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Audronė Pečiulytė 

Kolektyvizacijos nulemti pokyčiai Lietuvos kaime ir Šėtoje 

Kolektyviniai ūkiai Sovietų Sąjungoje pradėti organizuoti tuoj po Spalio perversmo 

1917 m. 1940 metų vasarą Sovietų Sąjungai okupavus ir po to aneksavus Lietuvą, buvo pradėta 

griauti dvidešimtmetį kurta ekonominė Lietuvos valstybės sistema. Maskvos nurodymu Lietuvos 

"Liaudies Seimas" paskelbė valstybės nuosavybe žemę, jos gelmes, miškus ir vandenis, stambias 

pramonės, prekybos ir transporto įmones, bankus, kreditų sistemą. Buvo apribotas valstiečio ūkio 

dydis 30 ha, žemės perteklių paėmė į valstybinį fondą, iš kurio žemė turėjo būti skirstoma 

bežemiams ir mažažemiams valstiečiams. Šia politika buvo skatinamas valstiečių skaidymasis, 

susipriešinimas. Stambieji ūkininkai buvo traktuojami kaip buožės. Smulkiuosius valstiečius siekta 

patraukti valdžios pusėn skiriant žemės, suteikiant mokesčių ir natūrinių produktų prievolių 

lengvatų.  

1944 metais, prasidėjus sovietinei reokupacijai, pagrindine Lietuvos ūkio šaka ir toliau 

liko žemės ūkis. Jo vystymosi perspektyvas lėmė sprendimai, priimti ne Vilniuje, o Maskvoje. 1947 

m. gegužės 21 d. VKP9b) CK priėmė slaptą nutarimą dėl kolūkių steigimo Baltijos respublikose. 

Remdamiesi minėtu nutarimu, LKP(b) CK ir LSSR MT 1948 m. kovo 20 d. priėmė nutarimą “Dėl 

kolektyvinių ūkių organizavimo respublikoje”.
1
  

Sąlygos kolektyvizuoti Lietuvos valstietiją buvo itin nepalankios, nes lietuvių 

ūkininkų, gyvenusių vienkiemiais ir valdžiusių žemę nuosavybės teise, individualizmas bei 

savininko jausmas buvo itin stiprus. Be to, kolektyvizacija jau buvo susikompromitavusi 

„broliškose respublikose” ir žodis „kolchozai” Lietuvoje buvo beteisės padėties, skurdo ir bado 

sinonimas. Tai labai gerai iliustruoja Šėtos valsčiaus ištremtų šeimų bylose agentų-informatorių 

užfiksuoti ūkininkų pasisakymai: „suvaryti į kolchozą, neturėsime duonos“, „kolchozuose teks 

badauti“, „į kolchozą nestosiu, nestokite ir jūs“, „nestok į kolchozą, eik pas brolius į mišką, greit 

ateis amerikonai, išvaduos“ ir panašiai. Tremtinių bylose, kaip nusikaltimai, tokių pasisakymų 

užfiksuota daigiau kaip 10-yje bylų. Tai Jono Petrausko iš Juškonių, Vlado Kurgano iš 

Normainėlių, Juliaus Tofkevičiaus iš Normainių, Tomos Sereikio ir Vacio Maciansko iš Papurvių, 

Jono Kielos iš Pašėtės, Juozo Šlekio iš Pručių, Stepo Mostauto iš Sriubių, Stasio Dirsės iš Šėtos 

vienkiemio, Igno Motiejūno iš Užkapių kaimo ir kitose bylose. Tai rodo neigiamo požiūrio į 

kolūkius paplitimą ir vieną iš tremties priežasčių.   
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Į kuriamus kolūkius valstiečiai nenorėjo stoti, todėl sovietų valdžia pasitelkusi 

ginkluotų aktyvistų būrius, varė valstiečius į steigiamuosius kolektyvinių ūkių susirinkimus ir vertė 

juos pasirašyti narystės pareiškimus. Naktimis ginkluoti partizanai grasindavo bausmėmis, jeigu jie 

tokius pareiškimus pasirašys. Taip valstiečiai atsidūrė tarp dviejų ugnių. Kita priemonė buvo žemės 

ūkio produktų prievolės ir mokesčiai, už kurių nevykdymą grėsė griežtos bausmės, tarp jų ir 

kalėjimas. Neišsigalint atsiskaityti, likdavo vienas kelias - stoti į kolūkius, nes tokiais atvejais 

skolos būdavo nurašomos ir prievolių normos labai sumažėdavo. 

 Prasidėjus kolektyvizacijai, komunistų partija daug dėmesio skyrė kovai su 

„buožėmis”. 1947 m. gruodžio 12 d. respublikos Ministrų Taryba ir LKP (b) CK patvirtino 

„buožiškumo” požymius: ūkininkai, naudojantys samdomąjį darbą, turintys žemės ūkio mašinų 

(kuliamųjų, traktorių, variklių), malūnų, lentpjūvių, nuomojantys kitiems valstiečiams gyvulius ar 

skolinantys grūdus, darbo įrankius. Iš esmės buožė - tai sumanus ūkininkas, verslininkas, plėtojantis 

žemės ūkio pažangą, tai - pavyzdys eiliniams valstiečiams, kaip reikia ūkininkauti. O sovietų 

valdžia juos pavertė didžiausiais vargingųjų ir vidutiniųjų valstiečių priešais. Tai - raginimas 

sunaikinti savo kaimynus, pavadintus buožėmis. Jiems buvo padidintos žemės ūkio produktų 

prievolės ir mokesčiai tiek, kad nebuvo įmanoma šių reikalavimų įvykdyti. Jie buvo šalinami iš 

kaimo gyvenimo. Neatlaikę moralinio ir materialinio spaudimo, vadinamieji buožės bėgo iš savo 

ūkių į atokesnius miestus. Tai keitė valstiečių gyvenimo būdą, kaimyninius santykius, 

ūkininkavimo santykius, tėvų ir protėvių ugdytus moralinius principus. Jeigu 1945-1948 m. iš 

Lietuvos buvo tremiamos partizanų ir aktyvių jų rėmėjų šeimos - tai nuo 1949 m. pavasario pradėta 

tremti ir „buožes“.  Norėdami išvengti tremties, valstiečiai stojo į kolūkius, nors ir tai ne visuomet 

gelbėdavo. 1949-1951 metais net 7 Šėtos valsčiaus šeimos, jau įstojusios į kolūkius, neišvengė 

tremties. Iš Juškonių kaimo ištremta jau kolūkyje dirbusi Alekso Petrausko šeima, iš Liolių – 

Blusiai, iš Pašėtės – Povilo Eivos, Juozo Čeponio ir Jakštų šeimos, iš Pručių – Petro Čiapo ir 

Semaškų šeimos.   

