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ABSTRACT
The article analyses the attitude of the Soviet Lithuanian nomenclature towards industrial development in
Klaipeda, as well as its position relative to other regions in Lithuania. In contrast to other Lithuanian cities and districts, Soviet era Klaipeda inherited an existing economic structure. Consequently, the expansion goals of the enterprises influenced the city’s development more than the government’s long-range
plans and strategies. The attitude of Lithuanian nomenclature towards Klaipeda’s development is seen in
the long-term strategies prepared by the government of Soviet Lithuanian. In the article, the behaviour of
Klaipeda city administrators is seen in opposition to the interests of Soviet Lithuanian nomenclature. In
contrast, the close relationship of city administrators and managers of Soviet enterprises stimulated Klaipeda’s industrial growth.
KEY WORDS: Soviet nomenclature, industrial development, union-subordination enterprises, Soviet
functionaries.

ANOTACIJA
Straipsnyje nagrinjama Lietuvos nomenklatros pozicija ir požiris  pramons pltr Klaipdos mieste,
atskleidžiama jos raidos specifika lyginant su kitais Lietuvos regionais. Skirtingai nuo kit Lietuvos miest ir rajon, sovietmeio Klaipda paveldjo jau susiformavusi kio struktr. Todl miesto raidai didel
tak turjo ne tiek valdžios rengti ilgalaikiai planai ir strategijos, kiek pai moni pltros siekiai.
Straipsnyje atskleidžiami respublikos valdžios siekiai riboti sjunginio pavaldumo moni augim, o kartu
ir migracijos iš kit SSRS respublik  Klaipd skaii. Skirtingai nuo respublikos valdžios, vietos nomenklatra buvo suinteresuota pramons pltra mieste. Tai iš dalies lm ir miesto funkcionieri bei moni vadov glauds socialiniai ryšiai.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: sovietin nomenklatra, pramons pltra, sjunginio pavaldumo mons, soviet funkcionieriai.
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Iš pirmo žvilgsnio straipsnio pavadinimas gali pasirodyti kiek pretenzingas. Moderniuose, po
Lietuvos nepriklausomybs atkrimo pasirodžiusiuose, darbuose ne vien Klaipdos, bet ir visos
respublikos kio raida sovietmeiu mažai tyrinta. Gilesni platesn pramons pltros ir sovietins
ekonomins politikos tematik nagrinjani studij nebuvimas lyg ir leist suabejoti, ar iš ties
atskiro miesto ar regiono situacijos analiz yra atliekama reikiamu laiku. Vis dlto bendrame respublikos ekonomikos raidos sovietmeiu kontekste btina atsižvelgti  Klaipdos miesto ir krašto
specifik. Kitokia nei kit region praeitis, teisinis statusas Lietuvos Respublikoje 1923–1939 m. ir
spartesn nei likusioje Lietuvos dalyje pramons pltra XX a. pirmojoje pusje yra pakankama
priežastis dmiau pažvelgti  Klaipdos pramons raid. Žinoma, negalima tvirtinti, kad SSRS
komandinje sistemoje buvo manomi alternatyvs miest raidos bdai. Vis dlto praeities pamatas
turjo lemti kiek kitoki ir kio politik regione.
Antra vertus,  SSRS kio politik nereikt žvelgti kaip  monolitin ir planing Kremliaus veikim. Ekonomikos srityje, be aukšiausi politikos formuotoj Maskvoje, sjungini ministerij,
kuri pavaldumas apm nemažai Klaipdos moni, veik taip pat savus interesus turjusi respublikos nomenklatra ir tuometin Klaipdos valdžia, kurios siekiai ne visada sutapdavo su Maskvos
ar Vilniaus nuomone. Lietuvos SSR valdžios, Klaipdos miesto vadov ir moni veikimas nebuvo
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itin darnus, o tai negaljo nedaryti takos Klaipdos kinei ir socialinei pltrai. Respublikos, miesto
ir nomenklatrai priklausiusi moni vadov bendradarbiavimas ir yra šio straipsnio tyrimo objektas.
Pastaruoju metu nomenklatros, kaip socialinio sluoksnio, studijoms skiriamas vis didesnis dmesys. Kastytis Antanaitis tyrinjo sovietin nomenklatr kaip administravimo sistem, kartu aptardamas respublikos valdžios santykius su SSRS centru ir kitais Lietuvos socialiniais sluoksniais 1 .
Klaipdos miesto raid XX amžiuje nagrinjo Vygantas Vareikis 2 , miesto valdžios sudt J. Stalino
valdymo ir N. Chrušiovo sitvirtinimo laikotarpiu apžvelg Vasilijus Safronovas 3 , Lietuvos regioninio miesto nomenklatros elgsen, remdamasis Alytaus pavyzdžiu, tyrinjo Vilius Ivanauskas 4 .
Šie tyrimai liudija, kad lokalins administracijos kaitos tyrinjimai ir ypa politins antropologijos
prieitis gali bti labai perspektyvi. Ji leidžia atskleisti ne tik situacij konkreiame mieste ar regione, bet ir geriau suvokti pat SSRS ekonomins sistemos veikim, nusakyti Maskvos politini
sprendim ribas, kurias ženklino respublikos nomenklatros siekiai ir biurokratiniai tinklai regione
ar mieste.
