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KRETINGOS MIESTO SAVIVALDAI – 410 METŲ

Žvilgsnis į kretingos miesto savivaldos istoriją
(Pabaiga. Pradžia Nr. 7)

 Miestiečių luomui priklausę 
pirkliai ir amatininkai rinko-
si Kretingos miesto valdybą ir 
seniūną. Didžiausią miestiečių 
pasitikėjimą pelnė Juozapas Do-
čkus, miesto valdybos seniūnu 
darbavęsis net 25-erius metus 
– nuo 1881 m. iki 1906 m. (iš-
skyrus 1885 m.). 1886 metais 
miesto valdybą sudarė seniūnas 
Juozapas Dočkus bei nariai An-
tanas Kniukšta, Adomas Višne-
veckis ir Chackelis Leibzonas. 
Vėliau miesto valdybos seniūnu 
dirbo Pranas Jankevičius (1885 
m.), Pavelas Mežetovas (1907 
m.), Šlioma Pintė (1908–1910 
m.) ir Leiba Bricas (1912–1914 
m.). 

Valsčiaus ir miesto savivaldy-
bės priklausė Kauno gubernijos 
Telšių žemietijai – apskrities sa-
vivaldybei, o viršaitį ir miesto 
valdybos seniūną tvirtindavo 
vykdomosios valdžios pareigū-
nas – Telšių apskrities viršinin-
kas. 

Skirtingai nuo magdeburgi-
nės teisės, luominėje savivaldo-
je teismas buvo atskirtas nuo 
administracijos. Teisiniais klau-
simais žemdirbiai galėjo kreiptis 
į valsčiaus teismą, kuriame po-
sėdžiavo valstiečių išrinkti tarė-
jai ir valdžios paskirtas teisėjas. 
Šis teismas sprendė nesudėtin-
gas civilines bylas. Baudžiamo-
sios ir sudėtingesnės turtinės 
bylos buvo nagrinėjamos Telšių 
apskrities teisme, kuris taip pat 
nagrinėjo kitų luomų teisinius 
ieškinius bei valsčiaus teismo 
priimtu nutarimu nepatenkintų 
valstiečių luomo gyventojų ape-
liacijas.

1915 metais kraštą okupavu-
sios kaizerinės Vokietijos karinė 
vadovybė panaikino luominę 
savivaldą, pakeitė administraci-
nį-teritorinį suskirstymą, efek-
tyvesniam valdymui įkūrė 
Kretingos apskritį, kurią admi-
nistravo Oberosto Lietuvos sri-
ties vadovybės skiriamas virši-
ninkas. Teismas buvo visiškai 
atskirtas nuo savivaldos, jame 
nebeliko gyventojų renkamos 
tarėjų institucijos.  

Panaikinus luominę savivaldą, 
visi miestiečiai tapo valsčiaus 
gyventojais (valsčionimis). 
Miestas sudarė vyrija vadina-
mą seniūniją, kuriai vadovavo 
valsčiaus šaltyšiaus (viršaičio) 
skiriamas miesto šaltyšius (se-
niūnas). Juo kaizerinės okupaci-
jos metais buvo iš bajorų luomo 
kilęs vaistininkas, provizorius 
Vladas Grudzinskas. Miesto 
šaltyšius skelbė karinės valdžios 
įsakymus, rūpinosi gatvių prie-
žiūra, buvo atsakingas už prie-
volių vykdymą, skirstė korteles 
miltams (duonai), kitiems mais-
to produktams, žibalui, pirmo 
būtinumo vartojimo prekėms.

Vokietijos kariuomenei aplei-

verslininko Mendelovičiaus (anksčiau – levio) namas prie turgavietės, kurio antrajame aukšte apie 1933–
1938 m. veikė Kretingos miesto savivaldybė. Fot. Alfonsas survila. Apie 1930 m.

Miesto lėšomis Kęstučio gatvėje 1937–1938 m. pastatytas gaisrinės 
pastatas, kurio antrajame aukšte 1938–1944 m. veikė Kretingos mies-
to savivaldybės ir burmistro būstinė.

lietuvos kariuomenės kūrėjas sa-
vanoris, lietuvos šaulių sąjungos 
Kretingos (Xv) rinktinės šaulys, 
bažnytinio šv. Cecilijos choro dai-
nininkas, vartotojų bendrovės 
tarnautojas, karo laikotarpio Kre-
tingos miesto burmistras stasys 
Piktuižis. Apie 1930 m.

dus kraštą, Kretinga liko apskri-
ties ir valsčiaus administraciniu 
centru, o miestą toliau adminis-
travo valsčiaus viršaičiui paval-
dus miestiečių renkamas seniū-
nas.

