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Þemaitija pirmaisiais
atkurtos
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Lietuvos
deðimtmeèiais:
SKUODO VALSÈIUS
Þ I V I L Ë SIMUTYTË

1918 m. atkûrus Lietuvos valstybingumà buvo imtasi keisti vidaus politikà, stengtasi pritaikyti senuosius ástatymus pakitusioms
sàlygoms. Vieni ið pirmøjø valstybës kûrimo ir stiprinimo darbø buvo: valdþios perëmimas ið vokieèiø1, administracijos aparato formavimas, vietos savivaldybiø kûrimas. Tuo laikotarpiu pradëta kurti
naujus valsèius, formuoti apskritis. Buvo steigiamos ir institucijos,
kurios turëjo koordinuoti visus ðiuos procesus. 1920 m. ákurtas
savivaldybiø ir darbo socialinës apsaugos departamentas, kuriam
buvo pavesta rûpintis vietos savivaldybiø veikla, organizuoti vieðuosius darbus.2 Jam tarpukario laikotarpiu buvo pavaldþios visos
vietos savivaldos, tarp jø ir Skuodo valsèius.

Skuodo valsèius istoriniuose ðaltiniuose minimas nuo XVI a.
pabaigos. Lietuvai atsidûrus Rusijos imperijos sudëtyje, Skuodas
tapo valsèiaus centru. Po Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo
1918 m. jis buvo Kretingos apskrities Skuodo valsèiaus centras.
Valsèiaus valdyboje dirbæ þmonës rûpinosi svarbiausiais Skuodo
miesto ir valsèiaus reikalais.

SKUODO VALSÈIUS TARPUKARIU: VALSÈIAUS
ÁKÛRIMAS IR ÞEMËS MOKESÈIAI
1919 m. liepos 1 d. Lietuvos Vyriausybë priëmë apskrièiø sienø
ir jø centrø ástatymà, kuriuo Skuodas buvo patvirtintas Kretingos
apskrities Skuodo valsèiaus administraciniu centru (toks jo statusas buvo visà tarpukario laikotarpá)3. Á Kretingos apskrities sudëtá
taip pat áëjo Andriejavo, Darbënø, Gargþdø, Kartenos, Kretingos,
Kuliø, Palangos, Plateliø, Salantø, Mosëdþio, Maþeikiø valsèiai bei
Kretingos miesto savivaldybë. Skuodo valsèius, kuriam priklausë
20 237 ha teritorija, savo dydþiu buvo maþesnis uþ tos paèios apskrities Mosëdþio, Plateliø, Darbënø, Kulø ir Kartenos valsèius, o
gyventojø tankumas Skuodo valsèiuje buvo didesnis, negu paminëtuose kituose valsèiuose4. Skuodo miestas atskiros savivaldybës neturëjo, todël jo reikalai buvo tvarkomi valsèiaus valdyboje.5
Tuo laikotarpiu teisæ á savivaldà galëjo turëti miestai, kuriuose buvo
3 000 ir daugiau gyventojø. 1923 m. duomenimis Skuode gyveno
3 614 gyventojø, taèiau miestui atskiros savivaldos nebuvo suteikta. Ðià temà straipsnyje „Skuodas burþuazijos valdymo metais“ yra
analizavæs S. Gutautas. Jo teigimu, tai, kad miestas neturëjo atskiros savivaldos, buvo viena ið svarbiausiø prieþasèiø, kodël jis XX a.
4 deð. po truputá pradëjo merdëti.6
Skuodo valsèiui priklausë Skuodo miestas ir aplinkui já esantys
kaimeliai. Vykdant þemës ûkio reformà buvo iðparceliuoti valsèiaus teritorijoje esantys dvarai. Dvarø teritorijose susikûrë nauji kaimai, kurie buvo priskirti valsèiui. Ðarkës dvaro teritorijoje susikûrë
Daujotø kaimas, dalis dvaro þemiø buvo prijungta prie Uþluobës