Straipsnyje nesiekiama detaliai išanalizuoti Klaipdos miesto pramons raidos pokario metais,
kadangi tai buvo išsamiai tirta dar sovietmeiu 5 . Straipsnio tikslas yra pažvelgti  pramons pltr,
o kartu ir  socialin gyvenim lmusius aspektus – sovietins lietuvi nomenklatros interesus,
miesto funkcionieri bei moni vadov sudt. Ši klausim analiz galt turti naudos gilesnms
istorijos ir socialins antropologijos studijoms, atskleidžianioms lokalins nomenklatros administracins galios, j socialini tinkl tak miesto socialinei ir kio pltrai.
Svarbiausi straipsnio šaltiniai yra Lietuvos ypatingajame archyve saugomi Lietuvos komunist
partijos Centro komiteto (toliau LKP CK) (f. 1771), Klaipdos miesto LKP komiteto (f. 3658) dokumentai, daug met Klaipdos vykdomajam komitetui pirmininkavusio Alfonso Žalio publikuoti
atsiminimai 6 ir interviu medžiaga su buvusiais pramons vadovais – LKP CK sekretoriumi ekonomikos klausimais Algirdu Brazausku ir buvusiu Lietuvos SSR Plano komiteto pramons skyriaus
vedju Albinu Jovarausku 7 .
Sovietins lietuvi nomenklatros interesai
Lietuvi nomenklatra negaljo apibržti ir oficialiai pateikti savarankiškos politins programos
ar strategijos, kaip jai elgtis didjant SSRS kio valdymo centralizacijai. Ar bendri respublikos
nomenklatros ir vietos interesai egzistavo ir kiek jie buvo reflektuojami, yra tolesni tyrim klau1

ANTANAITIS, K. Sovietin Lietuvos, Latvijos ir Estijos nomenklatra (1953–1990 m.). Dsningumai ir
ypatumai. Daktaro disertacija. Kaunas, 2001.
2
VAREIKIS, V. Klaipda XX amžiuje. Klaipda, 1993.
3
SAFRONOVAS, V. Vykdomoji valdžia ir jos kadr politika Klaipdos mieste 1945–1957 metais. In Klaipdos visuomens ir miesto struktros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud.
V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipda, 2005, p. 113–125.
4
IVANAUSKAS, V. Lietuviškoji nomenklatra biurokratinje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos
(1970–1988). Daktaro disertacija. Vilnius, 2008.
5
Apie atskir pramons šak ir moni pltr raš Kazimieras Meškauskas (MEŠKAUSKAS, K. Lietuvos
kis 1940–1990. Vilnius, 1994), Klaipdos miesto darbinink sluoksn, o kartu ir pramons raid tyrinjo
Nastazija Kairikštyt (KAIRI KŠTYT , N. Klaipdos pramon ir darbininkai 1945–1960 metais. Vilnius, 1987).
6
ŽALYS, A. Prisiklimas: prisiminimai ir apmstymai. Klaipda, 2005.
7
Interviu medžiagos su A. Jovarausku garso rašas saugomas Lietuvos istorijos instituto rankraštyne (toliau –
LIIR), fonde 61. Interviu su A. Brazausku garso rašas saugomas autoriaus asmeniniame archyve.
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simas. Taiau pažymtina, kad paioje sovietinje sistemoje egzistavo prielaidos formuotis vietiniam nomenklatros elitui, kuris atstovavo ne vien apibržtai teritorijai, bet ir buvo titulins tautos,
šiuo atveju lietuvi tautos, atstovas. Ši nomenklatra buvo suinteresuota ne vien tinkamu Maskvos
sprendim vykdymu, kas bdinga bet kuriems centrins valdžios vietininkams, bet ir kalbjo lietuvi vardu. SSRS unitarinis valdymo principas, vadinamasis „vieningas liaudies kio kompleksas“
ir, antra vertus, SSRS valstybin sranga neišvengiamai formavo tampas tarp sjungini žinyb
Maskvoje, pvz., sjungini ministerij, valdžiusi savo mones respublikoje, ir respublikos nomenklatros. Todl respublikos nomenklatros tikslas buvo rodyti ir pagrsti aukšiausiai, sjunginei,
valdžiai, kad ji sugeba gerai administruoti, yra nepakeiiama, ir taip plsti savo tak respublikos
valdymo sferoje. Po vadinamosios Aleksejaus Kosygino reformos 1965 m. panaikinus liaudies kio
tarybas ir sunkiosios pramons valdym perdavus sjunginms ministerijoms, Lietuvos SSR valdžia buvo nesuinteresuota pltoti sunkiosios pramons šak. Ji siek daugiau investicij nukreipti 
tas šakas, kuri ministerijos buvo Vilniuje:  lengvj, maisto, vietin pramon, taip pat žems k.
Be to, netgi netekusi tiesioginio sunkiosios pramons šak valdymo, respublikos valdžia per kadr
politik, nomenklatrin sistem siek daryti tak t moni veiklai. Šiems tikslams respublikoje ir
buvo btinas tinklas vairi lygi nomenklatrinink, kuri lojalumas respublikos valdžiai bt
užtikrinamas per formalias nomenklatr sraš pareigas ir atsakomyb ir, kas ne mažiau svarbu,
per neformalius patrono–kliento ryšius. Respublikos nomenklatros kadr strategija buvo tokia:
siekti, kad stambioms monms vadovaut lietuviai, o jei tai nemanoma, kuo labiau vietinti rusakalbius, susieti juos su respublikos interesais. mons turjo bti ne atskiri sjungini ministerij
objektai, bet  kompleksin respublikos k integruotos gamybins organizacijos, kurios daugiau
investuot  socialin, kultrin statyb, siekt darbinti vietos gyventojus, neskatint imigracijos iš
kit respublik.