Toks masinis teroras privertė valstiečius atsisakyti savo turto ir stoti į kolūkius. 1949 

metų pradžioje kolūkiuose buvo mažiau kaip 4 %, o pabaigoje – net 62,4 % visų respublikos 

valstiečių.
2

 Kėdainių rajone vienas pirmųjų kolūkių buvo sukurtas Dotnuvoje ir pavadintas 

„Marytės Melnikaitės“ vardu.  Kolektyvizacija  Kėdainių krašte vyko gana greitai: 1947 metais  

kolūkiams priklausė 5,5 %, 1948 m. – 10.5 %, 1949 m. – 75 %, 1951 m. – jau visi valstiečiai tapo 

kolūkiečiais.  
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Šėtos valsčiuje 1947 m. sovietinių pareigūnų verčiami ir nepakeliamų mokesčių 

sumokėti negalintys valstiečiai buvo suvaryti į nedidelius kolūkius: „Pirmyn", „Petraičių“, „Aušros“ 

ir „Pašėtės“. 1949 metais jie buvo sujungti į vieną „Šėtos“ kolūkį, kuriam vadovavo N. 

Chlebopaševas. Sustambintam kolūkiui priklausė 320 kiemų ir 3223 ha žemės.  

1949 metais buvo sukurtas ir „Piliakalnio“ kolūkis, kuriam priklausė Kamėnų, Liolių, 

Papurvių, Sangailų, Morkūnų ir kt. kaimai. Prisiminimuose žmonės mini šiuos kolūkio pirmininkus: 

Matą Grigą, Valajevą, Vincą Janušauską, Mykolą Dautartą ir Pauliną Noreikienę. Pastaroji 

„Piliakalnio“ kolūkyje dirbo nuo 1959 m., o 1963 metais pradėjo jam vadovauti. Tais metais 

"Piliakalnio"  kolūkyje buvo 200 darbingų žmonių. Kiekvienas iš jų turėjo per metus išdirbti 375 

darbadienius. Už darbadienį žmonės gaudavo 1 kg. grūdų ir 0,70 rb. pinigais. Kolūkis valdė 2202 ha 

žemės, o dirbamos – 1840 ha. Kolūkis augino 332 galvijus ir laikė 206 melžiamas karves.   

Daugelio to meto amžininkų prisiminimuose randame tuos pačius žodžius: priversti 

stoti, suvaryti į kolūkį. Sukolektyvinti valstiečiai neteko ne tik savo žemės, bet ir žemės ūkio 

inventoriaus, arklių, nors pradžioje juos dar laikė savo tvartuose. Suvaryti į kolūkį, buvę savo ūkių 

šeimininkai, jame turėjo išdirbti mažiausiai 100 darbadienių, nors už juos tegaudavo metų gale tik 

varganą atlyginimą natūra, daugiausia grūdais, kilogramais teskaičiuojamą. Anot P. Geišos, jis 

kumečiaudamas kur kas daugiau uždirbdavo. „Išganymas“ buvo prie sodybų gauti 60 arų žemės 

sklypeliai, kuriuose išsiaugindavo būtiniausių daržovių, bulvių, javų. Tačiau ir už tuos arus reikėjo 

valstybei mokėti didelius mokesčius bei prievoles atlikti. Išlikę Adomo Stašaičio iš Pakštelių kaimo 

prievolių lapai rodo, kad, pavyzdžiui 1950 metais jis turėjo pristatyti 252 kg bulvių, 40 kg mėsos, 

550 litrų pieno (už laikomas dvi karves), 0,5 kg vilnų 9 už vieną avį), 44 kiaušinius. 1952 m. 

prievolių lape dar reikalaujama pristatyti 1 kiaulės odą ir sumokėti 283,54 rub. žemės mokestį 

pinigais. Tais pačiais 1952 metais minėtas kolūkietis dar buvo priverstas pasirašyti 75 rub. 

valstybinę paskolą. Priklausomai nuo turimų gyvulių skaičiaus panašias prievoles ir mokesčius 

turėjo mokėti visi kolūkiečiai. 
3
 

Tokia sistema priminė baudžiavą. Buvo didžiulė socialinė praraja tarp kaimo ir 

miesto, kolektyvinių ūkių kaip žemės ūkio įmonių beteisiškumas santykiuose su valstybe. Valstybė 

negailestingai siurbė iš ūkių paskutines natūrines ir pinigines pajamas per mašinų ir traktorių stočių 

išpūstas natūrinio apmokėjimo normas, nepagrįstai mažas, neatlyginančias net visų gamybos 

išlaidų, žemės ūkio produktų privalomųjų pristatymų kainas. Krito į akis buities atsilikimas, 

elementarios socialinės infrastruktūros nebuvimas, valstietijos skurdas, jų menkos likutinės 
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pajamos, atsiskaičius su visomis prievolėmis ir mokesčiais. Lietuvos valstiečiams ši žemės ūkio 

tvarkymo sistema buvo nauja, svetima jų prigimčiai, primesta iš šalies. Buvę savarankiški ūkininkai 

pateko į vargą ir skurdą, didžiulį planinį ir administracinį ūkinio bei asmeninio gyvenimo diktatą.
4
 

 Stasys Padalevičius savo prisiminimuose apie Milžemių kaimą, priklausiusį 

„Pergalės“ kolūkiui (jis vėliau tapo Kaplių mokomuoju ūkiu), su apgailestavimu konstatuoja, kad 

„žemė, padargai, galvijai, dalis pastatų tapo kolūkio nuosavybe, žemės darbus, gyvulių auginimą 

atliko bendromis jėgomis naujieji žemdirbiai – kolūkiečiai, vadovaujami brigadininko, pirmininko. 

Nebeliko kaimo bendruomenės, neliko noro žemę dirbti, gyvulius auginti – juk ne sau, o kolūkiui 

dirbti. Ir teko dirbti ne tai, ką reikia, o tai, ką valdžia nurodė. Augino koksagizą kaučiuko gamybai, 

sodino kukurūzus kvadratiniu – lizdiniu būdu. Per visą tą priverstinio darbo laikotarpį bėgo 

kaimiečiai, ypač jauni, iš to kaimo – vieni į melioracijos darbus, kiti į Kėdainių gamyklas. Neliko 

žmonių, neliko ir kaimo – tik apsuptas miško žemės plotas su keliomis trobelėmis ir giliomis, 

vandens pilnomis duobėmis vietoj gražaus kalnelio“ .
5
 

Labai svarbus buvo ir žmonių psichologinis lūžis, kai reikėjo atsisakyti „savo“ ir 

pereiti prie „mūsų ir visų“.  Jautriai apie tai rašo savo atsiminimuose Stanislovas Stašaitis kilęs iš 

Pakštelių kaimo: „1944 m. liepos pabaiga. Per gimtąjį kaimą eina fronto linija. Vokiečiai traukiasi, 

degina. Per kelias valandas sodybų vietoje lieka tik rusenančių degėsių krūvos ir aitrus jų kvapas. 

