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Tarpukario Lietuvos, Pirmosios Lietuvos Respublikos, laikais, ypač iki 1926 m. 
gruodžio 17 d. valstybės politinio perversmo, buvo svarbi vietos savivalda, kuri 
yra sulaukusi nemažai tyrinėtojų dėmesio. Tačiau vis dar daugelio miestų ir 
valsčių savivaldybių istorija nėra parašyta. Ne išimtis yra ir Šeduvõs valsčiaus 
savivaldybė. Tai paskatino domėtis šia vietos valdžia. Straipsnio tikslas – atskleisti 
Šeduvos valsčiaus istoriją. Siekiama aptarti valsčiaus savivaldybės kūrimosi aplin-
kybes, išnagrinėti savivaldybės raidą, didelį dėmesį skiriant istoriniam kontekstui 
ir valsčiuje veikusiems savivaldybininkams.

Tiriant pasirinktą objektą, naudota aprašomasis, mokslinės literatūros ir 
šaltinių analizės (istorinis), lyginamasis ir statistinis metodai.

Šeduvos valsčiaus istorija Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais netyrinėta. 
Yra istorijos darbų, kuriuose valsčius ir kai kurie jame gyvenę žmonės tik pami-
nėti. Antai Donatas Pilkauskas, apžvelgdamas Panevėžio apskrities savivaldybės 
raidą1, rašo, kad 1920 m. apskrities tarybos pirmininku išrinktas Petras Butkus iš 
Šeduvos valsčiaus. „Lietuvių enciklopedijos“ straipsnyje apie Šìduvą nurodoma, 
kada iš miesto išvyti raudonarmiečiai.2 Bronius Kviklys rašo, kad 1918 m. pa-
baigoje Šeduvojê sudarytas „lietuvių valstiečių komitetas“3. Knygoje „Alksniupių 
kraštas“4 minimas Šeduvos valsčiaus viršaitis Stasys Andrašiūnas. A. Bukausko 
knygelėje5 randame paminėtų Šeduvos valsčiaus viršaičių S. Andrašiūno, Jono 
Jonaičio, Vytauto Lukoševičiaus, sekretorių Firo, Sarapaitės ir Broniaus Kubilinsko 
pavardes, yra duomenų apie Šeduvos miesto, kuris 1918 m. pabaigoje–1920 m. 
pirmojoje pusėje buvo ir Šeduvos valsčiaus centras, gyventojų tautinę sudėtį. Apie 
savivaldybininko ir visuomenės veikėjo 
Petro Butkaus, kilusio iš Šeduvos vals-
čiaus Va¤dulonių kaimo, asmenybę ir 
veiklą galima sužinoti iš interneto pu-
blikacijos.6 Beje, tai vienintelė asmenybė 
iš tarpukario laikų Šeduvos valsčiaus 
savivaldybininkų, apie kurį yra nors ir 
trumpas straipsnis. Panevėžio kraštoty-
ros muziejus internete paviešino kelis 
Panevėžio apskrities tarpukario laikų 
dokumentus.7 Iš jų aišku, kas 1921 m. 
buvo Šeduvos valsčiaus sekretorius, o 
1922–1924 m. – viršaitis. 

Apie daugumą Lietuvos valsčių,  
buvusių tarpukariu, galima rasti kad ir 
nedidelės apimties informacijos soviet-
mečiu išleistose lietuviškose enciklo pe-
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1 Pilkauskas D. Panevėžio apskritis 1918–1940 m., 
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2 Šeduva, Lietuvių enciklopedija, Boston, 1963, t. 29, 
p. 389.

3 Šeduva, Mūsų Lietuva, Vilnius, 1965, t. 2, p. 605.
4 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas. 
Istorijos fragmentai (1554–2008), Kaunas, 2009, p. 497. 

5 Bukauskas A. Šeduvos miesto istorija, Utena, 1992, 
p. 15.

6 Butkus P. (1890), Wikipedia.org//Wiki/Petras_But-
kus_(1890).

7 Panevėžio apskrities valsčių sekretoriai 1921 m., 
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dijose ir Bostono enciklopedijoje, deja, apie Šeduvos valsčių to negalima pasakyti. 
Svarbus Lietuvos savivaldybių istorijos šaltinis yra Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Savivaldybių departamento 1932 m. išleistas „Savivaldybių 
žinynas“8, kuriame yra truputis informacijos apie Šeduvos valsčių. Iš žinyno su-
žinome, kas tuo metu buvo valsčiaus viršaitis, kiek valsčiaus teritorijoje gyveno 
žmonių, koks buvo valsčiaus plotas.9 Daugiau istorinės medžiagos galima rasti 
Lietuvos centriniame valstybės archyve. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos Savivaldybių departamento fondo nr. 379 bylose yra duomenų apie 
Šeduvos valsčiaus tarybos ir valdybos rinkimus, valsčiaus pareigūnų asmeninę 
sudėtį, iš Panevėžio apskrities fondo nr. 797 bylų galima sužinoti apie vieną kitą 
Šeduvos valsčiaus tarybos ir valdybos veiklos momentą. Blogai, kad nėra atskiro 
valsčiaus fondo, kuriame būtų saugomi valsčiaus savivaldybės dokumentai. Vals-
čiaus savivaldybės dokumentų yra išlikę labai mažai ir jie yra atsidūrę įvairiuose 
fonduose. Išimtį sudaro tik išlikę Šeduvos valsčiaus tarybos 1920 m. protokolai, 
kurie nors ir glaustai atspindi įvairias valsčiaus savivaldybės tarybos veiklos puses. 

Pirmojo Pasaulinio karo metais Vokietijos kariuomenė išstūmė iš Lietuvos 
Rusijos kariuomenę iki 1915 m. rudens ir okupavo kraštą. Okupuotos šalies akty-
vūs politikai lietuviai, siekdami atkurti Lietuvos valstybingumą, 1917 m. rugsėjo 
mėnesį Vilniaus konferencijoje išrinko Lietuvos Tarybą, kuri turėjo atstovauti tautai 
okupacijos sąlygomis. Lietuvos Taryba (nuo 1918 m. vasaros – Lietuvos Valstybės 
Taryba) veikė labai sudėtingomis sąlygomis siekdama savo tikslų. 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Taryba paskelbė Nepriklausomybės deklaraciją. Tačiau Vokietija šią 
deklaraciją ignoravo, kurti valstybės lietuviams neleido. Tik Vokietijai pralaimėjus 
Pirmajame pasauliniame kare ir žlugus monarchijai, 1918 m. rudenį Vokietijos 
valdžia pagaliau sutiko, kad Lietuva taptų valstybe, neprieštaravo dėl lietuviškos 
valdžios institucijų formavimo. Tuo pasinaudojusi, lapkričio 4 d. Lietuvos Vals-
tybės Taryba pavedė prof. Augustinui Voldemarui sudaryti pirmąją Vyriausybę. 
Netrukus pradėjusi veikti Lietuvos vyriausybė kūrė centrinį valdžios aparatą, 
privalėjo pasirūpinti ir vietos valdžia, t. y. savivaldybėmis. Dar lapkričio 3 d. vy-
kusiame Lietuvos Valstybės Tarybos posėdyje Tarybos narys Stasys Šilingas sakė, 
kad yra du uždaviniai, kuriuos Vyriausybė turi išspręsti pirmiausia: organizuoti 
vietos savivaldą ir sušaukti Steigiamąjį Seimą.10 Lapkričio 10 d. Valstybės Taryba 
nusprendė kreiptis į tautą ir organizuotis. Tą pačią dieną buvo sudaryta komisija 
kreipimosi tekstui parengti. Parengtas tekstas buvo pavadintas „Lietuvos piliečiai!“, 
pažymėtas lapkričio 11 data, pasirašytas Lietuvos Valstybės Tarybos bei Vyriausy-
bės ir lapkričio 13 d. paskelbtas laikraštyje „Lietuvos aidas“. Lietuvos Taryba ir 
vyriausybė, siekdama įgyti atramą vietose, pasirūpinti žmonių kasdienių poreikių 
tenkinimu, paragino nedelsiant kurti savivaldą, sudaryti valdžios institucijas: 

„Negaišdami nei dienos, kiekvienoje para-
pijoje susirinkite visi be kalbos ir tikybos 
skirtumo, ir išrinkite Parapijos komitetą 
iš penkių ar septynių žmonių. Išrinktasis 
komitetas turi tuoj paimti į savo rankas 
tvarkyti apylinkės gyvenimą (...).“11 

8 Savivaldybių žinynas, Kaunas, 1932.
9 Ten pat, p. 635, 637.
10 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., Šiauliai, 1998, p. 13.

11 Ten pat, p. 15. (Straipsnyje cituojamų dokumentų 
tekstų kalba neredaguota. Kalbos red. pastaba.)
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Lietuvos Valstybės Tarybos prezidiumo posėdžio, kuriame  
prof. A. Voldemarą nutarta skirti Ministru pirmininku, dalyviai.  
Pirmoje eilėje (viduryje) – Valstybės Tarybos pirmininkas  
A. Smetona; antroje eilėje (pirmas iš dešinės) – A. Voldemaras

I Ministrų kabinetas, vadovaujamas A. Voldemaro.  
Ministras Pirmininkas sėdi trečias iš kairės
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Pagal Lietuvos Tarybos ir Vyriausybės sumanymą parapijų komitetai privalėjo pa - 
siųsti savo atstovus į apskričių suvažiavimus, kuriuose turėjo būti sudaryti apskričių  
komitetai. Apskričių komitetai privalėjo užmegzti ryšius su Lietuvos centrine valdžia.

Lietuvos Valstybės Taryba ir pirmoji Vyriausybė, nominali Lietuvos valdžia 
(realią valdžią krašte vis dar turėjo okupantai vokiečiai), paraginusi žmones kurti 
savivaldą, tikėjosi didelės lietuvių kunigų paramos, todėl kvietė žmones organizuotis 
parapijų, o ne valsčių pagrindu. Daugelyje Lietuvos parapijų kunigai sekmadienį 
į pamaldas susirinkusiems tikintiesiems ir perskaitė šį dokumentą (lapkričio 13 d. 
„Lietuvos aido“ numeris dėl prastų ryšių daugelio vietovių net nepasiekė). 

Archyvinių dokumentų apie šeduviškių pirmuosius žingsnius kuriant savi-
valdą neišliko. Tačiau žinoma, kad reaguojant į Lietuvos Valstybės Tarybos ir Vy-
riausybės 1918 m. lapkričio 11 d. kreipimąsi „Lietuvos piliečiai!“, ir Šeduvoje, kuri 
tuo metu priklausė Panevėžio apskričiai, susikūrė parapijos komitetas. B. Kviklys 
jį vadina „lietuvių valstiečių“ komitetu“12. Žodis „lietuvių“ liudija, kad komitete 
nebuvo žydų, nors Šeduvos mieste žydų gyveno daug. Deja, nei apie konkrečias 
komiteto sudarymo aplinkybes, nei komiteto asmeninę sudėtį  nieko tikro negalima 
pasakyti. Atrodo, kad komitetui vadovavo Petras Butkus iš Vaidulonių kaimo.