Galima teigti, kad šiame siekyje bta tautinio komunizmo apraišk, taiau žvelgiamas ir pragmatinis motyvas. Respublikos nomenklatra buvo politiškai atsakinga Maskvai dl tautins situacijos respublikoje. Imigracija galjo kurstyti nacionalizmo proveržius, lietuvi nepasitenkinim, o
kartu ir rusakalbi skundus Maskvai. J tirti atvykdavusios centro komisijos kl Vilniui nemažai
rpesi. Be to, kadangi leninins nacionalins politikos postulatai buvo respublikos nomenklatros ideologinis „arkliukas“ atremiant galimus sjungini institucij priekaištus, tai dažni tautin
pagrind turintys konfliktai bei skundai Maskvai bt paneig Lietuvos galimyb remtis lenininmis „lygiateisiško taut vystymosi“ tezmis siekiant didesni investicij  pageidaujamus kio ir
infrastruktros sektorius. Beje, informacija apie tam tikr tautin nepasitenkinim Klaipdoje buvo
pasiekusi ir Maskv. Centras buvo informuotas apie 1959 m. balandžio 20 d. LKP CK priimt nutarim, kuriame kritikuotas Klaipdos „Aušros“ fabriko direktorius Rasickas. Jis, skirtingai nei vien
rus kalba sakymus rašs jo pirmtakas Paškeviius, mons dokumentuose vartojo vien lietuvi
kalb 8 .
Apibendrinant Vilniaus siekius galima bt trumpai apibržti taip: pirma, mažinti sjunginio
pavaldumo pltr, antra, siekti, kad ir šioms monms vadovaut politin bei kultrin kontekst
jaut ir Vilniui lojals funkcionieriai, jei ne lietuviai, tai bent vietinti.

8

LKP CK nutarimas „Dl LKP Klaipdos miesto komiteto padaryt klaid keiiant fabriko „Aušra“ vadovyb“, 1959 m. balandžio 20 d. Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau – LYA), f. 1771, ap. 196, b. 97, l. 20.
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Klaipda pramonins pltros schemose
Žvelgiant iš mint respublikos nomenklatros pozicij, galima apibdinti ir lietuviškosios nomenklatros požir  miest ir region pltr. Kokia buvo respublikos nomenklatros pozicija dl
pramons pltros Klaipdoje? Pirmaisiais pokario metais Lietuvos SSR valdžios dmesio Klaipdai
bta gana nemažo. 1945 m. buvo priimti net du nutarimai dl Klaipdos kio atkrimo 9 . Taiau
vlesniuose dokumentuose kokio nors išskirtinio valdžios dmesio neaptinkama. Netrukus po
J. Stalino mirties, 1954 m., respublikos valdžia inicijavo SSRS vyriausybs nutarim dl pramons
pltros Vilniuje 10 . 1955 m. buvo priimtas LKP CK nutarimas „Dl priemoni tolesnms Kauno
miesto gyvenamosios, kultrins ir buitins paskirties, komunalins ir pramons paskirties statyboms pltoti“ 11 . Atrodo, kad Klaipda panašaus SSRS vyriausybs nutarimo 6-ojo dešimtmeio
viduryje nesulauk.
Klaipda buvo „ignoruojama“ ir ilgalaikiuose perspektyviniuose kio pltros planuose. 1958 m.
LSSR plano komisijos parengtoje schemoje buvo numatytas grandiozinis respublikos industrializavimo planas: keliolikos stakli gamykl statyba, elektronikos moni, net automobili atskir komponent gamyba ir automobili surinkimas respublikoje 12 , taiau visa tai tarsi aplenk Klaipd.
Klaipdoje buvo numatoma didinti žvejybos pramons pajgumus, akcentuota btinyb nutiesti 
Klaipd naftotiek eksportui, taip pat pastatyti naftos perdirbimo gamykl, bet pastarosios vieta
nenurodoma 13 .
Kitoje, 1964 m. LKP CK prezidiumo patvirtintoje, generalinje schemoje buvo prognozuojama,
kad miestas 1980 m. išaugs iki 180 tkstani gyventoj. domu, kad schemoje apibdinant situacij miestuose Klaipda yra praleista. Tvirtinama, kad Vilnius ir Kaunas jau viršijo optimal miest
dyd, o tolesnei Šiauli ir Panevžio pltrai yra nepalankios gamtins slygos. Kokia Klaipdos
situacija, taip ir nepasakoma 14 . Matyt, tuo metu Lietuvos SSR aukšiausioji nomenklatra neturjo
aiškios pozicijos dl Klaipdos arba nesugebjo rasti argument, kodl reikia riboti Klaipdos augim. Juk apeliuoti  nacionalin sudt nebuvo galima.