Jokio trobesio, jokios pastogės, tik netoli sodybvietės artėjant frontui iškasta žeminė. Sugrįžome, 

reikėjo kurtis, statytis. Tėtis su talkininku kasdien į valdžios išskirtą miško plotą važiuoja ruošti 

statybai rastus.[...] Surentė ir klėtį, kurios viduje įrengė tris plačius dviaukščius aruodus. Per 

javapjūtę jie iki viršaus užsipildė brandžiais kvepiančiais rugiais, kviečiais, miežiais. Gražiai jie 

atrodė, nenusakomu skoniu kvepėjo. Į šiuos pilnus grūdų aruodus norėjosi sukišti rankas iki 

alkūnių, tarsi jėgos pasisemti. Bet baigdavosi pagrindiniai lauko darbai ir klėtyje prasidėdavo kitas 

darbas. Joje tėtis ir mama iš tų aruodų kibirais sėmė grūdus, pylė juos į maišus ir vos pakeliant nešė 

į vežimą. Veždavo tuos grūdus į paruošų punktą, kad įvykdytų prievolę.  Aruodai tuštėdavo, juose 

vis mažiau likdavo grūdų duonai, ragaišiui, pyragui, pašarams. Bet likdavo. Ir taip būdavo ne tik 

1944 m. rudenį, bet ir 45-aisiais, 46-aisiais, 47-aisiais ir 1948 metais. Tie grūdai iš 10 ha dirbamos 

žemės buvo išauginti: pasėti, prižiūrėti, iškulti ir supilti, o kad tinkamai derėtų, žemė buvo gerai 

patręšiama, suarta, išakėta negailint triūso ir prakaito. Vaizdas regimai pasikeitė 1949 metų rudenį, 

sukūrus kolūkį. Nė karto dviaukščiai aruodai nebebuvo pilni, nė karto iš jų nesklido šviežių javų 

kvapas. Ant grūdų aruodų grindų matydavau iš maišų išbertus javus, kuriuose tėtis parsiveždavo 
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vėlai rudenį, kai kolūkis atiduodavo visas javų prievoles valstybei. Iš to, kas likdavo nuo prievolių, 

už darbadienius po kelis kilogramus dalindavo kolūkiečiams. Parsiveždavo, o kai kas, sakydavo, ir 

ant savų pečių maišuose parsinešdavo. Nebejaučiau nuo 1949-ųjų daugiau nei karto tų grūdų 

traukos: jų kvapo ir gražios spalvos, nuo jų sklindančios, nors ir jaučiamos šilumos. Nuo jų dvelkė 

daugiau pelų, o ne savų grūdų kvapas. O ir kiekis kolūkinių javų, už darbadienius skirtų, buvo 

nepalyginamas. Jų vos užtekdavo iki sekančio rudens, žinoma, papildžius juos rugių ar miežių 

derliumi iš šeimai skirtų arų. Kolūkiniais metais klėtyje nė karto nemačiau ir linų sėmenų, rudų, 

slidžių, lyg gyvsidabriu iš saujos švelniai slenkančių tarp pirštų. Tas kontrastas aruoduose taip 

užsifiksavo mano dešimties – penkiolikos metų vaikinuko vaizduotėje, kad ir per aštuoniasdešimt 

metų neišblėso, neišsisklaidė.“ 
6
   

Pirmaisiais kolektyvinių ūkių gyvavimo metais kolūkiečiai - vakarykščiai ūkininkai - 

dar gyveno savo vienkiemiuose, tėvų ar jų pačių statytose sodybose, kurias supo jų buvusių ūkių 

žemė, jų buvusi nuosavybė. Jie vaikščiojo po savo dirbtus laukus, kasdien matė savo buvusio darbo 

vaisius, vildamiesi, kad netrukus baigsis tas nesusipratimas, jie vėl galės grįžti ūkininkauti savo 

ūkiuose. Kai kurių ūkininkų buvusieji ūkiniai pastatai tapo bendro naudojimo pastatais. Didesnės ir 

geriau įrengtos klėtys tapo kolektyvinio ūkio grūdų saugyklomis, kluonai - javų ir kitų žolinių 

pašarų sandėliais, tvartai - arklidėmis, karvidėmis, veršidėmis ir kt. Pastatai buvo naudojami, bet 

nesirūpinta laiku remontuoti, tinkamai prižiūrėti. Buvusius ūkininkus naujoji tvarka varė į neviltį: 

jie skaudžiai išgyveno dėl vis labiau apleidžiamų bendriems reikalams naudojamų pastatų, blogai 

prižiūrimų, šeriamų, girdomų jų buvusių gyvulių, blogai suarto jų buvusio lauko ir pan.  

 Ūkininkas iš savarankiško šeimininko, nepriklausomo gamintojo tapo žemės ūkio 

samdiniu. Iš pradžių jis turėjo tenkintis tuo, kad vietoj atlyginimo už darbą naujojoje žemės ūkio 

įmonėje jam buvo palikta teisė gyventi Lietuvoje, savo sodyboje, turėti ribotos apimties asmeninį 

pagalbinį ūkį. Tik vėliau, jau po Stalino mirties, pasikeitus Kompartijos agrarinei politikai, siekusiai 

kuriuo nors būdu išspręsti įsisenėjusią gėdingą šalyje maisto stygiaus problemą, buvo pradėta ne tik 

mokėti už darbą, bet ir skatinti geresnius darbo rezultatus. Taigi kaime ūkininkavimo pertvarka 

siekta ant ūkininkų šeimos ūkių griuvėsių pastatyti naują, valstybės valdomą ir planuojamą stambųjį 

prekinį žemės ūkį, išlaisvinti iš šios ekonomikos šakos darbo išteklių dalį kitoms ekonomikos 

šakoms, aprūpinti šalį maisto produktais.
7
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Dar nepabaigus kolektyvizacijos, 1950 m. gegužės 23 d. VKP (b) CK priėmė nutarimą 

dėl kolūkių šalyje, taigi ir Lietuvoje, stambinimo. Įgyvendinant šį nutarimą kolūkių skaičius 

respublikoje sumažėjo 4 kartus (vietoj 7,2 tūkst. 1950 m. vasarą liko 1,8 tūkst. 1955 m. pradžioje). 

Tuomet prie „Šėtos“ kolūkio buvo prijungti maži „Glaušių“,  „Žeimelių“, „Joniškių“ kolūkiai. Kuo 

spartesniais tempais buvo vykdoma kolektyvizacija, tuo stambesni darėsi kolūkiai, tuo labiau 

smuko jų ekonomika. Už darbadienius kolūkiečiams, anot rašytojo Jono Avyžiaus, buvo seikėjama 

graminėmis svarstyklėmis (žr. 1 lentelę). 

1 lentelė. Kolūkiečių darbo apmokėjimas 1948-1955 m. ( už darbadienį vidutiniškai išduota) 

Metai 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

Grūdų (kg.) 5,6 3,9 2,1 1,4 1,7 1,1 

Pinigų (rb.)  0,16 0,16 0,06 0,03 0,04 0,06 

 

Pagrindinis kolūkiečių pragyvenimo šaltinis buvo 0,6 ha sodybinis žemės sklypas 

(„arai“), iš kurio iki šeštojo dešimtmečio vidurio kolūkiečiai gaudavo net apie tris ketvirtadalius 

visų savo pajamų (iš visuomeninio ūkio – tik 15-20 %).  