Pradėta organizuotis ir apskrities mastu. Lapkričio 28 d. Panevėžyje, Šeduvos 
gatvės name, pažymėtame 15 numeriu, įvyko pirmasis negausus (ne visos para-
pijos atsiuntė savo atstovus) parapijų komitetų atstovų suvažiavimas13, kuriame 
išrinktas 11 narių laikinasis Panevėžio apskrities komitetas.14 Komiteto pirmininku 
tapo agronomas B. Miknevičius.15

Laikinajam komitetui pavesta sušaukti visų parapijų komitetų atstovų su-
važiavimą. Laikinasis Panevėžio apskrities komitetas žymesnių darbų nenuveikė, 
jam veikti trukdė okupacinė vokiečių valdžia. Netrukus, gruodžio 16 d., parapijų 
komitetų atstovai vėl sukviesti į Panevėžį, į suvažiavimą. Suvažiavime parapijų 
komitetai buvo atstovaujami nevienodai, nes suvažiavimo rengėjai nenustatė pa-
rapijų komitetams atstovavimo normų.16 Nėra abejonių, kad Šeduvos parapijos 
komiteto atstovai dalyvavo suvažiavime, nes Šeduva buvo viena iš didesniųjų 
Panevėžio apskrities gyvenviečių. Nors nėra žinoma, kas Šeduvai atstovavo, bet 
galima daryti prielaidą, kad tai galėjo būti dešiniųjų politinių pažiūrų visuomenės 
veikėjai – Jonas Urbaitis, vėliau tapęs Šeduvos valsčiaus viršaičiu, ir Petras Butkus, 
vėliau ilgą laiką vadovavęs Šeduvos valsčiaus savivaldybės tarybai ir Panevėžio 
apskrities savivaldybės tarybai. Abu šie  
šeduviškiai tuo metu buvo sąmoningi 
lietuviai ir aktyvūs visuomenės veikė-
jai. Šį kartą suvažiavimas buvo gausus,  
tačiau jame dalyvavo ir tuo metu Lietu-
voje pradėjusios aktyviai reikštis komu-
nistų partijos šalininkai, kurie siekė su-
kurti sovietų valdžią, todėl „kišo paga - 
lius į ratus“ sąmoningiems lietuviams. 
Suvažiavime visgi nugalėjo tautinės 
orientacijos parapijų atstovai, buvo iš-
rinktas Panevėžio apskrities komitetas.17 

12 Šeduva, Mūsų Lietuva, Vilnius, t. 2, 1965, p. 605.
13 Savivaldybių kūrimasis ir veikimas Panevėžio 
apskrityje 1918–1928 m., Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas (toliau – LCVA), f. 797, ap. 1, b. 137, l. 49.

14 1918 m. lapkričio 28 d. Panevėžio apskrities parapijų 
komitetų įgaliotinių-rinkikų susirinkimo protokolas, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 24, l. 1.

15 Pilkauskas D. Panevėžio apskritis 1918–1940 m., 
www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.184.

16 Lietuvos savivaldybės 1918–1928 m., Kaunas, 1928, 
p. 26.

17 Panevėžio apskrities savivaldybės kūrimasis ir vei-
kimas 1918–1928 m., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1764, 
l. 2.
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Apskrities komitetas bandė perimti iš vokiečių valdžią, priešinosi Lietuvos turtų 
išgabenimui į Vokietiją ir bolševikų pastangoms perimti valdžią, rūpinosi gyventojų 
saugumu. Todėl tiek vieni, tiek kiti priešinosi apskrities komitetui. 1918 m. pabai-
goje vokiečiai evakavosi iš Panevėžio, tačiau 1919 m. sausio pradžioje Panevėžį 
okupavo bolševikai. Apskrities komiteto veikla buvo nutraukta, dalis komiteto 
narių areštuota. Apskrities ir miesto valdžia pasiskelbė bolševikinė Panevėžio 
darbininkų taryba, sudaryta 1918 m. gruodžio pabaigoje.18 

Apskrityje įsiviešpatavus bolševikams, Šeduvos parapijos komiteto veikla 
nutrūko. 1919 m. kovo 14 d. bolševikai buvo išvyti iš Šeduvos, o gegužės 23 d., 
po permainingų kovų, ir iš Panevėžio. Lietuviams vėl atsirado galimybė veikti, 
šį kartą priešų netrukdomiems.

Kai 1918 m. pabaigoje Lietuvoje pradėjo kurtis vietos savivalda, nebuvo nei 
savivaldos įstatymo, nei kokių nors kitų įstatyminių aktų, galėjusių reguliuoti vietos 
valdžios formavimosi procesą. Nors 1918 m. lapkričio 14 d. ministras pirmininkas 
A. Voldemaras žadėjo, kad Valstybės Taryba netrukus priims vietos savivaldos 
įstatymą19, bet dėl kraštą užgriuvusių sunkumų greitai to nebuvo padaryta. Atsi-
rado daug neaiškumų, ypač dėl administracinio Lietuvos padalijimo, nes nei carų, 
nei vokiečių okupacijos laikotarpių Lietuvos administraciniai padalijimai netiko, 
ir su tuo susijusios savivaldos institucijų struktūros. Norint bent kiek pagerinti 
situaciją, 1918 m. gruodžio 17 d. vidaus reikalų ministras Vladas Stašinskas iš-
leido aplinkraštį Nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvoje“. Šiame dokumente sakoma, 
kad „visa Šiaurės ir Pietų Lietuva dalijama apskritimis, apskritys gi valsčiais (...)“.20 
Aplinkraštyje parapijos neminimos. Taigi Lietuvos vyriausybė apsisprendė kaimo 
vietovėse savivaldą organizuoti ne parapijų, o valsčių pagrindu. Buvo būtina 
nustatyti ir savivaldos institucijų struktūrą. 1919 m. sausio 11 d. vidaus reikalų 
ministro J. Vileišio aplinkraščiu nr. 5 „Savivaldybių įstaigoms“ nurodyta, kad 
valsčiaus gyventojai savo sueigose vieneriems metams renka viršaitį (vaitą), jo 
padėjėją ir vykdomąjį komitetą, taip pat atstovus į apskrities susirinkimą (seimelį).21

Išsivadavus iš bolševikų, Šeduvos ir kitose Panevėžio apskrities parapijose 
parapijų komitetai turėjo būti perorganizuoti į valsčių komitetus. Pagal vidaus 
reikalų ministro V. Stašinsko išleistą aplinkraštį nr. 1 „Dėlei savivaldybių Lietuvo-
je“ valsčiuose reikėjo sudaryti piliečių 
sąrašus, o piliečiai „kaip nusimanydami“22 
turėjo išrinkti valsčių komitetus. Valsčių 
komitetų narių sąrašus reikėjo įteikti 
apskričių viršininkams, kuriems vidaus 
reikalų ministro V. Stašinsko 1918 m. 
gruodžio 17 d. išleistu aplinkraščiu23 
buvo pavesta padėti organizuoti vie-
tos savivaldą ir kontroliuoti savivaldos 
institucijų veiklą. 

1919 m. pavasarį iš bolševikų iš - 
vaduotoje teritorijoje formavosi lietu-
viškos apskritys ir jas sudarantys vals-
čiai. 1919 m. gegužės mėnesį Panevėžio 

18 Pi lkauskas D. Panevėžio apskritis 1918–1940 
metais, www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f. 184.

19 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., p. 27.

20 Iš vietos savivaldos istorijos Lietuvoje: 1918–1919 m. 
dokumentai, sud. A. Morkūnaitė-Lazauskienė, 
Šiauliai, 2010, p. 29.

21 Vidaus reikalų ministro cirkuliaras nr. 5 savivaldy-
bių įstaigoms, Iš vietos savivaldos istorijos Lietuvoje: 
1918–1919 m. dokumentai, p. 36.

22 Vidaus reikalų ministro cirkuliaras nr. 1 „Dėlei 
savivaldybių Lietuvoje“, Iš vietos savivaldos istorijos 
Lietuvoje: 1918–1919 m. dokumentai, p. 30.

23 Vidaus reikalų ministro cirkuliaras nr. 2. „Laikinosios 
apskričių viršininkų teisės ir pareigos“, Iš vietos 
savivaldos istorijos Lietuvoje: 1918–1919 m. dokumentai, 
p. 32.
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apskričiai priklausė 13 valsčių, vienas jų buvo Šeduvos valsčius.24 1919 m. liepos 
1 d. priimtas Lietuvos Respublikos apskričių įstatymas Panevėžio apskričiai pri-
skyrė 16 valsčių.

1919 m. birželio 12 d. Panevėžyje įvyko valsčių atstovų suvažiavimas (sei-
melis), sudarytas apskrities komitetas (apskrities komitetas vėliau buvo vadina-
mas apskrities valdyba, o seimelis – apskrities taryba). Seimelio darbe dalyvavo 
ir Šeduvos valsčiaus atstovai. Tų pačių metų liepos 17 d. Panevėžio apskrities 
viršininkas informavo vidaus reikalų ministrą apie valsčių savivaldybių susikūri-
mą. Tarp rašte paminėtų valsčių, kurie vadinami susitvarkiusiais ir pradėjusiais 
veikti, yra ir Šeduvos valsčius.25 Tai reiškia, kad vietoj Šeduvos parapijos ko-
miteto, sudaryto 1918 m. pabaigoje, atsirado ir pradėjo veikti Šeduvos valsčiaus 
komitetas (valsčiaus valdyba). Žinoma ir valsčiaus valdybos asmeninė sudėtis. 
1919 m. rugpjūčio 2 d. valsčiaus valdybai priklausė Petras Butkus iš Vaidulionių 
kaimo, Simonas Butkus iš Šeduvos miestelio, Vaclovas Šliageris iš Nemani¿nų 
kaimo, Petras Linkevičius iš Šklagų vienkiemio, J. Janušauskas iš Paežeriÿ kaimo. 
P. Butkus sąraše yra pirmas. Vadinasi, jis buvo valsčiaus valdybos pirmininkas 
(viršaitis). Valsčiaus raštvedys tuo metu buvo V. Šliageris, jo padėjėjas – P. Lin-
kevičius.26 Visi valsčiaus valdybos nariai buvo lietuviai, nors Šeduvos miestelyje, 
kuris iki 1920 m. vidurio priklausė valsčiui, gyveno daug žydų (kai kuriuose 
Lietuvos valsčiuose žydai buvo atstovaujami to meto savivaldos institucijose). 
Dešiniųjų politinių pažiūrų visuomenės veikėjas P. Butkus vadovavo valsčiaus 
valdybai labai trumpai – nuo 1919 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.27 Kai jis 
iš savo pareigų atsistatydino, visuotinis valsčiaus įgaliotinių susirinkimas nauju 
valdybos pirmininku išrinko Joną Valinevičių, o raštvedžiu – Adomą Zastauską28 
(V. Šliageris taip pat atsisakė savo pareigų).

Ką veikė Šeduvos parapijos, o nuo 1919 m. gegužės mėnesio valsčiaus 
komitetas? Iki Savivaldybių įstatymo29, priimto 1919 m. spalio 10 d., Lietuvoje 
veikusių savivaldybių kompetencija nebuvo nustatyta. Valsčių, kaip ir apskričių 
bei miestų, savivaldybės rūpinosi įvairiais vietos reikalais savo nuožiūra, „visokios 
valdžios pareigas buvo pasiėmusios“.30 Taip pat kai kurias valdymo funkcijas atlikti 
jiems pavesdavo apskričių seimeliai, komitetai. 1918 m. pabaigoje ir 1919 m. pa-
tys aktualiausi klausimai gyventojams 
buvo susiję su maistu, saugumu, o val - 
džiai – miškų kirtimas ir išvežimas 
į Vokietiją. Panevėžio apskrities pa-
rapijų komitetų atstovų suvažiavimas 
1918 m. lapkričio 28 d. nutarė, kad 
„parapijų komitetai turi teisę uždrausti 
išvežimą valgomųjų produktų už parapijų 
ribų be komitetų žinios“.31 Kadangi ir 
esant duonos stygiui kai kurie valstie-
čiai varydavo iš grūdų degtinę, suva-
žiavimas nurodė parapijų komitetams 
„kovoti aštriausiai su degtinės varymu 
ir pardavinėjimu“.32 Komitetai taip pat 

24 Vidaus reikalų ministro 1919 m. gegužės 18 d. 
raštas Panevėžio apskrities viršininkui, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 87, l. 2.

