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Permaininga kredito kooperacijos
Plungëje istorija (18831949)
Vladas Terleckas

Iki ðiol ði tema netyrinëta, istoriografijos nëra. Remiantis pirminiais ðaltiniais
(archyvine medþiaga, skelbtais statistiniais duomenimis) ir literatûra apie kooperacijà
apskritai, siekiama atkurti Plungës valsèiuje veikusiø kredito kooperatyvø praeitá,
paanalizuoti jø veiklà, atskleisti vaidmená, prisiminti steigëjus, vadovus.
Raðant straipsná, daugiausia remtasi Kauno gubernijos atmintiniø knygeliø
informacija, Lietuvos Respublikos Finansø ministerijos statistinio leidinio Lietuvos
kooperacija duomenimis, Lietuvos centriniame valstybës archyve saugomomis Plungës kredito kooperatyvø kai kuriø metø ataskaitomis (f. 387) ir SSRS þemës ûkio
banko Lietuvos respublikinës kontoros archyvine medþiaga (f. R 364). Kadangi neiðliko ðiø kooperatyvø nariø susirinkimø, valdybø ir tarybø posëdþiø protokolø bei
kitø dokumentø, neámanoma nuosekliai, iðsamiai, vaizdþiai atkurti Plungës valsèiaus
kredito kooperacijos praeities.

