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Architektūrinė ir urbanistinė Kupiškio  
raida sovietiniais metais
Vaidas Petrulis

Kupiškėnai gyvens kaip didmiestyje... (1967)1

Įvadas
Vertinant iš tolesnės istorinės perspektyvos, pusė amžiaus tėra menka atkar-

pa. Tačiau pažvelgus į Lietuvos miestų ir miestelių urbanistines struktūras, tenka 
konstatuoti, kad sovietmetis paliko milžinišką pėdsaką. Kur kas didesnį nei bet 
kuri kita epocha. Sukūrus galingą statybų industriją, kuruojant nomenklatūriniam 
aparatui, pasitelkus mokslininkus ir architektus, buvo metodiškai kuriami ištisi 
pramoniniai ir gyvenamieji rajonai, nauji miesteliai ir kaimo gyvenvietės, keičia-
mi kraštovaizdžiai. Didelė dalis šių pokyčių, kurie šiandien tapo istorijos dalimi, 
neretai vertinami kritiškai, kaip svetimos, okupacinės valdžios vykdomos politikos 
rezultatas. Ir tai natūralu. Politika, architektūra ir urbanistika visais laikais jungėsi 
į vientisą ir nedalomą visumą. Tad ir šiame tekste apžvelgdami Kupiškio miesto 
fizinio pavidalo kaitą tuo pat metu įvertinsime ir bendrą socialinį kontekstą, kuris 
sukūrė prielaidas miesto raidai. 

Kalbant apie sovietinę architektūrą, būtina atkreipti dėmesį, kad šis laikas 
nepaliko vientiso ir aiškaus socialistinio stiliaus. Miestų raidos tendencijoms itin 
didelį poveikį turėjo pirmosios okupacijos ir pokario metais vyravęs stalinisti-
nis teroras bei diktatūra. Architektūra, tuomet traktuota kaip tiesioginis politikų 
įrankis, turėjo aiškiai nubrėžtus ideologinius tikslus. Buvo suformuluota užduotis 
„sukurti tokį architektūros formų žodyną, kuris būtų suvokiamas Donecko šachtininkui, 
Centrinės Azijos kolūkiečiui ir Baltijos jūros žvejui, kad jie jaustų, jog jiems atsivėrė visos 
architektūros paslaptys“2. Manyta, kad architektūra turi būti skaitoma tarsi knyga. 
Ne metaforiškai, bet tiesiogiai, kaip dailės ar skulptūros kūrinys, iliustruojantis 
esamą ar tariamą politinę šalies galią. Taip susiformavo monumentalių, istorizmo 
formų „socialistinio realizmo“ arba stalinizmo architektūra. 

Prabėgus keleriems metams po J. Stalino mirties, Sovietų Sąjungos politiniai 
vėjai pasuko kiek kita linkme. Nors visa apimanti propagandinė mašina netapo 
švelnesnė, su N. Chruščiovo valdymo metais atėjęs vadinamasis politinis atšilimas 
ir „asmenybės kulto pasmerkimas“ leido architektūros istorijos vagai sugrįžti į 
gerokai natūralesnes vėžes. Septintajame dešimtmetyje pagaliau nustota kopijuoti 
istorinius stilius ir atsigręžta į pasaulinės moderniosios architektūros pasiekimus. 
Tiesa, nederėtų manyti, kad politinė architektūros priežiūra tapo švelnesnė. Biu-
rokratinis aparatas nenumaldomai augo, o statyba, kaip ir visos kitos sritys, tapo 
bendrosios Sovietų Sąjungos planinės ekonomikos sudedamąja dalimi. Tad per 
trumpą laiką, jei lyginsime su staliniz-
mu, netgi iš esmės nepasikeitus politinei 
santvarkai, įvyko drastiškas posūkis. 
Architektūra nustojo būti meno sritimi 
ir tapo industrine statyba. 

1 Vanagienė N. Gimtajame Kupiškyje apsilankius, 
Statyba ir architektūra, 1967, nr. 11, p. 9. 

2 Tarkhanov A. Architecture of the Stalin Era, New 
York, Rizzoli, 1992, p. 160.
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Natūralu, tokia griežta orientacija į industrializaciją ir statybų ekonomiką 
architektūroje ir urbanistikoje iš esmės eliminavo estetinį pradą. Žvelgdami į tuo-
met iškilusias mokyklas, parduotuves, fabrikus, industrinės statybos daugiabučių 
kvartalus net patys lojaliausi partijos atstovai septintajame dešimtmetyje suabejojo, 
ar būtent tokioje aplinkoje turėtų būti kuriama būsima komunistinė visuomenė. 
Čia akivaizdžiai trūko jaukumo, žmogiško mastelio ir, be abejo, estetikos. Tad 
apie 1969 m. iš valdžios tribūnų vis plačiau pradedama šnekėti apie architektūros 
individualumo, regioniškumo būtinybę. 1974 m. Lenino premija apdovanoti Vil-
niaus Lazdynai – bene ryškiausias šios naujosios architektūros politikos ženklas. 
Tačiau pažvelgus į mažiau žinomus projektus teks pastebėti, kad tuo pat metu 
palaipsniui įsigali stagnacija, mechaniškas įsivaizduojamo progreso fiksavimas ir 
dirbtinis statistinių skaičių auginimas biurokratinėse ataskaitose, o kartu ir laips-
niškas sovietinės ekonominės bei politinės sistemos irimas.  

Architektūrine prasme didėjanti politinė decentralizacija davė pozityvių 
poslinkių. Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje įvairaus lygio organizacijos jau su-
gebėjo sukaupti pakankamai kapitalo, kurį galėjo investuoti į architektūrą, atsi-
rado daugiau ambicijų, erdvės individualumui (tiek architekto, tiek ir užsakovo), 
iškilo vis daugiau išskirtinės meninės kokybės objektų. Šių procesų atspindį 
galime įžvelgti įvairiausioje aplinkoje: palyginti prabangiuose mažųjų miestelių 
kultūros namuose (Alizava, Antašava ir kt.), sostinėje įsikūrusių biurų pastatuose 
(„Lietkoopsąjungos“ rūmai, Žemės ūkio ekonomikos institutas ir kt.), kurortinių 
vietovių architektūroje (poilsio namai „Žilvinas“ Palangoje, fizioterapijos gydyklų 
kompleksas Druskininkuose ir kt.). Tuo pat metu architektūroje palaipsniui atsi-
randa ir daugiau stilistinės laisvės. Regioninio savitumo doktriną, kuri iš esmės 
siekia stalinizmo laikus (žymi frazė „nacionalinis savo forma, socialistinis savo 
turiniu“), papildė įvairūs vėlyvojo modernizmo ir postmodernizmo sprendimai. 
Visi šie procesai nemažai prisidėjo ir prie „persitvarkymo“ idėjų, kurios sužlugdė 
pusamžį gyvavusią imperiją.

Nėra abejonės, kad politinė raida savaip atsispindėjo ir Kupiškyje. Koman-
dinės ekonomikos metais miestelyje galiojo visi bendrieji sovietinėje sistemoje 
veikę principai. Tad pagrindinis šio straipsnio tikslas – remiantis to meto spauda 
ir archyviniais šaltiniais aprašyti Kupiškio architektūrinę ir urbanistinę raidą tam 
tikrais pjūviais, atspindinčiais bendrą sovietinės Lietuvos architektūrinės raidos 
logiką. Tikslui pasiekti keliami šie pagrindiniai uždaviniai: 

a) apžvelgti Kupiškio urbanistikos ir pagrindinio miesto audinio elemento – 
gyvenamosios architektūros kaitą, priklausomai nuo laikotarpio politinių uždavinių; 

b) išsiaiškinti, kaip Kupiškyje ir rajone buvo diegiama pakopinė aptarnavimo 
sistema, turėjusi sukurti miestietiškas sąlygas visiems Lietuvos gyventojams ir taip 
politiškai pateisinti brutalius vienkiemių naikinimo (vien 1967–1978 m. Kupiškio r. 
nukeltas 1 401 vienkiemis3) bei kolektyvizacijos veiksmus;

c) atsižvelgiant į tai, kad Sovietų Sąjungoje viena svarbiausių miestų vystymo 
išeities pozicijų tapo pramonės įmonių išdėstymas, apžvelgti miestelio pramonės rai-
dą komandinės ekonomikos sąlygomis.

Tyrimams pasitelkiamas šiuolai-
kinėje sovietologijoje dominuojantis 

3 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2006, 
t. 1, p. 81.
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is torinis lyginamasis metodas, paremtas šaltinių studijomis ir lyginimais su ana-
logiškais procesais (pvz., visuomenės modernizacija) buvusio sovietinio bloko ir 
Vakarų šalyse. Tai leidžia Kupiškio raidą suvokti platesniame to meto Sovietų 
Sąjungos politinių, ekonominių ir socialinių įvykių kontekste. Derėtų atkreipti 
dėmesį, kad sovietinės Lietuvos urbanistikos ir architektūros raidos ištirtumas kol 
kas vertintinas kaip esantis didžiųjų procesų tyrimo stadijos ir stokojantis šiais 
veikalais paremtų konkrečių atvejų studijų. Nors per pastarąjį dešimtmetį parašyta 
nemažai tekstų, kurie apžvelgia bendruosius architektūros4, pramonės5, politikos6 
ir kultūros7 procesus, konkretūs lokalių vietovių tyrimai, pateikiant juos sovieto-
logijos pasiekimų kontekste, Lietuvos akademiniame diskurse dar nėra įprastas 
reiškinys. Tad informacijos apie sovietinės architektūros raidą Kupiškyje galima 
rasti tik populiariojoje spaudoje arba tokiuose enciklopediniuose veikaluose kaip 
„Kupiškėnų enciklopedija“.

Urbanistinės Kupiškio transformacijos  
ir gyvenamoji aplinka
Nors ikisovietinis urbanistinis sluoksnis gana svariai prisideda prie šio ne-

didelio Lietuvos miestelio vietos dvasios formavimo, tenka pripažinti, kad būtent 
sovietiniai metai iš esmės pakeitė istorinį Kupiškio miestovaizdį. Po 1950 m. 
administracinės reformos tapęs rajoniniu centru, jungusiu kiek didesnę teritoriją 
nei buvęs valsčius, Kupiškis pradėjo naują savo istorijos etapą, fizine prasme 
apėmusį bene didžiausią plotą. Tiesa, skirtingai nei didesni miestai, čia netgi so-
vietinių metų statybos išlaikė savotišką darną su istorija. Antai 1983 m. architektas 
ir architektūros tyrėjas Algimantas Miškinis, piešdamas miestelio portretą, mini, 
kad Kupiškyje „vyrauja vienaukščiai gyvenamieji namai (42 %), miesto centre – buvusi 
turgavietė, ryškus bažnyčios siluetas, pakraštyje – pieninė“8 ir šiuos elementus priskiria 
tradiciniam Lietuvos miesteliui. Tad pabandykime pažvelgti, kaip Kupiškis keitėsi 
stalinizmo, chruščiovinės industrializacijos ir vėlyvuoju sovietmečiu.