Schemoje tvirtinama, kad Žemaitijos miest tinkle, trikampyje tarp Klaipdos, Šiauli ir Kauno,
nra stambi miest, susidariusi savotiška tuštuma. Schemoje numatyta vidutini miest pltra,
turjusi prisidti prie didžij miest augimo „perkrovimo“. Pvz., Vilniaus „saugiklis“ turjo bti
Ukmerg, Šiauli – Kuršnai, o Klaipdos – Šilut 15 . Šilut nuo 9,2 tkst. gyventoj 1963 m. turjo
išaugti iki 20 tkst. 1980 m.
Daugelio buvusi Lietuvos SSR veikj atsiminimuose kalbama apie didel šios generalins
schemos poveik mažinant imigracij  respublik. Su tuo reikt sutikti. Taiau žvelgiant iš pai
miest perspektyvos, 1964 m. schema lm dar didesn nacionalin segmentacij Vilniuje ir ypa
Klaipdoje. Dl Klaipdos uosto specifikos ir jrinio klimato ia vyko specialistai ne vien iš kai9

KAIRI KŠTYT , N. Op. cit., p. 69, 70.
SSRS Ministr Tarybos nutarimas Nr. 1334 „Dl priemoni pramons moni, gyvenamj nam ir kultrins buitins paskirties statyboms vystyti Vilniaus mieste“, 1954 m. liepos 2 d. Rusijos valstybinis ekonomikos archyvas, f. 5446, ap. 1, b. 625, l. 70–74.
11
LKP CK Biuro nutarimas „Dl tolesns gyvenamosios, kultrins buitins, komunalins ir pramons statybos pltros Kaune priemoni“, 1956 m. balandžio 27 d. LYA, f. 1771, ap. 191, b. 81, l. 29–32.
12
Lietuvos TSR pagrindiniai ekonominiai rodikliai 1959–1980 m. LYA, f. 3377, ap. 48, b. 1251.
13
Ibid.
14
Schema, 1964 m. LYA, f. 1771, ap. 228, b. 74, l. 48–49.
15
Ibid., l. 54.
10
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mynini uost, bet ir iš tolimesni uostamiesi bei žemyninio klimato vietovi. A. Brazausko tvirtinimu, plaui ligomis sirgusiems Rusijos ir kit respublik gyventojams labai tiko uostamiesio
jrinis klimatas, todl jie mielai rinkosi Klaipd 16 . „Miestai saugikliai“ tik atitrauk lietuvi gyventoj mechanin prieaug nuo Klaipdos. Gyvenim juose rinkosi žmons iš respublikos provincij ir kaim, o rusakalbiai mieliau vyko  didžiuosius miestus, kur socialin aplinka buvo priimtinesn.
Tad ilgalaikse pltros strategijose Klaipda lyg ir neakcentuojama. Kokias priežastis galima
bt žvelgti? Vis pirma nemažai lm Klaipdos praeitis. Iš esms Klaipda buvo vienintelis Lietuvos miestas, turjs jau sigaljusi pramons struktr, todl nauji industrializacijos projektai,
kituose respublikos regionuose vyraujant agrariniam kiui, bt atrod kaip tolygios pltros reikalavim nesilaikymas. Klaipda buvo bene vienintelis miestas, kurio dauguma moni pokario laikotarpiu buvo ne naujai pastatytos, o veik senj pagrindu. Iš stambi nauj moni pamintinos tik
tos, kurios buvo susijusios su žvejybos laivyno bazs išvystymu uostamiestyje, pvz., „Baltijos“ laiv statykla ar Vakar laiv remonto mon.
Miesto padtis panašjo  kaimyninse Latvijoje ir Estijoje susidariusi padt. Ten pramon
tarpukariu buvo geriau išvystyta nei Lietuvoje ir sulauk daugiau dmesio pokario laikotarpiu. Neveltui 1946 m.  Klaipd atvyks A. Sniekus teig, kad „Lietuvos KP(b) CK daug dmesio skiria
Klaipdai, nes ia pagrindin ms pramons baz ir vienintelis Lietuvos uostas“ 17 .
Miesto nomenklatra ir jos socialiniai bei ekonominiai interesai
Pramons, ypa sunkiosios, pltra pritraukdavo investicij  socialinius, kultrinius objektus, o
miesto ar rajono augimas neabejotinai didino vietins valdžios status, autoritet ir prestiž. Btent
šiais klausimais  aukštesnes institucijas – tiek  sjungines ministerijas, tiek ir  respublikos valdži
– dažniausiai ir kreipdavosi miest vadovai. Reikt pažymti, kad tokio pobdžio Klaipdos vadov kreipimsi  respublikos valdži su raštais ir oficialiais prašymais randama palyginti nedaug.
Pvz., 1969 m. buvo kreiptasi  Antan Sniek ir Juoz Maniuš prašant numatyti lš naujai
500 viet ligoninei ir 1200 apsilankym poliklinikai statyti 1970 m. 18 Tais paiais metais LKP
Klaipdos miesto komitetas LKP CK raš, kad miestui trksta 1000 darbinink. Ši problem silyta sprsti traukiant  moni veikl moteris, o j atpalaidavimui nuo vaik priežiros pleiant
statyti naujus vaik darželius 19 . domu, kad prieš trejus metus, 1966 m., LKP Klaipdos miesto
komitetas praš LKP CK šokolado fabrik statyti ne Kapsuke (dab. Marijampol), o Klaipdoje,
tvirtindamas, es miestui aktuali moter darbinimo problema 20 . Taip pat nra šaltini, liudijani
Klaipdos valdžios aktyvum siekiant daugiau teisi miestui kapitalins statybos srityje. Palyginimui galima pažymti, kad Kauno ar Alytaus vykdomj komitet vadovai miest siekius sprsti
tiek sjungini, tiek respublikinio pavaldumo moni pltros klausimus išsakydavo viešose konferencijose 21 .