1. Sunki pradþia carmeèiu
Pirmosios kredito ástaigos Lietuvos kaime ëmë rastis XVIII a. antrojoje pusëje.
Tai buvo grûdø saugyklos (magazinai) ir valstieèiø kasos, kurias savo iniciatyva
steigë dalis dvarininkø. Iki 1822 m. grûdø saugyklø buvo nedaug. Nuo tø metø
jø ëmë daugëti, nes caro ásaku buvo liepta dvarininkams, laisvøjø valstieèiø bendruomenëms ir valstybiniø dvarø administratoriams ásteigti saugyklø visuose kaimuose, kuriuose buvo per 50 kiemø, ir juose laikyti nustatyto dydþio grûdø atsargas1. Nuo 1842 m. kasmet (iðskyrus nederlingus metus) reikalauta ið naujo derliaus
supilti á saugyklà po 8 gorèius rugiø (kvieèiø) ir 4 gorèius aviþø ar mieþiø nuo
kiekvienos revizinës sielos. Nederlingais metais, nukentëjus nuo kruðos ar gaisro,
saugyklos skolino grûdus mitybai ar sëklai. Kipro Bielinio nuomone, <...> panaðus
visuomenës nuo nederliaus ir badmeèio apsaugojimo bûdas buvo paþangus ir aniems laikams originalus <...>2. Kadangi 1857 m. Kauno gubernijoje buvo 1 174 saugyklos,
arba vidutinikai po 7,7 saugyklos kiekviename valsèiuje, o 1898 m. jø padaugëjo
iki 1 397, kuriø dauguma egzistavo iki 1915 m., pagrásta manyti, kad ne viena jø
veikë Plungës valsèiuje.
Valstieèiø kasos ir vëliau jas pakeitusios valsèiø taupomosios ir pagalbos kasos
kaupë bei skolino pinigus ûkiø reikmëms normaliai derlingais metais. XIX a. viduryje
sukauptø pinigø dydþiu garsëjo Irenijaus Oginskio Rietavo dvare buvusi kasa, vadinta
banku. 1855 m. jis turëjo per 85 tûkst. rb, 1864 m.  apie 60 tûkst. rb3. Deja, nuo 1863 m.
kunigaikðtienë neatsiskaitinëjo su kasos indëlininkais, dël to kilæ ginèai uþsitæsë iki
1873 m. ir neaiðku kuo baigësi.
1873 m. Lietuvoje prasidëjæs kredito kooperacijos judëjimas dël ávairiau- 1 Lietuvos valstybës istorijos archyvas (toliau  LVIA),
f. 525, ap. 15, b. 387, l. 43.
siø valdþios trukdymø vyko (iki 1907 m.)
2
B i e l i n i s K. Dienojant, Vilnius, 1992, p. 407.
labai lëtai. Þemaitijà kredito kooperacija 3 Lietuvos valstieèiø judëjimas 18611914 metais, Vilnius, 1975, p. 132.
pasiekë vëliau, 1876 m. ásteigus Telðiø
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skolinamàjà taupomàjà draugijà. Kredito kooperatyvai, arba oficialiai skolinamosios
taupomosios draugijos (STD), buvo naujo, neluominio pobûdþio, maþiau valdþios
kontroliuojamos kredito ástaigos (tam tikros teritorijos valstieèiø, smulkiø verslininkø
susivienijimas).
Plungës STD pradþia datuojama skirtingai: vienur nurodoma 1882 m. liepos
14 d.4, kitur  1883 m.5 Veikiausiai pirmoji data yra STD ástatø patvirtinimo, o ne
ásteigimo diena, todël patikimiau ásteigimà datuoti 1883 m. Chronologijos poþiûriu
Plungës STD buvo treèioji draugija Telðiø apskrityje. Net iki 1912 m. joje tebuvo 3
STD (be minëtø, veikë Þidikø STD). Tiek pat draugijø veikë ir Raseiniø apskrityje.
Paþymëtina, kad pagal STD skaièiø Þemaitija gerokai atsiliko nuo Auktaitijos, priklausiusios Kauno gubernijai. is reikinys aikinamas tuo, kad Þemaitijoje valstieèiø
ûkiai nebuvo dalijami sûnums, todël nesusmulkëjo; dël vyravusios piniginës (èinèinës) baudþiavos formos ûkiai ekonomiðkai buvo stipresni, daugiau turëjo santaupø;
þemaièiø etnopsichologinëmis ypatybëmis (atsargumu, nepasitikëjimu naujovëmis)6.
Bet negalima pamirðti, kad Kauno gubernijos ðiaurës rytuose daug STD buvo ásteigta
kolonistams valdþios pastangomis ir parama. Ðitai gausino draugijø skaièiø Zarasø
ir Rokiðkio apskrityse.
Trumpam dar gráþtelkime prie Plungës STD ásteigimo aplinkybiø. Þinant, kad
sustiprëjus reakcijai, 18831893 m. imperijoje, o Lietuvoje iki 1898 m. buvo visiðkai
sustojæs kredito kooperatyvø steigimas, neabejojant galima teigti, jog plungiðkiai vos
spëjo áðokti á nuvaþiuojantá traukiná. Veikiausiai tai padaryti padëjo caro rûmuose
ryðiø turëjæs kunigaikðtis Mykolas Oginskis, kuris turbût buvo Plungës STD steigimo
iniciatorius. Juk jis turëjo galimybæ ið tëvo paþinti minëtos kasos veiklà, kredito ástaigø
naudà. Tokià prielaidà pagrindþia ir Lietuvoje paplitusi praktika, kad STD steigimà
maþdaug iki 1908 m. inicijuodavo átakingi dvarininkai, reèiau kunigai, ir jie uþimdavo draugijose vadovaujanèius postus, nes buvo pajëgûs tvarkyti jø dokumentacijà.
Istoriografijoje ásitvirtinæs abejotinas aiðkinimas, kad STD steigimo imdavosi dvarininkai, todël, kad jiems labiausiai buvo reikalingos paskolos. Manding pamirðtama,
kad draugijø paskolos dël maþumo negalëjo tenkinti didponiø poreikiø, antra, jie
gana palankiomis sàlygomis (ilgam terminui) galëjo skolintis ið Vilniaus þemës banko. Nors fragmentiðkai skelbta informacija rodo, kad M. Oginskis daug metø vadovavo Plungës STD: 1887 m. jis buvo tarybos pirmininkas, 18931894 m., 1894, 1897,
1901 m.  pirmininkas (altinyje nenurodyta tarybos ar valdybos)7. Tik 18951896 m.
jai vadovavo Jonas Sklodkovskis. Perðasi iðvada, kad Oginskis galëjo bûti vienu
draugijos vadovø nuo jos ásteigimo iki mirties (1902 m.), iðskyrus 18951896 m.
Nepaisant vadovavimo trukmës, atrodo
skubotai átaigojama, kad Oginskiui buvo svetimi socialiniai klausimai8. Drau- 4 Êîâåíñêàÿ ãóáåðíèÿ çà âðåìÿ 18431893 ã., Êîâíà,
gijos ásteigimu, vadovavimu pasireiðkë 5 1893, ñ. 305.
Ðalèius P. Þemës ûkio organizacijos iki 1915 metø,
jo paternizmas santykiuose su valstieKaunas, 1937, p. 50.
6
M a è i e k u s V., P l a d i s B. Valstieèiø paskolø
èiais. Analogiðkas poþiûris ir motyvas
taupymo draugijos iki Pirmojo pasaulinio karo,
steigti STD buvo bûdingas ir kitiems stamEkonomika, Vilnius, 1997, t. 42, p. 117.
biems þemvaldþiams (A. Zubovui, J. Ko- 7 ÏÊÊÃ íà 1888 ã., íà 18941898, 1902 ã., Êîâíà, 1887,
18931897, 1901.
sakovskiui, V. Montvilai, J. Butleriui, 8 Lietuvos kultûros tyrinëjimai, Vilnius, 1996, t. 2,
p. 218.
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riais dirbo Boleslovas Sakelis (turëjo 444 deð. þemës), Pranas Tomaðevskis (390 deð.),
Zenonas Prþelgovskis (pagal P. Ðalèiø, Z. Prijalgauskis), Jurgis Uznevièius ir M. Ðakinskis, valdybos nario tvarkytojo pareigas uþëmë Stanislovas Vaitkevièius, jos nario  Vladislavas Jankevièius9. 1906 m. draugijai vadovavo M. Oginskienë. Deja, daugiau
informacijos apie tarybø ir valdybø sudëtis bei ástatus nerasta.
Iki 1895 m. STD organizaciniai ir veiklos pagrindai buvo reguliuojami pagal
7 ástatø variantus. Juose buvo numatyti tokie draugijø tikslai: 1) sudaryti galimybæ
laikyti santaupas uþ palûkanas, 2) skolinti pagal galimybes neapsunkinanèiomis
sàlygomis. Vadinasi, pirmenybë teikta draugijø taupomajai, bet ne skolinamajai funkcijai. Matyti, kad draugijø paskolos vertintos daugiau kaip priemonë lupikiðkajam
skolinimui maþinti, o ne kaip ðaltinis gamybai, ûkio apyvartai didinti. 1895 m. ástatuose prioritetas suteiktas skolinimui ûkio poreikiams tenkinti.
Nariais buvo priimami ir gretimø valsèiø suaugæ gyventojai, nors nerekomenduota, kad STD veikla apimtø didelæ teritorijà, nes tuomet nebus galimybiø paþinti
nariø. 1904 m. norminiais aktais buvo uþdrausta á draugijas priiminëti prekeivius,
nes jie esà iðnaudoja gyventojus. Ði taisyklë taikyta ir laisvøjø profesijø asmenims.
Turimais duomenimis, 1885 m. Plungës draugija turëjo 291, 1898 m. sausio 1 d. 
334, 1905 m. pradþioje  241, 1914 m. sausio 1 d.  218 nariø10. 1885 m. nariø
skaièiumi Plungës STD lenkë Telðiø STD 4,7 karto, Þidikø STD  1,6 karto. Taèiau
1904 m. padëtis kardinaliai pasikeitë: á Þidikø draugijà buvo ástojæ 1995, á Telðiø
STD  564 asmenys, t. y. atitinkamai 8,3 ir 2,3 karto daugiau negu á Plungës STD.
Iðeitø, kad ilgainiui pirminis plungiðkiø entuziazmas iðsisklaidë, jø puoselëtø vilèiø
draugija nepateisino. Tai netiesiogiai byloja apie rimtus trûkumus jos veikloje.
Norintysis tapti STD nariu turëdavo ámokëti ne didesná kaip 100 rb pajø ir
prisiimti atsakomybæ uþ jos nuostolius bei ásipareigojimus keletà kartø didesnæ negu
pajus ar skirta paskola. Nuo 1895 m. draugijoms leista skolinti iki 12 mën. remiantis
pasitikëjimu ar kito asmens laidavimu ir iki 5 m. ar 12 m., kai paskolos gràþinimas
uþtikrinamas ákeièiant nekilnojamàjá turtà. STD skolino ûkio apyvartai, ûkiniams pastatams statyti, inventoriui pirkti, tik 1/10 paskolos buvo galima panaudoti vartojimui, mokesèiams mokëti.
Plungës STD veikla buvo be galo banguota. Iki 1890 m. pabaigos jos apyvarta
iðaugo nuo 127,8 tûkst. rb (1885 m.) iki 209,4 tûkst. rb, bet nuo tada prasidëjo ilgalaikis smukimas á duobæ, kurios dugnà pasiekë 1899 m., kuriais buvo padaryta
vos 38,6 tûkst. rb apyvarta, t. y., lyginant su 1890 m., 5,4 kartø maþesnë11. Tiesa,
nuosmuká (per 2 kartus) iðgyveno ir Þidikø STD, bet Telðiø STD padvigubino apyvartà. Gaila, nëra jokiø þiniø, kodël minëtais metais Plungës STD iðgyveno didþiulá
veiklos sukrëtimà. Tai, kad per vienerius metus (1899 m.) draugijos nuosavas kapitalas (pajø ir atsargos) sumaþëjo 5,2 karto (nuo 22,4 tûkst. rb iki 4,3 tûkst. rb12), rodo
kilusá didþiulá nariø nepasitikëjimà ir gausø pasitraukimà ið jos, kartu atsiimant pajø.
Draugijos veikloje turëjo bûti rimtø nesklandumø. Buvo kilæs ne tik nariø, bet ir
draugijos kreditoriø nepasitikëjimas ja,
nes jie atsiëmë ið jos net 82% paskolø. 9 ÏÊÊÃ íà 1888 ã., Êîâía, 1887, ñ. 120.
Keista, kad indëlininkai iðliko ramûs, 10 ÏÊÊÃ íà 1887 ã., ñ. 279; ÏÊÊÃ íà 1906 ã., ñ. 74; Ð a l è i u s P. Min. veik., p. 50.
draugijoje laikytas santaupas padidino 11 ÏÊÊÃ íà 1887 ã., ñ. 279; ÏÊÊÃ íà 1892 ã., ñ. 86.
nuo 3 tûkst. rb iki 6,6 tûkst. rb. Dël 12 Ten pat.
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sumaþëjusiø skolinimo ðaltiniø draugijos paskolos nariams sumaþëjo nuo 37,5 tûkst. rb
iki 14,1 tûkst. rb13. Greièiausiai iðvis draugija buvo nustojusi skolinti, tik grieþèiau
iðieðkojo senas paskolas. Draugijos negalëjo sukrësti áprasta prieþastis  nuostoliai,
nes iki tol ir net 1899 m. dirbo pelningai.
Iki 1905 m. sausio 1 d. draugija atsigavo: nuosavas kapitalas pasiekë ikikrizinæ sumà. Vadinasi, padaugëjo nariø, apyvarta praðoko 1899 m. lygá, 1,5 karto
padidëjo skolinimas nariams, nors jis tesiekë 57,9% normaliais metais (1897 m.) suteiktø paskolø sumos. Bet draugijos indëlininkai ir kreditoriai iðlieka atsargûs  per
5 m. indëliø ir paskolø jai suma teiðauga 16%.
1914 m. sausio 1 d. duomenys (19051912 m. jø nëra) rodo, kad draugija vël
iðgyveno didelius sunkumus. 19051913 m. ji neteko 68,7% nuosavo kapitalo, 76,4%
indëliø ir kreditoriø lëðø14. Keista, kad taip nutiko imperijos, vadinasi, ir Lietuvos,
ûkio pakilimo metais. Kauno gubernijos smulkaus kredito inspektorius A. Kabaila,
apþvelgdamas 1911 m. visø STD veiklà, teigë: <...> draugijø veikimas þmoniø akyse
yra labai diskredituotas <...> dël nesugebëjimo tvarkytis, egzistuoti, dël iðeikvojimø ir t. t.15
Bet á jo sudarytàjá juodàjá sàraà Plungës STD nepriskyrë. Plungës STD Telðiø
apskrityje buvo maþiausia, tiesiog stebëtina, kad 1914 m. sausio 1 d. turëjo keletà
kartø maþiau indëliø negu kà tik pradëjusios veikti Kretingos (1913 m.) ir Telðiø II
(1912 m.) draugijos. Kaþkodël jai nepadëjo ir tai, kad skolino pigiausiai (uþ 6%, kitos
ëmë 810%).
1915 m. draugija ir kitos kredito ástaigos turëjo bûti evakuotos á Rusijà. Kaizerinës okupacijos metais Plungës STD neveikë.
Nepaisant nesëkmiø, draugija padëjo Plungës valsèiuje bendruomenës nariams
spræsti apsirûpinimo paskolomis reikalà, STD ákûrimas miestelyje buvo svarbus 
palyginti anksti já pasiekë maþoji rinkos ekonomikos sàlygas atitinkanti bankininkystë, ne vienas ðimtas plungiðkiø (1914 01 01 tokiø buvo 214 ið 258 nariø) gautomis
paskolomis galëjo sutvarkyti ûkio, verslo reikalus, iðvengti lupikautojø gniauþtø, vienas kitas asmuo pramoko kooperatininko, bankininko darbo.
1913 m. sausio 1 d. prie Plungës paðto-telegrafo ástaigos veikë valstybiniø
taupomøjø kasø skyrius16. Jis priiminëjo indëlius, vienas asmuo galëjo laikyti ne
didesná kaip 1000 rb, ástaigos, draugijos  ne didesná negu 3 tûkst. rb indëlá.