Pirmieji pokario metai
Pirmieji pokario metai, kuriuos galima traktuoti kaip savotišką virsmą iš 

tarpukario į socializmą, nepasižymėjo statybų gausa ir sparta. Kaip galima spręsti 
iš oficialių liudijimų, plačiai pasklidusių to meto spaudoje, karo metais miestelis 
gerokai nukentėjo. Apie prastą vaiz-
dą kalba net ir tuometis Apskrities 
Tarybos deputatas ir nuolatinės gyve-
namųjų vietovių sutvarkymo komisi-
jos pirmininkas A. Dagelis: „Vokiečių 
okupacijos metais miesto viduryje esantieji 
gyvenamieji namai buvo išparduoti įvai-
riems spekuliantams, kurie, išvežę plytas, 
paliko tik griuvėsių krūvas, kas žymiai 
suteršė miesto vaizdą. Daugelis namų buvo 
sugriauti arba apleisti.“ Valdininkas nesi-
džiaugia ir pirmųjų metų pasiekimais: 

4 Drėmaitė M., Petrulis V., Tutlytė J. Architektūra 
sovietinėje Lietuvoje, Vilnius, VDA leidykla, 2012. 

5 Grybkauskas S. Sovietinė nomenklatūra ir pramonė 
Lietuvoje 1965–1985 metais, Vilnius, LII leidykla, 
2011.

6 Antanaitis K. Lietuviškoji sovietinė nomenklatūra, 
Kaunas, VDU leidykla, 1998; Lietuva 1940–1990: 
okupuotos Lietuvos istorija, sud. A. Anušauskas ir 
kt., Vilnius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, 2005. 

7 Švedas A. Matricos nelaisvėje, Vilnius, Aidai, 2009; 
Putinaitė N. Nenutrūkusi styga: prisitaikymas ir 
pasipriešinimas sovietų Lietuvoje, Vilnius, Aidai, 2007. 

8 Miškinis A. Mažo miesto didelės problemos, 
Literatūra ir menas, 1983, bal. 9, p. 2.



4

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© 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 29.

„Jei daugumas Lietuvos miestų gyvena atkūrimo dienas, to beveik nematyti Kupiškyje. 
Išorinis miesto vaizdas mažai ką pasikeitęs iš tų dienų, kai iš jo buvo išvaryti vokiški 
okupantai.“9 Dar pesimistiškiau pirmųjų pokario metų vaizdas piešiamas kitame 
tekste: „Beveik joks atstatymo darbas nevykdomas. Per praėjusius metus skirtos pinigų 
sumos nebuvo išnaudotos. Komunalinis ūkis neatstatė nei vieno namo. Švaros atžvilgiu 
miestas taip pat apleistas. Miesto gatvės, o ypač nuošaliau esančios, nevalomos. Kiemuose 
tebestūkso sąšlavų krūvos. Tvoros išardytos. Išvietės ir šuliniai nevalomi. Komunaliniam 
ūkiui priklausančių namų stogai kiauri. Nors miesto vadovai mato, bet tas jų nejaudina. 
Stogus buvo galima sutaisyti panaudojus nuo išgriuvusių namų stogų skardą, tačiau 
padaryta priešingai. Skarda panaudota ne tam, o įvairiems skardiniams išdirbiniams, kaip 
tai kibirams ir kt.“10 Nors nederėtų tuometės spaudos žinučių suvokti tiesmukai, 
tačiau atvira kritika, o ne panegirika akivaizdžiai byloja, kad pirmieji pokario 
metai miestelyje vargiai pasižymėjo urbanistine tvarka.

Vienas pirmųjų darbų – aikštės sutvarkymas (1 pav.), perkeliant iš jos turgų 
į naujai įrengtą vietą netoliese bažnyčios. 1955 m. lapkričio 11 d. aikštėje buvo 
atidengtas Stalino biustas (2 pav.), kuris čia išliko iki 1962 m.11 Nepaisant to, 
kad reprezentacinė aikštės svarba neabejotina, darbai stūmėsi itin vangiai. Nors 
Kupiškio apskrities vykdomasis komitetas nutarimą sutvarkyti Kupiškio miesto 
aikštę priima 1948 m. pavasarį, prabėgus vasarai, apie šį darbą vis dar kalbama 
būsimuoju laiku: „Bus reikalinga išvežti iš vietos tūkstančiai kubinių metrų žemių, 
kas bus stambiausias darbas iš tų darbų, kurie pakeis miesto vaizdą. Todėl, vykdant šį 
didelį darbą, negali likti nuošaliai nei vienas Kupiškio miesto gyventojas. Į gimtojo miesto 
sutvarkymo talką turi išeiti kiekvienas kupiškėnas. <...> Įstaigų vadovų šventa pareiga 
organizuoti savo žinioje esančius žmones aikštės sutvarkymo darbams, tiksliai vedant 
atliktų darbų įskaitą. Jokiu būdu nedaleisti bet kokie mėginimai išvengti padirbėti miesto 
pagražinimo reikalui.“12 Dirbant viešuosius darbus (3 pav.), 1949 m. aikštės tvarky-
mo darbai pagaliau ėjo į pabaigą. „Miesto centre, kur pernai stovėjo namų liekanos, 
<...> turime puikią aikštę, kurioje artimiausiu metu bus baigtas rengti fontanas, poilsio 
suolai ir įvairių prekių kioskai“13, – džiaugiamasi 1949 m. rudenį.

Centrinės aikštės sutvarkymas neapsiribojo smulkiąja architektūra. Kele-
riais metais vėliau aplink aikštę ir netoliese buvo pastatyti ir pirmieji sovietiniai 
Kupiškio daugiabučiai gyvenamieji  namai: „1955 m. – keturių butų gyvenamasis 
namas su parduotuve Gedimino ir M. Kalinino g. (dab. Dariaus ir Girėno14) kampe; 
1956 m. – aštuonių butų gyvenamasis 
namas Tarybų (dab. Lauryno Stuokos-
Gucevičiaus) aikštėje (4 pav.) bei uni-
versalinė parduotuvė su keturiais butais; 
1958 m. dvylikos butų gyvenamasis namas 
Tarybų aikštėje; 1959 m. aštuonių butų gy-
venamasis namas prie Kupos Gedimino g.; 
1960 m. gastronomas su aštuonių butų 
gyvenamuoju namu, dvylikos butų gyve-
namasis namas Tarybų aikštėje; 1961 m. 
dvylikos butų gyvenamasis namas M. Kali-
nino g.“15 Šie centrinėje miesto dalyje ir 

9 Dagelis A. Visi į gimtojo miesto atstatymą!, Stalino 
keliu, [Kupiškis], 1948, rugs. 29, p. 2.

10 Šalčiūnas B. Daugiau dėmesio statybai Kupiškyje, 
Stalino keliu, 1948, birž. 13, p. 2.

11 Totoris A. Iš Kupiškio gatvių istorijos, Kupiškis: 
kultūra ir istorija, 2008, nr. 6, p. 19–21.

12 Dagelis A. Visi į gimtojo miesto atstatymą!, Stalino 
keliu, 1948, rugs. 29, p. 2.

13 Kupiškio atstatymas – visų reikalas, Stalino keliu, 
1949, rugpj. 9, p. 1. 

14 Totoris A. Iš Kupiškio gatvių istorijos, Kupiškis: 
kultūra ir istorija, 2008, nr. 6, p. 21.

15 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 20–21.
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1 pav. Tvarkoma Kupiškio aikštė  
pirmaisiais pokario metais.  
KEMA, invent. Nr. GEK 1113 F 511

2 pav. Stalino paminklas  
Tarybų aikštėje. Apie 1956 m.  
Iš M. Levickienės asm. archyvo
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3 pav. Moterys aikštės tvarkymo talkoje. 1949 m.  
KEMA, invent. Nr. GEK 3522 F 2772

4 pav. 1956 m. pastatytas aštuonių butų gyvenamasis  
namas L. Stuokos-Gucevičiaus a. 11. 2012 m.  
V. Petrulio nuotr.
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reprezentacinėje aikštėje iškilę vėlyvojo 
stalinizmo stiliaus daugiabučiai žymi 
sovietinės apgyvendinimo sistemos kū-
rimo pradžią. Tiesa, įdomu pažymėti, 
kad nors statiniai suprojektuoti remiantis „socialistinio realizmo“ estetiniais prin-
cipais, statybos buvo baigtos gerokai po Stalino mirties, industrializacijos bumo 
pradžioje. Šį politinės sistemos posūkį puikiai iliustruoja universalinės parduotu-
vės priėmimo aktas, kuriame matome išreikštą pastabą, kad „parduotuvės viduje 
nereikalingi kapiteliai kolonoms, per daug turtingi plafonai ir per daug liustrų“16. Vis 
dėlto visi šie elementai, kaip ir itin puošnūs pagrindinių durų apvadai, išsaugoti 
iki šių dienų (5 pav.). 

Galima daryti prielaidą, kad pirmieji Kupiškio daugiabučiai gyvenamieji 
namai ne tik bandė spręsti miestelio apgyvendinimo problemas, bet ir atliko re-
prezentacinę funkciją. Remiantis 1964 m. pateikta rajono ekonomine charakteristika 
galima preliminariai suskaičiuoti, kad ikiindustriniame laikotarpiu, iki 1961 m., 
Kupiškyje iš viso buvo tik kiek daugiau nei 60 butų. Tuo tarpu apie tai, kad po-
kario metais būsto poreikis buvo gerokai didesnis nei galėjo patenkinti šie naujieji 
objektai, galima spręsti ne tik iš gyventojų skaičiaus augimo ar tiesioginių spaudos 
teiginių apie butų stoką17, bet ir iš tuometėje spaudoje pasirodančių skundų dėl 
butų skyrimo tvarkos. 1946 m. slapyvardžiu pasirašęs autorius rašo: „Kupiškio 
mieste, kaipo naujame apskrities centre bu - 
tų pareikalavimas yra didelis, nes naujai 
atidarytoms įstaigoms ir tarnautojams rei-
kalingi butai. <...> Butus pirmoje eilėje 
gauna tie, kurie pas drg. Lavderį [Kupiš kio 

16 Valstybinės statybos priėmimo aktai, 1956, PAA, 
f. 919, ap. 1, b. 22, l. 4.

17 Berželis D. Penkmečio statyba Kupiškyje, Stalino 
keliu, 1948, kovo 20, p. 1.

      

5 pav. 1956 m. pastatytos universalinės  
parduotuvės interjero fragmentas. 2012 m. 
V. Petrulio nuotr.
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apskrities Komunalinio ūkio skyriaus vedėjas] sugeba 
užsitarnauti malonės. Bet vargas tam, kuris neranda prie-
monių jo palenkti savo pusėn.“18 Tad iki prasidedant 
industrinei daugiabučių statybai, gyvenamojo ploto 
klausimai Kupiškyje kur kas sėkmingiau spręsti statant 
individualius namus: nuo 1945 iki 1963 m. Kupiškio mieste pastatyta apie 200 
gyvenamųjų namų19 (6 pav.). Tai savotiškai tęsė miestelio, kuriame dominuoja 
sodybinio tipo gyvenamieji namai, urbanistinę dvasią, susiformavusią dar iki An-
trojo pasaulinio karo. Tokio pobūdžio statybai skirti sklypai pirmajame Kupiškio 
plane tirščiausiai buvo sukoncentruoti kvartale, apsiribojančiame Dariaus ir Girė-
no, Malūnų ir Maironio gatvėmis20. Čia buvo numatytos tiesios, „atitikusios miesto 
gatvių tinklo ankstesnį pobūdį gatvės“21 (7 pav.).

