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Tai bene vienintelis leidinys, skirtas vien savivaldybës veiklai apþvelgti. Iki ðiol tarpukario Lietuvos
savivaldybiø organizaciniai aspektai ir veikla daþniausiai bûdavo aptariami kraðto monografijose, ypaè
iðpopuliarëjusiose pastaraisiais metais. Tiesa, prieðkario Lietuvoje buvo iðleistos knygelës apie Vilkavið
kio miesto ir Panevëþio apskrities savivaldybiø veiklà1 . Taèiau tai buvo proginiai leidiniai, kuriuose tik
iðvardyti svarbiausi savivaldybiø darbai ir laimëjimai.
G. Kilikevièienë parengë knygos tekstà remdamasi gausiais ðaltiniais, kruopðèiai iðstudijavusi Jo
niðkio miesto savivaldybës protokolus ir kitus dokumentus, saugomus Lietuvos centriniame valstybës
archyve, Joniðkio miesto savivaldybës fonde (F. 1626).
Trumpai paminëjusi Joniðkio miesto savivaldybës ákûrimo faktà 1933 metais, kiek iðsamiau aptarusi
2-jø kadencijø miesto tarybos narius bei savivaldybës tarnautojus (p. 11–16) ir Joniðkio miesto bûklæ
(p. 17–25), kituose skyreliuose autorë raðo apie ávairias savivaldybës veiklos sritis. Pirmiausia nurodo
ma, koká turtà valdë savivaldybë, kaip jis buvo perimtas ið valsèiaus savivaldybës, smulkiai apraðoma
ûkininkø ir savivaldybës byla dël þemës sklypø, beje, pasibaigusi savivaldybës nenaudai (p. 30–34),
pateikiama savivaldybës ámoniø – elektrinës (p. 35–40) ir skerdyklos (p. 40–41) – veiklos apþvalga ir
specifika. Be ðio turto Joniðkio miesto savivaldybei priklausë turgavietë, areðto namai, apie kuriuos
autorë taip pat pateikia ádomiø duomenø. Viena pagrindiniø savivaldybiø veiklos srièiø buvo parama
ðvietimui. Valsèiø savivaldybës privalëjo nuomoti pradþios mokykø patalpas, jas remontuoti, skirti lëðø
smulkioms iðlaidoms, aprûpinti mokytojus butu, kuru ir pan. G. Kilikevièienë ðiai savivaldybës veiklos
srièiai skiria taip pat daug dëmesio (p. 47–60). Kadangi Joniðkio mieste nebuvo pastato, kur galëtø
tilpti visos klasës, savivaldybë nuomavo keletà namø ávairiose miesto vietose. Knygoje iðsamiai apra
ðomi naujos pradþios mokyklos statybos rûpesèiai ir eiga. 1936 metais joniðkieèiai jau galëjo dþiaugtis
modernia pradþios mokykla. Kiek maþesnis knygos skyrelis „Sveikatos apsauga” (p. 60–61), kuriame
raðoma, kaip savivaldybë apmokëdavo beturèiø gydymà, kiek kainavo akuðerijos punkto iðlaikymas ir
pan. Raðydama apie savivaldybës dëmesá socialiai remtiniesiems (p. 61–66), G. Kilikevièienë pamini se
neliø prieglaudos iðlaikymo rûpesèius, savivaldybës ir Ðv. Vincento ir Paulo draugijos bendradarbiavimà
ðioje srityje, pateikia statistiniø duomenø apie remtinas ðeimas, bedarbius. Kituose knygos skyreliuose
(„Miesto tvarkymo darbai”, p. 66–67; „Statyba”, p. 68–69; „Keliø ir gatviø tvarkymas”, p.69–72) ryðkëja

vietos valdþios dëmesys miesto ûkiui. Atskirame skyrelyje mozaikiðkai pateikta ir kita savivaldybës veikla
(p. 74–82). Vietos valdþia sprendë ávairiausias gyventojø problemas – stengësi reguliuoti veþikø darbà,
sumaþinti malkø kainas miesto gyventojams, kiek leido sàlygos, rëmë ávairias visuomenines draugijas ir
organizacijas ir t. t. Beje, savivaldybë sugebëdavo rasti lëðø (vienkartiniø paðalpø) ir ne tik savo miesto
reikalams. Ji rëmë „Vilniui vaduoti sàjungà”, skyrë pinigø Prisikëlimo baþnyèios Kaune statybai, 1936
m. suðelpë nuo potvynio nukentëjusius Kauno gyventojus ir pan.