2. Kredito kooperacijos laimëjimai
Lietuvos Respublikos laikais
Pasibaigus kovoms dël Lietuvos nepriklausomybës, labai gyvai buvo steigiami
kredito kooperatyvai. Tai daryti skatino atsiradæs vadinamasis kredito badas ir jo
palydovas  paskolø brangumas. Þinomi faktai, kad privatûs asmenys (palûkininkai)
uþ paskolas ëmë 60120% palûkanø17.
Brangumà lëmë didþiulë paskolø paklau- 13
Ten pat.
sa, nes reikëjo atkurti karo ir kaizeriniø 14 Apskaièiuota pagal: Ðalèius P., Min. veik., p. 50.
15
K a b a i l a A. Bendra Kauno gub. smulkaus kreokupantø sudegintus, susprogdintus padito ástaigø 1911 m. veikimo apyskaita, Bendrija,
status bei metodiðkomis gyvuliø, grûdø
1913, Nr. 4, p. 54.
rekvizicijomis apiplëðtus ûkius, pradëti 16 Ñïèñîê ãîñóäàðñòâåííûõ ñáåðåãàòåëüíûõ êàññ è èõ îòäåëåíèé, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1913, ñ. 110.
verslà, naujakuriams ásikurti. Antra ver- 17 Nuoðimèiø dydis ir kredito kooperatyvai, Talka,
1927, nr. 10, p. 7.
tus, dël kraðto nuskurdinimo, auksino
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(faktiðkai vokiðkøjø ostpinigiø) stipraus nuvertëjimo jaustas didþiulis kapitalo stygius. Todël iðeitis matyta kredito kooperacijoje. Iniciatyvos padëti ûkininkams burtis
á kooperatyvus ëmësi dël átakos kaimui konkuravusios Valstieèiø liaudininkø partija
ir Ûkininkø sàjunga. Jø atstovai lankë miestelius ir kaimus, aiðkino kooperacijos
reikðmæ, padëjo organizuoti steigiamuosius susirinkimus, instruktavo kooperatyvø
vadovus, organizavo jø mokymo kursus, parûpindavo apskaitos blankø. Ðiø partijø
ásteigti kooperatiniai bankai (Lietuvos kooperacijos ir Ûkininkø sàjungos centralinis)
pagal iðgales teikë savo nariams  kredito kooperatyvams  paskolas. Jomis padëjo
ir Vyriausybë bei jos kontroliuojami Lietuvos ir Þemës bankai. Þydai susilaukë Centralinio þydø banko, pasaulio þydø organizacijø paramos. Kredito kooperatyvø (daþnai vadintø pretenzingu bankø vardu ar smulkaus kredito draugijomis (bendrovëmis)
ir kt.) steigimà lengvino ir paprasta jø legalizavimo tvarka  uþtekdavo juos áregistruoti
Kredito ástaigø ir Kooperatyvø inspekcijoje (Inspekcija). Tad 19231926 m. karðtligiðkai
dygo kredito kooperatyvai, kai kuriose vietovëse jø atsirado po keletà. 1923 m. buvo
áregistruoti 129, 1924 m.  107, 1925 m.  136, 1926 m.  73 kredito kooperatyvai18.
Nuoalyje neliko ir plungikiai. Pirmiausiai sukruto þydai, kurie 1920 m. sausio 31 d. áregistravo Plungës þydø liaudies bankà19. Jis pradëjo veikti tø metø rugpjûèio mënesá. Tik 1923 m. rugsëjo 30 d. Plungës lietuviø inteligentø pastangomis
ásteigiamas Plungës smulkaus kredito bankas, kuris iki 1925 m. vasario 28 d. nebuvo
áregistruotas, t. y. veikë nelegaliai20. Ðitaip kredito kooperacija susiskaldë tautiniu
principu. Ne vëliau kaip 1925 m. pabaigoje Inspekcija pareikalavo atsisakyti pavadinimuose þodþio bankas ir vadintis smulkaus kredito draugijomis, 1927 m. kovà
pakartotinai nurodyta nedelsiant pakeisti pavadinimus. Lietuviø kredito kooperatyvo
vadovai pakluso reikalavimui, o þydai iki 1940 m. isaugojo þydø liaudies banko
vardà. Matyt, nenorint erzinti, buvo primerkta akis.
Oficialus smulkaus kredito draugijø (SKD draugija) tikslas buvo gerinti medþiaginæ ir dvasinæ nariø padëtá, teikdama jiems lëðø ûkio gerinimui ir kitiems tikslams21.
Draugijos nariais galëjo tapti teismo neapribotø teisiø pilnameèiai vietos ûkininkai,
smulkûs verslininkai, juridiniai asmenys. Nariai turëjo ámokëti pajø (þydø liaudies
banko po 10 Lt, Plungës SKD  po 25 Lt) ir prisiimti atsakomybæ turtu ar pajamomis
uþ draugijos vykdomus ásipareigojimus. Atsakomybë buvo dvigubai didesnë negu
nariui nustatytas paskolø dydis (limitas). Kuo didesnë buvo nariø atsakomybë, tuo
SKD galëjo daugiau pasiskolinti ið bankø operacijoms plësti.
Nariai ágydavo teisæ gauti paskolà, dalyvauti susirinkimuose, balsuojant pritarti
ar nepritarti priimamiems sprendimams, bûti renkami á valdymo ir prieþiûros struktûras, gauti dividendà (dalá pelno). Pagrindinis narystës tikslas buvo gauti paskolà.
Dividendai narystës skatinamojo vaidmens beveik neturëjo, nes draugijø veiklos tikslas
nebuvo siekimas didesnio pelno. Pelno gaudavo nedaug, todël dividendo iðeidavo tik
po lità kità kiekvienam nariui. Toks þaidimas neturëjo prasmës, nariams uþvis svarbiau
kuo pigiau pasiskolinti. Vëliau Inspekcija uþdraudë mokëti dividendus ir pareikalavo
jiems priklausantá pelnà skirti á atsargos
kapitalà. Toks sprendimas atitiko nariø 18 Ð a l è i u s P. Kooperacija, Kaunas, 1931, p. 206.
interesus, kadangi ið ðio kapitalo buvo 19 Lietuvos centrinis valstybës archyvas (toliau  LCVA),
f. 387, ap. 4, b. 637, l. 159.
atlyginami draugijos patirti nuostoliai, 20 Ten pat, l. 550.
21
todël to daryti nariams nereikëjo.
Smulkaus kredito banko ástatai, Kaunas, be m., p. 1.
© www.llt.lt, Lietuvos lokaliniai tyrimai, ISSN 2029-0799
Interneto svetainës www.llt.lt. pastaba: Ðis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuoraðas
patvirtintas notaro 2010 02 01, internete nuolat skelbiamas nuo 2010 02 17.

5

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. PLUNGË

Formaliai visi nariai buvo lygiateisiai, kadangi SKD vadovavosi kooperacijos
principu  vienas narys, vienas balsas.
SKD turëjo juridinio asmens teises, savarankiðkai atlikdavo sandorius, sudarydavo sutartis. Visuotiniai nariø susirinkimai buvo aukðèiausia draugijos valdþia, juose
buvo priimami svarbiausi sprendimai, irenkami valdybos, tarybos ir revizijos komisijos
nariai bei kandidatai á juos, ðalinami nevykdantys teisëtø reikalavimø. Kasdienius
reikalus tvarkë, operacijas atlikinëjo ir formino valdybos nariai, jos veiklà priþiûrëjo
taryba, revizijas darë, metines ataskaitas vertino revizijos komisija. Á valdybà, tarybà
ir revizijos komisijà reikëjo iðrinkti (3 m.) ne maþiau kaip po 3 asmenis. Pasibaigus
vienai kadencijai, buvo galima tuos paèius asmenis rinkti kitam terminui. Kandidatø
paskirtis buvo pavaduoti laikinai negalinèiø eiti pareigø (dël ligos, iðvykimo) nariø.
Kad nesusidarytø kûmystës ryðiø, á minëtas struktûras drausta rinkti gimines
iki antros kartos, á tarybà negalëjo bûti renkami valdybos nariai ir samdomieji tarnautojai, á revizijos komisijà  valdybos ir tarybos nariai. Vëlesniais metais Inspekcija
draudë, kad valdybø, tarybø ir revizijos komisijø nariais bûtø laiku paskolø negràþinusieji. Patekusieji á ðias struktûras iðsirinkdavo pirmininkus ir pasidalydavo pareigas. Vienam valdybos nariui tekdavo sàskaitininko ar reikalø vedëjo pareigos (didelës
SKD juos samdydavo), kitam  kasininko (iþdininko). Uþ draugijai padarytà þalà
valdybos nariai solidariai atsakë savo turtu, ástatai juos ápareigojo posëdþiauti ne
reèiau kaip kartà per savaitæ (tarybà  kartà per mënesá). Taigi narystë valdyboje
atimdavo daug laiko, atitraukdavo nuo tiesioginio darbo. Inspekcija reikalavo, kad
tiek jiems, tiek kitiems nariams algos gali bûti mokamos tik uþ darbà, bet ne pareigas.
Negana to, nuo 1928 m. paskolas pagrindiniam kapitalui gavusios draugijos (prie
jø priklausë ir Plungës SKD) turëjo pasiþadëti nemokëti algø tol, kol jø (kiekvienos)
suteiktø paskolø suma nepasieks 100 tûkst. litø.

