
IV. Valstybės atkūrimo šimtmečio įprasminimo ir valstybės kūrėjų įamžinimo pogrupis 

Vasario 16-osios akto signatarai ir jų pagerbimas 
Nr. Signataras 

 
Gimimo bei mirties data ir vieta 
 

Kaip pagerbtas 
 

Kas planuojama 
 

1. Saliamonas 
Banaitis 
 
 
 
 
 
 

1866 m. liepos 15 d. 
Vaitiekupiuose, Sintautų v. - 
1933 m. gegužės 4 d. Kaune 
 
 
 
 
 
 

1996 m. sodybos vietoje Vaitiekupių kaime – 
koplytstulpis bei paminklinis akmuo. 
1996 m. prie namo Kaune (Rotušės a. 23), kuriame 
leidėjas gyveno - memorialinė lenta. 
1997 m. pavadinta. gatvė Romainiuose. 
Šakiuose jo vardu pavadinta gatvė. 
2001 m. išleistas pašto ženklas. 
Vardas įamžintas Sintautų bažnyčioje. 
2002 m. Viliaus Užtupo knyga „Saliamonas Banaitis“. 

Atminimo lenta Saliamonui Banaičiui 
Kauno autobusų stotyje (S.Banaitis buvo jos 
įkūrėjas). 
Monografija. Rengia Lietuvos nacionalinis 
muziejus 
 
 
 
 

2. Jonas 
Basanavičius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1851 m. lapkričio 23 d. 
Ožkabaliuose, Bartninkų v., 
Vilkaviškio aps. - 1927 m. vasario 
16 d. Vilniuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 metais pastatytas įspūdingas paminklas 
Vilkaviškyje. 
2002 metais paminklas J.Basanavičiui atidengtas 
Palangoje. 
Paminklai J.Basanavičiui dar prieškaryje pastatyti 
Ylakiuose, Utenoje, Kaune, Birštone. 
Įsteigta Jono Basanavičiaus premija. 
2001 metais su Jonu Basanavičiumi išleista sidabrinė 50 
litų moneta. 
Išleistas pašto ženklas iš serijos „Vasario 16-osios akto 
signatarai“. Kitas pašto ženklas su J.Basanavičiumi 
išleistas 2008 metais. 
Jono Basanavičiaus gimnazijos yra Vilniuje ir Kaune, 
Ukmergėje ir Bartninkuose. 

Rapolo Jakimavičiaus darbo paminklas 
Vilniaus Senamiestyje. 
Gedimino Jokūbonio darbo biustas 
Marijampolės Basanavičiaus aikštėje arba 
gatvėje. 
Rasų kapinių takų ir prieigų prie Jono 
Basanavičiaus kapo ir Vileišių mauzoliejaus. 
  
 
 
 
 
 
 

3. Mykolas 
Biržiška 
 
 
 
 
 
 
 

1882 m. rugpjūčio 
24 d. Viekšniuose, Šiaulių apskritis - 
1962 m. rugpjūčio 24 d. Los Andžele 
 
 
 
 
 
 
 

Vilniuje Mykolo Biržiškos vardas suteiktas gimnazijai. 
1990 m. Kauno Dainavos mikrorajone Biržiškų vardu 
pavadinta gatvė. 
Naujojoje Vilnioje – brolių Biržiškų gatvė. 
2007 m. Kaune ant namo (Trakų g. 8) atidengta 
memorialinė lenta. 
2013 m. KTU II rūmų (K. Donelaičio g. 20) fojė 
atidengta atminimo lenta. 
Išleistas pašto ženklas. 
1995 m. Viekšniuose paminklas broliams Biržiškoms. 

Atminimo lenta Vilniuje prie Vytauto 
Didžiojo gimnazijos pastato 
Monografija. Rengia Lietuvos nacionalinis 
muziejus 
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4. Kazys 
Bizauskas 
 
 
 
 
 
 
 

1893 m. vasario 14 d. 
Paviluosta, Kuldygos ap., Latvija - 
1941 m. birželio 26 d. sušaudytas 
netoli Červenės, Bygosovo 
geležinkelio stotyje 
 
 
 
 
 

2002 m. išleistas pašto ženklas. 
2007 m. bendras paminklas nužudytiems signatarams 
Rasų kapinėse. 
1993 m. Kauno Vydūno alėjoje – paminklinė lenta. 
 
 
 
 
 
 

Paminklinės lentos Lietuvos ambasadose 
Latvijoje, Jungtinėse Valstijose, Jungtinėje 
Karalystėje, prie Šventojo Sosto 
Žūties memorialas Lietuvos ambasados 
Minske teritorijoje. 
Atminimo lenta kaip 1939-1940 m. 
vyriausybės atstovui Vilniuje prie dab. 
Vidaus reikalų ministerijos.  
Monografija. Rengia Lietuvos nacionalinis 
muziejus. 