Skuodo gimnazijos ðventë 1935 m. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið Rymantës Ðmaiþienës archyvo
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Ið kairës: Skuodo Romos katalikø Ðvè. Trejybës baþnyèia apie 1930-uosius metus; Skuodo turgus XX a. pirmoje pusëje. Fotografai neþinomi.
Nuotraukos ið Ginto Andriekaus archyvo

kaimo.7 Tiek Skuodo miestui, tiek ir valsèiaus kaimams daþnai
buvo taikomi tie patys ástatymai. Dël ðios prieþasties valsèiuje
1933 m. buvo kilæ neramumø. Pagal þemës ûkio ministerijos nutarimà vietovës, nutolusios nuo miesteliø, kuriuose buvo 3 000 ir
daugiau gyventojø, iki 3 km atstumu, buvo priskiriamos miesto
zonai, o joje gyvenæ þemës savininkai uþ þemæ turëjo mokëti tokius
pat mokesèius, kaip ir miesto gyventojai. Þymiai maþesni
mokesèiai buvo taikomi kitø (labiau nuo miesto nutolusiø) kaimø
þemiø savininkams.8
Ano meto Skuodo valsèiaus tarybos dokumentuose paþymëta,
kad arèiau Skuodo miesto esantys ûkiai yra apdëti didesniais mokesèiais, nors jø produkcija yra superkama ta paèia kaina, kaip ir ta,
kuri iðauginta toliau nuo miesto nutolusiuose kaimuose, kur gyventojai moka maþesnius mokesèius9. Skuodo valsèiaus tarybos 1933 m.
lapkrièio 11 d. priimto nutarimo protokole raðoma: „Toks mokesèiais apsunkinimas skaudþiai atsiliepë á pastarøjø ûkio bûklæ ir ûkio
këlimà. Be to toks þemës rûðies pakëlimas prie didmiesèiø, tai gal ir
bûtø teisingas, bet prie tokiø miesteliø kaip Skuodas, kur jokio skirtumo nëra nuo kaimo, tai visai nepakeliamas.“ Tais metais Skuodo
valsèiaus taryba vienbalsiai nutarë praðyti Kretingos apskrities

valdybos atkreipti Vyriausybës dëmesá á ðià problemà ir tarpininkauti, kad þemës rûðiavimo atþvilgiu taikoma miesto zona prie maþesniøjø miesteliø bûtø panaikinta ir þemë bûtø iðrûðiuota ið jos
sudëties.10 Praðymas buvo nusiøstas Kretingos apskrities valdybai. Ði praðymà turëjo nusiøsti Savivaldybiø departamentui, o jis –
perduoti Þemës ûkio ministerijai. Neilgai trukus buvo gautas atsakymas. Jame Þemës ûkio ministerija nurodë, kad esama tvarka
galioja visoje Lietuvoje ir kad ministerija negali tenkinti Skuodo
valsèiaus praðymo, t. y. negali pakeisti mokesèius tik ðiam valsèiui. Jei taip bûtø padaryta, panaðiø praðymø atsirastø daugiau.11
Taigi, nors valsèiams tarpukario laikotarpiu ir buvo suteikta savivalda, jie privalëjo vadovautis Savivaldybiø departamento priimtais ástatymais. Þemës skirstymo klausimas buvo vienas ið svarbesniø, kuriuos Skuodo valsèiaus sprendë XX a. 4 deðimtmetyje.
1938 m. Skuodo valsèiaus taryba gavo kolektyviná miestelio
gyventojø skundà dël per brangios elektros. Apie tai buvo raðoma
Klaipëdos kraðto dienraðtyje „Vakarai“. Skunde skuodiðkiai praðë

1934 m. sausio 19 d. Þemës ûkio ministerijos Þemës ûkio departamento
raðtas Vidaus reikalø ministerijos Savivaldybiø departamentui 4 5

Kretingos apskrities valdybos raðtas Vidaus reikalø ministerijos
Savivaldybiø departamentui46

(Nukelta á 20 p.)
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Straipsnyje taip pat minima, kad Skuodo valsèiaus savivaldybë jau
1933 m. tuo klausimu kreipësi á minëtà ministerijà, taèiau á praðymà nebuvo reaguota.13 Valsèiaus savivaldybë ðiuo atveju galëjo tik
bûti tarpininkë tarp aukðtesniø institucijø ir gyventojø. Savivaldybë
daugiausiai sprendë su ðvietimu, sveikatos apsauga, beturèiø ðelpimu, susisiekimu bei prieðgaisrine sauga susijusius klausimus.