16

S. Grybkausko 2008 m. vasario 11 d. interviu su A. Brazausku.
KAIRI KŠTYT , N. Op. cit., p. 24.
18
LKP Klaipdos miesto komiteto ir vykdomojo komiteto raštas, 1969 m. vasario 26 d. LYA, f. 1771,
ap. 241, b. 41, l. 38.
19
Klaipdos miesto komiteto raštas LKP CK, 1969 m. sausio 29 d. LYA, f. 1771, ap. 241, b. 72, l. 45, 46.
20
LKP Klaipdos miesto komiteto raštas LKP CK, 1966 m. birželio 23 d. LYA, ap. 237, b. 36, l. 1, 2.
21
LSSR Aukšiausiosios tarybos raštas LKP CK, 1969 m. liepos 30 d. LYA, f. 1771, ap. 241, b. 41, l. 58.
17
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Toks klaipdiei „pasyvumas“ ir nenuoseklumas gali patvirtinti A. Žalio tvirtinimus, kad 7–
8-ajame dešimtmeiais Šiauliai ar Panevžys buvo gerokai aktyvesni. Es tik vliau, jau dirbdamas
miesto vykdomojo komiteto pirmininku, A. Žalys sismonino, kad toki tiksl reikia siekti ne formaliais prašymais ar respublikos valdžios institucij vieša kritika, o per asmeninius ryšius, pavyzdžiui, paveikiant LSSR finans ministr Romuald Sikorsk 22 .
Skirtingai nuo tarpusavyje prieštaring sjungini ministerij ir respublikos valdžios interes,
vietos valdžiai rpjo suderintos investicijos tiek  gamyb, tiek, suprantama, ir  socialin infrastruktr. Technokrat ir vietos valdžios funkcionieri interes bendrum iliustruojani pavyzdži
galima rasti daugelyje Lietuvos miest ir rajon. Respublikos regionai jaut didel investicin „alk“
ir pagrstai tikjosi, kad gamybos pltra padidins vietos partinio ar vykdomojo komiteto valdži,
reikšm ir status. Btent pramons pltra 1977 m. Alyt iš rajono centro pavert respublikins
reikšms miestu, o jo partinei valdžiai buvo suteiktas aukštesnis miesto komiteto statusas. Miest
valdžios glaudus bendradarbiavimas su moni vadovais buvo itin reikšmingas miesto infrastruktros pltrai. Buvs „Akmens cemento“ direktorius prisiminimuose raš: „Aš spaudžiau tuometin
Lietuvos vyriausyb, ypa jos pirminink Motiej Šumausk, statyti naujas gamybos linijas ir tuo
pagrindu skirti daugiau lš bsimam miestui“ 23 . Taigi miesto vadov statusas, miest socialin ir
ekonomin raida bei moni pltra buvo tarpusavyje susij.
Miestuose ir rajonuose suaugusius vietos valdžios ir moni vadov interesus retai išskirdavo
konfliktai. Puikius j tarpusavio santykius atskleidžia LKP CK gauti pranešimai apie korupcijos ir
kitus teistumo pažeidimo bei piktnaudžiavimo atvejus. Antai LKP CK pažymoje minimas piktnaudžiavimo bsto skyrimo Klaipdos moni vadovams atvejis. 20 but naujame name apsigyveno vien tik „pramons moni, statybos ir kit organizacij vadovai“. Tarp j minimi uosto viršininkas A. Bielyj, Klaipdos statybos tresto vyriausiasis inžinierius E. Paulauskas, msos kombinato
direktorius K. Vizbaras, autotransporto mons (ATK 4) viršininkas V. Galkus 24 .
Klaipdos miesto nomenklatros sudtis 7-ajame dešimtmetyje
Klaipdos miesto aukšiausios valdžios sudt galima charakterizuoti remiantis 1966 m. liepos
1 d. sudarytu nomenklatros srašu, kuriame minimos 93 pozicijos 25 . Kaip ir daugelyje kit Lietuvos miest, iš trij miesto komiteto sekretori du buvo lietuviai – pirmasis sekretorius Jonas Babraviius ir sekretorius Alfonsas Žalys, o komiteto antrasis sekretorius – rusas Valentinas Romanovas (Valentin Romanov). Skirtingai nei kit miest „antrieji“, V. Romanovas buvo ne aukštj partin mokykl, o Kaliningrado aukštj žuvies pramons ir kio technin mokykl baigs funkcionierius, turjo laiv statytojo inžinieriaus specialyb. Jis buvo jaunos technokrat kartos (gims
1930 m.) atstovas, teturjs vos aštuoneri met partin staž. Atrodo, kad jam, kaip inžinerijos
sluoksnio atstovui, užimti aukštas partinio funkcionieriaus pareigas buvo kiek per anksti: technokratai partiniuose aparatuose m vyrauti kiek vliau, nuo 8-ojo dešimtmeio pradžios. Paskyrimas 
„antrojo“ pareigas 1963 m. turint tik penkeri met narysts SSKP staž taip pat buvo nebdingas
rusams funkcionieriams Lietuvoje atvejis. Netrukus tokia padtis buvo „ištaisyta“ – 1967 m. 