25 Panevėžio apskrities viršininko 1919 m. liepos 17 d. 
raštas vidaus reikalų ministrui, LCVA, f. 379, ap. 2, 
b. 87, l. 12.

26 Šeduvos valsčiaus valdybos 1919 m. rugsėjo 2 d. 
pranešimas Panevėžio apskrities komitetui, LCVA, 
f. 379, ap. 3, b. 5, l. 3.

27 Ten pat, l. 3, 9.
28 Ten pat.
29 Savivaldybių įstatymas, Laikinosios vyriausybės žinios, 
1919 spalio 28.

30 Lietuvos savivaldybės 1918–1928 m., p. 52.
31 Panevėžio apskrities parapijų įgaliotinių susirinkimo, 
įvykusio 1918 m. lapkričio 28 d., protokolas, LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 24, l. 2.

32 Ten pat.
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buvo įpareigoti kontroliuoti valstybės ir privačių miškų kirtimą ir prekybą, kad 
kirtimas duotų naudą tik visuomenės interesams. Siekiant apsaugoti gyventojus ir 
jų turtą nuo plėšikaujančių vokiečių kareivių ir vietos plėšikų, buvo suorganizuota 
milicija. Šeduvos valsčiaus komitetas taip pat turėjo užtikrinti pastočių prievolės, 
kurią pirmosioms savivaldybėms skyrė Lietuvos vyriausybė, vykdymą. Nuo Še-
duvos valsčiaus kasdien darbo dienomis į Panevėžį privalėjo  važiuoti 5 vežikai 
gabenti krovinių. Tai buvo sunki prievolė, nes kelias iki apskrities centro buvo 
ilgas, arkliai labai pavargdavo. Dėl to susitrukdydavo ir darbai ūkyje. 1919 m. 
rugsėjo mėnesį Šeduvos valsčiaus Šileikónių seniūnijos gyventojai netgi kreipėsi į 
Vidaus reikalų ministeriją, prašydami atleisti nuo prievolės važinėti savo transportu 
į Panevėžio komendantūrą. Savo prašymą jie motyvavo tuo, kad  trūksta arklių 
ir vežimų, o kelionė į abi puses užtrunka net tris dienas.33

Susikūrus valsčiui, reikėjo lėšų atlyginimams mokėti už darbą valsčiaus 
pareigūnams, atlikti valsčiaus savivaldybės funkcijoms ir kitiems poreikiams. To-
dėl 1919 m. rugpjūčio 16 d. posėdžiavęs Panevėžio apskrities seimelis patvirtino 
sudarytą apskrities valsčių sąmatą34, kurioje nurodytos tik išlaidos. Sąmata buvo 
sudaryta laikotarpiui nuo 1919 m. liepos 1 d. iki 1920 m. sausio 1 d. Šeduvos 
valsčiaus sąmatą iš viso sudarė tik 29 400 auksinų. Didesnioji išlaidų dalis buvo 
numatyta valsčiaus institucijų pareigūnams išlaikyti ir darbo sąlygoms jiems sudaryti. 

1 lentelė35 
Šeduvos valsčiaus savivaldybės išlaidos (savivaldybės poreikiams)  
1919 m. antrojoje pusėje

Išlaidos vienam mėnesiui (auksinais)

Valdybos  
pirmininkui  
(viršaičiui)

Valdybos 
nariui

Seimelio nariui 
(valsčiaus  
atstovui  
apskrities  
seimelyje)

Seniūnui Valsčiaus 
raštinės  
reikmenims

Valsčiaus 
būstinės 
patalpų 
nuomai

Valsčiaus 
būstinei 
apšildyti 
(kurui)

Valsčiaus 
būstinei 
apšviesti

600 260 80 500 50 150 65 100

Brangiausiai (10 tūkst. auksinų) turėjo kainuoti seniūnų išlaikymas, nes vals-
čiuje tuo metu buvo 20 seniūnijų. Taigi išeina, kad seniūnų pareigų apmokėjimas 
sudarė daugiau negu trečdalį valsčiaus išlaidų. Sąmatoje dar buvo numatytos lėšos 
milicininkui (50 auksinų per mėnesį) ir 5 mokykloms. Vienos mokyklos patalpų 
nuomai skirta 48 auksinai per mėnesį, apšvietimui – 250 auksinų, sargui – 15 
auksinų36. Kitoms valsčiaus išlaidoms 
lėšų nebuvo numatyta, nes jų tuo metu, 
tik pradėjus kurtis Lietuvos valstybei 
ir vykstant kovoms su bolševikais ir 
lenkais, nepaprastai trūko. 

Valsčių pirmųjų savivaldybių 
veiklos laikotarpis buvo labai trumpas.  
Savivaldybių įstatymas, kuriuo nusta-
tyta valsčių savivaldybių institucijų 
struktūra (valsčiaus savivaldybės spren-

33 Panevėžio apskrities komiteto 1919 m. spalio 5 d. 
raštas VRM Savivaldybių departamentui, LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 87, l. 36, 37.

34 Sąmata visų valsčių Panevėžio apskrities, priimta 
Panevėžio seimelio posėdyje 1919 m. rugpjūčio 
16 d., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17, 18.

35 Lentelė sudaryta remiantis Sąmata visų valsčių 
„Panevėžio apskrities“, priimta Panevėžio apskrities 
seimelio posėdyje 1919 m. rugpjūčio 16 d., LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17, 18.

36 Ten pat.
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džiančioji institucija yra  visateisių valsčiaus piliečių renkama taryba, vykdan-
čioji institucija – tarybos renkama valdyba ir jos pirmininkas, viršaitis, renkamas 
valdybos) numatė, kad iki 1919 m. gruodžio 15 d. turėjo būti išrinktos valsčių 
tarybos, kurių veiklos trukmė – vieneri metai, iki 1920 m. gruodžio 31 d.37 Savi-
valdybių įstatymas nustatė valsčių tarybų rinkimų principus ir tvarką, kurios iki 
tol nebuvo, ir kiekviena parapija ar valsčius savaip buvo sudaręs vietos valdžią. 
Rinkimai turėjo būti visuotiniai, tiesioginiai (išskyrus apskričių tarybas) ir slapti. 
Įvesti rinkimų apribojimai – amžiaus ir sėslumo cenzai. Savivaldybių rinkimuose 
Savivaldybių įstatymo leista dalyvauti ne jaunesniems kaip 20 metų piliečiams, 
bet 1919 m. lapkričio 5 d. Savivaldybių įstatymo pataisa amžiaus cenzą padidino 
iki 21 metų. Į valsčių tarybas buvo galima rinkti piliečius, sulaukusius ne mažiau 
kaip 24 metų. Piliečiams, kurie valsčiaus teritorijoje gyveno ne nuolatos, neturėjo 
būsto, tarnybos ar kito nuolatinio užsiėmimo bent pusę metų iki rinkėjų sąrašo 
sudarymo dienos, rinkimų teisė nebuvo suteikta. Įvesdama apribojimus, Lietuvos 
valdžia siekė, kad į savivaldybių tarybas nebūtų išrinkta gana jaunų žmonių, 
kurie dažnai būna linkę į radikalizmą, turi mažai gyvenimiškos patirties, be to, 
norėta, kad į vietos valdžią nepatektų nepasiturintys, kuriuos tuometė šalies val-
džia laikė politiškai nepatikimais. Mat daugelis nepasiturinčių žmonių 1918 m. 
pabaigoje–1919 m. pradžioje prisidėjo prie bolševikų ar juos palaikė.

Pagal Savivaldybių įstatymą valsčiai buvo laikomi rinkimų apygardomis, 
kurios dalytos į smulkesnius rinkimų organizavimo vienetus – apskritėlius. Nuo 
kiekvieno apskritėlio reikėjo išrinkti ne mažiau kaip 3 valsčiaus tarybos narius, 
po vieną nuo 300 gyventojų. Rinkimus organizavo rinkimų komisijos, kurios pri-
valėjo sudaryti rinkėjų sąrašus ir, likus dviem savaitėm iki rinkimų dienos, juos 
paviešinti. Kandidatus į tarybas galėjo kelti rinkėjų grupės. Valsčiuose kandidatams 
iškelti reikėjo 25 rinkėjų parašų. 

Valsčių tarybos buvo renkamos naudojant mažoritarinę rinkimų sistemą ir 
balsuojat kamuoliukais. Balsavimas kamuoliukais buvo pasirinktas todėl, kad no-
rėta kiek įmanoma supaprastinti rinkimų sistemą kaimo vietovėse. Mat tuo metu 
dauguma valstiečių buvo neraštingi, prie rinkimų neįpratę. Balsavimas vyko pagal 
kandidatų abėcėlinį sąrašą. Rinkėjas, gavęs kamuolėlį, jį įdėdavo į specialios dėžės 
(balsavimo urnos) baltai nudažytą dalį (balsavo už kandidatą) arba į dėžės juodai 
nudažytą dalį (balsavo prieš kandidatą). Buvo galima balsuoti naudojant iš karto 
už kelis kandidatus, bet tokiu atveju reikėjo turėti atitinkamą kiekį kamuoliukų 
ir dėžių. Išrinktais į valsčių tarybas buvo laikomi tie kandidatai, kurie gaudavo 
daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusę visų balsavusiųjų balsų. 

Tiksli Šeduvos valsčiaus tarybos rinkimų data nėra žinoma, bet rinkimai 
tikriausiai įvyko 1920 m. sausio mėnesio pirmojoje pusėje, nes iš archyvinio 
dokumento38 žinoma, kad valsčiaus viršaitis išrinktas sausio 15 d.39 Tuomet pir-
muosiuose valsčių tarybų posėdžiuose, 
sušauktuose apskričių viršininkų, pir-
miausia buvo renkamos valdybos ir jų 
pirmininkai (viršaičiai).

37 Savivaldybių įstatymas, Iš vietos savivaldos istorijos 
Lietuvoj: 1918–1919 m. dokumentai, p. 58, 63.

38 Šeduvos valsčiaus valdybos 1920 m. sausio 21 d. 
raštas Panevėžio apskrities komitetui, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 33, l. 1.

39 Ten pat.
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2 lentelė40 
Šeduvos valsčiaus taryba

Eil.  
Nr. 

Vardas, pavardė Pareigos Gyvenamoji vieta

1. Petras Butkus Pirmininkas Va¤dulonių kaimas
2. M. Glemžaitė Pirmininko pavaduotoja Šileikónių kaimas
3. Jurgis Plungė Tarybos narys Pakalníškių kaimas
4. Petras Vaitiekūnas Tarybos narys Baukÿ kaimas
5. Kostas Jonaitis Tarybos narys Ragin¸nų kaimas
6. Adomas Zinkevičius Tarybos narys Raudóndvario dvaras
7. Antanas Vaitiekūnas Tarybos narys Pakalníškių kaimas
8. Vladas Buzevičius (pavardė sunkiai 

įskaitoma)
Tarybos narys Karali¿niškio dvaras

9. Vladas Pakatilevičius Tarybos narys Karali¿niškio dvaras
10. Kazys Gvalda Tarybos narys Šileikónių kaimas
11. Jonas Breikša Tarybos narys Žiliónių kaimas
12. Leonas Puodžiūnas Tarybos narys V¸riškių kaimas
13. Elena Valinevičienė Tarybos narė Va¤dulonių kaimas
14. Ignas Kurklinskas Tarybos narys Kurkliÿ kaimas
15. Varė (taip parašyta dokumente)  

Mankienė
Tarybos narė Pu¤pių kaimas

16. Juozas Navickas Tarybos narys Paežeriÿ kaimas
17. Anelė Jonaitienė Tarybos narė Paežeriÿ kaimas
18. Kazys Grigaliūnas Tarybos narys Šeduvõs miestelis
19. Antanas Štarinskas Tarybos narys Šeduvõs miestelis
20. Stepas Skipitis Tarybos narys Šeduvõs miestelis
21. Jurgis Štarinskas Tarybos narys Šeduvõs miestelis
22. Pranas Skromanas Tarybos narys Šeduvõs mietelis

Įdomu, kad iš 22 valsčiaus tarybos narių 4 buvo moterys. Tai palyginti 
nemažai, nes tuo metu daugumoje Lietuvos valsčių tarybų moterų visai nebuvo.

