus 
į Ąžuolo partizanų būrį, kuris įėjo į Gedimino štabo, veikusio Utenos aps. 
Užpalių vls., sudėtį.

1945 m. gegužės mėn. Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. suėmus 
štabo narius, buvo suformuotas naujas Gedimino štabas, kuriam vadovavo 
Vytautas Jasinevičius-Kęstutis. Štabui priklausė 7 partizanų būriai, veikę 
Utenos aps. Užpalių ir Rokiškio aps. Jūžintų, Kamajų ir Svėdasų valsčiuose.

1947 m. gegužės 1 d. įkūrus Algimanto apygardą buvo sudarytos trys rinktinės. 
Ąžuolo būrio pagrindu įkurta Kunigaikščio Margio rinktinė, ir J. Kemeklis paskirtas 
jos vadu. Rinktinę sudarė trys kuopos: Tumo-Vaižganto, Gedimino bei Dariaus ir 
Girėno. Rinktinės vadas J. Kemeklis redagavo Algimanto apygardos laikraštį „Par-
tizanų kova“. Apie tai netrukus iš agentų ir įvairiu laiku žuvusių partizanų paimtų 
dokumentų sužinojo Rokiškio aps. MGB skyrius, kuris apie tai informavo aukštes-
niąją MGB valdžią. Buvo užvesta agentūrinė byla „Rinktiniai“.

1949 m. birželio 16 d. Utenos aps. Užpalių vls. Norvaišių k. apylinkėse kartu su 
bendražygiais žuvo J. Kemeklio brolis, Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio 
rinktinės štabo apsauginio Ąžuolo būrio vadas Pranas Kemeklis-Tėvas.

Nepraėjus mėnesiui buvo suimta rinktinės štabo ryšininkė Danutė Petronaitė-
Čigonaitė ir jos brolis, buvęs partizanas Antanas Petronis-Perkūnsargis. Prasidėjo 
ištisa suėmimų grandinė.

J. Kemeklis savo rinktinės štabą perkėlė į Rokiškio aps. Svėdasų vls. Drobčiūnų 
mišką. Šalia esančioje Šimonių girioje buvo Algimanto apygardos ir Šarūno rinkti-
nės štabų bunkeriai. 1949 m. lapkričio 1–2 d. bunkeriai Šimonių girioje ir Drobčiū-
nų miške buvo sunaikinti sovietų represinių struktūrų, tačiau J. Kemekliui pavyko 
pasitraukti.   

Po šių netekčių J. Kemeklis vis dėlto nepasimetė, stengėsi susisiekti su likusiais 
bendražygiais ir toliau tęsti kovą. Tai patvirtino jo 1949 m. gruodžio 1 d. rašytas 
laiškas rinktinės Informacijos skyriaus viršininkui Broniui Narbutui-Radvilai. Jame 
informuojama apie rinktinės štabo bunkerio sunaikinimą, žuvusius partizanus, ra-
šomųjų mašinėlių, šapirografo, rinktinės antspaudo ir rinktinės dokumentų pateki-
mą priešui. Tą pačią dieną apie tai pranešama ir Alaušo būrio vadui Žaibui (slapyv.). 
Laiške taip pat prašoma parūpinti rašomąją mašinėlę, šapirografą ir kt.

Tačiau laiškai ir informacija apie naujus rinktinės štabo narius pateko į MGB 
rankas. Prasidėjo naujos partizanų žūtys. 

1950 m. padėtis nepagerėjo, prie patirtų netekčių prisidėjo naujos. Nepaisant to, 
J. Kemeklis didelėmis pastangomis atkūrė rinktinės štabą, štabo viršininku paskyrė 
Balį Žukauską-Žaibą, Naktinį. 

1950 m. lapkričio 25 d. l. e. p. Šiaurės Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) sri-
ties vado Broniaus Kalyčio-Liutauro įsakymu iš likusių gyvų Kunigaikščio Margio 
ir Šarūno rinktinių partizanų įkurta Tumo Vaižganto rinktinė, kuri įėjo į Vytauto 
apygardos sudėtį. Rinktinės vadu paskirtas J. Kemeklis-Granitas. 

1951 m. gegužės mėn. jam papildomai paskirtos ir Vytauto apygardos štabo 
viršininko pareigos. Dokumentus pasirašinėjo Augustinaičio pavarde. 

1951 m. birželio mėn. pab.–liepos mėn. pr. Šimonių girioje surengė pasitarimą, 
kuriame dalyvavo 30 partizanų, aptarti organizaciniai klausimai. 1951 m. rudenį 
kartu su B. Kalyčiu  vizitavo partizanų būrius. 

Partizanų gretos tolydžio retėjo, į partizaninį judėjimą skverbėsi MGB agentū-
ra. J. Kemeklis kartu su bendražygiais žuvo 1951 m. gruodžio 22 d. 

2000 m. balandžio 11 d. Juozui Kemeklui pripažintas kario savanorio statusas, 
LR Krašto apsaugos ministro įsakymu jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis 
(po mirties).

Brolis, 
buvęs Algimanto apygardos 

Kunigaikščio Margio rinktinės 
Ąžuolo būrio partizanas, 

politinis kalinys Petras Kemeklis-Piščikas
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