SVEIKATOS APSAUGA IR BETURÈIØ ÐELPIMAS

Kanauninkas
Pranciðkus Þadeikis
(1869–1933).
Fotografas neþinomas.
Nuotrauka ið Skuodo
rajono savivaldybës
vieðosios bibliotekos
archyvo

(Atkelta ið 19 p.)
ne tik sumaþinti elektros energijos, naudojamos apðvietimui ir radijui, kainà, bet ir teikti jà ðvenèiø dienomis. Valsèiaus tarybos
posëdyje buvo nutarta kreiptis á elektros stoties savininkà. Buvo
planuojama tuo atveju, jei stoties savininkas nepatenkintø valsèiaus gyventojø praðymo, kreiptis á Vidaus reikalø ministerijà.12

Viena ið savivaldybiø kuruojamø veiklos srièiø buvo sveikatos
apsauga.
Ilgà laikà Skuode nebuvo ambulatorijos (ji mieste ásteigta
1930 m.). Ið pradþiø ji dirbdavo tik 2 dienas per savaitæ, uþ patarnavimus buvo imamas mokestis.14 Savivaldybiø departamento leistame laikraðtyje „Savivaldybë“ raðoma, kad 1933 m. Skuode dirbo
trys medicinos gydytojai, viena akuðerë, vienas veterinarijos gydytojas bei vienas felèeris.15 Tame paèiame straipsnyje uþsimenama, kad vienam gydytojo padëjëjui valsèius duoda kurà, butà bei
sumoka uþ elektrà („duoda ðviesà“). Uþ tai gydytojo padëjëjas privalëdavo tvarkyti valsèiaus ambulatorijos reikalus bei priiminëti
beturèius ligonius, ligoniø kasos nustatytomis sàlygomis. Uþ beturèiø gydymà apmokëdavo savivaldybë. Straipsnyje taip pat minima, kad pagal susitarimà vaistinës taikydavo 30 proc. nuolaidà
tiems vaistams, kuriuos ambulatorijos skirdavo beturèiø gydymui.16
Sunkiau sergantys gyventojai ir tie, kuriems buvo reikalingas specialaus gydymas, valsèiaus lëðomis bûdavo siunèiami á specialias
ligonines. Teigiama, kad tai viena ið prieþasèiø, kodël Skuodo valsèius aptariamuoju laikotarpiu turëjo skolø.
Kasmet valsèiaus sàmatoje beturèiams gydyti buvo skiriama ne
maþiau kaip 3 000 litø. Straipsnyje teigiama, kad ðios sumos nepakakdavo, iðlaidos siekdavo iki 5 000 litø, o kai kuriais atvejais net