Valsčiaus taryba išrinko trijų narių (pirmininko, jo padėjėjo, iždininko) vals-
čiaus valdybą. Valdybos pirmininku (valsčiaus viršaičiu) išrinktas Jonas Urbaitis iš 
Raginėnų kaimo. Viršaičio padėjėju tapo Jurgis Plungė iš Pakalniškių kaimo. Še du - 
vos valsčiaus atstovais Panevėžio apskrities taryboje išrinkti M. Glemžaitė ir P. But-
kus.41 Tuo metu jau pagarsėjęs visuomenininkas P. Butkus buvo išrinktas Pane vė -
žio apskrities tarybos, atsiradusios vietoj Panevėžio apskrities komiteto, pirmininku.

Išrinkus Šeduvos valsčiaus tarybą ir valdybą, valsčiaus valdžios formavimas 
pasibaigė. Koks buvo Šeduvos valsčius? Šeduvos valsčius susidarė teritorijoje, 
buvusioje apie Šeduvos miestelį, natūralų aplinkinių kaimiškų vietovių traukos 
centrą. Šeduva, iki tapimo antros eilės miestu, turinčiu savivaldos teisę, 1920 m. 
birželio mėnesį buvo valsčiaus centras, didžiausia valsčiaus gyvenvietė. Šeduvo-
je 1921 m. viduryje buvo 1 729 gyventojai.42 Be Šeduvos miestelio, valsčiui tuo 
metu dar priklausė 33 kaimai, 14 dva-
rų ir vienkiemis.43 Dauguma valsčiaus 
gyventojų buvo kaimiečiai. Kaimuose 
gyveno 4 169 žmonės.44 

Valsčiaus teritorija laikui bėgant 
kito. 1923 m. nuo Šeduvos valsčiaus 
atsiskyrė ir prie Rozalímo valsčiaus pri - 
sijungė, Šeduvos valsčiaus tarybai ne-

40 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus valdy-
bos 1920 m. sausio 21 d. raštu Panevėžio apskrities 
komitetui, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 33, l. 31.

41 Ten pat, l. 30.
42 Žinios apie gyvenamąsias vietoves Šeduvos valsčiuje, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 410, l. 11.

43 Žinios apie Panevėžio apskrities vietoves, 1921 m. 
liepos 22 d., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 410, l. 11.

44 Ten pat.
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sutikus, bet leidus apskrities tarybai, Nemaniūnų kaimas, kuriame 1920 m. buvo 
53 gyventojai.45 Buvo ir kitų pokyčių. 1919 m. vasarą valsčiaus žemės plotas 
buvo 20 475 dešimtinės46 (22 368,9 ha). 1932 m. Šeduvos valsčiui priklausė jau tik 
18 767 ha47, valsčiuje gyveno 7 000 žmonių.48 1919 m. Šeduvos valsčius gyventojų 
skaičiumi vienus Panevėžio apskrities valsčius (Piniavos, Miežiškių, Vadoklių) 
lenkė, o nuo kitų (Kupiškio, Ramygalos, Naujamiesčio) atsiliko.49 1932 m. pagal 
gyventojų skaičių Panevėžio apskrityje mažesni už Šeduvos valsčių buvo Pušaloto 
(6 780), Rozalimo (6 072), Smilgių (5 062), Troškūnų (6 296), Vadoklių (5 019), 
Viešintų (5 860) valsčiai.50 1935 m. viename Lietuvos valsčiuje gyveno vidutiniš-
kai 6 000 gyventojų. Taigi Šeduvos valsčius pagal gyventojų skaičių buvo kiek 
didesnis negu vidutinis Lietuvos valsčius.

Detalesnes žinias apie valsčiaus gyvenvietes, ūkius ir gyventojus teikia 
1923 m. visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo duomenys.

3 lentelė51 
Šeduvos valsčiaus gyvenamosios vietovės, ūkiai ir gyventojai*

Eil. 
Nr.

Gyvenamosios vietovės pavadinimas Gyvenamosios  
vietovės statusas

Ūkių (kiemų) 
skaičius

Gyventojų 
skaičius

1. Alksniupiai Kaimas 26 162
2. Amalija Dvaras  2  77
3. Arimaičiai Dvaras  1   9
4. Baltoji Kaimas  4  20
5. Baukai Kaimas 32 182
6. Bebrujėliai Kaimas 11  57
7. Bebrujai Kaimas 10  74
8. Brijagala Dvaras  2  46
9. Butėnai Kaimas 14  69
10. Dargužiai Kaimas 20 115
11. Daukšai Viensėdis  3  19
12. Džingoniai (turėtų būti Džiugoniai) Kaimas 35 159
13. Gimbogala Kaimas 40 188
14. Juodupiai Kaimas  8  41
15. Juodžemis Viensėdija  1   8
16. Kapančiškis Viensėdis  1   4
17. Karaliūniškis Dvaras  9  52
18. Kaulališkiai (dabar – Kauleliškiai) Kaimas 24 135
19. Kleboniškiai Kaimas 14  87
20. Kurklaičiai Dvaras  3  39
21. Kurkliai Kaimas 12  59
22. Kurkliai Dvaras  4  93
23. Kurkliai Viensėdija  1   7
24. Liaudiškiai Kaimas 21  96
25. Liaudiškiai Dvaras  2   8
26. Margavoniai Dvaras  4  49

45 Ten pat.
46 Panevėžio apskrities viršininko 1919 m. liepos 
17 d. raštas Vidaus reikalų ministerijai, LCVA, 
f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17.

47 Savivaldybių žinynas, p. 637.
48 Ten pat.
49 Panevėžio apskrities 1919 m. liepos 17 d. raštas 
Vidaus reikalų ministerijai, LCVA, f. 379, ap. 2, 
b. 87, l. 17, 18.

50 Savivaldybių žinynas, p. 637.
51 Lentelė sudaryta remiantis statistikos leidiniu 
„Lietuvos apgyventos vietos“, Kaunas, 1925, 
p. 186, 187.

* Džiugonių ir Prastavonių kaimų pavadinimai 
statistikos leidinyje parašyti su korektūros klai-
domis.
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Eil. 
Nr.

Gyvenamosios vietovės pavadinimas Gyvenamosios  
vietovės statusas

Ūkių (kiemų) 
skaičius

Gyventojų 
skaičius

27. Margiai Kaimas  9  56
28. Mariampolė (Juozapava) Viensėdis  1  15
29. Miškeliai Viensėdis  4  15
30. Naujasodis Kaimas 12  83
31. Nemaniūnai Kaimas  6  55
32. Paberželiai Kaimas  6  26
33. Paežeriai Kaimas 36 237
34. Pagalaliai Viensėdis  4  28
35. Pagirelė Viensėdis  3  19
36. Pakalniškiai Dvaras  3  65
37. Pakalniškiai Kaimas 47 260
38. Pavartyčiai Kaimas 53 327
39. Papiškis Viensėdis  2   8
40. Praslavoniai (turėtų būti Prastavoniai) Kaimas 39 236
41. Puipiai Kaimas 45 270
42. Puipiai Dvaras  5  38
43. Radviloniai Dvaras 18  93
44. Raginėnai Kaimas 45 270
45. Raubai Dvaras  7  97
46. Raudondvaris Dvaras 20 140
47. Rupliškiai Viensėdis  1   9
48. Sliekiai Kaimas 14  71
49. Smališkis Viensėdis  1   4
50. Šarkiškiai Viensėdis  1   9
51. Šileikoniai Kaimas 37 225
52. Šilai Viensėdis  3  12
53. Šklagai Viensėdis  1   5
54. Šnikoniai Kaimas 10  88
55. Užuožeriai Kaimas 51 297
56. Užuožeriai Dvaras  4  32
57. Vaiduloniai Kaimas 17 148
58. Vaižgai Kaimas 20 108
59. Velžiai Kaimas 31 190
60. Veliakiemiai Kaimas 20 114
61. Vėriškiai Kaimas 91 209
62. Žardeliai Kaimas 11  54
63. Žybartai Kaimas 23 150
64. Žilioniai Kaimas 14 115

1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, Šeduvos valsčiuje gyveno 6 033 
žmonės, buvo 1 019 ūkių.52 Pagal lytį valsčiaus gyventojai buvo pasiskirstę taip: 
2 815 vyrų, 3 218 moterų. 

Statistikos leidinyje pateikti duomenys apie V¸riškius kelia abejonių. V¸riškių 
kaime fiksuota 91 ūkis ir 209 gyventojai. Taigi išeina, kad vienam ūkiui tenka 
truputį daugiau kaip 2 gyventojai, kai apskritai valsčiuje vienam ūkiui teko vi-
dutiniškai be veik 6 gyventojai. Gyventojų V¸riškiuose 1923 m. turėjo būti gerokai 
daugiau negu fiksuota, nes 1929 m. (žr. 5 lentelę) Vėriškių seniūnijoje gyveno 450 
žmonių. 1920 m. nuo valsčiaus atsiskyrus Šeduvai, kuri gavo miesto teises, valsčiaus 
gyventojų gerokai sumažėjo (1919 m. 
Šeduvos valsčiuje gyveno 8 034 žmo-
nės).53 Valsčiaus būstinė (raštinė) išliko 
Šeduvoje.

(tęsinys)

52 Ten pat, p. 187.
53 Panevėžio apskrities viršininko 1919 m. liepos 17 d. 
raštas Vidaus reikalų ministerijai, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 87, l. 17.
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Šeduvos valsčius buvo suskirstytas į seniūnijas. 1919 m. priimtas Savival-
dybių įstatymas nustatė seniūnijos dydį: „Seniūniją sudaro valsčiaus dalis, kurioje 
gyvena apie šimtas asmenų. Seniūnijon gali įeiti: arba tik vienas didelis kaimas (sodžius), 
miestelis, dvaras, arba keli kaimai, dvarai (palivarkai).“54 Kadangi 1921 m. Šeduvos 
valsčiuje gyveno apie 7 tūkst. žmonių, tai išeina, kad valsčiuje turėjo būti gero-
kai daugiau negu pusė šimto seniūnijų. Tačiau iš tikrųjų tiek seniūnijų nebuvo 
įkurta. Žinoma, kad tuo metu buvo per 20 seniūnijų (iki Savivaldybių įstatymo 
priėmimo 1919 m. rugpjūčio 16 d. buvo 20 seniūnijų).55 Vadinasi, Savivaldybių 
įstatymo nuostatos dėl seniūnijų nebuvo laikomasi, ši nuostata buvo netinkama. 
Juk kai kuriuose kaimuose gyveno po kelis šimtus žmonių, todėl, laikantis mi-
nėtos nuostatos, būtų reikėję didelius kaimus skaldyti į kelias seniūnijas. Todėl 
1929 m. priimtame naujame vietos savivaldybių įstatyme nors išlieka nuostata 
apie valsčiaus suskirstymą seniūnijomis, bet seniūnijos dydis nenurodomas.56 Pa-
laipsniui seniūnijų skaičius stabilizavosi. Trečiojo dešimtmečio pabaigoje jų buvo 
13, o ketvirtajame dešimtmetyje – 14.57 Prie anksčiau buvusių seniūnijų prisidėjo 
Rokonių seniūnija.58

4 lentelė59 
Šeduvos valsčiaus seniūnijos 1929 metais

Eil. 
Nr.