2.1. Plungës SKD
19261939 m. (iki spalio 1 d.) nariø joje padaugëjo nuo 169 iki 51622 (3 kartus).
Turimais duomenimis, ypaè aktyviai á draugijà buvo stojama 19291932 m., kai nariø
gretos pasipildë 216 asmenø (padidëjo nuo 210 iki 426)23. Daugiausiai buvo stojama
1931 m. vasarà ið Vakarø atslinkus ûkio krizei. Ûkius iðgelbëti nuo varþytiniø buvo
vienas pasirinkimas  skolintis. 19341936 m. krizei pasiekus dugnà, stojimas á draugijà
prislopo, nes per daug rizikinga buvo skolintis. Tad nenuostabu, jog 19331937 m.
nariø gretos padidëjo tik 15 asmenø. Bet 19381939 m.  75 asmenimis. Kasmet
nariø sudëtis keisdavosi  vieni ástodavo, kiti pasitraukdavo, pavyzdþiui, 1936 m.
ástojo 30, ið draugijos iðëjo 2024.
Ir 1932, ir 1938 m. ið apskrityje veikusiø atitinkamai 9 ir 8 draugijø daugiau
nariø negu Plungës SKD turëjo tik Varniø SKD (1938 m. 504), nes, 1923 m. duomenimis, pastarajame valsèiuje buvo daugiau ûkiø ir gyventojø. Visà laikà daugumà
Plungës draugijos nariø sudarë ûkininkai (pvz., 1938 m. pradþioje ið 441 nario 
339), todël ji priklausë kaimo kredito kooperatyvø kategorijai (juose ûkininkø tu- 22 Lietuvos kooperacija 1927 m., p. 83; LCVA, f. 387,
ap. 4, b. 777, l. 374.
rëjo bûti per 50%), kuriems buvo taiko23
Lietuvos kooperacija 1928 m., p. 143; Lietuvos komos mokesèiø ir kreditavimo lengvatos.
operacija 1932 m., p. 127.
Taèiau jai priklausë daug (1937 m. 102) 24 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 637b, l. 550.
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kitø socialiniø grupiø asmenø. Tuo Plungës SKD iðsiskyrë apskrityje. 1937 m. sausio
1 d. ið 411 nariø 342 buvo ûkininkai, 20 tarnautojø, 15 amatininkø, 11 pirkliø, po
2 pramoninkø ir juridiniø asmenø bei 19 laisvøjø profesijø atstovø25. Daugiausia
(145) buvo smulkûs ir vidutiniai ûkininkai, bet nemaþai (78) ir pasiturinèiø, turëjusiø
didesnius negu po 30 ha ûkius.
1926 m. draugijos valdybos nariu (vedëju) dirbo (?) Meðkauskas, 1932 m. jos
pirmininkas buvo Eduardas Misevièius, nariai  klebonas kanauninkas Povilas Pukys
ir Pranas Kuzavas. 1934 m. valdyboje nebeliko E. Misevièiaus, jo vieton iðrinktas Jonas
Pietkûnas, nuo 1928 m. dirbæs reikalø vedëju. Tuomet valdybos pirmininku tapo P. Kuzavas26. P. Pukys ir J. Pietkûnas valdyboje iðliko iki 1939 m. (gal iki okupacijos), tik
P. Kuzavas pakeistas apie 1937 m. Liudu Tariza, ðis  Leonu Kuðlyèiu ir, atrodo, buvo
iðrinktas ketvirtas narys  Stasys Budrys, iki tol dirbæs draugijos buhalteriu27.
1932 m. tarybos sudëtis buvo tokia: Petras Gudavièius, Antanas Smilgevièius,
Dominikas Ðakinis. Nuo 19331934 m. jos sudëtis visiðkai pasikeitë, á jà iðrinkti Jonas
Salys (pirmininkas), Ignas Banevièius (vicepirmininkas) ir Leopoldas Þudyckis, kuris
1932 m. buvo revizijos komisijos narys. 1934 m. jai priklausë pirmininkas Baltras
Skridaila, Zenonas Raudys ir Stepas Andrijauskas28. Kadangi draugija darë didelæ
apyvartà, buvo samdomi nuolatiniai tarnautojai. 1939 m. buhalteriu-ratvedþiu dirbo
Kazys Brizga, reikalø vedëju  Stasys Þiemelis, kasininku  K. Salys, sàskaitininke 
Sofija Petrauskaitë, tarnaite  Barbora Þalienë29.
1932 m. á valdybà ir tarybà daugiausia buvo irinkta didþiaþemiø: A. Smilgevièius turëjo 56 ha þemës, P. Kuzavas  50 ha, P. Pukys  48,5 ha. Jiems gerokai
nusileido E. Misevièius (18 ha), o P. Gudavièius buvo maþaþemis (4 ha). Tai, kad
P. Pukys ir J. Pietkûnas ne kartà buvo perrenkami valdybos nariais, rodo, kad jie
buvo sàþiningi ir pareigingi, þmonës jais pasitikëjo. Ypaè daug Plungës SKD ir apskritai kooperacijai nusipelnë P. Pukys, joje iðdirbæs apie 20 metø, o prieð paskiriant
á Plungæ buvæs vienas ið Þemaièiø Kalvarijos SKD vadovø. J. Pietkûnas anksèiau
dvejus metus buvo dirbæs kunigaikðtienës Oginskienës dvaro girininku.
Nepaisant iðgyventø sunkumø, per visus veiklos metus draugija pasiekë gerø
rezultatø (þr. 1 lentelæ).
1 lentelë
Plungës SKD pagrindiniai veiklos rodikliai 19261939 metais
(sausio 1 d., tûkst. Lt)
Eil. Rodikliai
Nr.

1.
2.
3.
4.

Balanso suma
Nariø ásiskolinimas
Nuosavas kapitalas
Indëliai

Metai

Pokyèiai
(±)

1926

1928

1929

1933

65,0
53,0
7,0
7,8

84,7
27,8
11,6
4,0

96,6
56,5
8,8
43,6

476,9
483,4
7,0 (?) 383,4
66,4
63,9
242,2
361,2

LCVA, f. 387, ap. 4, b. 637 b, l. 550.
Ten pat, b. 288, l. 371.
27
Ten pat, b. 777, l. 374.
25

28

26

29

1938

1939
tûkst. Lt
spalio 1 d.

kartais

511,8
417,8
78,0
250,6

7,9
7,9
11,1
32,1

+446,8
+364,8
+71,0
+242,8

Ten pat, b. 419, l. 56.
Ten pat, b. 777, l. 374.
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(tæsinys)
Eil. Rodikliai
Nr.

5.
6.

Skolos
Pelnas

Metai

Pokyèiai
(±)

1926

1928

1929

34,0
4,4

18,0
0,9

24,0
3,5

1933
94,0
6,6

1938
47,4
6,4

1939
tûkst. Lt
spalio 1 d.
95,6
nëra
duomenø

+61,6
+2,0

kartais
2,8
1,4

altiniai: Lietuvos kooperacijos banko 1925 m. ataskaitos priedas  balansas;
Lietuvos kooperacija 1927 m., p. 8283; Lietuvos kooperacija 1928 m.,
p. 142143; Lietuvos kooperacija 1932 m., p. 126127; Lietuvos kooperacija
19321938 m., p. 140141; LCVA, f. 387, ap. 4, b. 777, l. 374.