22

ŽALYS, A. Op. cit., p. 162, 163.
PETRAVI IUS, L. Lietuvai krme cemento pramon. In „Akmens cementas“: metai ir žmons. Sud. ir
red. L. ROZGA. Šiauliai, 2003, p. 34.
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LKP CK pažyma, 1970 m. gegužs 12 d. LYA, f. 1771, ap. 243, b. 1, l. 3.
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Klaipdos miesto partijos komiteto atsaking darbuotoj kontrolinis srašas, 1966 m. liepos 1 d. LYA,
f. 3658, ap. 66, b. 18, l. 2–8.
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Klaipdos miesto komiteto antrojo sekretoriaus pareigas buvo paskirtas aukštj partin išsilavinim
ir ilg partin staž turjs bei amžiumi vyresnis Dmitrijus Rožkovas (Dmitrij Rožkov), anksiau
dirbs Traleri laivyno bazs partiniu sekretoriumi 26 . Jis, kaip ir 1968 m. paskirtas Klaipdos LKP
komiteto pirmasis sekretorius Jonas Gureckas, buvo baigs SSKP aukštj neakivaizdin mokykl.
Alfonsas Žalys, treiasis sekretorius, be aukštosios partins mokyklos prie LKP CK diplomo, turjo
dar ir universitetin išsilavinim 27 – ekonomisto specialyb jis gijo 1964 m. Vilniaus universitete.
Žemesniajame Klaipdos LKP miesto komiteto funkcionieri lygmenyje vyravo rusai. Išimtis
buvo jaunas Propagandos ir agitacijos skyriaus vedjas Kazimieras Kstutis Adomonis, kuris
1969 m. treiojo sekretoriaus poste pakeit miesto vykdomojo komiteto pirmininku tapus Alfons
Žal. 1934 m. gims K. Adomonis SSKP nariu tapo sulauks vos 21 met – 1955 m., o prajus kiek
daugiau nei 10 met, 1966 m., buvo paskirtas miesto komiteto Propagandos ir agitacijos skyriaus
vedju 28 .
Pastarojo skyriaus darbuotoj sudtis yra domi tautiniu aspektu ir leidžia žvelgti tam tikr ryš
tarp vedjo ir pavaldini tautybs. Nors Klaipda tuo metu nebuvo tautiškai monolitinis miestas ir,
atrodyt, propagandos sklaida komitete besirpinusieji turjo bti rusai, šio skyriaus instruktoriais
1966 m. dirbo Stasys Liubartas ir Pranas Kelpšas. Skirtingai nei komiteto Propagandos ir agitacijos
skyriuje, Pramons ir transporto skyriuje nebuvo n vieno lietuvio. ia nuo 1961 m. vedju dirbo
ukrainietis Vitalijus Butenka (Vitalij Butenka), laiv remonto inžinierius-mechanikas, aukštj
mokykl baigs 1955 m. Vladivostoke 29 . Jo pavaldiniai buvo vyriausiasis miesto partijos komiteto
darbuotojas rusas Konstantinas Vlaskinas (Konstantin Vlaskin) (g. 1911 m.), jo tautietis Benediktas
Nosakovas (Benedikt Nosakov) ir baltarusis Stanislavas Petruša (Stanislav Petruša). Galbt skyriaus funkcionieri tautin sudtis parodo jei ne tiesiogin priežast, tai bent ryš su rusakalbi dominavimu Klaipdos stambiausiose pramons monse.
Kaip ir kit miest partijos komitetuose, Klaipdoje lietuviai turjo mažiausi partin darbo staž. Tarp seniausi partiei buvo jau mintasis K. Vlaskinas ir žydas Davidas Elbertas (David Elbert), nuo 1956 met pabaigos dirbs komiteto Organizacinio skyriaus vadovu. Pastarasis buvo
vienas vyriausi komiteto darbuotoj: 1966 m., sulauks 52 met, turjo 22 met partin staž 30 .
Miesto komiteto funkcionieri sudtis 1966 m. liudija, kad 7-ojo dešimtmeio viduryje Klaipdoje dar nebta „brandžiajam“ Leonido Brežnevo valdymo laikotarpiui bdingos kadr stagnacijos.
Kaip matyti, tuo metu išsilavinimas iš ties lm asmens mobilum ir karjeros galimybes. Komiteto sekretoriai ir vedjai turjo aukštj išsilavinim, o j pavaldiniai instruktoriai buvo jaunesni,
special vidurin išsilavinim turj ar aukštosiose mokyklose besimok funkcionieriai.