Seniūnijos pavadinimas Žemės plotas (ha) Gyventojų skaičius

1. Alksniupių 1 041,67 340
2. Liaudiškių   678,68 245
3. Paežerių 2 139,26 700
4. Pakalniškių 2 098,72 685
5. Pavartyčių 1 035,87 386
6. Puipių 1 925,20 666
7. Prastavonių 1 087,83 399
8. Raginėnų 1 713,11 540
9. Šilaikonių 1 523,74 512
10. Vaižgų 1 375,31 502
11. Vaidulonių 1 236,36 271
12. Vėriškių 1 471,78 450
13. Žybartų   257,38 337

Pagal Savivaldybių įstatymą iš-
rinktų miestų ir valsčių tarybų bei val - 
dybų kadencijai (tik vienų metų) bai-
giantis Lietuvos valdžiai teko galvoti 
apie naujus savivaldybių tarybų rin-
kimus. 1920 m. pirmojoje pusėje įvy-
kusiuose rinkimuose išryškėjo nemažai 
trūkumų. Kai kurie politikai ir piliečiai 
kritikavo rinkimų sistemos trūkumus ir 
reikalavo juos pašalinti. Šis klausimas 
iškilo ir Steigiamajame Seime. Seimo Sa - 
vivaldybių ir administracijos komisija 
nutarė parengti naują vietinių tarybų 

54 Savivaldybių įstatymas, Iš vietos savivaldos istorijos 
Lietuvoje: 1918–1919 m. dokumentai, p. 71.

55 Sąmata visų valsčių Panevėžio apskrities, priimta 
Panevėžio apskrities seimelio posėdyje 1919 m. 
rugpjūčio 16 d., LCVA, f. 379, ap. 2, b. 87, l. 17.

56 Vietos savivaldybės įstatymas, Vyriausybės žinios, 
1919, rugs. 7.

57 Šeduvos valsčiaus valdybos 1929 m. spalio 22 d. 
raštas Panevėžio apskrities valdybai, LCVA, f. 797, 
ap. 1, b. 168, l. 25.

58 Savivaldybių žinynas, p. 645.
59 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus valdy-
bos 1929 m. spalio 22 d. rašto Panevėžio apskrities 
valdybai duomenimis, LCVA, f. 739, ap. 1, b. 168, 
l. 25.
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rinkimų įstatymą.60 Atlikus reikalingą parengiamąjį darbą, 1921 m. kovo 11 d. 
Steigiamasis Seimas priėmė Savivaldybių rinkimų įstatymą. Naujuoju įstatymu 
rinkėjų amžiaus cenzas buvo sumažintas nuo 21 iki 20 m., kaimo vietovėse taiky-
ta mažoritarinė rinkimų sistema pakeista proporcine. Taigi rinkimų sistema tapo 
labiau demokratiška. Steigiamojo Seimo narys krikščionis demokratas Z. Starkus 
diskutuodamas Seimo posėdyje tai akcentavo tokiais žodžiais: „Siūlydamos kandidatų 
sąrašus politinės gyventojų grupės ar partijos daugiau atsižiūrės į gyventojų reikalus ir 
daugiau pagalvos, kas reikalinga išrinkti į valsčiaus atstovybę.“61 Vis dėlto dalis buvusių 
rinkimų apribojimų išliko – tarybų nariais galėjo būti išrinkti ne jaunesni kaip 24 
metų asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą. 

Nors Savivaldybių įstatymas nustatė, kad 1919 m. pabaigoje išrinktos valsčių 
tarybos turėjo dirbti tik vienus metus, tačiau iš tikrųjų jos dirbo ilgiau. Nauji 
savivaldybių tarybų rinkimai įvyko tik 1921 m. birželio 19 d. Deja, apie šiuos 
rinkimus (rinkimų kampaniją, išrinktuosius į tarybą) Šeduvos valsčiuje duomenų 
nepavyko rasti, nors žinoma, kad Lietuvoje ši rinkimų kampanija buvo labai aktyvi 
ir joje, ypač kaimo vietovėse, stipriai reiškėsi Krikščionių demokratų partija su 
Ūkininkų sąjunga bei Lietuvos socialistų liaudininkų partija. Yra žinių apie valsčiaus 
viršaitį. Šeduvos valsčiaus viršaičiu 1920 m. sausio 15 d. išrinktas J. Urbaitis tų 
pačių metų gruodžio 20 d. atsistatydino. Valsčiaus taryba balsų dauguma nutarė 
rinkti naują viršaitį, bet kadangi nebuvo numatyta kandidatų į šį svarbų postą, 
viršaičio pareigas valsčiaus taryba pa-
vedė eiti pavaduotojui Jurgiui Plun-
gei.62 Po J. Urbaičio valsčiaus viršaičiu 
buvo išrinktas Stasys Andrašiūnas iš 
Aµksniupių kaimo, kuris dirbo viršaičiu 
1921–1924 m.63 Valsčiaus sekretorius bu -
vo J. Kirtiklis.

Pasibaigus 1921 m. išrinktų sa-
vivaldybių tarybų kadencijai, 1924 m. 

Šeduvos valsčiaus 
savivaldybės pastatas  
(iki 1940 m.).  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo

60 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., p. 68.

61 Steigiamojo Seimo darbai, 57 posėdis, 1921 m. 
sausio 25 d.

62 Šeduvos valsčiaus tarybos 1920 m. gruodžio 20 d. 
protokolas Nr. 12, LCVA, f. 797, ap. 2, b. 26, l. 27.

63 Valsčių viršaičiai ir miestų burmistrai Panevėžio 
apskrities 1922 m.; 1924 m. sausio 27 d. Panevėžio 
apskrities valsčių viršaičiai ir burmistrai, www.
paneveziomuziejus.lt/get.php?f.12247.
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rugsėjo 19–20 d. vyko nauji rinkimai, kurie buvo paskutiniai seimų demokratijos 
sąlygomis. Išrinkta naujos sudėties valsčiaus taryba. Valsčiaus taryba į pirmąjį 
posėdį susirinko spalio 11 d. Tarybos pirmininku išrinktas P. Butkus64, kuris pirmą 
kartą valsčiaus tarybos vadovu tapo 1920 m. pradžioje ir buvo žmogus, turintis 
autoritetą. Kandidatais į viršaičio pareigas iškelti trys asmenys – Jonas Jonaitis, 
Klemensas Šereiva, Klemensas Grigaliūnas. Taip padaryta pagal Savivaldybių 
įstatymo pataisą, priimtą 1924 m. liepos 29 d.65 Įstatymo  pataisa numatė, kad 
valsčiaus valdyba renka tris kandidatus į valsčiaus viršaičio pareigas ir pateikia 
jas apskrities viršininkui, kuris vieną iš trijų kandidatų patvirtina viršaičiu, o 
kitą – viršaičio pavaduotoju. Šeduvos valsčiaus viršaičiu apskrities viršininkas 
patvirtino J. Jonaitį. Į valsčiaus valdybą, be J. Jonaičio, dar išrinkti Jonas Urbaitis 
ir Augustas Steponavičius.66

Savivaldybių įstatymo pataisa, 
priimta 1924 m. tuo metu valdžiusiosios 
Krikščionių demokratų partijos inicia-
tyva, buvo pradėta siaurinti valsčių ir 
apskričių savivaldą, nes valsčių tarybos 
nebegalėjo pačios išrinkti viršaičių, kaip 
tai buvo daroma anksčiau pagal Sa-
vivaldybių įstatymą. Iš valsčių tarybų 

Savivaldybės darbuotojai su kunigais ir progimnazijos mokytojais:  
pirmoje eilėje (pirmas iš dešinės) – valsčiaus savivaldybės narys  
P. Butkus; antroje eilėje (ketvirtas iš dešinės) – kun. A. Vaitiekūnas  
(jis ir progimnazijos direktorius), penktas – kun. M. Lumbis; ketvirtoje 
eilėje (antras iš dešinės) – valsčiaus savivaldybės sekretorius J. Kirtiklis, 
trečias – valsčiaus viršaitis S. Andrašiūnas, penkta (iš dešinės) –  
raštvedė B. Jurpalytė (vėliau – Kirtiklienė); ketvirtoje eilėje (pirmas  
iš kairės) – mokyt. V. Grinis. 1921 m. Iš A. Kirtiklio albumo

64 Panevėžio apskrities viršininko 1924 m. spalio 31 d. 
raštas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių de-
partamentui apie rinkimų rezultatus, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 964, l. 2.

65 Savivaldybių įstatymo pakeitimas, Vyriausybės žinios, 
1924, rugpj. 20.

66 Panevėžio apskrities viršininko 1924 m. spalio 31 d. 
raštas Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių de-
partamentui apie rinkimų rezultatus, LCVA, f. 379, 
ap. 2, b. 964, l. 2.
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atrinktų kandidatų valsčių viršaičius tvirtindavo apskričių viršininkai. Apskričių 
viršininkai, kuriuos skirdavo Vidaus reikalų ministerija, tapdavo ir apskričių sa-
vivaldybių vykdomosios valdžios vadovais, t. y. apskričių valdybų pirmininkais. 
Taigi tiek valsčių, tiek apskričių lygmeniu savivaldybių vykdomosios valdžios 
vadovai tapo priklausomi nuo Vyriausybės, o ne nuo rinkėjų deleguotų atstovų – 
valsčių ir apskričių tarybų narių. 

1926 m. gruodžio 17 d. karininkams įvykdžius valstybės perversmą ir nuo 
1929 m. rudens įvedus autoritarinį A. Smetonos režimą, Lietuvos valdžia vietos 
savivaldą dar labiau apribojo. Tautininkai siekė, kad savivaldybės taptų centrali-
zuoto valstybės aparato dalimi, dirbančia pagal šalies valdžios pageidavimus ir 
nurodymus. A. Smetona menkino savivaldybes, teigdamas, kad jos nieko neįstengia 
padaryti, niekuo nesugeba pasirūpinti.67 Vykdant naują politiką savivaldybių atžvil-
giu, 1928 m. priimtoje naujoje Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nebeliko 1922 m. 
šalies pagrindiniame įstatyme deklaruoto principo, kad „vietos savivaldybės organų 
rinkimų pagrindan dedamas visuotinis, lygus ir slaptas balsavimas“.68 1929 m. rudenį buvo 
priimtas naujas Vietos savivaldybės įstatymas69, kuris buvo skirtas tiktai apskričių 
ir valsčių savivaldai reformuoti. Iki tol veikusi demokratinė valsčių ir apskričių 
tarybų formavimo tvarka buvo panaikinta. Pagal naująją tvarką valsčių tarybų 
narius turėjo rinkti seniūnijų gyvento-
jai savo sueigose apskrities viršininko 
nustatytu laiku. Seniūnijų pilnamečių 
gyventojų, kurie galėjo rinkti tiktai savo 
seniūnus, jų pavaduotojus ir atstovus į 
valsčių tarybas, teisės buvo apribotos 

Šeduvos valsčiaus savivaldybės nariai: antroje eilėje (ketvirtas iš kairės) – 
P. Butkus, penktas – S. Andrašiūnas. 1924 m. Iš A. Kirtiklio albumo