Dël smarkiai didëjusio nuosavo kapitalo ir indëliø bei nedidelio skolinimosi
ið bankø labai (7,9 karto) iðaugo draugijos potencialas (kapitalas), o tai ágalino jà
geriau atlikti savo misijà  paskolomis aprûpinti narius. Ðiam tikslui paskutiniaisiais
metais draugija skirdavo 7982% visø lëðø ir pajëgë suteikti paskolas beveik visiems
nariams (pvz., 1937 10 01 427 ið 441). Ið daugelio maþøjø miesteliø draugijø Plungës
SKD iðsiskyrë vidutiniu paskolos dydþiu. Pirmosios ástengdavo paprastai paskolinti
po vienà kità imtà, o Plungës SKD  po 911 Lt30. Dar po daugiau (1 3604 200 Lt)
gaudavo namø savininkai, pramoninkai ir kt. Tarp nariø vyravusiems ûkininkams
teko diduma paskolø (78% po 867 Lt), 2-ojoje vietoje buvo namø savininkai (gavo
8% visos paskolø sumos). Nors ástatai leido skolinti iki 18 mën., taèiau 1937 m.
sausio 1 d. visos paskolos buvo suteiktos 3 mën. Neretai ne vienam skolininkui
paskolø gràþinimas ne po kartà bûdavo atidedamas. 1939 m. spalio 1 d. duomenimis, paskolos buvo gràþinamos prastai, nes 85 skolininkai laiku nesumokëjo skolø
(107,1 tûkst. Lt ið 417,2 tûkst. Lt)31. Gal dël Klaipëdos kraðto netekimo, kilusio Antrojo pasaulinio karo susidarë lûkuriavimo atmosfera. Pirmaisiais veiklos metais draugijos paskolos buvo labai brangios (1927 m. 24% palûkanø), vëliau dël ðalyje gausëjanèio kapitalo, vyriausybës spaudimo (ypaè nuo 1934 m.) ekonominëmis ir
administracinëmis priemonëmis palûkanos maþëjo (1937 m. iki 8%).
Draugijos vadovai pagrástai galëjo dþiaugtis ir didþiuotis stulbinanèiu joje
laikomø indëliø iðaugimu (beveik 243 tûkst. Lt, arba 32,1 karto). Tai neabejotinas
plungiðkiø pasitikëjimo draugija ir jø gyvenimo lygio iðaugimo patvirtinimas. 1937 m.
sausio 1 d. 264 asmenys laikë 244,6 tûkst. Lt santaupø. Ið jø buvo nemaþai turëjusiø didelius indëlius (44 indëlininkai nuo 1 000 Lt iki 3 000 Lt)32. Indëlininkams porà kartø teko patirti iðgàstá. Pirmà kartà tai nutiko 1926 m., kai Plungës
SKD narë vietos vartotojø bendrovë nesugràþino jai 34 tûkst. Lt skolos, dël to
pablogëjo draugijos padëtis ir pasitikëjimas ja, pasklido ávairiausiø gandø33. Sunerimæ indëlininkai atsiëmë beveik pusæ santaupø. 1939 m. draugijos indëlininkø
panikà sukëlë Klaipëdos kraðto netektis ir Antrasis pasaulinis karas. Vokietijai
uþgrobus pajûrá, pirmà kartà Lietuvoje
buvo ávestas indëliø iðmokëjimo riboji- 30 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 647, l. 259.
mas (normavimas), kuris daþniausiai la- 31 Ten pat, b. 777, l. 374.
32
Ten pat, b. 637 b, l. 549.
bai áaudrina indëlininkus. Nuo 1938 m. 33 Plungës smulkaus kredito bankas, Talka, 1926,
nr. 3940, p. 11.
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gës SKD buvo iðimta 110,6 tûkst. Lt (tikëtina, kad diduma po 1939 03 22), arba 30%.
Atlaikyti toká sukrëtimà, atsiskaityti su indëlininkais padëjo Lietuvos kooperacijos
bankas, paskolinæs apie 50 tûkst. Lt. Ta paèia proga pabrëþtina, kad ðie bankai ir
vyriausybë finansiðkai padëdavo ne tik ekstremaliais atvejais, bet ir siekiant, jog
draugija augtø, galëtø daugiau skolinti. 1928 m. Vyriausybë suteikë lengvatinæ paskolà (uþ 3%, 14 metø) 24 tûkst. Lt draugijos pagrindiniam kapitalui, Lietuvos, Kooperacijos ir Þemës bankai pirmenybiðkai, uþ maþesnes negu kitiems klientams palûkanas skolino operacijoms plësti.
Taip pat didelis draugijos laimëjimas  nuosavo kapitalo padidinimas (dël
nariø gausëjimo ir pelningos veiklos), kuris didino jos savarankikumà ir buvo pagrindas skolinimui piginti.
Be paskolø, draugija padëjo plungiðkiams ir kitaip: priiminëjo þemës mokestá
(todël, kol nebuvo Lietuvos banko skyriaus, nereikëjo 28 km vaþiuoti á Telðius), pagal
vekselius, kitus dokumentus iðieðkodavo klientams priklausanèius pinigus. Daugiausia dël ðiø operacijø draugija (1936 m. bûstinëje Vytauto pr. 31) dirbo kasdien, turëjo
samdyti tarnautojø, daryti dideles iðlaidas (kasmet po 3246 tûkst. Lt).

2.2. Plungës þydø liaudies bankas:
ypatumai ir veiklos bruoþai
Anksèiausiai (1919 m.) Lietuvoje kredito kooperatyvus  liaudies bankus 
pradëjo steigti þydai, nes neperdedant jiems paskolø gavimas buvo egzistencinës
svarbos reikalas. Kitaip gráþusiems ið priverstinës evakuacijos á Rusijà, á tuðèius
namus, buvo neámanoma pradëti verslo ir uþsidirbti pajamø pragyvenimui. Pasaulinës þydø organizacijos atsiliepë á savo tautieèiø pagalbos ðauksmà, suteikdamos
pigiø (uþ 3%) paskolø. Tokià paskolà i Amerikos þydø organizacijø (Foundation,
Dþointo fondo) gavo ir plungiðkiai. 1937 m. sausio 1 d. Plungës þydø liaudies bankas (ÞLB) joms buvo skolingas 9 361 Lt34. Prie ankstyvo kredito kooperatyvø ásteigimo bus prisidëjæs þydø organizuotumas, didesnis verslumas.
Þydø liaudies bankai buvo etniðkai uþdari kredito kooperatyvai, dël nariø
socialinës sudëties priklausæ miestø tipui. Jiems Lietuvos valdþia darë nuolaidà 
nereikalavo apriboti veiklos teritorijos valsèiaus ribomis. Plungës ÞLB veikla apëmë
ir Kulius bei Platelius. 1937 m. duomenimis apie jo skolininkø verslà, tarp nariø
vyravo prekybininkai (99 asmenys), 52 nariai uþsiëmë amatais, 49 buvo priskirti
kategorijai kiti (laisvøjø profesijø asmenys, namø savininkai ir t. t.), 9 ûkininkavo, 7 vertësi pramone ir 16 buvo tarnautojai35. Matyt, ðie duomenys atspindi
apskritai Plungës ir aplinkiniø miesteliø þydø socialiná pasiskirstymà. Plungës ÞLB
ir SKD nariø dinamika buvo skirtinga: iki 1929 m. pirmasis jø turëjo daugiau (323),
1923 m. antrasis pralenkë þydø kredito kooperatyvà ir nuo tada ÞLB nariø skaièius
maþëjo (iðimtis 1937 m., per kuriuos jø padaugëjo 27)  1939 m. spalio 1 d. þydø
liaudies banke beliko 201 narys36, arba 2,6 karto maþiau negu Plungës SKD.
1932 m. ÞLB valdybos nariais buvo Abraomas Pozinas (60 m.), Ðmuelis Ðuras
(62 m.), Chace Gamza (56 m.), Frojimas
Izraelovièius (56 m.) ir Buncë Ðlomë Le34
LCVA, f. 387, ap. 4, b. 637b, l. 158.
vi. Tarybos nariais dirbo Boruchas Gold- 35 Ten pat.
vaseris (56 m.), Ruvenas Jeke Jenukinas 36 Ten pat, b. 777, l. 221.
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(48 m.), Icikas Meèias, Gilbas Rymanas (56 m.), Izraeilis Fray (50 m.)37. Kaip matome,
renkant narius, pirmenybë teikta gyvenimiðkai patirèiai. Visi valdybos ir tarybos nariai turëjo namus, kai kurie ir þemës. 1937 m. taryboje buvo B. Goldvaseris, G. Rymanas ir M. Variuvë (?).
Plungës ÞLB veiklos mastà ir pokyèius rodo 2 lentelës duomenys.
2 lentelë
Plungës ÞLB veiklos pagrindiniai rodikliai 19281939 metais
(sausio 1 d., tûkst. Lt)
Eil. Rodikliai
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.

Balanso suma
Nariø ásiskolinimas
Nuosavas kapitalas
Indëliai
Skolos

Metai

Pokyèiai (tûkst. Lt)
(±)

1928

1929

1933

1937

1938

259,2
97,4
32,3
86,0
29,5

188,1
142,4
34,9
137,7
24,9

310,9 359,5
293,6
202,6 143,9
167,5
50,1
64,9
51,9
210,0 282,0
217,9
39,6 nëra
5,9
duomenø

1939
tûkst. Lt
spalio 1 d.

%

218,5
137,7
64,7
116,4
8,8

15,7
+141,3
+200,3
+145,5
29,8

40,7
+40,3
+32,4
+30,4
20,7

altiniai: Lietuvos kooperacija 1927 m., p. 114115; Lietuvos kooperacija
1928 m., p. 184185; Lietuvos kooperacija 1932 m., p. 164165; Lietuvos
kooperacija 19321938 m., p. 170171; LCVA, ap. 4, b. 637 b, l. 158;
b. 777, l. 21.