Baigus prievartinę kolektyvizaciją, žemės ūkio būklė buvo sunki. Augalų 

derlingumas, gyvulių produktyvumas buvo nedidelis. Kolektyviniams ūkiams vadovavo atsitiktiniai 

žmonės, neturintys įgūdžių vadovauti stambiajai gamybai. Tai dažniausiai buvo partiniai ar 

tarybiniai darbuotojai, dėl kokių nors nusikaltimų atleisti iš ankstesnių darboviečių ir nukreipti 

vadovauti žemės ūkiui. Trūko žemės ūkio specialistų. valstiečių išnaudojimas ir skurdinimas buvo 

iki tol neregėto lygio. Darbo organizavimas žemės ūkyje rėmėsi prievartos ir bausmių principais. 

Prieškarinį žemės ūkio gamybos lygį (pagal javų derlingumą, gyvulių skaičių bei produktyvumą) 

Lietuvos kolūkiečiai pasiekė tik septintojo dešimtmečio viduryje, t. y. praslinkus 20 metų nuo karo 

pabaigos (po Pirmojo pasaulinio karo šalies žemės ūkis buvo atkurtas per 3 metus). Tokie buvo 

ekonominiai „socialistinio žemės ūkio pertvarkymo“ kaštai.
8
 

Esminis J. Stalino suformuoto kaimo gyvenimo ir ūkininkavimo būdo keitimasis 

prasidėjo atėjus į valdžią N. Chruščiovui (1953-1964 m.). Buvo nutraukta kaimo diskriminacija. 

Pradėta normalizuoti ekonominius valstybės ir kaimo santykius: pertvarkyta planavimo sistema, iš 

naujo įvertinta žemės ūkio produktų supirkimo apimčių ir kainų politika, vis daugiau imta gaminti 

                                                           
8
 Lietuva 1940-1990. Vilnius, 2007, p. 287-288. 
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paklausą turinčių prekinių produktų. Žemės ūkio įmonėse pradėta skaičiuoti savikainą, analizuoti 

žemės ūkio ir pramonės prekių žemės ūkiui kainų santykius.   

Darbas pirmaisiais kolūkio gyvavimo metais buvo labai sunkus, viską reikėjo nudirbti 

rankomis. Savos technikos kolūkis neturėjo ir naudojosi Mašinų ir traktorių stočių (MTS) 

paslaugomis. Mašinų ir traktorių stotis (MTS) - SSRS veikusi valstybinė įmonė, 

tiekusi kolūkiams žemės ūkio techniką. Mašinų ir traktorių stotys vykdė traktorių, kombainų ir kitos 

žemės ūkio technikos aptarnavimą ir nuomą kolūkiams. Tokiu būdu buvo siekiama palaikyti bent 

minimalų aprūpinimą technika ir tolygiai ją paskirstyti. MTS egzistavo iki 1958–1959 m., kai 

žemės ūkio technika buvo perduota kolūkiams. 

 „Šėtos“ kolūkis pirmąsias automašinas GAZ-51 nusipirko 1950 m., o 1958 m. iš  

Mašinų-traktorių stoties (MTS) įsigijo 5 traktorius. 1956 metais kolūkis pastatė mechaninę elektrinę 

ir Šėtos miestelis elektrą gavo iš antrosios brigados fermos. Nutiesus elektros linijas iš Kauno 

hidroelektrinės 1960 metais buvo elektrifikuotas visas kolūkis. Atlyginimas buvo itin mažas: 1952 

metais už išdirbtus darbadienius „Šėtos“ kolūkio kolūkiečiai gavo vidutiniškai po 160 kg. grūdų ir 

100 rublių.  Darbadieniai buvo skaičiuojami pagal atliekamo darbo sudėtingumą ir sunkumą. Todėl 

plito vagystės - iš pradžių žmonės vogė iš kolūkio (buvo manoma, jog tai ne nuodėmė), vėliau – 

vieni iš kitų. Už kolūkinio turto grobstymą tuo laiku buvo taikomos drakoniškos bausmės (už kelių 

kilogramų grūdų pasisavinimą ar obuolių iš visuomeninio sodo pasiskynimą teismai skirdavo 5-7 

metų kalėjimo bausmę).  

1955 metais iš MTS į kolūkius buvo perkelti agronomai ir zootechnikai. Partijos 

nurodymu 1955-1956 metais į kaimą nusiųsta apie 1,3 tūkst. įvairių sričių specialistų, kurių 363 

buvo paskirti kolūkių pirmininkais. Darėsi aišku, kad buvusiems ūkininkams - šeimos ūkių 

organizatoriams ne pagal jėgas aprėpti visas stambaus ūkio sritis, kad jiems tenka, atsižvelgiant į 

darbo kryptį, specializuotis tam tikruose veiklos baruose, o tam reikalingos kur kas gilesnės žinios 

tiek technologinio, tiek ekonominio, tiek planinio ir organizacinio pobūdžio. Tuo laiku „Šėtos“ 

kolūkio pirmininku buvo paskirtas Vaclovas Volkus. Jis kolūkiui vadovavo nuo 1957 m. iki 1971 

m.  

 1958 m. kaimo gyventojai buvo atleisti nuo privalomųjų žemės ūkio produktų 

prievolių, o 1965 metais pradėta mokėti senatvės pensijas. 1967 metais „Šėtos“ kolūkyje dirbo 449 

žmonės. Su aukštuoju išsilavinimu buvo 2 specialistai, o su specialiu viduriniu – 5. Senatvės pensiją 

gavo 206 žmonės. Tuo metu tai buvo 20 rublių. Po truputį augo ir kolūkiečių darbo užmokestis: 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Kol%C5%ABkis
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDem%C4%97s_%C5%ABkis
http://lt.wikipedia.org/wiki/1958
http://lt.wikipedia.org/wiki/1959


8 
 

1964 m. metinis uždarbis pinigais buvo 480 rb. ir 631 kg. grūdų, o 1966 m. – 625 rb. ir tik 120 kg. 

grūdų. 

Tačiau greta pažangių žingsnių vis dar klestėjo šablonas, sprendimų ir rekomendacijų 

priėmimas visai šaliai. Jeigu nutarta sėti kukurūzus, tai sėjama visur, nepaisant klimatinių ir oro 

sąlygų. Jeigu diegiamas kvadratinis lizdinis sėjos būdas, tai diegiamas visuotiniai ir privalomai. 

Ignoruojamas žemės ūkio zoniškumas, susiklosčiusi specializacija, gamtos ir geografijos veiksnys. 

dėmesys skiriamas kiekybiniams rodikliams: hektarams ir gyvulių skaičiui, kokybė nebuvo svarbi. 