67 Sireika J. Lietuvos savivaldybės ir savivaldybininkai 
1918–1931 m., p. 96.

68 Lietuvos valstybės konstitucijos, sudaryt. K. Valan-
čius, Vilnius, 1989, p. 27.

69 Vietos savivaldybės įstatymas, Vyriausybės žinios, 
1929, rugs. 7.
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įvairiais cenzais. Rinkėju galėjo būti 
tiktai asmuo, išgyvenęs tame valsčiu-
je ne mažiau kaip metus, turintis ne 
mažiau kaip 24 metus amžiaus, valdąs 
seniūnijoje nekilnojamąjį turtą ir mo-
kąs savivaldybės mokesčius arba turįs 
seniūnijoje prekybos, pramonės arba 
amatų įmonę ir mokąs savivaldybės 
nustatytus mokesčius. Be to, rinkėjo 
teises turėjo ir asmenys, kurie buvo 
arba etatiniai savivaldybių, valstybinių 
įstaigų darbuotojai, arba baigę aukš-
tąsias arba specialiąsias žemės ūkio 
mokyklas.70

Nors 1924 m. išrinktų valsčių 
tarybų kadencija pasibaigė 1927 m., 
nauji valsčių tarybų rinkimai nebuvo 
organizuoti. Mat Lietuvos valdžia neno-
rėjo, kad rinkimai vyktų pagal 1921 m. 
priimtą demokratinį savivaldybių ta-
rybų rinkimų įstatymą. Todėl 1924 m. 
išrinktos valsčių tarybos ir valdybos 
dirbo iki 1929 m. spalio mėnesio, kol 
buvo išrinktos naujos tarybos pagal 
naujosios valdžios nustatytus rinkimų 
principus ir rinkimų organizavimo tvar-
ką. Šie principai ir tvarka buvo labai naudingi tautininkų valdžiai. Tai liudija 
valsčių tarybų rinkimų 1929 m. instrukcija71 ir Vietos savivaldybės įstatymui vyk-
dyti taisyklės72, paskelbtos vidaus reikalų ministro. Pagal instrukciją vadinamasis 
valsčiaus rinkimų vadas privalėjo veikti taip:

a) pasitaręs su „tautiškomis organizacijomis“73 parinkti kandidatus į seniūnus, 
seniūnų pavaduotojus ir seniūnijų įgaliotinius valsčiaus taryboje; 

b) užtikrinti, kad į rinkimų sąrašus būtų įtraukti „visi tautiškai susipratę 
rinkikai“74;

c) išaiškinti seniūnijų rinkimų vadams, kad jie paragintų „tautiškus rinki-
kus“75 gausiai dalyvauti seniūnijų sueigose renkant seniūnus, jų pavaduotojus ir 
atstovus valsčių taryboje.

Pagal vidaus reikalų ministro iš-
leistas taisykles seniūnijų sueigos, ku-
riose buvo renkami seniūnai, jų pava-
duotojai ir seniūnijų atstovai valsčiaus 
taryboje, buvo laikomos teisėtomis ne-
paisant, kiek jose dalyvaudavo rinkė-
jų. Buvo balsuojama viešai už iškeltus 
kandidatus pakeliant ranką. Tiesa, ne 

70 Ten pat.
71 Apskričių derinimo komitetams. Instrukcija Nr. 3, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 18.

72 Vietos savivaldybės įstatymui vykdyti taisyklės, 
Vyriausybės žinios, 1929, spalio 9.

73 Apskričių derinimo komitetams. Instrukcija Nr. 3, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 18.

74 Ten pat.
75 Ten pat.

Valsčiaus sekretorius J. Kirtiklis. 1925 m.  
Iš A. Kirtiklio albumo
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mažiau kaip ketvirtadaliui sueigos dalyvių pareikalavus, turėjo būti balsuojama 
slaptai. Tokioms sąlygoms esant didesnioji suaugusių valsčiaus gyventojų dalis 
nuo rinkimų buvo nušalinama, rinkimai negalėjo būti laisvi, o kandidatais į sa-
vivaldos institucijas galėjo  tapti beveik vien tik valdžios parinkti ir jai lojalūs 
asmenys. Nenuostabu, kad tautininkų režimas pasiekė savo tikslą – kontroliuoti 
valsčių tarybas. 1929 m. spalio mėnesį vykusiuose rinkimuose iš 2 809 valsčių 
tarybų narių 728 buvo tautininkų partijos nariai, o 1 134 – „bepartyviai“76 (ne-
partiniai), laikomi „tautiškai valstybiškai nusistačiusiais“, t. y. tautininkams artimi, 
jiems lojalūs asmenys. Panevėžio apskrityje rinkimuose dalyvavo 35 proc. rinkėjų. 
Valsčių viršaičių politinė priklausomybė buvo tokia: tautininkų – 12, priklausančių 
Ūkininkų sąjungai – 2, liaudininkų – 1. Penki viršaičiai nepriklausė politinėms 
organizacijoms.77

Šeduvos valsčius, suprantama, nebuvo išimtis. Iš 6 033 valsčiaus gyventojų 
rinkimų teisę turėjo tik 959, o seniūnijų sueigose, renkant seniūnus, jų pavaduotojus 
ir atstovus valsčiaus taryboje, dalyvavo 
vos 452, arba 49 proc. rinkėjų.78 

Šeduvos valsčiaus tarybos iškilmingas posėdis. 1928 05 15.  
Iš gimnazijos A. Bukausko muziejaus archyvo

76 1929 m. valsčių tarybų sudėtis, LCVA, f. 379, ap. 2, 
b. 1930, l. 66a.

77 Panevėžio apskrities savivaldybių rinkimų daviniai, 
LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 86.

78 Šeduvos valsčiaus valdybos 1929 m. spalio 22 d. 
raštas Panevėžio apskrities valdybai, LCVA, f. 797, 
ap. 2, b. 168, l. 25.
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5 lentelė79 
Rinkėjų dalyvavimas seniūnų, jų pavaduotojų ir atstovų valsčiaus  
taryboje rinkimuose Šeduvos valsčiaus seniūnijose 1929 metais

Eil. 
Nr. 

Seniūnijos pavadinimas Gyventojų 
skaičius

Rinkėjų skaičius 
pagal rinkimų 
sąrašus

Dalyvavusiųjų  
rinkimuose  
skaičius

Dalyvavo rinkimuose 
(procentais)

1. Alksniupių 340  50 23 46,0
2. Liaudiškių 245  47 27 57,0
3. Paežerių 700  99 41 41,0
4. Pakalniškių 685  91 26 28,5
5. Pavartyčių 386  63 46 73,0
6. Puipių 666 104 52 50,0
7. Prastavonių 399  68 19 27,5
8. Raginėnų 340  91 43 47,0
9. Šileikonių 512  91 29 31,5
10. Vaižgų 502  79 44 55,5
11. Vaidulonių 271  33 24 72,5
12. Vėriškių 450  82 47 57,0
13. Žybartų 337  61 31 50,5

Seniūnijų sueigose buvo išrinkti seniūnai. 

6 lentelė80 
Šeduvos valsčiaus seniūnai, išrinkti 1929 metais*

Eil. 
Nr.

Seniūnijos 
pavadinimas

Seniūno vardas,  
pavardė, amžius

Užsiėmimas,  
turimos  
žemės plotas

Gyvenamoji 
vieta

Išsilavinimas Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

1. Alksniupių Martynas Šereiva, 
32 m. 

Ūkininkas, 
18 ha

Naujasodžio 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

2. Liaudiškių Kazys Žikus, 28 m. Ūkininkas, 
23 ha

Dargužių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

3. Paežerių Petras Janušauskas, 
38 m. 

– Paežerių 
kaimas

2 gimnazijos 
klasės

Romos  
katalikas

4. Pakalniškių Petras Grigaliūnas, 
33 m.

Ūkininkas, 
19 ha

Kleboniškių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

5. Pavartyčių Jonas Šipulskis,  
30 m.

Ūkininkas, 
5 ha

Pavartyčių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

6. Puipių Isidorius  
Pronskietis, 53 m. 

Ūkininkas, 
59 ha

Žybartų
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas 

7. Prastavonių Peliksas Simonaitis, 
57 m.

Ūkininkas, 
25 ha

Prastavonių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

8. Raginėnų Petras Grigaliūnas, 
33 m.

Ūkininkas, 
19 ha

Raginėnų 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

9. Šileikonių Vladas  
Pakatilevičius

Ūkininkas, 
9 ha

Šileikonių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

10. Vaidulonių Petras Martinaitis, 
25 m.

Ūkininkas, 
36 ha

Žilionių  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

79 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus val -
dybos 1929 m. spalio 22 d. rašte Panevėžio apsk - 
rities valdybai pateiktais duomenimis, LCVA, 
f. 797, ap. 1, b. 168, l. 25.

80 Lentelė sudaryta remiantis Šeduvos valsčiaus 
seniūnų, išrinktų 1929 m., sąrašo duomenimis, 
LCVA, f. 397, ap. 2, b. 1930, l. 209.

* Archyviniame dokumente vartojamas išsireiškimas 
„namų mokslo“ reiškia, kad asmuo nebuvo lankęs 
mokyklos, savamokslis.
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Eil. 
Nr.

Seniūnijos 
pavadinimas

Seniūno vardas,  
pavardė, amžius

Užsiėmimas,  
turimos  
žemės plotas

Gyvenamoji 
vieta

Išsilavinimas Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

11. Vaižgų Mockevičius  
Adomas, 52 m.

Ūkininkas, 
65 ha

Butėnų  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

12. Vėriškių Kazys Jotautas,  
34 m.

Ūkininkas, 
64 ha

Vėriškių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

13. Žybartų Balys Škleinikas, 
29 m.

Ūkininkas, 
9 ha

Birutės  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

Pagal Vietos savivaldybės įstatymą buvo numatyta, kad seniūnai tvarko 
seniūnijų reikalus ir vykdo teisėtus valsčiaus viršaičio įsakymus. Seniūnai vyk-
dydami savo pareigas turėjo nešioti tarnybos ženklus. Vienas seniūno tarnybos 
ženklas 1933 m. kainavo 10,5 Lt. Seniūnai turėjo pavaduotojus.

7 lentelė81 
Šeduvos valsčiaus seniūnų pavaduotojai, išrinkti 1929 metais

Eil. 
Nr. 

Seniūnijos 
pavadinimas

Seniūno vardas,  
pavardė, amžius

Užsiėmimas, 
turimos  
žemės plotas

Gyvenamoji 
vieta

Išsilavinimas Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

1. Alksniupių Vladas  
Marcinkevičius,  
44 m.

Ūkininkas, 
36 ha

Naujasodžio 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

2. Liaudiškių Petras  
Vingauskas, 26 m.

Ūkininkas, 
42 ha

Liaudiškių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

3. Paežerių Jonas Venclovas, 
30 m.

Ūkininkas, 
27 ha

Šniukonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

4. Pakalniškių Jonas Grigaliūnas, 
27 m.

Ūkininkas, 
39 ha

Kleboniškių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

5. Pavartyčių Pranas Monkus, 
30 m.

Ūkininkas, 
1,1 ha

Kurklių  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

6. Puipių Vincas Martinaitis, 
35 m.

Ūkininkas, 
45 ha

Bebrujų  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

7. Prastavonių Petras  
Lukoševičius, 50 m.

Ūkininkas, 
24 ha

Prastavonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

8. Raginėnų Kazys  
Marcinkevičius,  
32 m. 

Ūkininkas, 
10 ha

Šniukonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

9. Šileikonių Vladas  
Verbliugevičius,  
45 m. 