Palyginæ 1 ir 2 lenteliø duomenis, galime padaryti iðvadas, kad 1) iki 1933 m.
ÞLB operacijø mastu stipriai lenkë Plungës SKD, 2) bankas, turëdamas daugiau
nuosavo kapitalo ir indëliø, maþiau priklausë nuo uþsienio organizacijø ir Lietuvos
kredito ástaigø paskolø; 3) ne vëliau kaip nuo 1937 m. prasidëjo ekonominës krizës
sukeltas ÞLB saulëlydis. Krizë labiausiai sukrëtë visus Lietuvos þydø kredito kooperatyvus, nuo tada jø skaièius pradëjo maþëti. Dël pasunkëjusiø gyvenimo sàlygø
iðaugo þydø emigracija, kuri nulëmë Plungës ÞLB nariø maþëjimà, taip pat ir skolinimo bei indëliø maþëjimà. Plungës þydai jautriau negu lietuviai reagavo á Klaipëdos kraðto praradimà  19381939 m. spalio 1 d. laikotarpiu ið banko atsiëmë
beveik pusæ indëliø. Didþiausià jø dalá sudarë neterminuotose sàskaitose laikyti pinigai mokëjimams uþ perkamas prekes, þaliavas. 1937 m. sausio 1 d. ið 193 indëliø
sàskaitø neterminuotø buvo 118, jose laikyta atitinkamai 217,9 tûkst. Lt ir 129,3 tûkst. Lt38.
Tada bankui buvo skolingi 232 nariai vidutinikai po 722 Lt (maþiau negu SKD).
Daugiausia (108) nariai buvo pasiskolinæ po maþai (iki 300 Lt, vidutinikai po 136 Lt).
Vadinasi, daugelis vietos verslininkø darë nedideles apyvartas, buvo smulkûs. Tai
ypaè iðryðkëja palyginus su 49 nariais, kurie bankui buvo skolingi vidutiniðkai po
2 253 Lt, t. y. beveik 17 kartø daugiau negu smulkieji. Nors dauguma paskolø (137)
buvo suteiktos iki 3 mën., taèiau, skirtingai nuo SKD, bankas skolino ir ilgesniais
terminais (iki 1 m., 1,5 m., 25 m.). Dël to, kad ÞLB nariai buvo verslininkai, jis darë
daug inkasavimo ir korespondentiniø operacijø, pavyzdþiui, 1927 m. jø apyvarta
siekë 74,7 tûkst. Lt. Þodþiu, Plungës ÞLB bankas buvo ne tik þydø bendruomenës
kreditavimo, bet ir verslininkø atsiskaitymø centras. Todël ÞLB dirbo kasdien 37 LCVA, f. 387, ap. 4, b. 288, l. 231.
38
(po 2 val.), samdë tarnautojø.
Ten pat, b. 637 b, l. 158.
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Dviejø kredito kooperatyvø veikimas padëjo Plungës valsèiaus ûkininkams ir
verslininkams vietoje, nedarant iðlaidø kelionëms ir dokumentams áforminti, uþ normalias palûkanas gauti paskolø ûkio, verslo reikalams; atlikti ávairius mokëjimus,
pramokti bankininkystës pagrindø, pratintis dirbti bendruomenës labui.

3. Kredito kooperacijos þlugdymas
ir likvidavimas (19411948)
Apie Plungës SKD veiklà 19401944 m. okupacijø laikmeèiu dokumentø ir kitos
informacijos neiðliko. Tëra galimybë ir bûtinybë panagrinëti visos kredito kooperacijos
sistemos, jos veiklos sàlygø pasikeitimus, sovietø okupantø pradëtà vykdyti politikà.
Ðalies okupacijos faktas, visø ûkio srièiø sovietizavimas, indëliø iðmokëjimo
normavimas (nuo 1940 06 17), vëliau (1941 03 25) jø, didesniø negu 1 000 Lt, konfiskavimas, uþdraudimas bankams kredituoti SKD destabilizavo jø veiklà. Netikrumà
dël kooperacijos ateities turëjo sukelti bankø ir kitø kredito ástaigø nacionalizavimas
(1940 m. liepà) bei jø likvidavimas arba inkorporavimas á SSRS kredito sistemà. Ið
slaptø dokumentø aiðkëja, kad ið pradþiø, nors SSRS kredito kooperacija buvo likviduota, SSRS valstybinio banko vadovybë neturëjo aiðkios nuomonës, kaip pasielgti
su Lietuvos kredito kooperatyvais. Ádomu, kad Lietuvos SSR Liaudies komisarø taryba
(LKT) siûlë likviduoti visas SKD39. Taèiau Maskva nepritarë savo statytiniø revoliuciniam entuziazmui ir nusprendë likviduoti tik miesto kredito kooperatyvus, o
kaimo SKD palikti, bet pertvarkyti pagal 1929 m. SSRS pavyzdþius þemës ûkio kredito draugijø ástatus. Taigi neveikiantis Plungës ÞLB buvo pasmerktas likvidavimui.
Visi provincijos ÞLB buvo sujungti á 16 vienetø40. Likvidavimas uþsitæsë iki 1941 m.
karo iðvakariø, nes ðá procesà sunkino skolø iðieðkojimas ir atsiskaitymø su atleidþiamais tarnautojais sunkumai (tam bankai neturëjo pinigø). Plungës ir kitø miesteliø
ÞLB nariai prarado pajus. Dël to ir kitø prieþasèiø per 1940 m. liepà1941 m. birþelá
kredito kooperacijos nariø skaièius Lietuvoje sumaþëjo daugiau negu 15 tûkstanèiø.
Kaimo SKD reikëjo pertvarkyti paskubomis (1941 02 091941 03 09). Per ðá
laikà turëjo bûti suðaukti draugijø visuotiniai nariø susirinkimai, kurie turëjo pritarti
sovietiniams ástatams, perrinkti valdybas ir tarybas (revizijos komisijos buvo panaikintos, jø funkcijos perduotos taryboms). Susirinkimams komandavo SSRS þemës ûkio
banko Lietuvos respublikinës kontoros (ÞÛB kontora) ir apskrièiø LKP(b) bei vykdomøjø komitetø atstovai.
Ið valdybø, tarybø ir nariø reikëjo paalinti buoþes, juos pakeisti smulkiais
valstieèiais bei darbo inteligentais. Visos SKD pavadinamos þemës ûkio kredito
draugijomis (ÞÛKD), jos neteko juridinio ir ûkinio savarankiðkumo, prarado kooperacijos esmæ ir dvasià. Nuo tada jos faktikai tapo ÞÛB kontoros vietiniais padaliniais
klasinei politikai kaime ágyvendinti. Taip teigti leidþia vien tas faktas, kad draugijos be vietinës valdþios sutikimo negalëjo skolinti, privalëjo imti ir mokëti valdþios
nustatyto dydþio palûkanas. Todël draugijø vadovai neteko galimybiø priimti alternatyviø, ekonomiðkai pagrástø sprendimø. Draugijà galëjo likviduoti ne tik visuotinis
nariø susirinkimas, bet ir Respublikos
LKT. Taip pat buvo pakeistas draugijø
39
LCVA, f. R 871, ap. 1, b. 45, l. 23.
veiklos tikslas. Ástatuose buvo áraðytas 40 Terleckas V. Lietuvos bankininkystës istorija 1918
1941, Vilnius, 2000, p. 381.
toks ÞÛKD tikslas:
© www.llt.lt, Lietuvos lokaliniai tyrimai, ISSN 2029-0799
Interneto svetainës www.llt.lt. pastaba: Ðis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuoraðas
patvirtintas notaro 2010 02 01, internete nuolat skelbiamas nuo 2010 02 17.