Šeštojo dešimtmečio pabaigoje Sovietų Sąjungoje prasidėjo „kukurūzomanija“. Remdamasis to 

metų mokslininkų rekomendacijomis, kad mėsos ir pieno produktų gamybą galima greitai padidinti 

ne tradiciniais augalais (žole, dobilais), o kukurūzais, rapsu, runkeliais ir kitomis pašarinėmis 

kultūromis, N. Chruščiovas, neatsižvelgdamas į gamtines sąlygas, paragino respublikų vadovus 

ryžtingai atsisakyti „senamadiško“ požiūrio į žemdirbystę. Maskva reikalavo išarti ganyklas ir 

daugiau auginti šių kultūrų. 1961 m. lapkričio mėnesį grupė žymių Lietuvos žemės ūkio 

mokslininkų (P. Vasinauskas, H. Černiauskas ir kt.) kreipėsi į N. Chruščiovą, prašydami sustabdyti 

kukurūzų diegimo kampaniją Lietuvoje. 1962 m. Lietuvoje pradėta intensyviai propaguoti 

kukurūzus, išaugo jų pasėlių plotai,  tačiau daugelyje vietų jie buvo sėjami tik matomose vietose, 

dažniausiai palei kelius. 
9
  

1964-1965 m. žemdirbystės reikalai Lietuvoje  pagerėjo (1965 m. gauta jau 16,2 cnt. 

grūdų iš ha). Nuo tada Lietuva pagal įvairius žemės ūkio gamybos rodiklius pradėjo pirmauti tarp 

Sovietų Sąjungos respublikų. Didinti ūkių produktyvumą padėjo melioracija (1958 – 1965 m. 

numelioruota 728 tūkst. ha labai drėgnų ir pelkėtų žemių), žemių chemizavimas (tam buvo pasatyti 

Kėdainių chemijos kombinatas ir Jonavos azotinių trąšų gamykla), darbų mechanizavimas, 

kvalifikuotesni žemdirbystės specialistai ir kt.   

Pamažu derliai ir auginamų gyvulių skaičius augo  ir „Šėtos“ kolūkyje: 1951 m. buvo 

laikomos 93 karvės, o 1967 m. – 542. 1963-1969 m. cukrinių runkelių kolūkyje buvo auginama apie 

100 ha, o derlingumas svyravo nuo 167 iki 257 cnt iš hektaro. Bulvių auginimo plotai septintajame 

dešimtmetyje mažėjo: nuo 65 ha 1963 m. iki 31 ha – 1967 m., bet augo jų derlingumas: nuo 47 cnt 

iš ha 1963 m. iki 110 cnt. – 1967 m. 1969 m. kolūkis turėjo 10 sunkvežimių, 7 vikširinius 

traktorius, 7 kombainus, 13 ratinių traktorių, 16 sėjamųjų, 6 grėbiamųjų, 1 gaisrinę mašiną.  

                                                           
9
 Lietuva 1940-1990. Vilnius., 2007., p. 444. 
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Svarbiausia žemės ūkio intensyvinimo kryptis buvo melioracija. Pernelyg drėgnos ir 

pelkėtos žemės užėmė apie 56% Lietuvos teritorijos. Daugiausia tokių žemių buvo Lietuvos vidurio 

lygumoje ir Pajūrio žemumoje. Todėl melioracijai Lietuvoje buvo pritarta ir skirtas didelis dėmesys  

Nuo pat pirmųjų kolektyvizacijos metų buvo susirūpinta steigti kolektyvinių ūkių 

gyvenvietes, nes „vienkiemių sistema – tai rezultatas carizmo ir buržuazijos politikos, sukuriant 

kaime sau atramą buožių asmenyje. Ji apsunkina kolūkių stiprinimą, mechanizacijos panaudojimą 

žemės ūkyje, teisingą sėjomainų įvedimą, trukdo pagerinti kolūkiečių kultūrines – buitines 

sąlygas.“
10

 . Tačiau iš savo sodybų niekas nenorėjo išsikelti, juolab, kad labai didelė jų dalis dar 

buvo visiškai naujos, vos 30-50 metų. Masinis vienkiemių nukėlimas ir kolūkinių gyvenviečių 

formavimas buvo pradėtas 1965 m. kartu su pradėta išplėstine melioracija. Tik Pabaltijo 

respublikoms buvo skirti pinigai vienkiemių nukėlimui apmokėti ir tik iš jų SSRS CK gegužės 

plenumas 1966 m. pareikalavo neformuoti mažų drenažo sistemų (kokias buvo galima įrengti 

tankiai apgyvendintoje teritorijoje), bet statyti dideles, ne mažesnes nei 200 ha, taigi, nukeliant 

vienkiemius.  

Ne tik su laikmečiu koja kojon žengiantys vadovai, specialistai, bet ir mokslininkai 

vienkiemius laikė atgyvenusia gyvenviečių forma, naujo gyvenimo stabdžiu, todėl buvo stengiamasi 

juos iškelti ne tiktai iš sausinamų plotų, bet ir palei valstybinės reikšmės kelius, poilsio ir turizmo 

zonas. Tačiau net ir procesui įsibėgėjus aštuntajame dešimtmetyje nenorintieji išsikelti vis dar 

sudarė daugiau kaip 70%. Todėl vienkiemių nebuvo leidžiama remontuoti, siekiant šitaip 

paskatinant juos nugriauti. Nematydami kito išeities, žmonės naudojosi dosniai apmokomomis 

persikėlimo išlaidomis ir dažnai kėlėsi patys. Todėl pirmiausiai nyko archaiškos senųjų vienkiemių 

kaimų sodybos, kurių trobesiai buvo seni, o ir pačių sodybų amžius siekė daugiau kaip 100 metų. 

Vien 1967-1978 m. buvo nukelta 69 116 vienkiemių, iš kurių 66% buvo iš melioruojamų plotų. 

Sukūrus kolūkius ir žmones iš vienkiemių perkėlus į kolūkines gyvenvietes, Lietuvoje suformuotos 

didžiulės bendruomenės, kokių, vargu, ar kada yra buvę. 
11

 

Vienkiemių likvidavimas ir valstiečių perkėlimas į gyvenvietes pakeitė ir ūkininko 

mąstymą. Jis buvo atplėštas nuo įprastinės aplinkos, apgyvendintas naujoje vietoje. Jeigu anksčiau 

jis rūpinosi ūkiu, šeimos ateitimi, stengėsi, kad kuo turtingesnį ūkį galėtų palikti paruoštam 

ūkininkauti įpėdiniui, o kitus vaikus išleisdavo mokytis amatų, išmokėdavo dalis dukroms ir pan., 

tai dabar svarbiausias jo rūpestis tapo išleisti vaikus į miestą, kuriame atsirasdavo vis daugiau darbo 

                                                           
10

 Antanas Sniečkus. Ataskaitinis pranešimas LKP VII suvažiavime. Tiesa, 1952 rugsėjo 30. 
11

 Konferencijos medžiaga. Neišmoktos P. Stolypino pamokos. Kėdainiai., 2010, p. 123-125.  
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vietų ir buvo lengviau užsidirbti duonos, netarpo tiek neteisybės, tokių komandavimų kaip 

tarybiniame ūkyje. 