Skirtingai nei Klaipdos partijos komitete, 7-ojo dešimtmeio viduryje miesto vykdomajame
komitete vyravo lietuviai. Jo pirmininkas Feliksas Lengvenis ir trys jo pavaduotojai – Feliksas Žemaitis, Alfonsas Žilius ir Ignas Ruginis – buvo lietuviai, tik vienas pavaduotojas, Anatolijus Grigorjevas (Anatolij Grigorjev) – rusas. Tarp skyriaus vedj ir komiteto sekretors 12 buvo lietuvi
ir vienas žydas – finans skyriaus vadovas Arkadijus Lichtinšainas (Arkadij Lichtinšain ) 31 . domu,
26
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kad du skyriaus vedjai – Bendrojo skyriaus vadov Leonija Putnien ir Kapitalins statybos skyriaus vedjas Juozas Kantakauskas – nebuvo partijos nariai 32 . Nepartiniai tokias pareigas užimdavo
retai, privaljo turti bent jau aukštj išsilavinim. Abu minti vedjai aukštsias mokyklas buvo
baig Kaune: L. Putnien – Kauno veterinarijos akademij 1954 m., J. Kantakauskas – Kauno politechnikos institut 1958 m. Tarp mint 13 vedj ir komiteto sekretors tik keturi neturjo aukštojo išsilavinimo 33 .
7-ojo dešimtmeio pabaigoje susiformavo stabili aukšiausios Klaipdos valdžios sudtis, kuri
liko be didesni pakitim iki pat sovietmeio pabaigos. 1968 m. sausio 27 d. miesto pirmuoju sekretoriumi buvo paskirtas Jonas Gureckas, iki tol dirbs Vilniaus miesto Taryb rajono sekretoriumi.
Vykdomojo komiteto pirmininku tapo Alfonsas Žalys, užleisdamas sekretoriaus viet buvusiam
Propagandos ir agitacijos skyriaus vedjui K. Adomoniui.
moni vadovai ir imigracij lmusieji veiksniai
Sovietmeiu buvo sureikšminamas planavimas, rodinta, kad beveik visa pltra vyko dsningai,
nuosekliai planuojant, partijai prižirint ir kontroliuojant. Ši pltra buvo bdinga industrializacijos
pradžiai 6-ajame dešimtmetyje ir 7-ojo dešimtmeio pirmojoje pusje. Vliau svarbiu pramons
pltros veiksniu tapo paios pramons mons. SSRS pramons mones galima vadinti savarankiškais ekonominiais veikjais, aktyviai veikusiais ne tiek produkcijos realizavimo, kiek investicij
pritraukimo, tam tikra prasme lobistinje, sferoje. monei svarbiausia buvo pasiekti planuotus projektinius pajgumus ir kreiptis  valdži dl nauj investicij skyrimo bei prašyti leidimo nauj gamybins paskirties plot statybai. Kiti, intensyvios gamybos, veiksniai veik silpnai. Kadangi Klaipdos pramon pokario metais, galima sakyti, neišgyveno tokio industrializacijos bumo (plyno lauko investicij), koks pasireišk kituose respublikos miestuose, jos pramons pltr iš esms lm
ekstensyvusis moni pltimasis. Pradjus vadinamj A. Kosygino reform, moni vadovai pasijuto dar laisviau ir man, kad gals pakankamai savarankiškai tvarkytis. Antai Lietuvos SSR liaudies kontrol skundsi Maskvai, kad Klaipdos laiv remonto gamykla, pajutusi laisv, elgsi kaip
laisva rinkos dalyv – pradjo nustatinti naujus savo darbo kainius, produkcijos vert, nors žinoma, kad planinje ekonomikoje tai buvo labai griežtai kontroliuojama planavimo institucij 34 .
Taigi atskiros mons pozicija pltros klausimu buvo itin reikšminga tiek miestui, tiek respublikai. mon negaljo nedidinti darbuotoj skaiiaus, kadangi, neturdama pakankamo j skaiiaus,
ekstensyvia gamyba negaljo vykdyti plan. Klausimas, kokiu bdu ir iš kur bus imama nauja darbo jga? ia ir iškyla jau minta „antrojo nomenklatrinio ešelono“ vietinimo svarba. „Susiprat“
moni vadovai daugiau dmesio skirdavo vietiniams kadrams rengti, o sentiment respublikai nejaut direktoriai rinkosi lengvesn bd – darbo jgos „import“ iš kit respublik, kadangi j rengti patiems nebereikjo. Btent šiuo klausimu respublikos vadovai turjo daug problem su Klaipdos moni direktoriais. Juos vietinti buvo sudtinga. Stambi sjunginio pavaldumo moni direktoriai jaut savo status, gali ir nenoriai paklusdavo respublikos nomenklatrai. Buvs respublikos
Plano komiteto skyriaus viršininkas Albinas Jovarauskas prisimin, kad jam teko tik vien kart
matyti, kad mons vadovas arogantiškai atsakyt LKP CK Pramons ir transporto skyriaus vedjui. Ir tai buvo Klaipdos „Baltijos“ laiv statyklos direktorius Vitalijus Podliaskij (Vitalij Podliaskij), kuris LKP CK pramons ir transporto vedjo kabinete es atsistojo ir, pareišks „ai už pa32
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mokymus“ (suprask: tavo kalbos nieko vertos), išjo iš kabineto 35 . Tuometins nomenklatrins
etikos supratimu tai buvo „išsišokimas“.