Kartu su aikštės rekonstrukcija pradėti rengti ir pirmieji urbanistiniai projektai. 
1949 m. Respublikinis projektavimo ir planavimo trestas parengė „Kupiškio miesto 
esamo stovio planą ir svarbesnių statybų išdėstymo kompleksinę schemą 1949–1955 
metams“ (8 pav.). „Jame numatyta tankiai užstatyti teritorijas tarp Kapų ir Vilniaus bei 
tarp Dariaus ir Girėno ir Maironio gatvių, už Kupos įrengti poilsio zoną su stadionu.“22 
Pompastišką, atitinkantį „socialistinio realizmo“ dvasią, su iškilmingais Tarybų 
rūmais planą puikiai nušviečia to meto spauda: „Artimiausiais metais numatoma visai 
pakeisti miesto vaizdą. Ties geležinkelio stotim po keleto metų aikštelės vidury bus gražus 
gėlynas, tiesis platus kaštonais ir kitais 
medžiais apsodintas kelias, vedąs į Kupiškio 
miestą. Miesto viduryje, tarp Gedimino, 
Maironio ir Dariaus ir Girėno, apjuosta 
liepomis, erškėčių ir akacijų krūmais, iš-
vedžiota verkiančių uosių, klevų, kaštonų, 
tujų, uksusinių ir kitų medelių alėjomis su 
suoleliais tarp medžių tęsis miesto aikštė. 
Pasikėlus iš Gedimino gatvės laiptais, ties 
didžiąja centrine alėja – fontanas. Fontano 

18 Šaltinis S. Kada susitvarkys Kupiškio apskrities 
Komunalinio ūkio skyrius, Stalino keliu, 1946, spalio 
2, p. 2.

19 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 20–21.

20 Individualinės statybos generaliniai planai, 1951, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 11, l. 1.

21 Miškin is A. Kupiškio urbanistinės raidos iki 
1960 m. hipotezė, Kultūros paminklai, 1994, nr. 4, 
p. 133.

22 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2012, 
t. 2, p. 235. 

6 pav. Ankstyvojo sovietmečio  
gyvenamieji namai Stoties g.  
KEMA, invent. Nr. GEK 8997  
F 3834
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kairėje paviljonas-bufetas su muzikos estrada, ties kuria 
bus įrengta aikštelė šokiams. Dešinėje, mažesniuose pavil-
jonuose, skirtinguose architektūros formomis, parduodami 
laikraščiai, valgomieji ledai ir įvairūs vasaros gaivinantys 
gėrimai. Aikštės gale, už ąžuolais apsodintos pusiau apvalios 
aikštelės, stiebsis gražūs, stilingi trijų aukštų pastatai – Tarybų Rūmai. Čia bus visos 
apskrities administracinės įstaigos. Aikštę apsupa gatvės su dviejų aukštų pastatais-blokais, 
kurių pirmuose aukštuose įrengtos kooperatinių organizacijų parduotuvės ir universalinės 
krautuvės. Čia pat, prie aikštės, ant Ugniagesių gatvės kampo, bus pastatytas viešbutis, 
kur atvykstantieji gaus patogius kambarius. Iš viešbučio balkono atsidarys gražus miesto 
aikštės vaizdas. Iš aikštės, per Maironio gatvę, matysis maža aikštelė su įrengtu viduryje 
gėlynu, kuri ves prie kultūros namų pastato. Šiame name bus sutelktas visas kultūrinis 
apskrities gyventojų aptarnavimas: įrengta nemaža biblioteka-skaitykla, salė su scena, kur 
vietinės artistų-mėgėjų pajėgos ir jaunimas rengs vakarus. Gedimino gatvė nuves į miesto 
pakraštį prie kelio į Aukštupėnus, kur nuo Kapų gatvės kampo, dešinėje Aukštupėnų kelio 
pusėje, aukšti vartai ves į turgavietę, aptvertą iš visų pusių aklina lentų tvora. Rudens 

7 pav. Kupiškio miesto  
individualios statybos kvartalo  
suplanavimo projektas. 1951 m.  
PAA, f. 919, ap. 1, b. 11
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8 pav. Kupiškio miesto esamos būklės planas ir svarbesnių statybų išdėstymo kompleksinė  
schema 1949–1955 metams. 1949 m. PAA, f. 919, ap. 1, b. 3

9 pav. Kupiškio miesto suplanavimo projektas. 1956 m. PAA, f. 919, ap. 1, b. 23
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metu šioje turgavietėje bus rengiamos mugės ir žemės ūkio parodos. Miesto gatvės bus 
išgrįstos tašytais akmenimis, apsodintos medeliais, su cementiniais šaligatviais. Vakarais 
miestas skęs elektros šviesoje. Visose miesto gatvėse bus įrengti vandens hidrantai, į 
kuriuos vanduo bus tiekiamas iš artezinio šulinio. Mieste veiks gerai įrengta pirtis su 
voniomis, kurioje tilps iki 65 žmonių.“23 Nors šis planavimo dokumentas buvo pa-
tvirtintas Kupiškio rajono vykdomojo komiteto, miesto raida pakrypo kiek kita 
linkme – miestelyje nebuvo pastatyti Tarybų rūmai, kitoje vietoje iškilo mokykla, 
nebuvo išplėtota rekreacinė zona su stadionu ir pan.

Netrukus, 1950 m., Šiaulių tarprajoninio skyriaus gamybinė grupė, rengda-
ma miesto kanalizacijos projektą, pateikė jau kiek kuklesnę ir aktualesnę mies-
to schemą, kurios principiniai sprendimai išliko ir 1956 m. (9 pav.). Tad nors 
ankstyvuose sovietmečio planuose (ypač pirmajame, 1949 m.) išsakyti lūkesčiai 
toli gražu neatitiko realybės, ir iki-
industriniu periodu Kupiškis gerokai 
pasikeitė: atsirado stadionas (10 pav.), 

23 Švaplėnas R. Toks bus Kupiškis, Stalino keliu, 
1949, rugpj. 8, p. 3.

10 pav. Dainų šventė 
[jaunimo festivalis?] 
Kupiškio stadione. 
1957 m.  
KEMA, invent.  
Nr. GEK 1024 
F 424 

11 pav. Kupiškio 
restoranas-valgykla. 
2012 m.  
V. Petrulio nuotr.
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12 pav. Mokyklos vaizdas miestelio  
perspektyvoje. 1965 m.  
KEMA, invent. Nr. GEK 6920

13 pav. Buities tarnybos pastatas  
prieš rekonstrukciją.  
1965 m. P. Sližio nuotr.  
KEMA, invent. Nr. GEK 1109 F 507
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14 pav. Valdinės statybos generalinis planas.  
1961 m. PAA, f. 919, ap. 1, b. 48

15 pav. Kupiškio centrinės dalies vaizdas iš oro.  
1965 m. KEMA, invent. Nr. GEK 6918 F 3294
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buvo įrengtas 20 vietų viešbutis „Kupa“ (kuris 1978 m. rekonstruotas į 46 vietų24), 
pastatyta 30 vietų pirtis (1959 m.), restoranas-valgykla (1959 m., 11 pav.), vidurinė 
mokykla (1960 m., 12 pav.), buitinio aptarnavimo kombinatas (1960 m., 13 pav.)25. 
Šių pastatų išsidėstymą galime matyti 1961 m. „Valdinės statybos generaliniame 
plane“ (14 pav.) ir 1965 m. darytoje nuotraukoje iš oro (15 pav.). 1950 m. prie 
ligoninės buvo pastatyta užtvanka, šalia suformuotas paplūdimys (po kelerių 
metų, neatlaikiusi vandens slėgio, užtvanka nugriuvo)26. Vis dėlto jei vertinsime 
urbanistiniu požiūriu, ikiindustriniu periodu miestelyje neįvyko drastiškų transfor-
macijų. Kaip pastebi A. Mišknis, „nepaisant daugelio apstatymo ir vaizdo pokyčių, iki 
1960 m. mieste išliko XX a. pradžios tūrinė ir erdvinė kompozicija, kurios užuomazga 
susidarė dar XVII a. pradžioje“27.

Industrializacija
Po 1955 m. nutarimo „dėl nesaikingumų pašalinimo“ Sovietų Sąjungoje staty-

bų politika radikaliai pasikeitė, monumentalumą išstūmė paprastumas, tradicinės 
medžiagos (plytos, tinkas, čerpės) užleido vietą surenkamoms konstrukcijoms iš 
gelžbetonio, partijos nutarimai skatino kuo platesnį naujoviškų plastiko ir gumos 
gaminių naudojimą, o architektūros menas palaipsniui tapo utilitaria statyba. Su 
šiomis permainomis sietos viltys apie visuotinį statybų apimties sprogimą, po kurio 
turėjo būti suteiktas būstas kiekvienai šeimai, o visoje šalies teritorijoje tolygiai 
teikiamos buities ir socialinės paslaugos. Industrializacijos procesai taip pat itin 
glaudžiai siejosi su „kaimo ir miesto suartėjimo“ ideologija: „Pagal komunizmo su-
kūrimo programą, kaimas ir miestas turėjo suartėti. Darbininkai ir valstiečiai, supanašėjus 
darbo ir buities sąlygoms, turėjo susilieti į vieną klasę, palikus vien valstybinę gamybos 
priemonių nuosavybės formą.“28 Komunistų partijai užsimojus iš esmės perstatyti 
kaimą, „kolūkius paversti sustambintomis miestų tipų gyvenvietėmis“29 ir „suformuo-
ti kaimo vietovių darbininkams tokią aplinką, kuri sudarytų palankias sąlygas auklėti 
aukštus pilietinius jausmus, gerą skonį ir 
turtingą vidinę kultūrą“30, naujojo kaimo 
statybos uždaviniai netruko tapti vienu 
svarbiausių urbanistinių klausimų. Visų 
pirma tai reiškė vienkiemių naikinimo 
vajų, nes pastarieji esą „trukdo darbo 
organizavimą, pažeidžia brigados viduje 
ryšį, mažina darbo našumą“31.

Kupiškio mieste ir rajone šios 
tendencijos visų pirma atriedėjo kaip 
suintensyvėjęs vadinamosios pakopinės 
aptarnavimo sistemos kūrimas bei siekis iš 
esmės pakeisti apgyvendinimo sąlygas, 
didžiąją dalį gyventojų sukeliant į indus-
trinės statybos daugiabučius mieste ir 
industrializuotose gyvenvietėse. Pirmieji 
industrinės gyvenamosios architektūros 
pavyzdžiai Kupiškį pasiekė ne kom-

24 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1978, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 161, l. 3.

25 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 20–21.

26 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2012, 
t. 2, p. 154.

27 Miškin is A. Kupiškio urbanistinės raidos iki 
1960 m. hipotezė, Kultūros paminklai, 1994, nr. 4, 
p. 134. 

28 Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija, Vilnius, 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras, 
2005, p. 503. 

29 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 12.

30 Постановление пленума правления Союза ар
хитекторов СССР «Роль архитекторов в решении 
переустройства сельских населенных мест» 10–12 
октября 1968 г., Lietuvos architektų sąjungos susi-
rašinėjimas su TSRS architektų sąjunga kūrybiniais 
ir organizaciniais klausimais, 1968, LLMA, f. 87, 
ap. 1, b. 434, l. 91.