5. Pranas 
Dovydaitis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1886 m. gruodžio 2 d. Runkiuose, 
Višakio Rūdos valsčius - 
1942 m. lapkričio 4 d. Sverdlovsko 
kalėjime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1938 m. Kauno „Aušros“ gimnazijoje - memorialinė 
lenta.  1993 metais atkurta.  
1987 m. Višakio Rūdoje - kryžius-paminklas.  
1990 m. Lietuvių katalikų mokslo akademija įsteigė jo 
vardo premiją.  
1993 m.  Kaune įsteigtas Prano Dovydaičio fondas 
studentijai remti.  
1995 m. pavadinta gatvė Kauno Žaliakalnyje. 
1995 m. išleistas pašto ženklas.  
1996 m. Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) 
bažnyčioje atidengtas paminklinis biustas. 
1996 m. Čekiškės bažnyčios šventoriuje - 
paminklinis kryžius. 
2002 m. Paprienių kaime (Kauno raj.), buvusioje Pr. 
Dovydaičio sodybos vietoje - paminklinis akmuo. 
Prano Dovydaičio vardas suteiktas gatvei Vilniuje. 
2002 m. Čekiškės vidurinei mokyklai suteiktas  Pr. 
Dovydaičio vardas. 

 6. Steponas 
Kairys 
 
 
 
 
 
 

1879 m. sausio 3 d. Užunvėžiai, 
Kurklių valsčius,Ukmergės apskritis –
1964 m.Brukline, Niujorkas 
1996.07.16 perlaidotas Kaune, 
Petrašiūnų kapinėse 
 
 
 
 

Vilniuje veikia Stepono Kairio fondas. 
1995 metais išleistas pašto ženklas. 
Stepono Kairio vardas suteiktas Anykščių rajono Kurklių 
vidurinei mokyklai. 
Stepono Kairio vardu pavadintos gatvės Vilniuje ir 
Kauno Aleksote. 
1996 m. Kauno Žaliakalnyje atidengtas jo biustas. 
1996 m. ant namo Kauno centre (K. Donelaičio g. 77) 
atidengta memorialinė lenta: 

Paminklinė lenta prie Utenos savivaldybės – 
kaip savivaldos Utenos krašte kūrėjui 
 
 
 
 
 
 
 

7. Petras Klimas 
 
 
 

1891 m. vasario 23 d. 
Kušliškiuose, Kalvarijos valsčius –
1969 m. sausio 16 d. Kaune 
 

1993 m. Aleksote jo vardu pavadinta gatvė. P. Klimo 
gatvės taip pat yra Vilniuje, Marijampolėje, Kalvarijoje. 
1998 m. prie namo Žaliakalnyje (J. Vaižganto g. 26) - 
memorialinė lenta.  

Aikštė ir bareljefas Kalvarijoje, 
Paminklinės lentos Lietuvos ambasadose 
Romoje ir Paryžiuje. 
Monografija. Rengia Lietuvos nacionalinis 
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Petro Klimo tėviškėje Kušliškių kaime pastatytas 
paminklinis akmuo. 
1999 m. išleistas pašto ženklas. 
1979 m. Bostone  ir 1989 m. Vilniuje išleista Petro 
Klimo „Iš mano prisiminimų“ 

muziejus. 
 
 
 

8. 
Donatas 
Malinauskas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1869 m. kovo 7 d. Latgalos 
Krėslaukyje, Latvija –
 1942 m. lapkričio 30 d. 
tremtyje, Bijske, Altajuje 
1993.06.14 perlaidotas Trakų raj. 
Onuškio bažnyčioje šventoriuje 
 
 
 
 
 
 
 

1999 m.  išleistas pašto ženklas. 
2013 m. Donato Malinausko vardu pavadinta Onuškio 
vidurinė mokykla. 
1993 m. perlaidojimas ir antkapinis paminklas Onuškyje. 
2007 m. kenotafas nužudytiems signatarams Rasų 
kapinėse. 
2010 m. D. Malinausko memorialinė lenta Vilniaus Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje. 
2012 m. įsteigta D. Malinausko kultūros premija. 
Vilniuje Donato Malinausko vardas suteiktas gatvei. 
1997 m. Raimundo Lopatos monografija 
„Nepriklausomybės akto signataras Donatas 
Malinauskas“. 