Visa tai žlugdė ūkininkiją kaip valstietijos socialinį sluoksnį ir ekonomiškai, ir 

dvasiškai. Ekonomiškai ją žlugdė savo nuosavybės netekimas, neatlyginamas darbas. Dvasiškai ją 

žlugdė nemokšiškas statytinių vadovų elgesys su žeme, kelių kartų kauptu turtu, vertimas vogti dalį 

derliaus, kuris užderėjo jo buvusiuose laukuose.   

Iš Morkūnų dvaro ištremtų Klapatauskų šeimos namuose po karo buvo įkurti senelių 

namai. Juose gyveno 50 – 60 senukų. Ilgainiui juos iš ten iškėlė, o nugriautų pastatų medžiagas 

panaudojo Liolių kaime esančios karvidės ir „Piliakalnio" kolūkio kontoros Sangailuose statybai. Iš 

aplinkinių vienkiemių ir kaimų žmonės kėlėsi į Sangailų gyvenvietę, kurioje buvo išgręžtas 

artezinis šulinys ir  vandeniu aprūpinti gyventojai. Šis kolūkis vienas pirmųjų Kėdainių rajone 

pasistatė valgyklą – parduotuvę, kurioje įrengė šventėms skirtą patalpą su vitražais.
12

  

„Šėtos“ kolūkiui nuo 1971 metų ėmė vadovauti Algirdas Senovaitis. Šėtos miestelio 

Kauno ir Amatų gatvėje išaugo 4 žinybiniai gyvenamieji namai, kuriuose buvo apgyvendinti 

kolūkio specialistai: statybos inžinierius A. Liaudanskas, agronomas Matulevičius, vyr. 

zootechnikas R. Jasiūnas.  Ramygalos gatvėje iškilo mechaninės dirbtuvės. 1971 metais „Šėtos“ 

kolūkyje buvo auginamos 702 kiaulės ir 503 karvės, 154 arkliai. Iš karvės tuo metu primelždavo 

vidutiniškai 3028 kg. pieno.  

Visas „Šėtos“ kolūkis ir jame dirbantys žmonės buvo  suskirstyti brigadomis: I-oji, II-

oji, III-oji, Petraičių, Žeimelių, Pašėtės  ir kt. Jose dirbantys žmonės su visa brigada privalėjo 

priimti „Socialistinius įsipareigojimus“. Socialistinis lenktyniavimas – tai sovietinė varžymosi tarp 

darbo kolektyvų forma. Ši sąvoka įvesta sąmoningai siekiant atskirti ją nuo sovietų ideologų 

neigiamai vertintos rinkos konkurencijos, kuri esą palanki tik kapitalistams, o socialistinis 

lenktyniavimas esą naudingas visiems. Jis buvo privalomas visose ūkio srityse: pramonėje, žemės 

ūkyje, mokyklose, ligoninėse. Už socialistinio lenktyniavimo organizavimą buvo atsakingos 

profsąjungos. Nors gamybiniai planai buvo laikomi pagrindiniu rodikliu, darbuotojai ir darbo 

kolektyvai turėjo prisiimti „Socialistinius įsipareigojimus“. Laimėtojai buvo skatinami materialiai ir 

morališkai. Materialinis paskatinimas galėjo būti pinigai, sunkiau prieinamos prekės ar kelialapiai į 

poilsiavietes. Moraliniais paskatinimais buvo diplomai, garbės raštai, portretai „garbės lentose“, 

darbo kolektyvams buvo suteikiama „Socialistinio lenktyniavimo laimėtojo pereinamoji vėliava“.  

                                                           
12

 Iš Paulinos Noreikienės atsiminimų, saugomų Šėtos gimnazijos muziejuje. 
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Pavyzdžiui, 1971 m. „Petraičių“ brigada prisiėmė šiuos socialistinius įsipareigojimus: „Primelžti 

pieno iš karvės ne mažiau kaip po 3300 kg.; aukščiausio įmitimo galvijų realizuoti 90%;  siloso 1 

karvei pagaminti 7 tonas; šieno prišienauti kiekvienai karvei po 1,5 t.; grūdinių kultūrų derlingumą 

gauti vidutiniškai iš 1 ha 30 cnt.; cukrinių runkelių prikasti po 250 cnt. iš ha; prikasti bulvių iš 1 ha 

200 cnt.; pašarinių runkelių iš 1 ha prikasti 400 cnt.; organinių trąšų sukaupti  ne mažiau 1964 

tonas; iškviesti į soc. lenktyniavimą Pašėtės brigadą.
13

  

Taip pat ir kiekvienas kolūkietis turėjo priimti asmeninius įsipareigojimus. Pvz.: „Aš, 

Koncevičius Vladas, vairuotojas, siekdamas deramai prisidėti prie TSKP XXIV –ojo suvažiavimo 

iškeltų devintojo penkmečio uždavinių įgyvendinimo, įsijungiau į kovą už komunistinio darbo 

spartuolio vardą ir prisiimu sekančius įsipareigojimus: sąžiningai ir uoliai dirbti, kelti darbo 

našumą, nuolat siekti aukštų darbo rezultatų; per 1974 metus atliksiu sekančius darbus: a) pasiekti 

automobilio naudingos ridos koeficientą 0,70; b) sutaupyti benzino 2,05%, c) padaryti km – 60 000, 

d) dirbti be autoavarijų,  e) padėti brigadai kovoti už vairuotojų brigadą, vadintis komunistinio 

darbo pirmūnu, f) atkakliai mokytis, kelti savo kvalifikaciją, susipažinti su respublikos žemės ūkio 

pirmūnų pasiekimai, stengtis pritaikyti juos savo darbui, g) aktyviai dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime, h) kelti savo politinį – idėjinį lygį, i) dėsiu visas pastangas, kad garbingai įvykdyčiau 

savo prisiimtus socialistinius įsipareigojimus.“ 
14

  

Kolūkinių gyvenviečių plėtra paspartėjo aštuntojo dešimtmečio viduryje pradėjus 

veikti Alytaus namų statybos kombinatui, kuris gamino tipinius surenkamus gyvenamuosius namus 

kaimui („Alytaus namelius“). Pagal komunizmo sukūrimo programą kaimas ir miestas turėjo 

suartėti. Darbininkai ir valstiečiais, supanašėjus darbo ir buities sąlygoms, turėjo susilieti į vieną 

klasę, palikus vien valstybinę gamybos priemonių nuosavybės formą. Lietuvoje šis procesas vyko 

keliomis kryptimis. Buvo ne tik naikinami vienkiemiai ir valstiečiai suvaromi į gyvenvietes, bet ir 

kaime kuriama panaši į miesto infrastruktūra (statomos mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės, 

kultūros namai, parduotuvės, buitinio aptarnavimo įmonės, valgyklos ir pan.). Kaimą planuota 

paversti agromiestu: buvo mūrijami daugiabučiai namai, rajono vadovai lenktyniavo griaudami 

vienkiemius, kad Lietuvos kaimas jau niekada negalėtų grįžti „atgal į kapitalizmą“. Tai ne visada 

atitiko realius kaimo poreikius, bet buvo ideologiškai pagrįsta ir direktyviškai patvirtinta. Lyginant 

su kolektyvizuoto Lietuvos kaimo pirmuoju dešimtmečiu, dalies kaimo gyventojų gyvenimas 