31 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 12.
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pleksais, bet pavienėmis statybomis: 
1962 m. iškilo pirmasis „standartinis aš-
tuonių butų namas“32, 1964 m. išskirtinio 
užsakovo – LKP CK reikalų valdybos 
8 butų gyvenamasis namas tuometė-
je Šeinausko g. 45 (dab. Vytauto)33, 
1964–1965 m. buvo pastatyta daug 8 
butų gyvenamųjų namų Kosmonautų g. 
(dab. Vilniaus)34. Pavieniai daugiabučiai 
kilo ir vėliau. Paminėtini tokie objektai 
kaip Kupos krantinėje 1968 m. pasta-
tytas 24 butų gyvenamasis namas su 
parduotuve ir vaistine35 (16 pav.), šalia 
iškilęs 55 butų gyvenamasis36 ir tuo -
metis kupiškėnų pasididžiavimas – 
1969 m. kooperatyvo „Kupa“ raudo-
nų plytų 4 aukštų, 20 butų pirmasis 
kooperatinis namas Šeinausko g. 2537. 
Pastarasis buvo suvokiamas kaip itin 
pažangus, miestietiškas projektas. Ko-
kybės atžvilgiu bendrame kontekste iš-
siskyrė dar vienas LKP CK gyvenama - 
sis namas – 1970 m. iškilęs 10 butų 
Šeinausko g. 36, kurį priimant eksploa-
tuoti komisija už statybų kokybę  įvertino „labai gerai“38. Tai buvo itin reta išimtis.

Tuo pat metu neatsiliko industrializacijos procesai rajone. Užsimojus iš 
esmės optimizuoti kaimo gyvenviečių tinklą, pradėti rajoninio planavimo darbai 
išskiriant perspektyvias ir neperspektyvias gyvenvietes: „Kupiškio rajono vyk-
domasis komitetas 1962 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 250 „Dėl gyvenamų namų 
statybos Kupiškio rajono kolūkiuose“ nustatė gyvenvietes, kuriose turi būti koncentruo-
jama kultūrinė-buitinė ir kolūkiečių gyvenamųjų namų statyba.“39 Taip visą rajoną 
buvo bandoma perstruktūruoti į tam 
tikrą sisteminį tinklą, kurio centre būtų 
Kupiškis su aplinkui išsibarsčiusiomis 
gyvenvietėmis, sudarančiomis nuose-
klų rajoninį audinį. Tokia sistema, kuri 
neretai buvo diegiama neatsižvelgiant 
į istorinį palikimą bei gamtinę situ-
aciją, buvo tipiškas industrializuotos 
rajoninės plėtros rezultatas. Ko gero, 
būtent po šių procesų „1959–1985 m. 
rajone išnyko 67 gyvenvietės“40. Tuo tar-
pu perspektyvios, pagal architektų pla-
nus suplanuotos „centrinės (Svidenių, 
Alizavos, Antašavos (17 pav.) ir kt.) ar 

16 pav. Pirmasis penkiaaukštis gyvenamasis  
namas su vaistine Gedimino g., Kupos  
dešiniajame krante. KEMA, invent.  
Nr. GEK 8357 2 F 3427

32 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 20.

33 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1964, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 65, l. 5.

34 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1965, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 72, l. 3, 4, 5.

35 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1968, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 87, l. 5. 

36 Ridikas V. Kad gražesnis būtų mūsų miestas, 
Komunizmo keliu, 1968, vas. 3, p. 2.

37 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1969, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 93, l. 2. 

38 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1970, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 100, l. 5.

39 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 13.

40 Kupiškis istorijos vingiuose (rankraštis), Kupiškio 
rajoninė biblioteka, 1985 [?], p. 22. 
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pagalbinės (Ožkinių ir kt.) gyvenvietės buvo užstatytos daugiausia tipiniais ar šiek tiek 
individualizuotais 1–2 aukštų vienbučiais ar keliabučiais namais, ūkiniais ir administra-
ciniais pastatais (kultūros namais, kolūkių administracijos patalpomis, mokyklomis, vaikų 
darželiais, kartais ryšių skyriais, ambulatorijomis)“41, taip siekiant kaimo vietovėse 
sukurti gyvenimo (18 pav.) ir buitinio aptarnavimo sąlygas, panašias į miesto.

Ryškiausias industrinių statybų ženklas – kompleksinis daugiabučių gy-
venamųjų namų projektavimas kvar-
talais, bylojantis apie visiškai naujo 
lygio urbanizaciją, Kupiškį pasiekė tik 

17 pav. Antašavos 
centrinės gyvenvietės 
projektas  
(archit. Matulionienė).  
1970 m. KTU ASIA 
brėžinių fondas

41 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2006, 
t. 1, p. 81. 

18 pav. Daugiabučiai gyvenamieji namai Subačiuje. 1964 m.  
KEMA, invent. Nr. GEK 8876 F 3804
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septintojo dešimtmečio pabaigoje. Vienas esminių šio reiškinio 
postūmių – 1968 m. pradžioje „atiduoti eksploatacijon Kupiškio 
kanalizacijos valymo įrenginiai“42 (1964 m. tik 6 pastatai turėjo 
„žinybinį vandentiekį ir kanalizaciją bei šildymą“43). Netrukus po 
to, apie 1970-uosius, kairiajame Kupos krante pradėta plataus 
užmojo naujo gyvenamojo kvartalo statyba (19 pav.). Kaip 
rašoma to meto spaudoje, čia buvo numatyta pastatyti 20 tūkst. kvadratinių metrų 
gyvenamojo ploto ir planuota, kad gyvens maždaug 2 tūkst. gyventojų. Kartu su 
rajonu buvo statomas ir miesto vandentiekis bei rajono katilinės pirmoji eilė44. Tad 
galima teigti, kad būtent kompleksinis inžinerinės infrastruktūros kūrimas, sudaręs 
galimybę statyti ištisus namų kvartalus bei aprūpinti juos buitiniais patogumais, 
Kupiškyje galutinai įtvirtino industrinį modernizmą.

Nors industrializacijos periodas pirmiausia sietinas su intensyviu pramonės 
augimu, masine gyvenamųjų namų statyba bei buitinio ir socialinio aptarnavimo 
įstaigų steigimu, nemažai dėmesio buvo skiriama ir miesto aplinkai, susirūpinta 
želdynais, 1963 m. pradėtos asfaltuoti miesto gatvės45. Kaip rašoma vykdomojo 
komiteto ataskaitoje apie atliktus darbus: „Išasfaltuoti, sutvarkyti centrinės sviesto 
gamyklos, rajkoopsąjungos, tarpkolūkinės 
statybos organizacijos, restorano kiemai. 
Įrengtas skveras prie poliklinikos, sutvarkyta 
geležinkelio stoties aikštė. Miesto skveruose 
ir gatvėse pasodinta bei atsodinta 650 vie-
netų medelių, pustrečio tūkstančio krūmų, 
naujai padaryti bei atnaujinti devyni sten-

42 Ridikas V. Kad gražesnis būtų mūsų miestas, 
Komunizmo keliu, [Kupiškis], 1968, vas. 3, p. 2.

43 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 19.

44 Kupiškis augs ir gražės, Komunizmo keliu, 1970, 
gruodžio 5, p. 2.

45 Totoris A. Iš Kupiškio gatvių istorijos, Kupiškis: 
kultūra ir istorija, 2008, nr. 6, p. 22.

19 pav. Kupiškis iš 
oro (kairėje matyti 
Kupos kvartalas). 
Juozo Kraujūno  
nuotr. KVBA
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dai. Gatvėse, gazonuose ir skveruose pasodinta beveik 50 tūkstančių gėlių.“46 Po kelerių 
metų miesto apželdinimas dar suintensyvėjo: „Kupiškis, gi tegu ir nedidelis miestas, 
vasarą yra gražus savo gazonais ir gėlynais, kurie šiais metais taip pat bus kruopščiai 
prižiūrimi. Gazonų žolės jau nebereikės šienauti dalgiais. Yra gauta speciali mašina. Gėlių 
daigai bus sodinami iš oranžerijos. Senoji šiuo metu remontuojama, o šalimais statoma kita. 
Naujosios oranžerijos plotas 220 kv. metrų, tad už senąją šiek tiek didesnė“ (20 pav.)47.

Sparčiai augantis miestelis kartu transformavo ir vieną svarbiausių Kupiškio 
miesto urbanistinių ypatybių – santykį su upe. Kupos krante kylantys objektai 
sudarė sąlygas efektyviau išnaudoti upę miesto poreikiams. Tai stengtasi pabrėžti 
ir to meto spaudoje: „Jeigu anksčiau Kupos krantai buvo ištisai užstatyti ūkiniais pas-
tatais ir išvietėmis (21 pav.), tai dabar prasideda paradinis Kupos upės dešiniojo kranto 
užstatymas.“48 1977 m. per Kupą buvo pastatytas gelžbetoninis pėsčiųjų tiltas49. 
Vėlesnėse statybose upė taip pat išliko savotiška simboline skersine, miestelio 
urbanistine ašimi (šį vaidmenį sustiprino 1983 m. iškilę kultūros namai (22 pav.). 
Tad iš esmės statybų industrializavimo procesai pradėjo kurti dar vieną sovietinio 
Kupiškio architektūrinį veidą – tipiško, nedidelio Lietuvos rajoninio centro. Taip 
jis buvo pristatomas netgi sąjunginėje spaudoje. Antai Sovietų Sąjungos oficioze 
„Pravdoje“ buvo rašoma: „Kupiškis – nedidelis Lietuvos miestelis su 5 t. gyventojų. 
Žalumynuose skendinčios jo gatvės padengtos asfaltu, čia yra etnografinis muziejus, 
universalinė parduotuvė, viešbutis, restoranas, kino teatras ir visa kita, ką privalo turėti 
mūsų dienomis rajono centras.“50

Tiesa, žvelgiant iš šios dienos po-
zicijų, po planinės ekonomikos vystytos 
urbanistinės Lietuvos miestų ir mies-
telių transformacijos vertinamos gana 
kritiškai. Neminint brutalaus istorinio 
palikimo naikinimo atvejų, svariausi 
priekaištai sovietinei sistemai išsakomi 
dėl projektų nuobodumo ir nekontekstu-
alumo. Neigiamą įtaką miestelių archi-

20 pav. Naujoji 
Kupiškio komunalinių 
įmonių kombinato 
oranžerija. 1972 m. 
A. Tumėno nuotr. 
LCVA fotodokumentų 
skyrius

46 Kupiškio rajono darbo žmonių laimėjimai, sutinkant 
Tarybų valdžios 50-tąsias metines, Kupiškis, 1967, 
p. 3.

47 Laukys R. Šios vasaros miestas, Komunizmo keliu, 
1969, kovo 27, p. 2.

48 Šilinis A. Statybininkai ir Kupiškis, Komunizmo 
keliu, 1967, rugpj. 12, p. 2. 

49 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1977, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 153, l. 19.