 9. Vladas 
Mironas 
 
 
 
 
 

1880 m. birželio 22 d. 
Kuodiškiuose, Panemunio 
valsčius, Rokiškio apskritis –
1953 m. vasario 17 d. Vladimire 
 
 
 
 

1996 metais išleistas pašto ženklas. 
Vlado Mirono vardas suteiktas Daugų gimnazijai. 
Vl.Mirono vardas suteiktas gatvėms Vilniuje bei 
Rokiškyje. 
2007 m. kenofatas nužudytiems signatarams Rasų 
kapinėse. 
2009 m. Vilmos Bukaitės monografiją 
„Nepriklausomybės akto signataras Vladas Mironas“. 

Memorialinė lenta Lietuvos generaliniame 
konsulate Sankt Peterburge (kaip 
besimokiusiam Peterburgo dvasinėje 
akademijoje). 
 
 
 
 

10. Stanislovas 
Narutavičius 
 

1862 m. rugsėjo 2 d. Telšiuose - 
1932 m. gruodžio 31 d. Kaune 
 

1995 m. Plungės savivaldybės iniciatyva pastatytas 
antkapinis paminklas.  
2002 m. išleistas pašto ženklas. 

Stanislovo ir Gabrieliaus Narutavičių aikštė 
Telšiuose, abiejų jų paminklai. 
 

11. 
Alfonsas 
Petrulis 
 
 
 
 
 

1873 m. rugpjūčio 4 d. 
Kateliškiuose, Čypėnų v. –
1928 m. birželio 28 d. 
Musninkuose, Ukmergės aps.  
 
 
 
 

Alfonso Petrulio vardas suteiktas Musninkų gimnazijai. 
1998 m. išleistas pašto ženklas. 
Alfonso Petrulio vardas suteiktas gatvei Vilniuje. 
2008 m. Paparčiuose kun. A. Petruliui pastatytas medinis 
paminklas. 
Paminklas A.Petruliui atidengtas Musninkų bažnyčios 
šventoriuje. 
2013 m. paminklinis akmuo prie Maišiagalos lietuvių 
mokyklos. 

Memorialinė lenta Lietuvos generaliniame 
konsulate Sankt Peterburge (kaip 
besimokiusiam Peterburgo dvasinėje 
akademijoje). 
 
 
 
 

12. Antanas 
Smetona 
 

1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnyje, 
Taujėnų v., Ukmergės aps. - 
1944 m. sausio 9 d. Klivlende  

1990 m. Kaune - A. Smetonos alėjos pavadinimas. 
1990 m. nepriklausomybės paminklo steloje, Vištytyje. 
1995 m. įsteigta metinė Prezidento A. Smetonos vardo 

Palaikų perlaidojimas iš Klivlendo į Lietuvą. 
Prieškarinių Antano Smetonos rinktinių 
raštų (4 tomų) pakartotinis išleidimas. 
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bakalauro ir magistro stipendija studentams. 
1996 m. Lietuvos prezidentūros kiemelyje pastatytas 
paminklas.  
2009 m. Kauno Kalniečių vidurinė mokykla pavadinta 
Antano Smetonos vardu. 
2002 m. išleistas pašto ženklas. 

Aleksandro Merkelio monografijos 
„Antanas Smetona“ (Niujorkas, 1966) 
pakartotinis išleidimas. 
 
 
 

13. Jonas 
Smilgevičius 
 
 
 
 

1870 m. vasario 12 d. 
 Šoniuose, Alsėdžių valsčius, Telšių 
apskritis –1942 m. rugsėjo 
27 d. Kaune 
Palaidotas Užvenčio dvaro koplyčioje, 
1998 m. perlaidotas Užvenčio 
kapinėse 

2000 m. išleistas pašto ženklas 
2012 m. VDU įsteigta Jono Smilgevičiaus stipendija. 
Jono Smilgevičiaus vardu pavadinta gatvė Kelmėje. 
Gimtos sodybos Šoniuose kieme pastatytas paminklas, 
prie namo pritvirtinta atminimo lenta. 
1998 m. Užvenčio kapinėse valstybės lėšomis pastatytas  
antkapinis paminklas. 

Monografija „Jonas Smilgevičius“ (autorius 
– prof. Stasys Vaitiekūnas). 
 
 
 
 
 

14. Justinas 
Staugaitis 
 
 
 
 
 

1866 m. lapkričio 14 d. 
Tupikuose, Žvirgždaičių 
valsčius, Šakių apskritis –
 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose 
Palaidotas Telšių katedros kriptoje. 
 
 
 

2001 m. išleistas pašto ženklas. 
Gatvė Naujojoje Vilnioje pavadinta Justino Staugaičio 
vardu. 
Justino Staugaičio gatvės taip pat yra Kaune, Šakiuose, 
Žvirgždaičiuose (Šakių raj.), Tupikuose (Šakių raj.).  
St. Vaitiekūno monografija Justinas Staugaitis. 
 