11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. PLUNGË

<...> teikti pagalbà gamybos kreditu darbo valstieèiø ûkiams ir
jø susivienijimams, vykdant TSR Sàjungos Vyriausybës priemones
þemës ûkiui ugdyti41 (paryðkinta cituojant  V. T.).
Taigi pradëtas taikyti vadinamasis klasinis kreditavimo principas, reiðkæs pirmenybiná vargingøjø ir smulkiø valstieèiø rëmimà paskolomis ir neskolinimà stambiems,
produktyviems ûkiams. Ðitaip siekta á okupanto pusæ patraukti maþiau pasiturinèiuosius, suprieðinti kaimieèius. Sovietiniai ástatai pasunkino nariø priëmimo sàlygas, nes
jais buvo ávestas papildomas stojamasis mokestis (5 rb), o pajø suma padaryta priklausoma nuo valstieèiø turëtos þemës ploto. Nuo kiekvieno hektaro reikëjo mokëti
po 5 rb, bet ið viso ne maþiau kaip 25 rb. Ne darbo valstieèiams draugijø durys
turëjo bûti uþvertos.
1940 m. rudená ÞÛKD turëjo pradëti skirstyti sovietiniams naujakuriams ir
maþaþemiams i ÞÛB kontoros gautas tam reikalui respublikinio biudþeto lëðas
(18 mln. rb). Buvo numatyta, kad jie gali gauti ilgalaikes paskolas trobesiams statyti
(po 2 500 Lt), galvijams pirkti (po 550 Lt), þemës ûkio inventoriui (po 375 Lt), sëklai
(po 150 Lt) ir tràoms (po 100 Lt) pirkti42. Taèiau iki 1941 m. pradþios ÞÛB kontora
sugebëjo pinigus paskirstyti ir pasiøsti á draugijas tik pusei valsèiø43. 1941 m. planuota naujakuriams, darbo valstieèiams ir kooperacinëms organizacijoms suteikti
49 mln. rb paskolø. Iki 1941 m. geguþës 1 d. ið ÞÛB kontoros paskirstytø 44 mln. rb
valstieèiai paëmë tik 6,5 mln. rb. Tai aiðkus valstieèiø nepasitikëjimo okupantu, jo
agitacija skolintis árodymas. Didþiàjà dalá (83,3%) paskolø gavo maþaþemiai, turëjusiems po 1020 ha þemës teko 0,7 mln. rb, o 2030 ha savininkams  0,4 mln. rb44.
Pirmosiomis SSSRVokietijos karo dienomis daugelis ÞÛKD nukentëjo  sudegë ar buvo sunaikinti dokumentai, paimti pinigai ir t. t. Okupanto pastatyti valdybø ir tarybø nariai pasitraukë ið pareigø, á jas gráþo ikiokupaciniø laikø vadovai.
Draugijos pradëjo veikti pagal senuosius, smetoninius ástatus, susigràþino senuosius pavadinimus. Taèiau dël naciø nustatyto þemo rublio santykio su marke (10:1),
draugijø turëtø lëðø 80% blokavimo kapitalai ir galimybës skolinti sumenko. Antra
vertus, esant neaiðkiai karo baigèiai, dël prekybos ir kitø suvarþymø, dideliø prievoliø, grûdø ir arkliø rekvizicijø maþai bebuvo norinèiø skolintis. A. Vilainis raðë,
kad draugijos vegetavo, kiek gyviau buvo gràþinamos paskolos45. Taip elgtis buvo
naudinga dël rublio nuvertinimo. Be to, buvo pareikalauta gràþinti specifikai sovietines paskolas.
Yra pagrindo manyti, kad po Lietuvos reokupacijos ÞÛKD nebuvo atkuriamos,
buvusiø nariø narystë automatiðkai neatnaujinta, o buvo steigiamos ið naujo. Archyvinëje medþiagoje nekalbama apie draugijø atkûrimà, raðoma tik apie ásteigimà,
41
Þemës ûkio kredito draugijø ástatai, [Kaunas], 1941,
nariø priëmimà ir pajø ámokëjimà. Be to,
p. 1.
taip manyti verèia didþiulis nariø skai- 42 Tiesa, 1940, lapkr. 18.
43
Jakubèionis A. Þemës ûkio kooperacijos pertvarèiaus sumaþëjimas  1945 m. pabaigoje
kymas 19401941 m. ir jos atkûrimas 1944
jø tebuvo 53. Taigi beveik tikra, kad bu1945 m. Lietuvos TSR, Lietuvos TSR aukðtøjø mokyklø Mokslo darbai (MD), Istorija, 1986, t. 25, p. 129.
vusieji nariai prarado tegul ir nuvertë44
Gregorauskas M. Tarybø Lietuvos þemës ûkis 1940
jusius pajus, stojamàjá mokestá. Plungës
1960, Vilnius, 1960, p. 95.
ÞÛKD vël pradëjo veikti 1945 m. vasa- 45 Tëviðkë, 1942, sausio 16.
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rio 20 d.46 1945 m. gruodþio 30 d. LSSR LKP nutarimu, lyginant su 1941 m., buvo
pasunkintos nariø priëmimo sàlygos  stojamasis mokestis padidintas 5 kartus (iki
25 rb) ir pajus 2 kartus47. Tai aikinta þemës ûkio produkcijos kainø padidëjimu.
Atsiþvelgiant á tai ir karo sugriovimus, vienam nariui paskolintina suma padidinta
iki 15 tûkst. rb, pailginti paskolø terminai (gyvuliams ir inventoriui pirkti iki 5 m.,
pastatø statybai iki 10 m.). Pirmàjà draugijos valdybà ir tarybà parinko ÞÛB kontora,
suderinus su apskrities kompartijos ir vykdomuoju komitetais. Tik 1945 m. geguþës
birþelio mën. buvo leista organizuoti nariø susirinkimus ir juose iðrinkti vadovus.
Bet susirinkimai vyko pagal þinomà scenarijø: ÞÛB kontora, suderinusi su valsèiaus
aktyvu ir atsiþvelgdama á politines paþiûras, numatydavo kandidatus á valdybos ir
tarybos narius. Regis (susiduriama su paraðø perskaitymo sunkumais), 19451946 m.
valdybos pirmininku buvo A. Kirtiklis.
Draugija galëjo pradëti veiklà, ypaè skolinimà, tik 1945 m. gavusi i ÞÛB kontoros 30 tûkst. rb paskolà pagrindiniam kapitalui ir 52 tûkst. rb ilgalaikiam nariø
kreditavimui48. Visø gautø pinigø ji neástengë iðskolinti, paskolino 80,6 tûkst. rb, ið jø
49,9 tûkst. rb ilgam laikui (statyboms, inventoriui pirkti). Tada draugija skolino tik
varguoliams, t. y. nuo mokesèiø atleistiesiems ir atsikëlusiesiems. 1945 m. visi draugijos nariai priklausë ðiai kategorijai. Iðeitø, jog draugijos vadovai buvo bolðevikiðkai
budrûs ir á jà nepriiminëjo turtingesniø valstieèiø. 1946 m. draugija gavo ið ÞÛB
kontoros 195 tûkst. rb paskolø, ásiskolinimas jai 1947 m. sausio 1 d. pasiekë 277 tûkst. rb,
1948 m. sausio 1 d.  442,9 tûkst. rb, o nuo tada skolos kontorai pradëjo maþëti:
1949 m. sausio 1 d. ÞÛKD buvo skolinga 428,4 tûkst. rb, 1949 m. lapkrièio 28 d. 
352,6 tûkst. rb. ÞÛB kontoros paskolø maþinimas Plungës ir visoms kitoms ÞÛKD
buvo susijæs su pasikeitusia VKP(b) CK ir SSRS MT kaimo politika. 1947 m. geguþës
21 d. VKP(b) CK priëmus nutarimà dël kolûkiø kûrimo Baltijos respublikose ir 1948 m.
kovo 20 d. já pakartojus Lietuvos administracijai, neiðvengiamai turëjo bûti maþinama
finansinë parama valstieèiams ir taip einama prie ÞÛKD likvidavimo. Plungës draugijos duomenys apie jos nariø ásiskolinimo dinamikà tarsi nepatvirtina padarytos ivados, kadangi iki 1947 m. pradþios plungiðkiø skolos didëjo. 1947 m. pradþioje jø suma
buvo lygi 280 tûkst. rb, po metø  424,7 tûkst. rb ir 1949 m. sausio 1 d. 
464,7 tûkst. rb49. Veikiausiai 1948 m. skolos Plungës draugijai padidëjo dël tais metais
ávykdyto ÞÛKD stambinimo vajaus. Tiesa, 1948 m. gruodþio 16 d. ÞÛB kontoros Plungës skyrius ir vykdomasis komitetas pasisakë prieð stambinimà (þinomas toks vienintelis faktas), nes dël to nebûsià jokios iðlaidø ekonomijos, draugijos ir taip nutolusios
viena nuo kitos 1822 km, todël valstieèiams kiltø daugiau sunkumø paskolas gauti.
Taèiau raðte nurodë: <...> jeigu bus kontoros ásakymas Kuliø ÞÛKD prijungti prie Plungës
ÞÛKD, jis bus ávykdytas50. Þinant tø laikø tikrovæ, netenka abejoti Kuliø draugijos
prijungimu ir dël to Plungës ÞÛKD paskolø pozicijos iðaugimu.
Visais pokariniais metais (iki 1949 m. pabaigos) Plungës ÞÛKD gyvavo beveik vien ið ÞÛB kontoros gaunamø paskolø. Kaip raðyta, 1945 m. net nesugebëjo
visø gautø pinigø iðskolinti, tas pats
pasikartojo ir 1947 m. 1948 m. sausio 46 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 16, l. 189.
1 d. draugija buvo skolinga kontorai 47 Ten pat, b. 3, l. 51.
48
Ten pat, b. 16, l. 190.
442,9 tûkst. rb, o jos nariø skolos siekë 49 Ten pat, b. 68, l. 195; b. 120, l. 20.
424,7 tûkst. rb, t. y. 18,2 tûkst. rb ma- 50 Ten pat, b. 26, l. 257.
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þesnës51. Kitais metais 9498% paskolø draugija suteikdavo ið kontoros gautomis
lëðomis. Todël draugija buvo ÞÛB kontoros lëðø paskirstymo, bet ne kredito ástaiga,
arba tarpininkë tarp kontoros ir valstieèiø. Uþ ðá tarpininkavimà draugija gaudavo
0,5% nuo iðskirstytos sumos komisiniø, kuriø neuþteko jos darytoms iðlaidoms.
Todël dirbo nuostolingai. Apskritai tuometinë draugijos kreditinë veikla nedaug kà