50 Kapustinas M., Rudzinskas A. Kuo garsėja Ku-
piškis, Komunizmo keliu, 1970, gruodžio 8, p. 2–3.
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21 pav. Kupiškis žvelgiant nuo Kupos  
(priekyje pirtis, toliau – kepykla). 1965 m.  
KEMA, invent. Nr. GEK 2933 F 184

22 pav. Kupiškio kultūros namai iš oro.  
J. Kraujūno nuotr. KVBA
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tektūrai dažnais atvejais darė stambūs, tipinės, neišraiškingos, regionui nepritaikytos 
architektūros statiniai, urbanistiškai neargumentuotas pramonės įmonių išdėstymas, 
primygtinis, planinis menkai reikalingų visuomeninių įstaigų kūrimas mažuosiuose 
miesteliuose, nesugebėjimas išnaudoti gamtinės situacijos teikiamų privalumų. Visos 
šios bėdos neabejotinai lydėjo ir Kupiškį. Kaip ir visoje Lietuvoje, daugiabučiai 
suteikė gyvenamojo ploto, tačiau tuo pat metu pasmerkė miestą suvienodėjimui, 
drastiškam urbanistinio kodo performavimui. Netgi paskutinį sovietmečio dešim-
tmetį buvo pripažinta, kad „daug rūpesčių kelia nauji kvartalai. Generaliniame plane 
jie paprastai gražūs, tačiau dėl nuolatinių korektūrų realybėje labai pakinta. Taip išauga 
kvartale griozdiški stambiaplokščiai namai, visai netinkantys mažam miestui“51.

Paminėtina ir tai, kad įsibėgėjus statyboms ir lenktyniaujant dėl naudingojo 
ploto kvadratinių metrų, buvo primiršta ne tik statybų kokybė, bet ir vėlesnė 
statinių priežiūra. Žinių apie šiuos procesus galime aptikti to meto spaudoje: „Jau 
pirmosios įkurtuvių dienos ne vieną nuvylė. Virtuvės spintose padarytos lentynos netiko – 
jos  buvo per ilgos – trūko orlaidėse rankenų, neužsidarė kambarių durys ir kt.  <...> 
O kiek dar iki šiol gyventojai vargsta dėl to, kad nėra karšto vandens (kartais ir šaltas 
prapuola), daug nesklandumų dėl centrinio šildymo. <...> Tenka pastebėti komunalinių 
namų laiptinėse išmuštus durų, langų stiklus. Bėgdamas prakiurusiais nuo stogų nute-
kamaisiais vamzdžiais vanduo griaužia rajoninių kultūros namų, Gedimino gatvės namo 
Nr. 17 ir kitų pastatų sienas.“52 Brandžiuoju sovietmečiu suklestėjo ir paprasčiausias 
apsileidimas. Antai, nepaisant oficialiai pabrėžiamo progreso, tuose pačiuose rajo-
ninio laikraščio puslapiuose galime rasti liudijimų, kad miestelio gatvės tvarkytos 
toli gražu ne idealiai: „Šiukšlės, atliekos vežamos kur pakliūna, visiškai negalvojant 
apie miesto tvarkingumą, o ir sanitarinę būklę. Taip atsirado šiukšlynai prie kapinių, 
Kupos pakrantėse <...>. Nepuošia miesto 
ir tvoros. Senos, medinės, pasitaiko net 
spygliuotų. Seniai jos prašosi pakeičiamos 
gyvatvorėmis M. Gorkio [dab. P. Matu-
lionio], P. Pajarsko [dab. Vilniaus g. 
dalis, esanti į vakarus nuo sankryžos 
su Gedimino g.53] ir kai kuriose kitose 
gatvėse.“54 (23 pav.)

51 Graužinis A. Kūrėjas ar administratorius? Idealus 
santykis tarp pirmojo ir antrojo, Statyba ir architek-
tūra, 1984, nr. 10, p. 6. 

52 Komunalinis butas, Komunizmo keliu, 1975, gruodžio 
13, p. 1.

53 Totoris A. Iš Kupiškio gatvių istorijos, Kupiškis: 
kultūra ir istorija, 2008, nr. 6, p. 21.

54 Braknytė L. Už gražų miestą, Komunizmo keliu, 
1972, geg. 20, p. 2. 

23 pav. Vytauto g.  
Apie 1968 m. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 8357 3 F 
3428
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Vėlyvasis laikotarpis
Septintajame–aštuntajame dešimtmetyje Kupiškyje buvo gana sparčiai kuriama 

miesto inžinerinė infrastruktūra, daugėjo gyvenamojo ploto, plėtojosi pramonė, 
tolydžio augo gyventojų skaičius. Tiesa, nepaisant to, kad demografinė situacija 
sovietinėje Lietuvoje buvo gana stabili, Kupiškio rajone devintajame dešimtmetyje 
buvo apčiuopiama tam tikrų stagnacijos ženklų. Svarstant tolesnes miesto urbanis-
tinės raidos perspektyvas teko pripažinti, kad „Kupiškio negalima priskirti dinamiškai 
besivystančių respublikos miestų grupei. Rajone pernai gimė 180, o mirė 290 žmonių. 
Kiekvienais metais iš rajono į didesnius miestus išvyksta apie 500“55. Pačiame Kupiškio 
mieste situacija buvo kiek geresnė. Net ir vėlyvojo sovietmečio laikotarpiu čia 
pastebėtas nedidelis augimas. Dar 1973 m. Lietuvos TSR valstybinė plano komisi-
ja, rengdama ilgalaikį perspektyvinį plano projektą, buvo numačiusi, kad miesto 
gyventojų skaičius nuo 6,8 tūkst. 1976 m. turi išaugti iki 8 tūkst. 1991 m.56 Reikia 
pasakyti, kad apskaičiuota buvo gana tiksliai, 1989 m. surašymo duomenimis, čia 
gyveno 8 786 žmonės. Taigi industrializacijos laikotarpiu buvo suformuotos nors 
ir silpnos, tačiau palaipsniui nežymiai stiprėjančios urbanizacijos apraiškos, kurios 
skatino tolesnę fizinę miestelio plėtrą.

Tačiau tuo pat metu tipizuotos, industrinės statybos paliko ir gana daug 
neišspręstų problemų. Devintojo dešimtmečio pradžioje pradėjęs darbą naujasis 
miesto architektas Algirdas Graužinis (pakeitęs Alfonsą Šilinį) manė, kad „miestas 
neturi aiškiai išreikštos struktūros, kaimo gyvenvietės silpnai suformuotos ir praktiškai 
netvarkytos“. Ne ką geriau vertino ir bendrą miestelio vaizdą: „Blogai su mažosio-
mis architektūros formomis, reklama, dizaino elementais, dekoratyviniu taikomuoju menu. 
Dailės kombinatai neskuba imtis užsakymų, vietinių pajėgumų nepakanka, o pasikliauti 
„pravažiuojančiais“ dailininkais ne visada galima. Bepigu Panevėžiui, Šiauliams, kur net 
atskiros gamyklos turi savo estetikos biurus!“57 Šią situaciją bent iš dalies turėjo pakeisti 
1981 m. naujasis generalinis planas (vyriausiasis projekto architektas J. Vaškevičius, 
autorius – architektas V. Bugailiškis), su kuriuo galime sąlyginai sieti vėlyvąjį 
sovietmečio etapą Kupiškyje. Kaip pastebi architektas Algimantas Mačiulis, šiuo 
planu buvo „siekiama labiau išsaugoti per ilgą laiką susiklosčiusią planinę, o ne erdvinę 
miesto struktūrą. Mažaaukštį miestą ima supti daugiaaukščių gyvenamųjų namų kvartalai, 
kurie iš pagrindų keičia Kupiškio architektūrinį mastelį ir miesto siluetą“58.

Taigi, nepaisant to, kad specialistai gana aiškiai suvokė, jog viena esminių 
miestelio architektūrinės-urbanistinės raidos problemų – pamažu nykstantis istoriškai 
susiformavęs vietos charakteris, vėlyvasis laikotarpis iš esmės tęsė industrializacijos 
metais pasirinktą strategiją miestą vystyti statant daugiabučių kvartalus ir pamažu 
intensyvinant centrinės dalies užstaty-
mą. 1980 m. buvo pradėtas statyti dar 
vienas – Žemiečių (vėliau Kraštiečių) 
mikrorajonas59 (24 pav.). Iki 1984 m. čia 
buvo pastatyti 9 daugiabučiai namai, 
nutiestos naujos Kraštiečių, Žemiečių ir 
Statybininkų gatvės60. Tenka pasakyti, 
kad, lyginant su pirmuoju Kupos dau-
giabučių kvartalu, naujasis mikrorajonas 

55 Mačiulis A. Mažo miesto didelės problemos, Li-
teratūra ir menas, 1983, bal. 9, p. 2.

56 Ūkio vystymo ir socialinės kultūrinės statybos ilga-
laikio perspektyvinio plano projektas (1976–1991), 
1973, PAA, f. 714, ap. 1, b. 98, p. 1.

57 Straipsnio autoriaus rankraštis.
58 Ten pat.
59 Totoris A. Iš Kupiškio gatvių istorijos, Kupiškis: 
kultūra ir istorija, 2008, nr. 6, p. 22–23.

60 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2012, 
t. 2, p. 236.
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25 pav. Gyvenamojo mikrorajono šalia Žemaitės, Vytauto ir Jaunimo g. 
projektas. 1979 m. KTU ASIA brėžinių fondas 

24 pav. Kraštiečių 
kvartalas.  
J. Kraujūno nuotr. 
KVBA
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26 pav. Kupiškis iš oro (pirmame plane – Račiupėnų fragmentas). 
J. Kraujūno nuotr. KVBA
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nepasižymėjo bent kiek išskirtinesne architektūrine kokybe. 1979 m. Miestų statybos 
projektavimo instituto Panevėžio skyriuje buvo parengtas dar vieno gyvenamojo 
kvartalo, ribojamo dab. Žemaitės, Gedimino ir Jaunimo gatvių, projektas (vyriausiasis 
projekto architektas V. Skokauskas, autorius – architektas J. Skublickas, 25 pav.). 
Tačiau jis nebuvo įgyvendintas. Tik vėlyvuoju sovietmečiu netolimoje teritorijoje, 
kitapus Jaunimo g., pradėtas formuoti Račiupėnų kvartalas. Įdomu, kad panašaus 
pobūdžio daugiaaukštės statybos neišvengė net ir mažosios rajono gyvenvietės, pa-
vyzdžiui, Noriūnai (tiesa, pastarieji vėlyvuoju sovietmečiu neretai minėti kaip viena 
„geriausiai statomų kaimo gyvenviečių, su savitu užstatymo braižu“61).