 

Memorialinė lenta Lietuvos generaliniame 
konsulate Sankt Peterburge (kaip 
besimokiusiam Peterburgo dvasinėje 
akademijoje). 
Paminklinė lenta prie Seinų kunigų 
seminarijos arba Lietuvos konsulate 
Seinuose. 
J.Staugaičio gatvė Telšiuose. 

15. Aleksandras 
Stulginskis 
 
 

1885 m. vasario 26 d. 
 Kutaliuose, Tauragės apskritis –
 1969 m. rugsėjo 22 d. Kaune 
Palaidotas Panemunės kapinėse. 

1996 m. paminklas Kauno prezidentūros sodelyje. 
1991 m. pastatytas paminklas Jokūbave. 
1994 m.  išleistas pašto ženklas. 
 

Reikalinga monografija.  
Gal atminimo lentos Vilniuje, Alytuje  
 
 

16. Jurgis Šaulys 
 
 
 
 

1879 m. gegužės 5 d. 
Balsėnuose, Švėkšnos v., Tauragės 
aps. – 1948 m. spalio 18 
d. Lugane, Šveicarija 
 

1989 m. Jurgio Šaulio gimtinėje pastatytas stogastulpis.  
Jurgio Šaulio vardas suteiktas Veiviržėnų gimnazijai. 
Veiviržėnuose ir Balsėnų kaime J. Šaulio vardu 
pavadintos gatvės. 
1996 m. pašto ženklas su J. Šaulio atvaizdu. 

Paminklinės lentos Lietuvos ambasadose 
Lenkijoje, Vokietijoje, Italijoje,  prie 
Šventojo sosto. 
Monografija apie Jurgį Šaulį. 
 

17. Kazimieras 
Steponas 
Šaulys 
 
 
 
 

1872 m. sausio 28 d. Stemplės, 
Švėkšnos v., Tauragės aps. – 1964 m. 
gegužės 9 d. Lugane 
palaidotas Romoje 
 
 
 
 

1994 m. stogastulpis Kazimiero Šaulio gimtinėje.  
1997 m. išleistas Lietuvos pašto ženklas. 
2011 m. Lugane, Šveicarijoje atidengta lenta Kazimiero 
Stepono Šaulio atminimui. 
 
 
 
 

Memorialinė lenta Lietuvos generaliniame 
konsulate Sankt Peterburge (kaip 
besimokiusiam Peterburgo dvasinėje 
akademijoje).  
Monografija, rengiama Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje.  
Pažymėti kapavietę Romoje Kazimiero 
kolegijos išpirkta koplyčia 

18. Jokūbas 
Šernas 

1888 m. birželio 14 d. 
 Jasiškiuose, Nemunėlio Radviliškio 

1998 m. išleistas pašto ženklas. 
 

Monografija.  
Pavadinti gatvę  Klaipėdoje 
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v., Biržų aps. –1926 m. liepos 
31 d. Kaune 
Palaidotas Nemunėlio Radviliškio 
kapinaitėse 

 
 
 
 

 
 
 
 

19. Jonas 
Vailokaitis 
 
 
 
 

1886 m. birželio 25 d. 
Pikžirniuose, Sintautų v., Šakių 
apskritis – 1944 m. gruodžio 
16 d. Blankenburge, Vokietija 
2007 m. perlaidotas Paštuvos 
kapinėse, Kauno raj. 
 

2000 m. išleistas pašto ženklas. 
Jono Vailokaičio vardu pavadinta gatvė Šakiuose. 
2011m. V. Terlecko monografija Jonas Vailokaitis 
 
 
 
 

Paminklas broliams Jonui ir Juozui 
Vailokaičiams Vilniuje. 
Gal gatvė Kaune. 
Gal atminimo lentos Vilniuje, 
Marijampolėje. 
 
 

20. Jonas Vileišis 
 
 
 
 

1872 m. sausio 3 d. Mediniuose, 
dab. Pasvalio raj. –1942 m. birželio 
1 d. Kaune 
 
 
 

Kaune įsteigtas Kauno burmistro Jono Vileišio medalis. 
1993 m. išleistas pašto ženklas. 
2011 m. memorialinė lenta Jonui Vileišiui atminti ant 
namo V. Putvinskio g. 68, Kaune. 
2009 m. Lietuvos savivaldybių asociacija įsteigė Jono 
Vileišio premiją. 

Paminklas Petrui, Antanui ir Jonui 
Vileišiams – Vilniaus T.Kosciuškos skvere. 
Rasų kapinių takų ir prieigų prie Jono 
Basanavičiaus kapo ir Vileišių mauzoliejaus 
sutvarkymas bei apšvietimas. 
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