Taèiau savivaldybës finansinë padëtis buvo sunki. Gaunamø pajamø neuþtekdavo ir svarbesniesiems
darbams lëðø tekdavo skolintis ið Valstybës skolinamosios kasos bei Joniðkëlio liaudies banko (skyre
lis „Finansai”, p. 83–86). Lentelëse pateikiama duomenø apie Joniðkio miesto savivaldybës iðlaidas ir
pajamas, lyginami pirmøjø ir paskutiniøjø metø biudþetai.
Knygà G. Kilikevièienë baigia sovietø okupacija. Ji meistriðkai atskleidþia, kaip pamaþu buvo uþge
sinta septynerius metus gyvavusios miesto savivaldybës veikla. 1940 m. birþelio 27 d. „uþ netinkamà
pareigø ëjimà” buvo atleistas burmistras Antanas Gedvilas. Naujasis burmistras Pranas Brijûnas spalio
mënesá ið pareigø atleido savivaldybës pasiuntiná ir policininkà (vël be motyvacijos). Visus reikalus tvar
kë naujasis burmistras, tarybos posëdþiai nebuvo ðaukiami.
G. Kilikevièienës tekstui bûdingi keli ypatumai. Knygoje gausu faktø: datø, skaièiø, pavardþiø. Tai
galbût vargina, taèiau sukuria labai iðsamø Joniðkio ekonominio, ûkinio gyvenimo vaizdà. Kiekviename
skyriuje – ar aptardama savivaldybës ámones, ar kalbëdama apie pradþios mokyklas, ar apie prieglau
dà – autorë pateikia duomenø arba bent trumputæ informacijà apie ten dirbusius þmones: ir apie tur
gaus mokesèiø rinkëjus (p. 43), ir apie areðto namø tarnautojus (p. 45) ir kt. Taigi ði knyga turëtø bûti
ádomi Joniðkio kraðto þmonëms. Galima numanyti, kad ne vienas skaitytojas ras joje savo paþástamø,
giminiø, seneliø ar proseneliø pavardþiø. Daugiausia duomenø pateikiama apie miesto tarybos narius
ir savivaldybës tarnautojus (trumpa informacijà apie jø amþiø, iðsilavinimà, turtà).
Knygoje gausu buities, kasdienio gyvenimo detaliø, leidþianèiø geriau ásivaizduoti to meto Joniðkio
kolorità. Skaitytojas suþinos, kaip atrodë namo numeriø lentelës (p. 19), kas sudarë pradþios mokyklos
inventoriø (p. 54). Taèiau tuo neapsiribojama – suþinome, jog tëvø komitetas praðë savivaldybës átai
syti suoluose nuolatines raðalines, „nes raðalas, vaikams já neðiojantis, daþnai iðsiliedavo, sutepdavo
grindis, suolus, rûbus” (p. 55). G. Kilikevièienë sausus skaièius papildo konkretesne informacija. Antai
kalbëdama apie seneliø prieglaudà, ji neapsiriboja vien statistikos duomenimis, kiek lëðø buvo skiriama
prieglaudai iðlaikyti (pvz., 1939 metais – 8 035 Lt), bet ir nurodo, koks buvo dienos davinys vienam
prieglaudos gyventojui (8 lentelë, p. 62).
Taèiau knygoje pasigendama bendro to laikotarpio apibûdinimo. Skaitytojams nors keliais sakiniais,
manyèiau, reikëjo paaiðkinti bendrà savivaldos sistemà, ar tos savivaldos apskritai bûta. Juolab kad G.
Kilikevièienë tai tikrai iðmano. Ji – daugelio straipsniø apie tarpukario vietos savivaldà autorë, 1972 m.
apgynusi disertacijà „Vietos savivaldybës Lietuvoje 1918–1940 m.”
