
LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ BENDRIJA „KOLYMA“ 

B u v u s i o  p o l i t i n i o  k a l i n i o  a n k e t a  

JEI  NEGALITE PRISIMINTI  TIKSLIAI ,  PARAŠ YKITE BENT APYTIKSLIAI  –  K IEK ATSIMENATE.  

KO NEGALITE PRIS IMINTI  VISAI  –  PALIKITE NEUŢPILDYTĄ.  

JEI  NETELPA Į  EILUTĘ,  RAŠYKITE IR KITOJE LAPO PUSĖJE,  NURODYDAMI PUNKTO NUMERĮ.  

1. Pavardė, vardas _____________________________________________________________________ 

2. Anksčiau turėtos pavardės ar vardai _____________________________________________________ 

3. Gimė 19___ m. ___ mėn. ___ d., kur: ____________________________________________________ 

4. Mirė ______ m. ___ mėn. ___ d., kur: ___________________________________________________ 

5. Dabartinis adresas (jei miręs – palaidojimo vieta) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Telefono nr. _____________________  artimųjų tel. nr.  _____________________________________ 

7. Kokį mokslą baigė iki suėmimo  ________________________________________________________ 

8. Nuolatinė gyv. vieta suėmimo metu  _____________________________________________________ 

9. Jei partizanavo – apygarda ir būrys, slapyvardis ____________________________________________ 

10. Suimta(s) 19___ m. ___ mėn. ___ d., kur: _________________________________________________ 

11. 19___ m. ___ mėn. ___ d. Kar.Trib./Ypat.Pasit./Aukšč.Teis. (nereikalingus išbraukti) skyrė ____ metų 

lagerio ir ___ metų teisių atėmimo.   Jei vėliau skyrė dar kartą: 19___ m. ___ mėn. ___ d. 

Kar.Trib./Ypat.Pasit./Aukšč.Teis. skyrė ____ metų lagerio ir ____ metų teisių atėmimo.  

12. Kokiuose lageriuose buvo iki Kolymos ___________________________________________________ 

13. Per kokį persiuntimo punktą buvo etapuojamas į „Dalstroj“ lagerius (Berlagą, Sevvostlagą, USVITLą):  

 Nachodka,  Vanino,  Ust-Kut (Osetrovo),  Tynda,  kt.:  ______________________________ 

14. Jūra etapuotas 19___ m. ___ mėn. iš ______________ į _____________ laivu  ___________________ 

15. Kokiuose lageriuose buvo Kolymoje, Čiukčijoje, Jakutijoje ___________________________________ 

16. Kokiuose lageriuose buvo po Kolymos (jei buvo) ___________________________________________ 

17. Berlago kalinio numeris _____________________ 

18. Paleistas iš _______________________ lagerio 19___ m. ___ mėn. ___ d., kokiu pagrindu (užskaitos, 

komisija ir pan.) _____________________________________________________________________ 

19. Vietovės, kuriose gyveno tremtyje po lagerio, kuo dirbo (jei iškart grįţo į Lietuvą, taip ir parašyti) _________ 

___________________________________________________________________________________ 

20. Kokį mokslą ir kur baigė po lagerio ______________________________________________________ 

21. Jei gyvenant tremtyje Kolymoje ten atvyko giminės iš Lietuvos ar kokių nors tremties vietų – kas 

atvyko (įskaitant vaikus), kada atvyko, iš kur atvyko ________________________________________ 

22. Kada atgavo teises (gavo pasą): 19___m. ___mėn. ___d., kur: _________________________________ 

23. Į Lietuvą grįžo 19___ m. ___ mėn. ir apsigyveno (kur?)  _____________________________________ 

24. Kur ir kada vedė (ištekėjo) _____________________________________________________________ 

25. Sutuoktinis _________________________________________________________________________ 

26. Vaikai (vardai, kur ir kada gimė) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Anketos užpildymo data ________________________ Parašas  ______________________________ 

Jei pildo ir pasirašo kitas asmuo – jo vardas ir pavardė ________________________________________ 
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