                                                           
13

 Iš Šėtos kolūkio istorijos, saugomos Šėtos gimnazijos muziejuje. 
14
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aštuntame – devintame dešimtmečiais pagerėjo: gaudami stabilų atlyginimą už darbą, jie dar 

prisidurdavo pajamų iš pagalbinio asmeninio ūkio.
15

 

1973 metais Šėtos apylinkės vykdomojo komiteto pirmininke pradėjo dirbti Genovaitė 

Žukauskaitė. Kaip tuo metu atrodė Šėtos miestelis galima spęsti iš jos atsiminimų: „pirmiausia į 

akis krito baltas ir smirdantis Obelies upelio vanduo ir be galo daug girtuoklių. Alkoholio mėgėjai  

gerdavo susėdę ant net apylinkės administracinio pastato laiptų. Su milicijos pagalba šiaip taip 

pavyko su jais susitvarkyti. Nežavėjo Šėta ir savo išvaizda. Nors kažkada ji buvo valsčiaus centras, 

tačiau per karą buvo smarkiai sugriauta. Metai ir žmonės darė savo. Neliko jokių šaligatvių, o 

sodybos skendėjo tarp medžių aptvertomis sulūžusiomis tvoromis. Nusprendėme tvarkyti miestelio 

aplinką: kelių valdyba paklojo asfalto šaligatvius, o gyventojams už surinktus iš jų pinigus 

nupirkome gyvatvores“.
16

  

1977 metais stambinant kolūkius prie „Šėtos" buvo prijungtas „Piliakalnio“ kolūkis. 

Jo pirmininku tapo Algirdas Senovaitis, o pirmininko  pavaduotoja Paulina Noreikienė. Pastarajai 

1983 metais pasiūlė vadovauti gana atsilikusiam  „Aušros“ kolūkiui.   

1978 m. Šėtos miestelio centre duris atvėrė nauja vidurinė mokykla, kurioje tais 

metais mokėsi 440 moksleivių. Tų pačių metų vasarą miestelio centre iškilmingai buvo atidaryti 

zoniniai kultūros namai, turintys 350 vietų žiūrovų salę. Greta kultūros namų iškilo kolūkio 

kontoros pastatai. 1980 metais buvo pradėtas statyti prekybos centras. Šių pastatų kompleksas 

suformavo Šėtos miestelio centrą. Buvo statomi ir kiti įvairios paskirties pastatai. Iškilo 

ambulatorija, vaistinė, į naujas patalpas persikėlė vaikų darželis, gyventojų buities poreikius tenkino 

buitinių paslaugų paviljonas.
17

         

Vienkiemių naikinimas ne tik griovė tradicinį Lietuvos kaimą, bet ir aprūpino miestus 

naujais gyventojais lietuviais, kurie įsidarbino naujai pastatytose fabrikuose bei gamyklose ir 

objektyviai stabdė kolonistų atvykimą iš SSRS. Bėgimas į miestus turėjo didelį poveikį kaimui. 

1960 – 1965 m. 100 tūkst. Lietuvos žemdirbių išvykus dirbti į pramonės įmones, tuštėjo kolūkiai. 

1970 m. įvyko lūžis: miestuose gyveno jau pusė Lietuvos gyventojų. 1979 m. miesto gyventojų 

buvo 60,7 %., kaimo – 39.3%, 1989 m. atitinkamai 68 % ir 32 %.  Jei Anglijoje urbanizacija vyko 

400 metų – nuo XVI iki XX amžiaus, tai Lietuvoje toks lūžis įvyko per vienos kartos gyvenimą. Be 

to, okupacinio režimo sąlygomis, po nuslopinto pasipriešinimo.   

                                                           
15

 Lietuva 1940-1990. Vilnius., 2007., p. 509. 
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Paskutiniais sovietiniais dešimtmečiais ūkiniai eksperimentai žemdirbystėje buvo 

racionalesni nei anksčiau. Žemės ūkio gamyba daugmaž buvo pavaldi LSSR administracijai, todėl ji 

čia galėjo savarankiškiau tvarkytis. Maskva į šią ūkio sritį investavo didžiules lėšas. Lietuvos 

kolektyvizuotas žemės ūkis specializavosi mėsos ir pieno gyvulininkystėje, t.y. gamino tai, kas 

labiausiai buvo įmanoma Lietuvos sąlygomis. Pagal gyvulininkystės produktų gamybą vienam 

gyventojui Lietuva pirmavo Sovietų Sąjungoje. Buvo statoma daug fermų. 1984 metais Lietuvoje 

buvo 472 pieno kompleksai, 32 kiaulininkystės kompleksai, 5 dideli paukštynai ir kt. Tai visiškai 

atitiko Sovietų Sąjungos interesus ir kuriam laikui padėjo išspręsti Rusijos didžiųjų miestų 

aprūpinimo maisto produktais problemą. Tačiau pačioje Lietuvoje mėsos produktų, pavyzdžiui, 

rūkytų dešrų, skerdienos, nuolat trūkdavo, ypač kaimo gyvenvietėse ir miesteliuose. Jų gyventojai 

šių produktų važiuodavo pirkti į didžiuosius Lietuvos miestus, stovėdavo ilgose eilėse.  

Nemažai žemės ūkio produkcijos buvo pagaminama mažuose asmeniniuose 

kolūkiečių ūkiuose. Tačiau valdžia ribojo kolūkiečių laikomų gyvulių skaičių: leidžiama laikyti 

vieną karvę, dvi penimas kiaules, paukščių ir bičių – pagal galimybes. LSSR vadovybė baiminosi, 

kad kolūkiečiai iš savo darbo labai nepraturtėtų – pagal leistinas darbo ir gyvenimo sąlygas visi 

kaimo žmonės socialiniu atžvilgiu turėjo būti daugmaž lygūs. Kėdainių krašte dar nuo XIX amžiaus 

daugelis žmonių augino agurkus. Devintojo dešimtmečio pradžioje sovietų valdžia pradėjo drausti 

gyventojams statyti didesnius šiltnamius ir juose auginti agurkus bei pomidorus. Kaip prisimena G. 

Žukauskaitė‚ „apylinkių pirmininkams buvo pavesta kontroliuoti, ar nepasistatė kas didesnį šiltnamį 

ir organizuoti jų nugriovimą. Buvo sunku suvokti, kad žmogui neleidžiama gyventi geriau savo 

sunkaus darbo dėka“. 