Ūkininkas, 
10 ha

Aldoniškių 
kaimas

Namų  
mokslas

Romos  
katalikas

10. Vaidulonių Adolis Pungė,  
30 m.

Ūkininkas,  
49 ha

Vaidulionių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

11. Vaižgų Benediktas  
Butvilas, 32 m.

Ūkininkas, 
17 ha

Džiugonių 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

12. Vėriškių Povilas  
Laurinavičius, 32 m.

Ūkininkas, 
24 ha

Gimbogalos 
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

13. Žybartų Leonas Morkūnas, 
32 m. 

Ūkininkas, 
9 ha

Birutės  
kaimas

Pradinis Romos  
katalikas

Seniūnijose buvo išrinkti atstovai 
valsčiaus taryboje, kurie tapo valsčiaus 
tarybos nariais. Taigi Šeduvos valsčiuje, 

81 Lentelė sudaryta remiantis žiniomis, pateiktomis 
apie 1929 m. išrinktus Šeduvos valsčiaus seniūnų 
pavaduotojus, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 225.

(tęsinys)
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kaip ir kituose Lietuvos valsčiuose, savivaldybių tarybų nariai pirmą kartą išrinkti 
netiesiogiai, nedalyvaujant didžiajai daliai piliečių.

8 lentelė82 
Šeduvos valsčiaus taryba, išrinkta 1929 m. netiesiogiai

Eil. 
Nr.

Tarybos nario 
vardas, pavardė, 
amžius

Užsiėmimas, 
turimos  
žemės plotas

Išsilavinimas Tautybė Priklausomybė 
religinei  
konfesijai

Gyvenamoji vieta

1. Stasys  
Andrašiūnas,  
45 m.

Ūkininkas, 
12 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Alksniupių  
seniūnija, Sliekių 
kaimas

2. Kristijonas  
Mengotas, 56 m. 

Ūkininkas, 
160 ha

4 klasės Latvis Liuteronas Šilaikonių  
seniūnija,  
Radvilonių kaimas

3. Kazys Jotautas, 
34 m.

Ūkininkas, 
64 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Vėriškių seniūnija, 
Gimbogalos kaimas

4. Jonas Banaitis, 
58 m. 

Ūkininkas, 
22 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Liaudiškių  
seniūnija,  
Liaudiškių kaimas

5. Petras Ožalis, 
59 m.

Ūkininkas, 
32 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Pavartyčių  
seniūnija,  
Pavartyčių kaimas

6. Jonas Jonaitis, 
31 m.

Ūkininkas, 
41 ha

Vidurinis Lietuvis Romos  
katalikas

Paežerių seniūnija, 
Paežerių kaimas

7. Petras Plungė, 
27 m.

Ūkininkas, 
14 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Raginėnų seniūnija, 
Baukų kaimas

8. Kazys Vyčas, 
43 m.

Ūkininkas, 
23 ha

Namų  
mokslas

Lietuvis Romos  
katalikas

Pakalniškių  
seniūnija,  
Kleboniškių kaimas

9. Ignas  
Janušauskas,  
36 m.

Ūkininkas, 
10 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Džiugonių  
seniūnija,  
Vaižgantų kaimas

10. Petras Butkus, 
38 m. 

Ūkininkas, 
42 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Vaidulonių  
seniūnija,  
Vaidulonių kaimas

11. Petras Nemeikšis, 
36 m.

Ūkininkas, 
44 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Žybartų seniūnija, 
Žybartų kaimas

12. Pranas Paluckas, 
38 m.

Ūkininkas, 
46 ha

Pradinis Lietuvis Romos  
katalikas

Puipių seniūnija, 
Puipių kaimas

13. Jonas Senulis, 
27 m.

Ūkininkas, 
17 ha

Vidurinis Lietuvis Romos  
katalikas

Prastavonių  
seniūnija,  
Prastavonių kaimas

Šeduvos valsčiaus tarybos, kurią sudarė seniūnijų įgaliotiniai, pirmasis po-
sėdis įvyko lapkričio 13 d. Iš valsčiaus tarybos pasiūlytų kandidatų į viršaičius 
apskrities viršininkas patvirtino daugiausia balsų taryboje gavusį Joną Jonaitį, 
kuris Panevėžio apskrities valsčių viršaičių sąraše apibūdintas kaip „palankus 
tautininkams“.83 J. Jonaitis, viršaičiu pirmą kartą tapęs dar 1924 m., 1929 m. 
buvo 31 metų (viršaičiu negalėjo būti 
renkamas asmuo, neturintis 30 metų) 
pasiturintis ūkininkas iš Paežerių kai-
mo, kuriam priklausė 41 ha žemės. Jis 
buvo paly ginti išsilavinęs, nes archyvi-
niame dokumente nurodoma, kad jis 

82 Lentelė sudaryta remiantis žiniomis, pateiktomis 
apie 1929 m. Šeduvos valsčiuje išrinktus atstovus 
į valsčiaus tarybą, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, 
l. 232.

83 Panevėžio apskrities valsčių viršaičių, išrinktų 
1929 m., sąrašas, LCVA, f. 379, ap. 2, b. 1930, l. 191.



21

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. ŠEDUVA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.

turi vidurinį mokslą.84 Viršaičio padėjėju (pavaduotoju) tapo 
itin aktyvus ir patyręs savivaldybininkas P. Butkus, 39 m. 
ūkininkas, 42 ha žemės ploto savininkas iš Vaidulonių kai-
mo. Nors jis turėjo tik pradinį išsilavinimą, bet savarankiš-
kai lavindamasis pasiekė gerų rezultatų, įgijo daug žinių ir 
įgūdžių, ypač savivaldos srityje.85 P. Butkus vėl buvo išrink-
tas Šeduvos valsčiaus atstovu Panevėžio apskrities taryboje. 
Tais pačiais metais P. Butkus išrinktas Panevėžio apskrities 
valdybos nariu, faktiškai tapo vienu iš Panevėžio apskrities 
savivaldybės vadovų.

J. Jonaitį viršaičio poste vėliau, ketvirtojo dešimtmečio 
pradžioje, pakeitė Bronius Švagždys, jo pavaduotoju dirbo 
S. Andrašiūnas.86 1933 m. valsčiui pradėjo vadovauti Vytautas 
Lukoševičius iš Prastavonių kaimo, kuris viršaičio pareigas ėjo 
ir po 1934 m. įvykusių savivaldybių rinkimų, iki 1940 m.87 
Valsčiaus sekretoriumi dirbo Bronius Kubilinskas. 1941 m. 
sovietų valdžia V. Lukoševičių ištrėmė į Sibirą. 

Šeduvos valsčiaus, kaip ir kitų Lietuvos valsčių viršai-
čiai, buvo renkami trijų metų kadencijai iš valdžiai lojalių 
asmenų, turinčių ne mažiau kaip 30 metų amžiaus. Tačiau 
1934 m., priėmus vietos savivaldybės įstatymo pakeitimus, 
valsčių viršaičių kadencija pailginta iki 7 metų. Todėl pasku-
tinysis Šeduvos valsčiaus viršaitis V. Lukoševičius dirbo taip 
ilgai be perrinkimo. Viršaičiai turėjo Vidaus reikalų ministerijos 
nustatytą tarnybos ženklą. Prieš pradėdami eiti savo pareigas, 
jie duodavo priesaiką. 

1929–1940 m. laikotarpiu valsčių valdybos nebuvo ren-
kamos, todėl viršaičiai turėjo visą vykdomąją valdžią. 

Savivaldybės tarnautojams – viršaičiui, jo pavaduotojui, 
seniūnams, valsčiaus sekretoriui, valsčiaus raštininkui – ir pa - 
galbiniam personalui – sargams – išlaikyti, įvairioms savival-
dybės funkcijoms atlikti buvo reikalingos lėšos. Todėl Lietu vos 
Respublikos įstatymai nustatė valsčių savivaldybių pajamų 
šaltinius. Kasmet buvo sudaromi valsčių biudžetai, kuriuose 
fiksuojamos pajamos ir išlaidos (pirmaisiais valsčių savival-
dybių gyvavimo metais savivaldybės 
gavo pinigų iš apskričių savivaldybių, 
nes savo lėšų dar neturėjo). Pagrindinis 
valsčių savivaldybių, taigi ir Šeduvos  
valsčiaus savivaldybės, biudžeto pa-
jamų šaltinis buvo valsty binio žemės 
mokesčio dalis, skirta valsčiaus savi-
valdybei. Pagal Savivaldybių mokes - 
čių įstatymą, priimtą 1924 m. rugsė - 
jo 10 d., valsčiaus savivaldybėms ati-

84 Ten pat, l. 196.
85 Ten pat, l. 189.
86 Savivaldybių žinynas, p. 635.
87 Šeduvos valsčiaus viršaičio V. Lukoševičiaus 1933 m. 
rugsėjo 25 d. raštas Panevėžio apskrities valdybai, 
LCVA, f. 779, ap. 1, b. 409, l. 42; Šeduvos vals-
čiaus savivaldybės 1934 m. balandžio 14 d. raštas 
Panevėžio apskrities valdybai, LCVA, f. 797, ap. 1, 
b. 388, l. 52; Šeduvos valsčiaus savivaldybės 1937 m. 
kovo 23 d. raštas valstybės psichiatrinei ligoninei, 
LCVA, f. 379, ap. 3, b. 482, l. 13; Bukauskas A. 
Trumpa Šeduvos miesto istorija, p. 15. 

Šeduvos valsčiaus 
viršaitis Jonas  
Jonaitis. Portretas 
iš albumo vinjetės 
„Lietuvos Respublikos 
valsčių viršaičiai“. 
Kaunas. 1930 m.  
M. Reizenmano  
nuotr. LCVA, V 74

Viršaitis Vytautas 
Lukoševičius.  
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo
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tekdavo nuo 20 iki 35 proc. valstybinio žemės mokesčio.88 

Kitas valsčiaus savivaldybės pajamų šaltinis buvo mokestis 
už turimą nekilnojamąjį turtą ir verslą. Valsčiaus teritorijoje 
buvo nemažai malūnų ir parduotuvių (Šeduvos miestelyje). 
Šeduvos valsčiaus tarybos 1920 m. gegužės 30 d. nutarimu89 
malūnai ir parduotuvės buvo prilyginti tam tikram žemės 
plotui ir turėjo mokėti atitinkamus mokesčius. Pvz., K. Prikocko malūnas Vėriš-
kiuose buvo prilygintas 20 dešimtinių žemės, J. Štaro malūnas Pavartyčiuose – 5 
dešimtinėms, N. Zimkevičiaus Kleboniškiuose – 25 dešimtinėms žemės, Šmuilos 
Dimanto parduotuvė – 25 dešimtinėms, L. Giršovičiaus – net 55 dešimtinėms. 
E. Kagano vilnų karšykla prilyginta  50 dešimtinių žemės.90 Stambiausias pirklys 
Jankelis Bere turėjo mokėti tiek pat, kiek būtų mokėjęs ūkininkas, turintis 400 
dešimtinių žemės. Apmokestinti buvo ir vaistininkas, du gydytojai bei felčeris.91 

Jeigu Šeduvos miestelis 1920 m. viduryje  nebūtų atsiskyręs nuo Šeduvos vals-
čiaus, nebūtų gavęs miesto, turinčio valsčiaus teises, statuso, valsčiaus savival-
dybė būtų buvusi viena turtingiausių Panevėžio apskrityje. Šeduvos miesteliui 
atsiskyrus, kitų pajamų, išskyrus valstybinio žemės mokesčio dalį, buvo labai 
mažai. Tarpukariu Lietuvos valsčių savivaldybių pajamos paprastai buvo per 
mažos, dėl to nuolat trūkdavo lėšų išlaidoms, kurios buvo susijusios su daugeliu 
funkcijų, vykdytų valsčių savivaldy-
bių. Ne išimtis ir Šeduvos valsčiaus 
savivaldybė.