Stambi, ypa karo pramons kompleksui priklausiusi, laiv statybos moni vadovai savo
karjer ne tiek siejo su Lietuva, kiek labiau tapatinosi su pramons šaka, kurioje veik. Tai rodo j
mobilumo atvej analiz. Pvz., 1969 m. laiv remonto gamyklos vyriausiasis inžinierius buvo atleistas es už amoral elges ir išvyko  Rusij. Bandomojo konserv fabriko vyriausiasis inžinierius Jurijus Maslenikovas (Jurij Maslenikov) 1969 m. buvo pervestas dirbti  Maskv 36 . „Baltijos“
laiv statyklos direktorius Jurijus Michejevas (Jurij Michejev) paskirtas  Laiv statybos ministerijos 8-j valdyb viršininko pavaduotoju Maskvoje.
1966 m. Klaipdos miesto partijos komiteto sudarytame kontroliniame nomenklatros sraše
didžiausi dal sudar moni vadovai: iš 93 nomenklatros pareigybi j buvo net 29. Septyni iš
šio skaiiaus buvo rusai, du ukrainieiai, vienas baltarusis, vienas žydas. Taigi dauguma pramons
moni vadov buvo lietuviai – 18 direktori. Atrodyt, kad remiantis šiais skaiiais galima neigti
sigaljusius tvirtinimus apie rus dominavim Klaipdos moni vadovybse. Vis dlto reikt
pažvelgti, kokioms monms jie vadovavo. Bandomosios laiv remonto gamyklos direktorius Leonardas Pricas (Leonard Pric) – baltarusis, laiv remonto mons Nr. 7 – rusas Kuchtinovas (Kuchtinov), Baltijos laiv statyklos – Jurijus Michejevas (Jurij Michejev). Ši moni tkstantiniai kolektyvai ir sudar didžiausi sunkiosios pramons gamybinio personalo dal. Dauguma Klaipdos moni partini sekretori taip pat buvo rusai. Mintame 1966 m. kontroliniame nomenklatros sraše
minima 12 gamykl, uost, žvejybos, laiv-šaldikli laivyn ir statybos tresto partini sekretori, iš
j tik trys lietuviai. Tarp pastarj nebuvo n vieno, dirbusio pramons monje 37 .
7-ojo dešimtmeio pabaigoje – 8-ojo dešimtmeio pradžioje Klaipdos miestas augo po 5,1 tkstani žmoni per metus. Didžiausi dal sudar mechaninis augimas – 65%. Dl uostamiesio
specifikos Klaipdos miesto gyventojai buvo charakterizuojami kaip labiausiai mobils, mieste
buvo mažiausias „sigyvenimas“ respublikoje. To priežastis – didesn dalis mechaninio judjimo iš
kit respublik: migracija iš kit respublik sudar beveik tredal (27%) mechaninio judjimo.
Lietuvos SSR darbo ištekli komiteto pirmininkas B. Gaigalas respublikos valdžiai 1972 m. raš,
kad Vakar laiv remonto gamykla, užuot pati ugdžiusi savo darbo jg ar ieškojusi jos respublikoje, daug darbo jgos darbina iš kit respublik 38 .
Išvados
1. Klaipdos ekonominei pltrai didel tak turjo ne tik naujos SSRS industrins programos,
bet ir paveldta ekonomin struktra. Todl Klaipdoje, labiau nei kituose Lietuvos regionuose,
pramons, o kartu ir miesto, socialin pltr lm mikroekonominiai veiksniai – moni pltros interesai.
2. Skirtingai nuo gamykl interes, Lietuvos SSR valdžia stengsi mažinti sjunginio pavaldumo moni pltr, kuri skatino imigracij  respublik, ir siek, kad ir ši moni vadovais bt politin bei kultrin kontekst jaut ir respublikos nomenklatrai lojals vadovai.
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b. 7734, l. 32–34.
36

189

+-$!-+*1#-+#+

3. Klaipdos miesto valdžia balansavo tarp skirting lietuvi nomenklatros ir stambij Klaipdos moni interes. Klaipdos LKP miesto komiteto darbuotoj sudtis, ypa rusakalbi vyravimas pramons ir transporto skyriuje, leidžia žvelgti buvus glaudžius ryšius tarp miesto partini
funkcionieri ir stambij moni vadov. Pastariesiems tai galjo teikti tam tikr ideologin saugum ir pasitikjim santyki su respublikos valdžia aspektu.
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THE DEVELOPMENT OF KLAIPDA’S INDUSTRY IN THE CONTEXT
OF INTERESTS OF LITHUANIAN SOVIET NOMENCLATURE
Saulius Grybkauskas
The Lithuanian Institute of History, Lithuania
Summary

In contrast to other Lithuanian cities and districts, Klaipeda had, by the beginning of the Soviet
period, already inherited an existing economic structure. Thus the long-term development plans
prepared by the Soviet government, in comparison with other Lithuanian regions, played a rather
unimportant part in the Klaipeda’s industrial development. The enterprise’s goals for expansion
strongly influenced Klaipeda’s growth. Soviet Lithuania nomenclature sought to limit the expansion of Soviet enterprises, as well as restrict the growth of the labor force through migration to
Klaipeda from others Soviet republics. In contrast to Soviet Lithuanian nomenclature, the local city
administrators were interested in the rapid development of industry. The close inter-personal links
between Klaipeda bureaucrats and enterprise managers stimulated the growth of heavy industry in
Klaipeda.
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