Gaila, kad G. Kilikevièienë nepalygino Joniðkio su kitais miestais. Ar Joniðkio savivaldybës veikla
buvo kuo nors iðskirtinë? Skaitytojui liks neaiðku, ar kas nors pasikeitë Joniðkiui gavus savivaldos teisæ,
antraeilio miesto statusà? Kaip Joniðkis tvarkësi iki 1933 metø? Autorë tik lakoniðkai paþymi, jog „Jo
niðkis su aplinkinëmis vietovëmis sudarë valsèiø ir tik nuo 1933 m. sausio 1 d. ið valsèiaus ribø buvo
iðskirtas, suteikiant jam antraeilio miesto statusà” (p. 11). Beje, ðià datà drástume keliais mënesiais pa
ankstinti. Joniðkis, kaip ir Palanga, antraeiliu miestu buvo paskelbtas 1932 m. lapkrièio 5 d. Tà dienà
„Vyriausybës þiniose” pasirodë Savivaldybiø ástatymo pakeitimas, pasiraðytas prezidento A. Smetonos
ir ministro pirmininko J. Tûbelio. Tarp savivaldybës teisæ turinèiø 31 miesto jau randame ir Joniðká2 .
Akivaizdu, jog ðis savivaldos suteikimo faktas liko neaiðkus ir patiems knygos sudarytojams. Ávade
(„Sudarytojø þodis”, p. 4–6) jie pateikia niekuo neparemtø iðvedþiojimø, prieðtaraujanèiø net G. Kilikevi
èienës teiginiui. Pasak knygos sudarytojø, „Naikinant valsèiø savivaldà, jø funkcijas turëjo perimti naujai
sukurti valdymo organai. Tarpukario Lietuvoje savivaldà turëjo tik didesni miestai, ekonomiðkai stiprûs ir
vaidinantys svarbø vaidmená valstybës ûkiniame gyvenime” (p. 5). Atseit 1931 m. taip buvo keièiama vi
daus adminstravimo ir valdymo aparato struktûra. Taèiau valsèiø savivalda nebuvo naikinama, tik miestai
iðskiriami ið valsèiø teritorijos, t. y. liko Këdainiø miesto savivaldybë ir Këdainiø valsèiaus savivaldybë,
Plungës miesto savivaldybë ir Plungës valsèiaus savivaldybë ir pan. Kad liko ir Joniðkio valsèiaus sa
vivaldybë, galima suprasti ið G .Kilikevièienës uþuominø (pvz., 50 proc. lëðø areðto namams iðlaikyti
privalëjo suteikti valsèius (p. 45)), taèiau aiðkiai tai nepasakoma. Daugelis Lietuvos miesteliø atsiskyrë
nuo valsèiø dar gerokai iki 1931 m. Savivaldybiø ástatymo ir tvarkësi valsèiaus teisëmis. 1931 m. ástaty
mas suteikë kità pavadinimà: apskrities savivaldybës teises turëjæ miestai buvo pavadinti pirmaeiliais,
o miestai, turëjæ valsèiaus teises, – antraeiliais miestais. Kitas knygos sudarytojø teiginys taip pat klai
dingas. Jau vien atsivertus Savivaldybiø ástatymà ar galø gale enciklopedijà matyti, kad buvo valsèiø,
miestø ir apskrièiø savivaldybës. Kitas klausimas, kiek tos savivaldos apskritai buvo. „Smetonos laikais”

vietos savivalda ið tikrøjø buvo labai ribota, taèiau ir miestams, ir valsèiams, ir apskritims. Apskrities
virðininkas priþiûrëjo savivaldybiø nutarimus ne tik teisëtumo, bet ir tikslingumo atþvilgiu, biudþetà tvir
tindavo ðalies valdþia ir t. t.3 Taigi teiginys, kad savivaldà turëjo tik miestai, nepagrástas.
G. Kilikevièienës tekste maþai atsispindi „Smetonos laikø” specifika. Autorë raðo, kad 1934 m. bal
savimo teisæ turëjo 988 joniðkieèiai (p. 13), taèiau nepaaiðkina, kiek tai sudarë procentø visø gyventojø,
vyresniø nei 24 metai. Bûtø nepakenkæs „ekskursas” á rinkimø teisës apribojimus. Remiantis 1929 ir 1931
metø savivaldybiø ástatymais, balsuoti galëjo tik tie pilieèiai, kurie mokëjo nekilnojamojo turto, prekybos,
pramonës, asmens pajamø, buto savivaldybës mokesèius arba buvo valstybës ar savivaldybës ástaigø
tarnautojai. Balsavimo teisës neteko beveik 1/3 visø Lietuvos gyventojø. Tiesa, miestuose, kur gyveno
daugiau turtingø þmoniø, valdininkø, inteligentø, rinkimuose galëjo dalyvauti daugiau gyventojø4 . Tad
ádomu, kaip tokiame kontekste atrodë Joniðkis.