Iš įvairiapusės valsčiaus savival-
dybės veiklos daugiausiai kainavo mo-
kyklų išlaikymas. Pagal Lietuvos Res-
publikos įstatymus valsčių savivaldybės 

Šeduvos valsčiaus 
valdyba. 1932 m.  
Iš filokartisto  
P. Kaminsko  
kolekcijos

88 Savivaldybių mokesnių įstatymas, Savivaldybių 
žinynas, p. 70.

89 Visuotinio Šeduvos valsčiaus Tarybos posėdžio, 
įvykusio 30-V-20, protokolas Nr. 8, LCVA, f. 797, 
ap. 2, b. 26, l. 14.

90 Ten pat, l. 15, 16.
91 Ten pat, l. 15.
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turėjo skirti lėšų pastatų, kuriuose buvo įsikūrusios mokyklos, nuomai (jeigu mokyk - 
los neturėjo savo pastatų*), kurui, apšvietimui, mokymo priemonėms, baldams įsigy - 
ti, apmokėti sargams už darbą ir kt. Atlyginimus mokytojams mokėjo Švietimo 
ministerija. 

Išlikusiuose Šeduvos valsčiaus savivaldybės dokumentuose minimos valsčiaus 
savivaldybei 1919–1940 m. pavaldžios Šileikonių, Paežerių, Raudondvario, Radvilo -
nių, Pakalniškių pradžios mokyklos. Šeduvos valsčiaus savivaldybės taryba moky-
kloms skirdavo reikalingų lėšų, tvirtindavo jų sąmatas. Valsčiaus teritorijoje buvo 
pastatyta keletas pradžios mokyklų pastatų, prie kurių statybos prisidėjo Šeduvos 
valsčiaus savivaldybė lėšomis ir darbu. Savivaldybių žurnale „Savivaldybė“, apžvel-
giant Panevėžio apskrities ir valsčių savivaldybių atliktus darbus 1934 m., rašoma: 

„... prie mokyklų statybos ne tik natūraliu darbu, bet kiek išgalė-
damos ir pinigais, prisidėjo valsčių savivaldybės, kurių ribose mo-
kyklos buvo statomos. Tuo atžvilgiu pirmoje eilėje stovi Subačiaus, 
Kupiškio ir Šeduvos valsčių savivaldybės.“92 

Yra žinoma, kad 1938 m. pastatyta dviejų komplektų Šniukonių pradžios mo-
kykla. Be abejo, valsčiaus savivaldybė neturėjo tiek lėšų, kiek reikėjo Šniukonių 
mokyklai pastatyti, todėl reikalingas lėšas skyrė arba apskrities savivaldybė, 
arba Švietimo ministerija. Panevėžio apskrities savivaldybė, paprašius Šeduvos 
valsčiaus savivaldybei, kartais skirdavo lėšų valsčiaus mokykloms remontuoti. 
Archyve yra saugomi keli dokumentai, 
liudijantys apie Panevėžio apskrities 
valdybos sprendimus suteikti Šeduvos 
valsčiui finansinę pagalbą mokykloms 
remontuoti. Antai 1933 m. rugpjūčio 
2 d. Šeduvos valsčiaus savivaldybei re-
montuoti Pakalniškių pradžios mokyklą 
išmokėta 1 500 Lt, o Šileikonių ir Puipių 
mokykloms remontuoti – 2 400 Lt.93

Šeduvos valsčiaus 
pradinių mokyklų 
mokytojai. 1922 m. 
Iš gimnazijos  
A. Bukausko  
muziejaus archyvo

* Lietuvoje po Pirmojo pasaulinio karo absoliuti 
dauguma pradžios mokyklų neturėjo savo pastatų. 
Lietuvos Respublikos laikais palaipsniui padėtis 
šiuo klausimu gerėjo, bet ir prieš Antrąjį pasaulinį 
karą dauguma pradžios mokyklų vis dar nuomojo 
pastatus.

92 Savivaldybių darbai, Savivaldybė, 1935, nr. 1, p. 37.
93 Panevėžio apskrities valdybos kasos 1933 m. rugpjū-
čio 2 d. paliepimai dėl išmokų Šeduvos valsčiaus 
savivaldybei, LCVA, f. 797, ap. 1, b. 388, l. 49, 52.
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Šeduvos valsčiaus kelių žemėlapis. Iš LCVA
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Viena svarbiausių valsčių savivaldybių funkcijų buvo vietinės reikšmės kelių 
priežiūra, tvarkymas (apskričių reikšmės kelių priežiūra rūpinosi apskričių savi-
valdybės). 1922 m. kovo 11 d. Panevėžio apskrities savivaldybės taryba priėmė 
Privalomąjį įsakymą kelių ir tiltų tvarkymo reikalu.94 Įsakyme rašoma, kad „... ke-
liai ir tiltai laiks nuo laiko turi būti pilnai pataisyti du kartus per metus – pavasarį ir 
rudenį...“95 Įsakyme buvo ypač pabrėžiamas rūpinimasis tiltais, kurie po Pirmojo 
pasaulinio karo buvo labai apleisti: „Ypatingai žiūrėti, kad niekur nebūtų kiauri ir 
sulūžę tiltai bei tilteliai.“96

Įgyvendinant šį įsakymą, visos apskrities valsčių savivaldybės, taigi ir Šeduvos 
valsčiaus, ūkininkams išdalijo vietinių kelių atkarpas, kurias ūkininkai privalėjo 
prižiūrėti. Šeduvos valsčiaus savivaldybė sudarė ir apskrities savivaldybei pateikė 
ūkininkų, prižiūrinčių atitinkamus kelius, sąrašus, kad apskrities savivaldybė galėtų 
kontroliuoti kaip vykdomas įstatymas. Tie ūkininkai, kurie apleisdavo jiems pri-
skirtas kelių atkarpas, turėjo mokėti 1 000 auksinų baudas, o valsčiaus savivaldybė 
privalėjo samdyti darbininkus reikalingiems darbams atlikti nusižengusių ūkinin-
kų sąskaita.97 Kad kelių priežiūra buvo labai reikšminga valsčiaus savivaldybės 
veiklos sritis, liudija ir faktas, jog viena iš kelių valsčiaus tarybos komisijų buvo 
Kelių komisija.98 Šeduvos valsčiaus teritorijoje buvusių didesniųjų tiltų priežiūra, 
taisymas ir statyba priklausė apskrities savivaldybės kompetencijai, o mažesniųjų – 
valsčiaus. Ūkininkai savo transportu atveždavo reikalingų medžiagų, supildavo 
reikalingus pylimus. Apie Panevėžio apskrities valsčių ūkininkų prievolės tiltams 
statyti vykdymą rašoma žurnale „Savivaldybė“: „... tiltams pristatyta akmenys, žvyras 
ir supilti pylimai taip pat vietos gyventojų – ūkininkų natūraliu būdu“.99

Išvados
1. 1918 m. lapkričio mėnesį Lietuvoje  prasidėjęs vietos savivaldos kūrima-

sis vyko itin sudėtingomis istorinėmis sąlygomis, šaliai esant okupuotai vokiečių 
ir aktyviai veikiant bolševikams. Šeduva ir apylinkės nebuvo išimtis, šeduviškiai 
dalyvavo vietos savivaldos kūrimo procese, įkūrė parapijos komitetą, lietuviškos 
valsčiaus savivaldybės užuomazgą. Parapijos komitetas buvo pradėjęs tvarkyti kai 
kuriuos vietos gyventojų reikalus, bet jo veiklą nutraukė bolševikai. Bolševikus 
išvijus iš krašto, 1919 m. vasarą Šeduvos parapijos komitetas perorganizuotas į 
valsčiaus komitetą (valdybą). 

2. Kol Savivaldybių įstatymas nebuvo priimtas, valsčiaus valdyba pati savo 
nuožiūra pasirinkdavo ir spręsdavo aktualius valsčiaus gyventojų klausimus, 
taip pat ir tuos klausimus, kuriuos pavesdavo apskrities komitetas (seimelis). 

3. Šeduvos valsčiaus pirmoji tary-
ba buvo išrinkta demokratiškai 1920 m. 
sausio mėnesį. Demokratiškai sufor-
muotos valsčiaus tarybos, valdybos ir 
1921 bei 1924 m., kai vyko savivaldy-
bių rinkimai. A. Smetonos autoritarinio 
valdymo metais padėtis pasikeitė, savi-
valdybių rinkimuose daugelis piliečių 
nebeturėjo teisės rinkti valsčiaus tarybą. 

94 Privalomasis įsakymas kelių ir tiltų tvarkymo rei-
kalu, www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.12086.

95 Ten pat.
96 Ten pat.
97 Privalomasis įsakymas kelių ir tiltų tvarkymo rei-
kalu, www.panevezio muziejus.lt/get.php?f.12086.

98 Šeduvos valsčiaus tarybos posėdžio, įvykusio 
1920 m. gegužės 30 d., protokolas Nr. 8, LCVA, 
f. 797, ap. 2, b. 26, l. 14.

99 Savivaldybių darbai, Savivaldybė, 1935, nr. 1, p. 37.



26

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. ŠEDUVA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 30.

Šeduvos valsčiaus viršaičiais, seniūnais tuo laikotarpiu rinkti tik tautininkams 
lojalūs asmenys. 

4. Dauguma Šeduvos valsčiaus tarybos narių ir seniūnų bei jų pavaduo-
tojų turėjo pradinį išsilavinimą, nemažai buvo ir savamokslių. Tai lėmė ne tik 
švietimo situacija Lietuvoje, kai privalomas pradinis mokymas buvo įvestas tik 
trečiojo dešimtmečio pabaigoje, bet ir Šeduvos valsčiaus gyventojų beveik išskir-
tinai valstietiška struktūra. Valsčiaus tarybos narių išsilavinimas, be abejo, būtų 
buvęs aukštesnis, jeigu Šeduva nebūtų tapusi savarankiška, nebūtų gavusi miesto 
teisių 1920 m. 

5. Valsčiaus valdžios institucijos (taryba, valdyba, viršaitis) atlikdavo funkci-
jas, pavestas valsčių savivaldybėms Savivaldybių įstatymo, priimto 1919 m. spalio 
10 d., ir Vietos savivaldybės įstatymo, priimto 1929 m. spalio 7 d. 

6. Šeduvos valsčiaus savivaldybė, susikūrusi audringais 1919 m., ėjo panašiu 
istorinės raidos keliu kaip ir dauguma Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpio 
valsčių savivaldybių, kurių teritoriją buvo laikinai užėmusi  raudonoji armija, atliko 
svarbų vaidmenį savo valsčiaus gyvenime tenkindama vietos gyventojų porei-
kius. Skirtingai negu daugumos gretimos, Šiaulių apskrities, valsčių savivaldybių, 
kur savivaldos kūrimosi ir funkcionavimo pradžioje dominavo kairiųjų pažiūrų 
savivaldybininkai, Šeduvoje, kaip ir visoje Panevėžio apskrityje, iniciatyvą turėjo 
dešinieji visuomenės veikėjai, artimi Krikščionių demokratų partijai. 

7. Ilgametis valsčiaus tarybos pirmininkas P. Butkus pasižymėjo ne tik kaip 
aktyvus ir sumanus savivaldybininkas valsčiaus lygmeniu, bet ir apskrities, tapo 
vienu iš Panevėžio apskrities savivaldybės vadovų. 
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