Ilgus amžius valstiečių darbas buvo įvairus - nedideliame ūkyje reikėjo išmanyti ir 

nuveikti visus darbus, todėl žemdirbiškų interesų ratas buvo platus. Visas derlius buvo išauginamas 

jų rankomis, nuo jų rankų darbo ir gamtos išdaigų priklausė galutinis darbo rezultatas. Gamybos 

primityvumas, ekonominis ir socialinis valstiečių nelygiateisiškumas skatino tam tikrą jų 

susitelkimą, pasireiškiantį darbo talkomis, tarpusavio pagalba. Nors didėjo valstiečių diferenciacija, 

o gyvendami vienkiemiuose jie buvo vieni nuo kitų labiau atskirti, socialinis bendravimas turėjo 

savitas tradicijas, specifinius bruožus. 
18

 

Stambios gamybos, specializacijos sąlygomis socialinė būklė pasikeitė: darbo interesai 

pagilėjo, bet kartu ir pasiaurėjo. Traktorininko reikalai ne visada buvo suprantami melžėjai, ir 

atvirkščiai. Žemdirbiai taip akivaizdžiai nebematė savo darbo rezultatų tiesioginės priklausomybės 
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nuo savo darbo. Kartais dėl nepagrįstų vadovybės nurodymų jos iš viso nebūdavo. Kai kurios žemės 

ūkio veiklos sritys pasidarė labiau panašios į pramonės cechus, o ne į žemės ūkio sritis, mažėjo 

sąlyčio su žeme, gamta jausmas. Mažėjo tarpusavio pagalbos būtinybė. Ekonominė ir gamybinė 

stambaus žemės ūkio pažanga sudarė naują situaciją - iro, formalėjo senosios socialinio bendravimo 

tradicijos, naujos jo formos ne visada prigydavo. Kaimo kultūros įstaigos ne visada gebėdavo 

užimti deramą vietą: išsaugoti tai, kas vertinga iš senųjų tradicijų, kurti ir diegti naujas tradicijas. 

Tie ūkių vadovai, kurie skirdavo daugiau dėmesio bendro kultūrinio darbuotojų lygio kėlimui, 

greičiau tapdavo populiarūs tiek ūkių kolektyvuose, tiek už jo ribų.
19

 

Lietuva pirmoji Sąjungoje pralaužė ledus, organizuodama žemdirbių poilsį. 1967 m. 

kooperacijos pagrindais buvo įkurtas Žemės ūkio darbuotojų poilsio įstaigų susivienijimas, pastatęs 

ir įrengęs puikias sanatorijas Palangoje, Druskininkuose, Nidoje, Birštone. Žemdirbiams skiriamų 

kelialapių kaina buvo lengvatinė. Jie mokėdavo tik 15 % kelialapio kainos (25 % apmokėdavo 

susivienijimas ir 60 % - ūkiai). Be to, Klaipėdos, Panevėžio, Plungės, Marijampolės, Vilkaviškio ir 

Šilutės rajonuose buvo įsteigtos moksleivių poilsio stovyklose, kuriose vaikai poilsiaudavo 

nemokamai.  

Kartu su darbinės veiklos organizavimo kitimu keitėsi ir kaimo gyvenimo būdas. Tai 

jau buvo gyvenimas ne vienkiemyje, ne vien savo šeimoje, pagaliau net ne buvusiame kaime, bet 

naujoje gyvenvietėje - kaimiškame miestelyje, kuriame buvo objektai, tenkinantys socialinius 

gyventojų poreikius. Formavosi pavyzdinės gyvenvietės, derinančios kultūrinį krašto įvaizdį su 

gyvenimo patogumais, su kultūrinėmis įstaigomis, demonstruojančiomis apylinkės istoriją, įžymių 

kraštiečių gyvenimą ir nuveiktus darbus. Šėtos vidurinėje mokykloje istorijos mokytojos J. Butkutės 

iniciatyva buvo įkurtas kraštotyros muziejus, kuriame kaupiama ir eksponuojama medžiaga apie 

miestelio praeitį, renkami etnografiniai eksponatai, mokytojos parašyti kraštotyriniai darbai buvo 

įvertinti Respublikos mastu.  

Ūkių vadovai, spręsdami bendraūkines problemas, turėjo derinti reikalus su aukštesnių 

valdymo ir administravimo grandžių vadovais rajonuose, o kartais ir Respublikoje. Ūkio 

santykiuose su išore dažni atvejai buvo išorės diktatas. Neretai ūkių vadovai buvo verčiami sutikti ir 

su ne visada jiems naudingais aukštesniųjų vadovų sprendimais. Ką tokiu atveju galima kalbėti apie 

eilinių ūkio narių ir jų šeimų nuomones bei pageidavimus... Juos nebent buvo galima įrašyti į 

pageidavimų bei pasiūlymų knygas, tuo laiku buvusias daugelyje viešųjų vietų! 
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Tai buvo nauja socialinė klasė kaime, kuri susidėjo iš žemės ūkio vadovų, specialistų, 

tarnautojų, kvalifikuotų darbininkų, dirbančių žemės ūkyje, atliekančių gyventojų socialinį, 

kultūrinį, buitinį, komunalinį aptarnavimą. jos nariai, be darbo apmokėjimo, gaudavo papildomų 

natūrinių ir piniginių pajamų iš sodybinio sklypo. Ši asmeninė nuosavybė apsunkindavo migraciją, 

ūkiui užtikrino pastovią darbo jėgą. 

Todėl kolektyviniai ūkiai 1953-1985 m. Lietuvoje pasiekė laimėjimų tiek žemės ūkio 

produktų gamybos didinimo, tiek ūkių darbuotojų, jų šeimos narių, visų kaimo gyventojų, 

gyvenusių ūkio teritorijoje ir ypač centrinėje gyvenvietėje, gyvenimo kokybės kėlimo srityse. 

Naujoji žemdirbių karta priėmė naują gamybos, darbo ir gyvenimo kaime organizavimo būdą. Kita 

vertus, kitokio pasirinkimo jiems ir nebuvo siūloma.
20

 

Kaime buvo rūpinamasi aplinkos, gyvenviečių gražinimu, kelių, gatvių, sodų ir parkų 

tvarkymu. Reguliariai buvo skelbiami gražiausiai sutvarkytos sodybos konkursai, viešai pažymimi 

konkursų nugalėtojai. Dažnai buvo keičiamasi žemdirbių delegacijomis, organizuojamos išvykos į 

kitas Sovietų Sąjungos respublikas. Visa tai kėlė gyvenimo kaime kultūrą, talkino gerinant kaimo 

žmonių tarpusavio santykius.  

                                                           
20

 Poviliūnas A. Lietuvos žemės ūkio grįžimas į rinkos santykius ir ūkininkijos ekonominį raida. Vilnius., 2008. p. 145. 