Suteikus Lietuvos žydams pla-
čią kultūrinę tautinę autonomi-
ją, Kretingos žydų bendruome-
nė 1919 m. gegužės 4 d. išsirinko 
autonominę savivaldą, pavadin-
tą Kretingos miesto žydų ko-
mitetu, kurio nariai atstovavo 
žydų bendruomenę valsčiaus 
taryboje. Autonomiją 1926 m. 
panaikinus, žydų bendruomenė 
savivaldos rinkimuose dalyvavo 
kartu su kitais piliečiais. 

1924 metais Kretingai buvo 
suteikta antraeilio miesto teisė, 
kuri leido atsiskirti nuo vals-
čiaus, įkurti miesto savivaldą, 
deleguoti savo atstovus į aps-
krities tarybą. Miesto reikalais 
rūpinosi slaptu visuotiniu balsa-
vimu renkama Kretingos mies-
to taryba. Iš pradžių į ją savo 
kandidatų sąrašus kėlė partijos, 
tautinės ir tikybinės grupės, rin-
kiminiai komitetai ir pan., o nuo 

XX a. 4 dešimtmečio pradžios 
rinkėjai miesto tarybos narius 
rinkosi iš nepriklausomų kandi-
datų sąrašo. 

Miesto tarybą sudarė 9 na-
riai. Jais 1931 m. birželio 15–16 
d. buvo išrinkti veterinarijos 
felčeris Ignas Ganočka, elek-

tromonteris Antanas Žioba-
kas, šaltkalvis Pranas Beniušis, 
darbininkas Stepas Sakavičius, 
pirklys Saulius Izraelovičius, 
apskrities gydytojas Jonas Nai-
nys, pradžios mokyklos vedėjas 
Stasys Juodikis, vartotojų ben-
drovės vedėjas Juozas Pabrėža 
ir ūkininkas Antanas Vilkas. 
Taryba iš savo narių rinkosi 
valdybą – burmistrą, burmis-
tro padėjėją, taip pat trijų narių 
kontrolės komisiją, kuri tikrino 
savivaldybės turtą ir atskaito-
mybę. Valdybos dokumentus 
rengė ir kanceliarijos reikalus 
tvarkė samdomas valstybės tar-
nautojas – sekretorius.

Tarybai pirmininkavo ir po-
sėdžius vedė burmistras, o jam 
nesant – padėjėjas. Ūkinius 
miesto reikalus burmistras 
spręsdavo savo nuožiūra, o svar-
biems klausimams aptarti kvies-
davo tarybos posėdžius. Jis su 
padėjėju ar kitu miesto tarybos 
deleguotu nariu atstovavo mies-
tą Kretingos apskrities taryboje. 
1932 metais apskrities tarybos 
nariais buvo burmistras Jonas 
Paulauskas ir miesto tarybos na-
rys, vartotojų bendrovės vedėjas 
Juozas Pabrėža.

Pirmuoju burmistru 1924 m. 
tapo Jonas Paulauskas, kilęs iš 
Platelių valsčiaus Mačiūkių kai-
mo, išrinktas į miesto tarybą 
nuo nepartinio bloko. 1934 me-
tais jį pakeitė aktyvus tautinin-
kų veikėjas, žurnalistas Tomas 
Dambrauskas, kilęs iš Vilkaviš-
kio krašto Gižų valsčiaus Rū-
dos kaimo, nuo 1930 m. dirbęs 
miesto savivaldybės sekretoriu-
mi, vėliau – burmistro padėjėju. 

Miesto savivaldybė savo patal-
pų neturėjo. Jas nuomojosi prie 
turgavietės stovėjusiuose nota-
ro Jono Kentros bei verslininko 
Levio (vėliau – Mendelovičiaus) 
namuose. Burmistro Tomo 
Dambrausko rūpesčiu Kęstučio 
gatvėje buvo pastatytas moder-
nus mūrinis dviaukštis pastatas, 
kurio pirmajame aukšte 1938 
m. įsikūrė savanorių ugniagesių 
komanda, o antrajame – savival-
dybės būstinė: tarybos posėdžių 
salė, priimamasis, burmistro ir 
jo padėjėjo kabinetai.