bendro turëjo su kredito esme. Pirma, draugija turëjo vykdyti patvirtintus kreditavimo planus, neatsiþvelgdama á skolininkø pajëgumà gràþinti paskolas. Uþ planø
nevykdymà draugijos vadovai bûdavo svarstomi ÞÛB kontoros vietiniame skyriuje,
kompartijos bei vykdomuosiuose komitetuose ir baudþiami. Antra, neretai paskolos
bûdavo ásiûlomos, ábrukamos. Ðiuos reiðkinius tenka plaèiau paaiðkinti. Suvokti
tikràjà padëtá padeda 1947 m. rugsëjo 30 d. ÞÛB kontoros valdytojo raðto LSSR
MT turinys52. Jame skundþiamasi, kad visose apskrityse naujakuriai ir nacinës okupacijos laikais nukentëjusieji nenoriai skolinasi gyvuliams pirkti. 1945 m. Kretingos
apskrities draugijoms buvo paskirta 650 tûkst. rb, taèiau neatsirado në vieno norinèio paskolà paimti, nors apskrityje buvo 2 247 sugriauti, sudegæ pastatai, arkliø
neturëjo 2 129, karviø  1 721 ûkiai. Raseiniø apskrityje valstieèiai paëmë vos 30%
jiems numatytø skirti paskolø sumos. Aukðèiau pateikti duomenys apie ne visikà
Plungës ÞÛKD gautø ið kontoros lëðø panaudojimà byloja ir apie vietos valstieèiø
nenorà skolintis. Nedaug buvo skolinamasi ir 1947 m., nes iki rugsëjo 1 d. ið
gyvuliams pirkti paskirtø 22 mln. rb valstieèiai pasiskolino tik 13,7 mln. rb. Ypaè
nenoriai buvo skolinamasi karvëms pirkti  pagal planà paskolas turëjo gauti 8 000
ûkiø, o jas paëmë tik 1 527. Iðkilo pavojus, kad nebus ávykdytas valstieèiø apsirûpinimo gyvuliais planas, kuo labiausiai buvo suinteresuota valdþia, nes nuo
galvijø skaièiaus priklausë prievoliø dydis. Laiðko autorius praðë MT paveikti apskrièiø vykdomuosius komitetus, jog imtøsi priemoniø planui vykdyti, t. y. paspausti valstieèius skolintis ir pirkti gyvulius, matyt, ir stoti á ÞÛKD. Kodël dalis
valstieèiø vengë skolintis? Jie buvo gerai perpratæ valdþios suktybes, ne kartà buvo
nudegæ dël paskolø. Antai nacmeèiu gràþinusieji paskolas oficialiu santykiu buvo
priversti papildomai mokëti. Nors 1947 m. gruodþio mën. vykdant pinigø reformà,
senieji rubliai buvo iðkeisti á naujus santykiu 10:1, juo paskolos nebuvo perskaièiuotos, reikëjo gràþinti pradines sumas, todël skolø naðta pasunkëjo. Valstietis
suprato, kad uþ paskolà nusipirkæs gyvulá, turës mokëti daugiau mokesèiø ir prievoliø. Be to, draugijos skolino tik apie 60% gyvuliams pirkti reikalingø pinigø,
likusià sumà turëjo pridëti besiskolinantieji. Dël dideliø ir kaskart didinamø mokesèiø bei prievoliø, vertimo pirkti valstybiniø paskolø obligacijas daugelis neturëjo
pinigø net mokesèiams sumokëti. 19481950 m. 2/3 apskrièiø uþ nesumokëtus mokesèius buvo apraðyti 103 tûkst. ûkiø, ið jø 45 tûkst. savininkø perduoti teismui;
1949 m. vien uþ pieno prievoliø nevykdymà áspëti arba apraðyti 45,7 ûkiai, 3,5 tûkst.
pateko á teismà53. Vieni nusikaltëliai buvo uþdaromi á kalëjimus, o jø turtas konfiskuojamas, kitiems taikyta tik pastaroji bausmë. Plungës ÞÛKD ataskaitø duomenimis, 1946 m. uþ paskolà perkantis arklá turëjo primokëti savø pinigø apie 51 LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 92, l. 19.
1 041 rb, perkant karvæ  867 rb. Dideli 52 Ten pat, b. 59, l. 82.
53
S t a r k a u s k a s J. Represiniø struktûrø ir komunistø
pinigai! Be to, 1947 m. liepos 16 d. respartijos bendradarbiavimas átvirtinant okupaciná reþimà 19441953 m., Vilnius, 2007, p. 428429.
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tos skolinimosi gyvenamiesiems namams statyti sàlygos, o bûtent: paskolà galëjo
gauti tik besistatantieji gyvenvietëse ir gavusieji valsèiaus valdþios leidimà (anksèiau uþteko jos sutikimo)54. Nepalankias skolinimo sàlygas pripaþino kai kurie ÞÛB
kontoros tarnautojai. Jie raðë, kad valstieèiai þino, jog uþ 10 tûkst. rb paskolà namo
nepastatysi, nes vien miko medþiaga kainuoja 5 000 rb55.
19461948 m. Plungës ÞÛKD nariai gavo 48 paskolas gyvenamiesiems namams ir 41 ûkiniam pastatui statyti, 57 arkliams ir 43 karvëms pirkti. 1947 m.
valsèiuje buvo 3 125 ûkiai, teoriðkai turëjæ teisæ skolintis, o tø metø pabaigoje nariø
buvo 259. Palyginæ ðiuos skaièius, galime daryti iðvadà, kad valstybës parama kaimui
buvo maþa, nepaisant áspûdá daranèios paskolø sumos. Patikimà vaizdà apie skolinimo realø mastà, reikðmæ galime susidaryti, palyginæ, kiek, pavyzdþiui, karviø
skolininkas galëjo uþ draugijos paskolas nupirkti iki 1940 m. ir pokariu. Matysime,
kad 1939 m. uþ 417,8 tûkst. Lt jø buvo galima nupirkti maþdaug 4 178, kai 1947 m.
uþ 442,8 tûkst. rb  340 karviø ir tai, beveik tiek pat primokëjus savais pinigais.
Kaip ir buvo galima laukti, valdþios siekis gundant paskolomis rasti kaime
rëmëjø baigësi dësningu skolø nemokëjimu. 1949 m. lapkrièio 28 d. draugijai laiku
nebuvo sugràþinta 93,9 tûkst. rb56. Taikliai apie negràþinimo prieþastis raðë ÞÛB
kontoros Ðiauliø skyriaus valdytojas savo virðininkams:
Kaip tà paskolà iðieðkoti, jei jos gavëjas nieko neturi iskyrus varkà,
kelnes ir kepuræ ir yra naujakurys, <...> iðpirkæs statybø medþiagà,
pardavë, o pinigus sunaudojo kaip jam patiko <...>57.
Ne visas prieþastis paminëjo. Dalis nariø paskolas panaudojo ne pagal paskirtá,
kitaip sakant, pravalgë, pragërë. Ðtai 1946 m. ið 32 gyvenamiesiems namams statyti
gautø paskolø 8 ðiam tikslui nepanaudotos, 19 namø buvo neuþbaigti; uþ 5 paskolas
nenupirkta në vienos karvës58. Dar viena pradelstø paskolø atsiradimo prieþastis
buvo represijos, þudynës. Ið minëtos 93,9 tûkst. rb sumos laiku negràþintø paskolø
11,8 tûkst. rb teko ákalintiems ir iðtremtiems, 11,1 tûkst. rb  nuþudytiems, be þinios
dingusiems, mirusiems asmenims59.
Be skolinimo, draugija atlikinëjo ir komiso operacijas, t. y. iðmokëdavo valdþios
ástaigø á jà pervestus pinigus uþ ið valstieèiø nupirktus gyvulius, cukrinius runkelius.
Apskritai po karo draugijos veiklos, jos vadovø darbo sàlygos buvo nenormalios, teko
uþsiimti kredito ástaigoms neáprasta veikla: pagal komandas vykdyti buoþiø ðalinimo ir anksèiau termino paskolø iðieðkojimo, pradelstø skolø likvidavimo vajuose;
dalyvauti nesibaigianèiuose veiklos rezultatø aptarimuose, ávairiuose pasitarimuose,
socialistinëse lenktynëse ir t. t.
Pagaliau 1949 m. lapkrièio 29 d. draugijos valdybos pirmininkas Antanas
Narbutas (juo buvo ir 1946 m.), buhalterë Vanda Gintautienë ir ÞÛB kontoros
Plungës skyriaus atstovai suraðë jo likvidavimo aktà. Draugijos aktyvai ir pa- 54
LCVA, f. R 364, ap. 1, b. 59, l. 101.
syvai buvo perduoti nurodytam skyriui. 55 Ten pat, b. 13, l. 13.
Diena kita anksèiau ar vëliau prievarta 56 Ten pat, b. 120, l. 21.
57
Ten pat, b. 33, l. 119.
buvo ilgam nutraukta Lietuvos kredito 58 Ten pat, b. 44, l. 26.
59
Ten pat, b. 120, l. 21.
kooperacijos istorija.
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Ivados
Kredito kooperacijos Plungëje istorija  gana sena, prasidëjo nuo 1882 ar 1883 m.
ásteigtos skolinamosios taupomosios draugijos (STD). Veikiausiai jos iniciatorius buvo
kunigaikðtis Mykolas Oginskis, vëliau ilgus metus vadovavæs draugijai. Plungës STD
veikë iki 1915 m. vidurio, veiklos dinamikai buvo bûdingas didelis netolygumas.
1920 m. pradëjo veikti Plungës þydø liaudies bankas (ÞLB), o 1923 m.  ir
Plungës smulkaus kredito bankas, nuo maþdaug 19271928 m. pasivadinæs smulkaus kredito draugija. Plungës ÞLB ásteigti finansiðkai padëjo tarptautinës þydø organizacijos. Jis aptarnavo ne tik Plungës, bet ir Kuliø bei Plateliø þydus. Iki 1933 m.
Plungës ÞLB buvo iðplëtojæs veiklà labiau nei Plungës SKD, taèiau nuo 1937 m.
pirmoji pradëjo iðgyventi didelius sunkumus.
Plungës SKD iki sovietinës okupacijos pasiekë puikiø rezultatø: 19261939 m.
sugebëjo padidinti indëliø priëmimà 32,1 karto, nuosavà kapitalà  11,1 karto, nariø
kreditavimà  7,9 karto.
1940 m. ÞLB buvo likviduotas, o SKD pertvarkyta (1941 m.) pagal sovietinius
ástatus, pavadinta þemës ûkio kredito draugija ir paversta okupanto politikos kaime
ágyvendinimo ástaiga.
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