Prisiminus to meto specifikà, G. Kilikevièienei galbût bûtø kilusi mintis kitaip interpretuoti faktà, kad
1933 m. kà tik iðrinktas Joniðkio burmistras vël buvo perrenkamas. Autorë bando spëti, ar tai galëjo bûti
susijæ su ástatymo nuostata, kad burmistras ir jo padëjëjas negali bûti tarybos nariais (p. 11). Taèiau ði
versija atkrinta, nes per pakartotinius rinkimus tarp kandidatø á burmistrus taip pat buvo tarybos narys.
Galbût reikëjo prisiminti, jog burmistrà, valsèiaus virðaitá ar seniûnà turëjo patvirtinti apskrities virðininkas, ir
pasitaikydavo nemaþai atvejø, kai iðrinkti asmenys nebuvo tvirtinami dël savo nelojalumo tautininkams5 .
Kalbëdama apie Joniðkio savivaldybæ, G. Kilikevièienë tarsi vengë platesnio þvilgsnio, apibendrinimø.
Kartais atrodo, jog pateikiama tik medþiaga tolesniems pamàstymams, taigi knyga lyg ir neiðbaigta. Á
akis krenta ir kai kurios detalës, liudijanèios skubëjimà rengiant knygà, pvz., nevienoda 13 informatyviø
lenteliø pavadinimø raðyba (dalis lenteliø be pavadinimø arba pavadinimai pateikiami paèiame tekste).
Atrodo, kad ir knygos struktûra nebuvo gerai apgalvota, tarsi pritrûko teksto autorës ir knygos sudaryto
jø bendradarbiavimo. Knygà sudaro jau aptartas G. Kilikevièienës tekstas, gausybë tarpukario Joniðkio
nuotraukø ir dokumentø (ið viso 103!) bei priedai (p. 109–126). Tenka paþymëti, kad didelë dalis ðios
ikonografinës medþiagos, nors labai ádomios ir neskelbtos, visai nesusijusi su tema. Dabar knyga tapo
panaði á tarpukario Joniðkio nuotraukø katalogà, beje, kruopðèiai parengtà: prie kiekvieno paveikslo uþ
raðyta kiek galima tiksli metrika, paþymint dokumento tipà (pvz., nuotrauka ar fotoatvirukas), muziejiná
eksponato numerá ir pan. Prieduose pateikiami trys dokumentai, saugomi Joniðkio istorijos ir kultûros
muziejaus fonduose, taèiau tik vienas jø susijæs su savivaldybës veikla – tai gatviø pavadinimø sàraðas.
Beje, jis maþai skiriasi nuo G. Kilikevièienës tekste pateikiamo apraðymo. Kiti du dokumentai, nors ir
ádomûs (Joniðkio muitinës darbuotojø sàraðas ir Joniðkio þemës ûkio draugijos ástatai), su knygos tema
nesusijæ. Taigi susidaro áspûdis, jog knygos sudarytojai paskubëjo á vienà knygà sudëti visà muziejaus
fonduose saugomà medþiagà apie tarpukario Joniðká. Galbût tam bûtø tikæs atskiras leidinys?
Nepaisant iðvardytø pastabø, knygoje puikiai pateikiamas prieðkario Joniðkio vaizdas. Knyga bus
ádomi ne tik joniðkieèiams, bet ir visiems skaitytojams, besidomintiems Lietuvos ûkio istorija ar ieðkan
tiems to meto kasdienio gyvenimo detaliø. Autoriai nuveikë didelá darbà, kuriuo gali didþiuotis.
„Joniðkio miesto savivaldybës veikla 1933–1940” – jau aðtuntoji Joniðkio kultûros ir istorijos muzie
jaus knyga. Ji skirta muziejaus 15-os metø sukakèiai. Dþiugina ir muziejaus veikla, ir tai, kad Joniðkio
rajono savivaldybë rado lëðø paremti svarbø mokslui ir visuomenei leidiná. Neabejotina, kad skaitytojai,
leidæsi kelionën á prieðkario Joniðká, patirs maloniø áspûdþiø. Beje, knygos ávadas bei iliustracijø metrika
pateikiama ir anglø kalba, taigi „kelionë” bus áveikiama ir uþsienieèiams.
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