Nors apie atskirus kartotinius daugiabučių projektus, pasižyminčius savitu 
re gioniniu charakteriu, imta galvoti dar aštuntojo dešimtmečio pradžioje, šie spren-
dimai pirmiausia pasiekė Lietuvos pajūrį ir kitas kurortines vietoves. O Kupiškis 
neturėjo išskirtinio statuso, tad čia nesivarginta ieškoti kokių nors unikalesnių, galbūt 
labiau prie miesto dvasios ir krašto tradicijų derančių sprendinių. Apie Kupiškio ti - 
piškumą byloja gana įdomus atvejis 1983 m., atkreipęs platesnės architektūrinės vi - 
suomenės dėmesį į miestą. „LTSR architektų sąjungos teorijos ir kritikos kūrybinė komi-
sija, kuriai talkininkavo miestų planavimo, kaimų architektūros ir aplinkos estetikos komi-
sijos, surengė išvažiuojamąjį valdybos posėdį. Vilniaus ir Kauno architektų grupė nuvyko į  
Kupiškį, kad, remdamasi šio rajono pavyzdžiu, aptartų kaimo architektūros perspektyvą, ne-
didelių respublikos miestų urbanistines problemas, aplinkos gerinimo klausimus“62, – rašoma 
„Literatūroje ir mene“. Taigi galima teigti, kad Kupiškis buvo suvokiamas kaip itin  
būdingas sovietinės mažesnių miestelių raidos pavyzdys, puikiai atspindintis visą in - 
dustriniu laikotarpiu susiformavusią mažųjų miestų urbanistinę problematiką. Situaciją 
bandyta spręsti formuojant paskutinį daugiabučių kvartalą – Račiupėnus (26 pav.), 
kurie statyti remiantis „Miestų statybos projektavimo instituto kuriama serija mažiems 
miestams“63. Tačiau ir čia matome tik kiek išraiškingesnius, čerpėmis dekoruotus sto-
gus, kurie vargu ar tapo pakankama priemone sukurti išskirtinę urbanistinę kokybę.

Vis dėlto vėlyvuoju sovietmečiu pastebima ir tam tikrų pozityvių transfor-
macijų. Viena tokių – miestelio centrinės dalies sutvarkymas: „Dabar iš pagrindų 
tvarkoma centrinė Kupiškio aikštė. Buvusios turgavietės vietoje įrengiamas naujas skveras 
(projekto autorius M. Milinavičius).“64 Įvairių administracinių miesto ir rajono kontorų, 
prekybos ir maitinimo įstaigų apsuptoje aikštėje įrengtas fontanas ir A. Zokaičio 
skulptūra „Priesaika“ (27 pav.). Įdomu, kad tvarkant aikštę jau aktyviai svarsty-
tos ir paveldosaugos problemos. Šiame kontekste minėtinas įdomus A. Mačiulio 
retorinis siūlymas ieškoti laisvų šiuolaikinių istorinio palikimo interpretacijų: 
„Anksčiau turgavietės aikštės viduryje stovėjo prekybos pastatai, ir aikštės vidaus erdvės 
buvo proporcingos miestelio dydžiui. Tie 
prekybos namai nėra išlikę (gal vertėjo at - 
statyti naujus?), ir aikštė atrodo gana di-
delė.“65 Tačiau centrinėje miesto dalyje 
būta ir kur kas rimtesnių paveldosaugos 
nesėkmių, tokių kaip Santuokų rūmų 
statyba (28 pav.). Palikus dalį (iš šiaurės 
pusės) Kenigšteterių vaistinės sienos, tą 
statinį bandyta vadinti rekonstrukcija. 

61 Ketvirtinės, pusmetinės, metinė ataskaitos, 1981, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 184, l. 11. 

62 Mačiul is A. Mažo miesto didelės problemos, 
Literatūra ir menas, 1983, bal. 9, p. 2.

63 Graužinis A. Kūrėjas ar administratorius? Idealus 
santykis tarp pirmojo ir antrojo, Statyba ir architek-
tūra, 1984, nr. 10, p. 6.

64 Mačiul is A. Mažo miesto didelės problemos, 
Literatūra ir menas, 1983, bal. 9, p. 2.

65 Ten pat.
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Šalia gyvenamosios architektūros paskutinį dešimtmetį ir epochų sandūroje 
toliau buvo statomi įvairios paskirties miestui reikalingi visuomeniniai pastatai: 
1987 m. iškilo tuometės milicijos pastatas66, „senojo pašto vietoje pastatyti nau-
ji ryšių mazgo rūmai“67, 1991 m. buvo baigta Kupiškio poliklinika – vėlyvajam 
sovietmečiui būdingas raudonų plytų 
pastatas. Vienas paskutinių sovietmečio 
ženklų mieste – ekstravagantiškų post - 
modernistinių formų buvęs TSRS agro-
pramoninio banko Kupiškio filialas68 
(29 pav.). Visi šie objektai tankino mies - 

27 pav. Kupiškio 
aikštė po  
rekonstrukcijos. 
J. Kraujūno nuotr. 
KVBA

28 pav. Santuokų rūmai Kupiškio miesto aikštės vakarinės dalies kampe su 
J. Janonio/Maironio gatve (neišlikę). 1999 m. Eugenijos Urbonienės nuotr.

66 1987 m. darbo ataskaita, PAA, f. 919, ap. 1, b. 259, 
l. 1.

67 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2012, 
t. 2, p. 593. 

68 1989 m. darbo ataskaita, PAA, f. 919, ap. 1, b. 275, 
l. 2.
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telio urbanistinį audinį ir toliau kūrė sovietiniam laikotarpiui būdingą miesto 
vaizdą. Nors vėlyvojo laikotarpio architektūriniai sprendimai neabejotinai buvo 
įdomesni, tuo pat metu formomis ir medžiagomis akivaizdžiai bylojo apie ribotas 
to laiko ekonomines ir konstrukcines galimybes. Įdomu paminėti, kad naujieji 
miestelio objektai vėlyvuoju sovietmečiu kilo bendradarbiaujant su studentais. Kaip 
rašė vyriausiasis Kupiškio architektas A. Graužinis, „kiekvienas darbas prasideda 
nuo idėjos. Nemažai jų pažeria studentai. Jau daugelį metų sėkmingai bendradarbiaujame 
su Vilniaus inžinerinio statybos instituto [dab. VGTU] Architektūros katedra, gavome 
nemažai vertingų pasiūlymų. Vienas jų – Kupiškio prekybos centras su Kupos krantine 
dabartiniu metu jau projektuojamas. Įgyvendinus šią idėją, mūsų miestas turės savitą 
prekybos centrą su pėsčiųjų ir vaikų žaidimų zonomis“69.

Pakopinė aptarnavimo sistema 
Vienas ryškiausių pokyčių, sietinų su sovietmečio modernizmu, – vadinamoji 

pakopinė aptarnavimo sistema. Toks moderniosios urbanizacijos principas grįstas ra-
jonų ir mikrorajonų tinklu, kai „gyvenamajame rajone, kuris jungia kelis mikrorajonus, 
turi būti buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas, sporto salė, kino teatras, poliklinika, 
universalinė parduotuvė [buvo] kuriamas anglų pavyzdžiu“.70 Panašiu principu vystytas 
ir bendras respublikos teritorijos užstatymas. Jau 1960-aisiais buvo numatyta, kad 
kiekvienam respublikos kolūkiui bus projektuojama viena centrinė ir pagalbinės 
gyvenvietės. Centrinėje gyvenvietėje bus kolūkio valdyba, susirinkimų salė, kartu 
ir klubas, biblioteka, kepykla, pirtis, mokykla, medicinos punktas, paštas. Pagal-
binėse gyvenvietėse – pirtis, sezoninis vaikų darželis ir lopšelis, mokykla, jeigu 
iki centrinės gyvenvietės daugiau kaip 
pustrečio kilometro71.

1962–1964 m. pakopinio aptarna-
vimo koncepcija išvystyta į „perspekty-
vinę rajoninio planavimo schemą“, kurioje 
„buvo numatytas tolygus miestų tinklo 
plėtojimas, suteikiant prioritetą mažiems 

69 Graužinis A. Kūrėjas ar administratorius? Idealus 
santykis tarp pirmojo ir antrojo, Statyba ir architek-
tūra, 1984, nr. 10, p. 6. 

70 Namai, į kuriuos pareiname, Literatūra ir menas, 
1983, spalio 18, p. 3. 

71 Budrys R. Auga mūrinė Lietuva, Švyturys, 1960, 
nr. 5, p. 13.

29 pav. Buvęs TSRS 
agropramoninio  
banko Kupiškio  
filialas. 2012 m. 
V. Petrulio nuotr.
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ir vidutinio dydžio miestams, stabdant Vilniaus ir Kauno augimą <...>, kartu suteiktas 
impulsas ugdyti aštuonis regionų centrus (Alytų, Jurbarką, Klaipėdą, Marijampolę, Panevėžį, 
Plungę, Šiaulius, Uteną). Susidarė galimybės formuoti racionalų, dispersišką gamybinių 
jėgų, gyventojų ir aptarnavimo potencialo išdėstymą krašte. Nauja ir toliau vystoma 
tradicinė pramonė tuose miestuose telkė darbo jėgą iš aplinkinių rajonų, o specialistus 
jai rengė Lietuvos aukštosios mokyklos. Taip buvo labai apgalvotai pristabdyta šių abiejų 
rūšių (o ypač antrosios) darbuotojų masinė migracija iš Rytų“72. Nors Kupiškis nebuvo 
priskirtas prie svarbiausių ir sparčiausiai vystytinų Lietuvos urbanizavimo centrų, 
šie procesai taip pat veikė tiek miesto, tiek ir rajono socialinės infrastruktūros 
raidą. Intensyviausi pakopinės aptarnavimo sistemos kūrimo procesai pastebimi 
iki aštuntojo dešimtmečio, kai susiformuoja respublikos miestų, gyvenviečių ir 
aptarnavimo įstaigų tinklas. 

Prekyba ir buitinis aptarnavimas
Prekyba, kaip viena esminių viešojo gyvenimo formų, Kupiškyje pradeda-

ma rūpintis iš karto po karo. 1950 m. Kupiškyje jau veikė 9 parduotuvės ir 2 
užkandinės73. Tiesa, kaip ir visi kiti procesai, parduotuvių kūrimas pirmajame 
penkmetyje buvo vangus. Antai 1950 m. Kupiškio apskrities prekybos skyriaus 
vedėjas su nepasitenkinimu rašo, kad trys tuomet veikusios krautuvės Kupiškio 
mieste „susispietusios į vieną vietą.  <...> Tuo tarpu apie kilometrą toliau nuo centro – 
Zuntėje ir prie stoties krautuvių nėra. Mišrių prekių parduotuvės taip pat susispietusios, 
nepersiorganizuodamos pagal specializacijos planą. Valsčių kooperatyvuose sudaryti aktai 
selmagams įsteigti, viskas apiforminta, tačiau praktiškai viskas dar neaišku, nepravestas 
aiškinamasis darbas, iki šiol valsčių vadovybės nežino, kas tai yra selmagas, neturi iš 
rajkoopsąjungos prisiųstų nustatyto prekių asortimento, kuris keletą kartų prašoka valsčių 
kooperatyvų asortimento sąrašą. <...> Atidarant prekybos taškus, ypatingai stoties bufetus 
(Skapiškyje) ir turgų kioskus, jaučiamas nepasiruošimas prekybai. Prekės neiškeliamos aki-
vaizdoje, indai neišvalyti ir kt. <...> Mūsų apskrityje dažnai vis dar pasireiškia pirmojo 
reikalingumo prekių trūkumas, kaip, pvz., degtukų, alaus ir kt.“74 Pirmąjį dešimtmetį 
daugelis parduotuvių ir aptarnavimo įstaigų buvo įsikūrusios ne specialiai tam 
statytose patalpose, bet panaudojant senus pastatus (30 pav.). Pirmasis stambus 
prekybos paskirties objektas buvo 1956 m. iškilusi universalinė parduotuvė (5 pav.). 