Miesto savivaldybė rūpinosi 
ūkiniais ir socialiniais reikalais, 
priešgaisrine apsauga, turgaus 
aikštės ir gatvių remontu, tiesė 
naujas gatves, šalia Šaulių (dab. 
Žemaitės) alėjos įrengė miesto 
parką, organizavo bedarbiams 
viešuosius darbus, išlaikė 3 pra-
džios mokyklas. 

Po 1940 m. sovietų okupacijos 
pradėti valdžios pertvarkymai ne-
trukus pasiekė Kretingą. Burmis-
tras Tomas Dambrauskas buvo 
atleistas iš pareigų, liepos 14 d. 
suimtas, įkalintas ir išvežtas į Vor-
kutpečlago lagerį Komijoje, kuria-
me 1943 m. balandžio 21 d. mirė. 

(Nukelta į 6 p.)

Antrasis Kretingos miesto meras (1993–1995 m.) Petras Gliaubertas. 
Fot. Antanas lūža, 1993 m.
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Jį iš pradžių pavadavo burmistro pa-
dėjėjas Antanas Dirmeitis, o vėliau 
naujuoju burmistru valdžia paskyrė 
Vincą Simonavičių. Inkorporavus 
Lietuvą į Sovietų Sąjungą, mies-
tą valdyti ėmėsi sovietų pavyzdžiu 
įkurta Kretingos miesto darbininkų 
taryba ir jos vykdomasis komitetas, 
vadovaujamas pirmininko.

Nacistinei Vokietijai užėmus aps-
kritį, karo pradžioje miestą valdė 
vokiečių karo komendantas. Frontui 
nusiritus į Rytus, buvo atkurtos tar-
pukariu veikusios savivaldos institu-
cijos, pavaldžios okupacinei valdžiai. 
Kretingos apskritis buvo įjungta į 
Ostlando Lietuvos generalinės srities 
Šiaulių krašto apygardą. Kretingos 
miesto savivaldybė tebeveikė gais-
rinės pastate. Burmistro pareigas 
ėjo Karolis Gineitis. Padėjėju, vėliau 
– burmistru, dirbo buvęs vartotojų 
bendrovės tarnautojas Stasys Piktui-
žis. Būdamas Lietuvos kariuomenės 
kūrėju savanoriu, aktyviu pavasa-
rininku ir šauliu, pirmosios sovietų 
okupacijos metais jis pateko į en-
kavedistų nemalonę, buvo suimtas 
ir įkalintas Kaune. Karo pradžioje 
išsivadavęs iš kalėjimo grįžo į Kre-
tingą ir įsidarbino miesto savivaldy-
bėje. Tačiau už okupacinės valdžios 
nurodymų nevykdymą vokiečiai 

Žvilgsnis į kretingos miesto savivaldos istoriją
(Atkelta iš 5 p.)

Pirmasis Kretingos miesto meras 
(1990–1993 m.) Antanas Tamo-
šauskas.

burmistrą suėmė ir kalino Dimitra-
vo priverčiamojo darbo įstaigoje. Iš-
ėjęs į laisvę jis vėl pateko į sugrįžusių 
enkavedistų rankas, buvo uždarytas 
Šiaulių kalėjime, kuriame 1946 m. 
rugpjūčio 8 d. mirė. Manoma, kad 
palaidotas kartu su kitais kaliniais 
Ginkūnų laisvamanių kapinėse. 

Pokariu komunistai atkūrė pir-
mosios sovietų okupacijos metais 
veikusias civilinės valdžios įstaigas, 
pakeitė administracinį-teritorinį 
suskirstymą. Panaikinus apskritis 
ir valsčius, 1950 m. Kretinga tapo 

rajono administraciniu centru, ku-
riame veikė rajono ir žemesnės pa-
kopos miesto savivaldybės. Miesto 
reikalais rūpinosi Kretingos miesto 
Darbo žmonių deputatų (vėliau 
– Liaudies deputatų) taryba ir vyk-
domasis jos organas – vykdomasis 
komitetas, vadovaujamas pirmi-
ninko. Ši institucija buvo formaliai 
renkama per visuotinius rinkimus, 
o realiai valdžią savo rankose turėjo 
Lietuvos komunistų partijos rajono 
komitetas, kuris parinkdavo vyk-
domojo komiteto kadrus ir tarybos 
deputatus, kontroliavo miesto val-
džios sprendimus. Kretingos miesto 
DŽDT (LDT) vykdomojo komiteto 
pirmininkais dirbo A. Metrikas, O. 
Burakovienė, V. Kutra, D. Matu-
liauskas, J. Narmontas, Kivyta, Pe-
tras Stainys, Aldona Kubilinskienė ir 
Algimantas Elinskas. 