Skuodas XX a. I pusëje. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið Ginto Andriekaus archyvo
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10 000 litø per metus.17 Kretingos apskrities
valsèiø savivaldybiø 1930 m. pajamø apyskaitos santraukoje yra paþymëta, kad Skuodo ambulatorijos pajamos sudarë tik 100 litø.18 Tai rodo, kad didþioji dalis ambulatorijos iðlaidø buvo padengiama ið valsèiuje surinktø ávairiø mokesèiø.
1938 m. Skuodo mieste pradëjo veikti
sveikatos punktas. Jis dirbdavo daugiau dienø per savaitæ negu ambulatorija ir po keturias valandas per parà. Uþ vizità ligoniai mokëdavo po 4 litus. Tuo laikotarpiu Skuode ið
viso dirbo 4 gydytojai (vienas jø buvo stomatologas).19
Minëtame straipsnyje raðoma ir apie
Skuodo miesto artezinius ðulinius. Tuo laikotarpiu mieste veikë keturi arteziniai ðuliniai. Du ið jø priklausë privatiems asmenims,
vienas – mieste veikusiai pieninei, kitas – savivaldybei. Savivaldybei priklausæs ðulinys
buvo Gedimino gatvëje. Visuomenë juo galëjo naudotis laisvai, kaip ir kitais trimis ðuliniais.20
Sveikatos srièiai buvo priskiriamos ir pirtys, kuriø mieste veikë dvi. Viena pirtis priklausë þydams, kita buvo privati, o jos
savininkas buvo lietuvis. Raðoma, jog abi pirtys yra árengtos netinkamai, sanitarijos reikalavimø nepaisoma21.
Mieste veikë Ðv. Vincento Paulio draugijos globojama seneliø prieglauda, kurià valsèiaus savivaldybë ðelpë kuru ir kitais bûdais.
Yra iðlikæ duomenø, kad ði draugija planavo
Skuode pastatyti naujà seneliø prieglaudà.
Ðiam pastatui jau buvo padëti pamatai. Planuota, kad seneliø prieglauda bus labai didelë ir moderni. Namas turëjo bûti trijø aukðtø ir su visais patogumais. Prie minëto pastato statybos planavo prisidëti Skuodo savivaldybë – tam reikalui valsèiaus biudþete
buvo numatyta piniginë paðalpa. Taèiau, pristigus lëðø, darbai buvo pristabdyti22.
Straipsnyje teigiama, kad Skuodo valsèiaus savivaldybei gana daug teko ðelpti ir
pavienius neturtingus þmones, jiems atsidûrus sunkioje finansinëje padëtyje, susirgus bei atsitikus ypatingoms nelaimëms.23
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Kretingos apskrities valsèiø savivaldybiø 1930 m. pajamø apyskaitø santrauka. Skuodo valsèiaus
pajamos ir iðlaidos 4 4

kams valsèiaus savivaldybë kasmet skirdavo paramà – iki 1200 litø. Uþ tuos pinigus
buvo perkamos mokyklai reikalingos priemonës. Publikacijoje paþymëta, kad apskrities valdyba taip pat skirdavo ðiokià tokià
paramà (1932 m. – 800 litø). Straipsnyje
raðoma, kad pradþios mokykloms iðlaikyti
savivaldybë kasmet iðleisdavo iki 22 tûkst.
litø25. Kretingos apskrities valdybos valsèiø savivaldybiø 1930 m. pajamø-iðlaidø
apyskaitø aiðkinamajame raðte paþymë-

ta, kad „Kitoms natûralinëms pareigoms
atsipirkti Skuodo valsèiaus savivaldybë gavo 4.731,62 Lt. Ðios lëðos skirtos pradþios
mokykloms kurui malkoms sukirsti miðke ir paskui suveþus suskaldyti. Tà darbà
turi atlikti natûros bûdu, bet kadangi to nenori patys pilieèiai daryti, yra imamas tam
tikras mokestis, o tas malkas valsèiaus savivaldybë savo lëðomis sukerta.“26 Taigi, ap(Nukelta á 22 p.)

ÐVIETIMAS
Tarpukariu Skuodo mieste veikë keletas
mokyklø. 1933 m. èia buvo 4 pradþios mokyklos (lietuviø, þydø, latviø bei privati vokieèiø) ir dvi vidurinës mokyklos (lietuviø
ir þydø)24. Lietuviø ir latviø pradþios mokyklos buvo ákurtos savivaldybei priklausiusiose patalpose. „Savivaldybëje“ teigiama, kad
pradþios mokyklas lankantiems beturèiø vai-