Esminis šuolis prekyboje ir vadinamajame „buitiniame aptarnavime“ sietas 
su pakopinės sistemos diegimu, kai prekybos ir paslaugų teikimo taškus steng-
tasi specializuoti bei tolygiai paskleisti tiek miesto teritorijoje, tiek rajone: „Nauji 
punktai ir įmonės kuriami pagal vieningą respublikos buities tarnybos išdėstymo schemą. 
Ji numato keturių pakopų grandis: ūkio centrinėje gyvenvietėje, didesniame miestelyje, 
rajono centre ir regiono centre. Jos skiriasi ne tik veiklos mastu, bet ir savo paskirtimi. 
Jeigu pagrindinis žemutinių grandžių už-
davinys – teikti nesudėtingas paslaugas 
vietoje bei priimti užsakymus, tai aukš-
tesniosios bus labiau gamybinio pobūdžio. 
Jos savo žinioje turės stambias įmones.“75 
Kupiškio miestas buvo centrinis punk-
tas, kuriame telkėsi didžiausios rajo-

72 Vanagas J. Vilniaus ir Kauno dvimiestis: idėja, sam-
prata, vizija, Vilnius, Technika, 2006, p. 41. 

73 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2012, 
t. 2, p. 235.

74 Pavilionis A. Stiprinti apskrities prekybos tinklo 
darbą, Stalino keliu, 1950, bal. 15, p. 2.

75 Vaintraubas S.  Buities tarnyba: kaime kaip ir 
mieste, Komunizmo keliu, 1975, spalio 7, p. 4.
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no įstaigos, o svarbiausias buitinio aptarnavimo sistemos akcentas buvo buities 
tarnybos rūmai – „gražus triaukštis pastatas su net naktį šviečiančiu užrašu „Buities 
tarnyba“76. Vadinamasis buitinio aptarnavimo kombinatas buvo įkurtas 1962 m. 
vietoj buvusio pramonės kombinato77, jį sudarė įvairiausios dirbtuvės: „1947 m. 
buvo įkurta batų dirbtuvė, 1948 m. įsteigta rūbų siuvykla, 1953 m. duris atvėrė laikro-
džių remonto dirbtuvė, 1954 m. – kirpykla, 1958 m. – lentpjūvė ir cheminis drabužių 
valymas, 1961 m. – fotodirbtuvė, 1962 m. – radioremonto dirbtuvė, vulkanizacijos dirb-
tuvė, 1963 m. – rašomųjų mašinėlių remonto, laidojimo reikmenų, motociklų remonto, 
stalių gaminių ir kojinių akučių surinkimo dirbtuvės, 1964 m. baldų remonto ir trikotažo 
gaminių remonto dirbtuvės.“78

Įdomu, kad pradžioje, trūkstant fizinių patalpų, buvo pasitelkiami buitinio 
aptarnavimo automobiliai. Toks paslaugų teikimo būdas veikė gana ilgai. Nors 
septintojo dešimtmečio pabaigoje Subačiuje, Skapiškyje, Šimonyse, Alizavoje, An-
tašavoje ir kitose stambesnėse gyvenvietėse pamažu kūrėsi vadinamieji buitinio 
gyventojų aptarnavimo cechai/paviljonai, dar 1967 m. rašoma: „Neseniai mūsų 
buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas gavo dar vieną naują mašiną „Jūsų paslau-
goms“. Jeigu iki šiol dvi mašinos aptarnaudavo tik 24 rajono kolūkius, tai dabar naujoji 
mašina aplankys likusius ūkius. Vietoje bus taisomi batai, veiks kirpykla, o laikrodžius, 
rūbus cheminiam valymui ir visa kita at-
veš į rajono centrą“79 (31 pav.). Vis 
dėlto praktiškai visame rajone teikia-
mų paslaugų spektras, ko gero, buvo 
gana skurdus, o ir jos pačios ne itin 
populiarios arba vangiai atliekamos. 
Antai 1963 m. neįvykdžius gamybinio 
plano, direktoriui tenka teisintis, kad 

30 pav. Knygynas ir pramoninių prekių parduotuvė įsikūrę sename 
name Gedimino g. 11. 1956 m. KEMA, invent. Nr. GEK 1319 F 753

76 Rauplys R. Buitininkų rūpesčiai, Komunizmo keliu, 
1967, birž. 3, p. 2.

77 Ūkio vystymo ir socialinės kultūrinės statybos ilga-
laikio perspektyvinio plano projektas (1976–1991), 
1973, PAA, f. 714, ap. 1, b. 98, p. 1.

78 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 53, l. 18–19. 

79 Survilaitė B. Dar  vienas patarnavimas, Komunizmo 
keliu, 1967, gruodžio 2, p. 1.
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„odinės avalynės remonto, audinių apdirbimo, cheminio valymo ir dažymo neįvykdymo 
priežastys yra susidariusios dėl kombinate trūkumo specialistų. Individualaus avalynės 
siuvimo planas neįvykdytas dėl trūkumo užsakymų“80. Nevengta netgi viešai pripažinti, 
kad buities tarnybos klausimai rajone toli gražu nėra išspręsti, „suprantama, daug 
nesklandumų būna iš buities tarnybos darbuotojų pusės. Tačiau tai tik viena medalio pusė. 
Nerasi kolūkio vadovo, kuris nebūtų suinteresuotas buities tarnyba vietoje. Tačiau retas 
kuris remia buitininkus, padeda jiems. Šiuo metu pas mus rajone pagrindinis trūkumas 
buities tarnyboje – kadrų trūkumas. <...> Dar nemažai buities tarnybos darbuotojų pri-
versti dirbti ankštose, nepritaikytose patalpose“81. Situacija iš esmės nepasikeitė ir po 
dešimtmečio: 1973 m. „nepatenkinamai vykdomi drabužių siuvimo, taisymo, cheminio 
valymo, kirpyklų ir pirties patarnavimų planai“82.

Panaši keliapakopė sistema veikė ir prekyboje. Kupiškyje statytos didžiausios 
ir svarbiausios parduotuvės bei maitinimo įstaigos, o kolūkių centruose pasklido 
tipinės maisto prekių parduotuvės (Antašava, Salamiestis, Šimonys (32, 33 pav.) 
ir kt.) bei kolūkio valgyklos (Adomynė, Naiviai, Šepeta ir kt.). Stambesnių mies-
telių prekybos taškai būdavo kiek aukštesnio lygio: „Galime pasidžiaugti puikiais 
prekybiniais centrais Skapiškyje, Noriūnuose, Subačiuje, kuriuose yra maisto, pramoninių 
prekių parduotuvės ir valgyklos-kavinės, 
aprūpintos šiuolaikiniais baldais ir įrengi-
mais.“83 Vis dėlto didžiausia prekybos 
ir maitinimo įstaigų koncentracija buvo 
pačiame Kupiškyje. Nors pirmajame 
dešimtmetyje apie išvystytą pakopinę 
sistemą kalbėti dar negalima, šeštojo 

80 Liaudies ūkio ir kultūros metinės įvykdymo atas-
kaitos, 1963, PAA, f. 714, ap. 1, b. 47, l. 8.

81 Buities tarnybai didesnį dėmesį, Komunizmo keliu, 
1967, liepos 22, p. 1.

82 Plano komisijos posėdžių protokolai, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 109, l. 1.

83 Prekybininkai ir jų darbas, Kupiškis: Kupiškio rajono 
vartotojų kooperatyvas, 1977.

31 pav. Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato autobusas  
„Buitinės paslaugos į kaimą“. Paslaugų teikėjai – kirpėjos,  
avalynininkas ir vairuotojas. XX a. 7-asis dešimtm.  
P. Skardžiaus nuotr. Iš E. Urbonienės asm. archyvo
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32 pav. Kupiškio r.  
M. Melnikaitės kol.  
(dab. Šimonys) 
parduotuvė-valgykla. 
1962 m.  

33 pav. Kupiškio r.  
M. Melnikaitės kol. 
(dab. Šimonys)  
parduotuvės  
interjeras. 1962 m. 
A. Dilio nuotraukos. 
LCVA fotodokumentų 
skyrius 

34 pav. Universalinė 
ir maisto prekių  
parduotuvė  
Vytauto g. 3.  
Apie 1968 m. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 8357 5  
F 3430
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dešimtmečio pradžioje mieste jau apčiuopiama prekybos taškų specializavimosi 
tendencijų. 1954 m. rajono Plano komitete buvo priimtas sprendimas specializuoti 
visus prekybos taškus Kupiškio mieste, numatyti „rajmago bei žibalo parduotuvės 
statybą, o krautuvę nr. 7 paversti vien mėsos ir daržovių parduotuve“84. Tokia parduo-
tuvių įvairovė mieste turėjo suformuoti aukštesnio lygmens pakopinės sistemos 
branduolį, kurį papildė „prekybos taškai“ apylinkėje. Šis procesas buvo itin spartus 
industrializacijos laikotarpiu: „Sutinkant Didžiosios Spalio revoliucijos penkiasdešimtąsias 
metines [1968 m.], Kupiškyje baigta statyti erdvi, 16 darbo vietų universalinė parduotuvė 
ir 2 darbo vietų maisto parduotuvė“85 (34 pav.), kiek vėliau nauja parduotuvė ir maisto 
produktų sandėlis išaugo Gedimino gatvėje, prie Kupos86 ir kt. 1972 m. rajone jau 
buvo 68 parduotuvės ir 15 viešojo maitinimo įstaigų87. Vėliau parduotuvių skaičius 
augo nebe taip žymiai. Po dešimtmečio, 1983 m., Kupiškio rajkooperatyvas rajone 
turėjo 69 parduotuves (iš jų 47 kaimo vietovėse) ir 31 visuomeninio maitinimo 
įmonę (19 iš jų valgyklos)88.

Laikui bėgant, prekybos ir buitinio aptarnavimo sistema įgavo vis didesnę 
specializaciją ir įvairovę. Antai novatoriškomis, miestietiškomis laikytos komiso 
parduotuvės: „Atsižvelgiant į kooperatyvo narių pageidavimus, Kupiškio mieste atidaryta 
nauja pramoninių prekių komiso parduotuvė. Parduotuvė iš gyventojų priims pardavi-
mui komiso pagrindais tinkamus plataus vartojimo ir namų apyvokos daiktus, dailės 
dirbinius, taikomosios dailės gaminius, antikvarinius daiktus ir kt.“89 1986 m. duris 
atvėrė dar viena „kulinarijos ir komiso prekių parduotuvė Gedimino g.“90. Įdomu, 
kad pirmieji komisai buvo kuriami maisto produktams. 1954 m. Gedimino g. 
29 planuota atidaryti „kolūkių žemės ūkio produktų komisą“91. Vis dėlto parduotu-
vių specializacija kartais tapdavo daugiau teorinė nei praktinė. Tai liudija gana 
simptomiška istorija su sodininkystės ir bitininkystės reikmenų parduotuve: per 
vieną 1975 m. ketvirtį šiai parduotuvei buvo patvirtintas 5 tūkst. rublių preky-
bos planas. Tačiau reali apyvarta tesiekė 400 rublių, „kadangi joje nėra reikalingų 
prekių“92. Tad galima įsivaizduoti, kad parduotuvė iš esmės stovėjo bemaž tuš-
čiomis lentynomis.