Po 50-ties okupacijos metų 1990 
m. kovo 24 d. įvyko pirmieji laisvi 
ir demokratiški Kretingos miesto 
liaudies deputatų tarybos rinki-
mai. Kandidatus į tarybą galėjo 
kelti savivaldybės teritorijoje vei-
kiančios visuomeninės ir politinės 
organizacijos, visuomeniniai judė-
jimai bei darbo ar gyvenamosios 
vietos kolektyvai (ne mažiau kaip 
50 žmonių). Pagal Vietos savival-

dos įstatymą miesto tarybai buvo 
suteiktas žemesniosios pakopos 
savivaldybės, pavaldžios rajono 
savivaldybei, statusas. Prisilaikant 
demokratinių valdžios padalijimo 
principų, aukščiausioji, leidžiamoji 
valdžia mieste atiteko tarybai ir jos 
išsirinktam tarybos pirmininkui, o 
vykdomoji valdžia – tarybos tvir-
tinamam miesto administracijos 
vadovui, kuris įstatyme buvo pava-
dintas meru.  

Pirmuoju 1990 m. laisvai ir de-
mokratiškai išrinktos Kretingos 
miesto liaudies deputatų tarybos, 
pirmajame posėdyje susigrąžinusios 
Kretingos miesto tarybos pavadi-
nimą, pirmininku tapo tarybos na-
rys Aleksejus Lisovskis, o pirmuoju 
miesto meru taryba patvirtino Anta-
ną Tamošauską, kurį 1993 m. pakei-
tė Petras Gliaubertas.

Priėmus naują savivaldybių įsta-
tymą, 1995 m. buvo panaikintos 
žemesnės pakopos apylinkių ir 
miestų savivaldybės. Tokiu būdu, 
praėjus 200 metų po Magdeburgo 
teisės praradimo, Kretinga antrąkart 
neteko miesto savivaldos, o miesto 
valdymą perėmė Kretingos rajono 
savivaldybės administracija. Rajono 
savivaldybę mieste atstovauja admi-
nistracijos direktoriaus konkurso 

būdu skiriamas ir atleidžiamas vals-
tybės pareigūnas – Kretingos miesto 
seniūnas, kuris vadovauja seniūnijai, 
skirsto jai skirtus asignavimus, for-
muoja ir valdo seniūnijos personalą, 
rūpinasi miesto komunaliniu ūkiu, 
išduoda seniūnijos kompetencijai 
priskirtas pažymas, atlieka kitas jam 
priskirtas vykdomosios valdžios 
funkcijas. Pirmuoju miesto seniūnu 
1995 m. buvo paskirtas Virginijus 
Adomaitis. Vėliau miesto seniūnais 
dirbo Artūras Patamsis ir Bronislo-
vas Markus, o nuo 2000 m. seniū-
nijai vadovauja Stanislovas Juknevi-
čius.

Kretinga ir kaimynystėje esantis 
Skuodas yra seniausi Žemaitijos 
miestai, anksčiausiai gavę magde-
burginę savivaldos teisę. Manau, kad 
minėdami Kretingos miesto savi-
valdos įsteigimo 410-ąsias metines, 
turėtume ateities kartoms palikti is-
torinius atminimo ženklus, kuriuose 
būtų įamžinta savivaldos įkūrimo 
data, miesto aikštėje stovėjusio pa-
grindinio savivaldos simbolio – ro-
tušės – vieta, kankinių mirtimi žu-
vusių burmistrų Tomo Dambrausko 
ir Stasio Piktuižio vardai. 

Julius KANARSKAS
Istorikas, Kretingos muziejus

TURIZMAS

Rajoną pristatė tarptautinėje parodoje
Irma ANTANAITYTĖ

Naujų potyrių ir nekasdieniškų maršrutų išsiilgę smalsuoliai savaitgalį rinkosi vilniaus parodų ir kongresų centre „litexpo“, kur vyko jau 
7-oji tarptautinė turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio paroda „Adventur 2019“. daugiau negu 300 dalyvių iš 19-kos pasaulio šalių sutrau-
kusiame renginyje pristatytas ir Kretingos rajonas.