Skuodiðkiai miesto centre apie 1930-uosius metus. Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið Rymantës
Ðmaiþienës archyvo
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(Atkelta ið 21 p.)
skrities valdyba tik ið dalies prisidëdavo prie mokyklø iðlaikymo.
Likusià dalá privalëdavo padengti pati savivaldybë.
Skuode veikusi lietuviø vidurinë mokykla taip pat buvo iðlaikoma
ið miesto valdþios skiriamø lëðø. Þydø vidurinë mokykla buvo remiama þydø draugijos „Ezro“27. Vidurinei mokyklai iðlaikyti 1925 m.
valstybë skyrë 50 406 litø.
XX a. 3 deðimtmeèio pabaigoje Skuodo valsèiuje veikë 13 mokyklø: 11 lietuviðkø, 1 þydø ir 1 latviø. Miestelyje taip pat buvo
vokieèiø pradþios mokykla. Jos Ðvietimo ministerija neðelpë28.
1918 m. sumanyta Skuodo mieste ásteigti gimnazijà. Tø paèiø
metø geguþës 25 d. ávyko pirmasis pasitarimas dël gimnazijos steigimo. Pasitarimo metu paþymëta, kad ji galëtø veikti didikø Sapiegø
dvaro pastatuose. Tada buvo nutarta kreiptis á draugijos „Saulë“
pirmininkà P. Dovydaitá, kad ðis pasirûpintø, jog ið vokieèiø bûtø gautas leidimas steigti gimnazijà ir paskirti jai mokytojus. Gimnazijai
ákurti planuota naudoti miestelënø paaukotas lëðas. Buvo sudarytas ir komitetas lëðoms rinkti.29
Ði iniciatyva tokio valdþios pritarimo, kaip jos buvo tikëtasi, nesulaukë. Tada vokieèiø valdininkai ir tuometinis Skuodo virðaitis Skuodo gimnazijos ásteigimo iniciatoriams patarë kreiptis á vokieèiø valdþià ir pabandyti ið jos gauti leidimà steigti gimnazijà. Birþelio 2 d.
pagrindinis progimnazijos iniciatorius Pranciðkus Þadeikis kreipësi á
Sedos apskrities virðininkà ir, nieko nelaukdamas, pradëjo ieðkoti
mokytojø. Gimnazijos direktorës pareigos buvo pasiûlytos Skuodo
rajone kurá laikà gyvenusiai ir dirbusiai þymiai Lietuvos raðytojai Marijai Peèkauskaitei-Ðatrijos Raganai, taèiau ji ðio pasiûlymo nepriëmë.
Skuodo gimnazijos direktoriumi tapo tuomet dar studentu buvæs
Juozapas Þukas30. Gimnazijos steigëjø komitetas nutarë mokytojams
uþ darbà mokëti po 170 rubliø per mënesá. Vienam ið mokytojø (B. Jonynui) uþ papildomai atliekamà raðtininko darbà prie atlyginimo dar
bûdavo pridedama po 10 rubliø. Gimnazistai turëdavo mokëti 100
rubliø metiná mokestá.
Skuodo penkiø klasiø progimnazija pradëjo veikti 1918 m. lapkrièio 9 dienà. Vëlesniais metais buvo ásteigta dar ir ðeðta gimnazijos klasë, o nuo 1938 m. atidaryta pilna gimnazija, kuri 1939 m.
iðleido pirmàjà abiturientø laidà. 1938 m. iðkilo naujas Skuodo gimnazijos pastatas (dabar jame veikia Skuodo Pranciðkaus Þadeikio
gimnazija)31.
Valsèiaus valdyba rûpinosi ir suaugusiøjø ðvietimu. 1928 m.
mieste buvo ákurta Simano (Simono) Daukanto draugija, o jos iniciatyva – knygynas ir skaitykla, kuriai patalpø buvo surasta savivaldybës pastate32. Kai S. Daukanto draugija nutraukë savo veiklà,
knygynas buvo perduotas Ðauliø sàjungai su sàlyga, kad ði leis visuomenei laisvai naudotis knygyno ir skaityklos paslaugomis.
Tuo laikotarpiu Skuodo valsèiaus ðauliai savo salæ ásirengë buvusiame savivaldybës sandëlyje. Èia vykdavo jø koncertai, spektakliai,
ávairûs kiti renginiai33.
1933 m. prie pradþios mokyklos veikë þemës ûkio klasë, o prie
vidurinës mokyklos buvo ákurtas Jono Basanavièiaus liaudies universitetas suaugusiesiems34.