Turizmo vadybininkės ritos Beržanskienės teigimu, 
šio tarptautinio renginio patirtis parodė, jog dirba-
ma gera linkme – Kretingos rajonas įdomus skirtin-
gų potyrių ieškantiems turistams.

itin didelio susidomėjimo „Adventur 2019“ renginyje 
sulaukė ir galimybė susiverti apyrankę.

Kaip pasakojo rajono turizmo 
centro vadybininkė Rita Beržans-
kienė, kasmet organizuojamos paro-
dos tema šiemet – potyrių turizmas. 
Kadangi nūdienos turistai vis daž-
niau renkasi autentiškus maršru-
tus, išskirtines, ypatingas emocines 
patirtis, parodos tema, anot R. Ber-
žanskienės, atspindėjo šiuolaikinius 
keliavimo įpročius. Lankytojai čia 
galėjo susipažinti su įvairiausiais tu-
ristiniais objektais, maršrutais, akty-
vaus laisvalaikio idėjomis tiek mūsų 
šalyje, tiek užsienyje. Netrūko ir įvai-
riausių pramogų bei dovanų – nuo 
nemokamų informacinių leidinių 
iki žinomų keliautojų pasakojimų 
apie asmeninius atradimus.

Kretingos rajono turizmo cen-
tras šioje parodoje dalyvauja nuo 
2014-ųjų ir bendru stendu dalinasi 
su Klaipėdos, Neringos, Palangos, 
Šilutės, Skuodo rajonais (bendras 
pavadinimas – Klaipėdos regionas). 
Pasak R. Beržanskienės, lankytojai 
domėjosi kultūriniu, istoriniu, dva-
siniu, gamtiniu Kretingos miesto bei 
rajono paveldu. „Siūlėme atvykti ir 
pasisemti įvairių potyrių, juk mūsų 
kraštas tikrai turtingas, turiningai 
laiką čia yra kur praleisti skirtingo 
amžiaus žmonių grupėms. Kvie-
tėme ne sezono metu apsilankyti 

Kretingos muziejuje su žiemos sodu 
ir pasijusti lyg vasarą. Be to, muzie-
jaus amatų centras siūlo ne vieną 
edukacinę programą: galima patirti, 
ką reiškia pačiam išsikepti duoną, 

pasigaminti saldainių, užuosti na-
tūralaus rankų darbo muilo kvapą. 
Siūlėme ir ekskursijas po vienuoly-
nus, istorines miesto vietas“, – sakė 
R. Beržanskienė.

Apsilankiusieji kiekviename Klai-
pėdos regiono stende gavo po skir-
tingą pakabutį ir galėjo susiverti žais-
mingą laimės bei sėkmės apyrankę 
– Kretingos rajonas potencialiems tu-

ristams dovanojo mažą angeliuko fi-
gūrėlę. „Dovanojome sakydami, kad 
angeliukas tarnaus kaip saugantis ir 
globojantis amuletas. Susidomėjimas 
buvo didžiulis“, – teigė R. Beržanskie-
nė. Taip pat susirinkusieji džiuginti 
amatininkės Rasos Balsevičienės 
pakabukais iš veltinio ir kvapniais 
rankų darbo muiliukais, vaišinti Kre-
tingos dvaro saldaininės saldainiais, 
gamintais sertifikuotos meistrės As-
tos Norvaišienės. Smalsuoliams buvo 
pristatytas laisvalaikio ir sveikatinimo 
centras „Atostogų parkas“, poilsio ir 
pramogų kompleksas „HBH Palan-
ga“ ir modernus vandenlenčių parkas 
„313 cable park“.

 „Adventur 2019“ lankėsi ir rajono 
savivaldybės meras Juozas Mažeika 
bei Administracijos direktorius Vir-
ginijus Domarkas. Šiuo metu turiz-
mo ir informacijos centro darbuo-
tojai ruošiasi kitoms tarptautinėms 
parodoms Rygoje, Taline ir Minske 
bei džiaugiasi sulaukę gerų atsilie-
pimų apie rajoną iš jau čia apsilan-
kiusiųjų. „Supratome, kad dirbame 
tinkama linkme, kad mūsų kraštas 
labai įdomus skirtingų potyrių ieš-
kantiems keliautojams. Norėtųsi, 
kad ir vietiniai gyventojai vis daž-
niau atrastų tai, ką turime“, – teigė R. 
Beržanskienė.