PRIEÐGAISRINË SAUGA IR SUSISIEKIMAS
1924 m. Kaune buvo ákurta Lietuvos gaisrininkø draugijø sàjunga. Jos misija buvo vienyti visas Lietuvos ugniagesiø organizacijas, koordinuoti ir tobulinti jø veiklà, ðviesti visuomenæ ir teikti jai

Virðuje – ðventës dalyviai tarpukario
metais Skuodo miesto aikðtëje.
Fotografas neþinomas. Nuotrauka ið
Rymantës Ðmaiþienës archyvo.
Deðinëje – Lietuvos ugniagesiø
organizacijø sàjungos nario
tarpukario metø þenklelis.

Skuodo Ðauliø sàjungos salë tarpukario metais. Fotografas neþinomas.
Nuotrauka ið Ginto Andriekaus archyvo

paramà.35 Organizacijai priklausë miestuose ásikûrusios savanoriø
gaisrininkø draugijos. Skuode XX a. 3 deðimtmetyje taip pat veikë
Skuodo savanoriø ugniagesiø draugija. Jai galëjo priklausyti vyresni negu 17 metø amþiaus asmenys – tiek vyrai, tiek ir moterys.36 Á jà
nebuvo priimami armijoje tarnaujantys asmenys ir tie, kuriø pilietinës teisës apribotos teismo nutarimu.
Pagrindinis Skuode veikusios gaisrininkø draugijos tikslas buvo
organizuoti kovà su ugnimi Skuodo mieste, jo priemiesèiuose ir apylinkëse, nutolusiose ne daugiau kaip 7 kilometrus. Tam, kad tuo
bûtø galima tinkamai uþsiimti, valsèiaus ir miesto valdybos buvo
papraðyta laikyti atskirà kaminkrëèiø skyriø, kuriam priklausantys
darbuotojai uþ tam tikrà atlyginimà valytø kaminus ir dûmtraukius
valdþios ir privaèiuose trobesiuose37.
Kiekviena savanoriø gaisrininkø draugija, stodama á Lietuvos gais-
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rininkø draugijos sàjungà, privalëdavo susimokëti nario mokestá.
Ið sàjungos susiraðinëjimo su Skuodo gaisrininkø draugija dël ástojimo á sàjungà matosi, kad Skuodo draugija nemokëjo minëto mokesèio. Dël ðios prieþasties Skuodo savanoriø ugniagesiø draugija
1933 m. rugpjûèio mënesá buvo iðbraukta ið Lietuvos gaisrininkø
draugijø sàjungos38.
1930 m. veikloms, kurios turëjo padëti iðvengti gaisrø, ir gaisrø
nuotoliams padengti, Kretingos apskrities valdyba skyrë 234,15 litø39. Tuo laikotarpiu prieðgaisrine sauga ir gaisrø gesinimu Skuode
pradëjo rûpintis Ðauliø ugniagesiø komanda, kurià sudarë 30 þmoniø. Valsèiaus savivaldybë ugniagesybos árankiams ásigyti kasmet
skirdavo po 2000–2500 litø40.
Valsèiaus valdyba taip pat buvo atsakinga ir uþ valsèiaus keliø
tvarkymà. 1930 m. iðlaidos tiltams ir keliø átvarams taisyti sudarë
3960 litø, o vieðkeliø ir paprastø keliø tvarkymas savivaldybei atsiëjo 2310 litø.41 1933 m. leidinyje „Savivaldybë“ raðoma, kad ðiame
valsèiuje keliai vis dar labai blogi, nors, lyginant su tuo, kas buvo
prieð keletà metø, paþangos pasiekta42.
Skuodas tuo laikotarpiu buvo pasienio miestelis, tranzitinë stotelë pakeliui á Latvijà. Skuodiðkiai aktyviai prekiavo su latviais ir su
Klaipëda. Situacija pasikeitë nutiesus geleþinkelio linijà Telðiai–
Plungë–Kretinga. Toks marðrutas ið dalies sumaþino Skuodo prekybinius ryðius su minëtais miestais. Tada dalis iki to laiko Skuode
veikusiø prekybos ámoniø persikëlë á Telðius bei Plungæ43.
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