Prekybos sistemą iš dalies kei-
tė ir savitarnos įvedimas, kuris turėjo 
pagerinti „prekybinį pralaidumą“ ir taip 
taupyti pirkėjų laiką. Tiesa, savitarnos 
diegimo pradžioje būta ir nesklandumų: 
„Mūsų mieste dar palyginti neseniai įvesta 
savitarna parduotuvėje nr. 19. Gerai būtų, 
kad pirkėjai dėtų daugiau pastangų įprati-
mui prie naujosios tvarkos. O kol kas vis 
dar sumaišo vietas skirtingų kainų batonai, 
bandelės. Ir gal dažniau ne dėl pardavėjų, 
o dėl pačių pirkėjų kaltės. Apsigalvoja, 
kad tas ar kitas paimtas iš lentynos nebe-
reikalingas, ir padeda nežiūrėdami kur.“93 
1977 m. „rajone 49 parduotuvėse prekiau-
jama savitarna, kas sudaro 67,6 proc. visų 

84 Plano komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai, 
1954, PAA, f. 714, ap. 1, b. 3, l. 10, 13.

85 Kupiškio rajono darbo žmonių laimėjimai, sutinkant 
Tarybų valdžios 50-tąsias metines, Kupiškis, 1967, 
p. 2.

86 Kupiškis augs ir gražės, Komunizmo keliu, 1970, 
gruodžio 5, p. 2.

87 Kupiškio rajono istorijos puslapiai: 1918–1972 metai, 
Kupiškis, 1972, p. 3.

88 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2012, 
t. 2, p. 679.

89 Jasinskienė A. Naujovė Kupiškyje, Komunizmo 
keliu, 1969, vas. 13,  p. 4.

90 1986 m. darbo ataskaita, PAA, f. 919, ap. 1, b. 249, 
l. 10.

91 Plano komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai, 
1954 m., PAA, f. 714, ap. 1, b. 3, l. 10.

92 Plano komisijos posėdžių protokolai, 1975 m., PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 109, l. 7.

93 Braknytė L. Į parduotuves užėjus, Komunizmo 
keliu, 1972, vas. 8, p. 2.
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35 pav. Viešbutis 
„Kupa“.  
J. Kraujūno nuotr. 
KVBA

36 pav. Viešbučio  
kavinės „Kupa“ 
svečių kambarys. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 10572 

37 pav. Vasaros 
kavinė. 1986 m. 
J. Kraujūno nuotr. 
KVBA
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parduotuvių skaičiaus“94. Po kelerių metų, 1981 m., rajone savitarna buvo įdiegta 
jau 81,9 proc. visų parduotuvių95.

Atskiras prekybos įmonių tipas – maitinimo įstaigos. Tarpukariu miestelyje 
veikė „3 smuklės, 4 aludės ir 30 arbatinių“96. Pokario metais šią sistemą teko kurti 
iš naujo. Yra žinių, kad ankstyvuoju sovietmečiu mieste veikė arbatinė. Tiesa, 
kaip galime spręsti iš archyvinių dokumentų – vangiai. Klausimas buvo svarstytas 
netgi Kupiškio rajono Plano komisijoje priimant sprendimą: „Performuoti Kupiškio 
kooperatyvo arbatinę – stropiai kontroliuoti patiekalų asortimentą, klijentų mandagų ap-
tarnavimą.“97 Pirmoji specialiai statyta tokio pobūdžio įstaiga – restoranas-valgykla 
buvo įsteigta 1959 m. (1971 m. rekonstruota98, 11 pav.). Svarbus šios sistemos 
elementas buvo viešbutis „Kupa“ (35 pav.), kuriame taip pat veikė maitinimo 
įstaiga – kavinė, svečių kambarys (36 pav.). Laikui bėgant, šioje sferoje taip pat 
ieškota naujovių. Vienas įdomesnių projektų buvo esamo kultūros paveldo išnau-
dojimas: „Ateinančiais metais bus pradėtas rekonstruoti senovinis malūnas, esantis prie 
stadiono, kuriame bus įrengta aludė.“99 Devintajame dešimtmetyje atsirado naujas 
miestietiško gyvenimo atributas – vasaros kavinės gatvėse, kuriose buvo galima 
„atsigaivinti vaisvandeniais ir sultimis“100. Dar vienas įmantresnis prekybos taškas – 
1988 m. vasarą atidaryta ledainė (archit. A. Graužinis, 37 pav.)“101.

Sugrįžtant prie sovietinės santvarkos ypatumų, įdomu atkreipti dėmesį, 
kad prekybos ir paslaugų sistemos efektyvumą, kaip ir bet kurį kitą socialinio 
gyvenimo reiškinį, bandyta įvilkti į socialistinio lenktyniavimo rėmus, matuoti 
įvairialypiais rodikliais. Tad buvo galima pasididžiuoti, kad Kupiškis nenusileido 
bendroms respublikinėms tendencijoms, o kai kur netgi buvo priekyje. Antai 1981 m. 
spaudoje galime aptikti žinutę, kad „respublikoje pirmaujame pagal prekybos salių 
plotą“102. Kiek netikėta, tačiau itin simptomiška industrializacijos ir mechanizuotos 
tvarkos diegimo pasekmė – iš pradžių parduotuvės buvo vadinamos ne pavadi-
nimais, o numeriais: „Priešingai negu beveik visuose kituose rajonuose, mūsų miesto 
nė viena parduotuvė neturi pavadinimo. Kupiškėnai randa išeitį iš padėties, duoda savus 
pavadinimus. Bet ką gi daryti Kupiškio 
svečiams, ne taip gerai žinantiems jo geo-
grafiją?“103 Situacija pasikeitė septintojo 
dešimtmečio pabaigoje, kai prekybos 
įstaigos jau turėjo pavadinimus: „Per 
dešimtąjį penkmetį pastatytos trys naujos 
parduotuvės Kupiškyje: „Žibutė“, „Rasa“ 
ir „Vyturėlis“.“104

Vis dėlto siekis aplinką konstruo-
ti mechaniškai, remiantis atstumu nuo 
esamos įstaigos ir prekybos ar paslaugų 
įstaigos kvadratinių metrų skaičiumi, 
ne visuomet tinkamas. Žmonės buvo 
linkę geresnių ir kokybiškesnių pas-
laugų ieškoti mieste. 1981 m. spaudoje 
valdininkai skundžiasi, kad „Kupiškyje 
yra 24, kaimo vietovėse – 47 parduotuvės, 

94 Prekybininkai ir jų darbas, Kupiškis, Kupiškio rajono 
vartotojų kooperatyvas, 1977.

95 Pastangų niekad nebus per daug, Komunizmo keliu, 
1981, liepos 4, p. 2. 

96 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 2012, 
t. 2, p. 42.

97 Plano komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai, 
1954, PAA, f. 714, ap. 1, b. 3, l. 13.

98 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1971, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 107, l. 4.

99 Kupiškis augs ir gražės, Komunizmo keliu, 1970, 
gruodžio 5, p. 2.

100 Kooperatininkų šiokiadieniai, Kupiškis, Kupiškio 
rajono vartotojų kooperatyvas, 1986. 

101 Kooperatininkų šiandiena, Kupiškis, Kupiškio rajono 
vartotojų kooperatyvo valdyba, 1988.

102 Pastangų niekad nebus per daug, Komunizmo keliu, 
1981, liepos 4, p. 2. 

103 Į parduotuvę užėjo pirkėjas, Komunizmo keliu, 1968, 
vasario 29, p. 1.

104 Pastangų niekad nebus per daug, Komunizmo keliu, 
1981, liepos 4, p. 2. 
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tačiau mieste prekių apyvarta sudaro daugiau kaip 50 proc. Taip yra todėl, kad kaimo 
parduotuvėse dažnai nėra prekių, kurias numato asortimento minimumas“105. Nėra abe-
jonės, vadinamaisiais deficito laikais kolūkių ir mažesnių miestelių parduotuvės 
tikrai negalėjo pasigirti plačiu asortimentu. Būdinga to meto spaudos žinutė gana 
vaizdžiai iliustruoja tokią situaciją: „Su pertraukomis prekiaujama dešrų gaminiais 
(ypač rūkyta dešra), silke, alumi, bealkoholiniais gėrimais, vaisių sultimis ir kitais gėri-
mais. <...> Pirkėjų nepasitenkinimą kelia ir neskoningai išdėstytos prekės, nesutvarkyta 
parduotuvių aplinka.“106 Tad socialistinio lenktyniavimo dvasia skaičiuojamas „pre-
kybos gerinimas, gyventojų piniginių pajamų ir prekių išteklių didėjimas“, kurį galima 
apibūdinti propagandiniu šūkiu „Parduodama daugiau, prekiaujama kultūringiau“107, 
tebuvo progresas, pavaizduotas ataskaitų grafose, ir mažai ką bendro turėjo su 
realybe. Sovietmečio pabaigoje tai buvo tapę gana absurdišku maskaradu. „Mūsų 
tikslas – gausinti ir tausoti prekių išteklius“, – teigiama vienoje brošiūrų, turėjusių 
neva paskatinti „aktyvų socialistinį lenktyniavimą“108 prekybos srityje.

Socialinė infrastruktūra:  
švietimas ir medicina 
Švietimo sistema pokariu įsibėgėjo palaipsniui. Nors Kupiškyje mokinių netrū-

ko (1947–1948 buvo 35 mokytojai ir 996 mokiniai109), prabėgus trejiems metams po 
karo vis dar stigo paprasčiausios elektros110: „Šiais mokslo metais mieste mokėsi daug 
moksleivių ir suaugusių progimnazija po pietų. Tam būtinai buvo reikalinga šviesa, kurią 
duodavo vietos malūnas. Bet ji retai tebūdavo.“111 Nepaisant sunkių pokario sąlygų, 
mokymo įstaigų skaičius gana sparčiai didėjo. 1950 m. įkūrus Kupiškio rajoną, 
švietimo skyriaus žinioje buvo 2 vidurinės (Kupiškyje ir Subačiuje) ir 1 suaugusiųjų 
vidurinė (Kupiškyje), 7 septynmetės ir 33 pradinės mokyklos112. Svarbu paminėti, 
kad švietimo sistemos kūrimą, kaip ir visas kitas visuomeninio gyvenimo sritis, 
nuo pat pirmųjų metų suskubta panaudoti propagandiniais tikslais. Spaudoje galime 
skaityti, kad „ketvirtasis stalininis penkmetis yra numatęs didelius uždavinius kultūros ir 
švietimo srityje. Per penkmetį Tarybų Lie-
tuvoje yra numatyta įsteigti virš 3 200 pir-
kių-skaityklų. Tai nepaprastai didelis skai - 
čius, palyginus su buržuaziniais laikais. 
Smetoninio režimo metu mūsų jaunimas ir 
darbininkija neturėjo teisės į bet kokį švie - 
timąsi.“113 Pasitelkiama ir skirtumų tarp 
kaimo ir miesto mažinimo retorika: 
„Šiandiena kolūkietis visiems laikams nusi-
kratė dvarininkų ir buožių priklausomybės, 
jo nebaugina antstolis, klebonas, nuovados 
viršininkas. Kolūkiečių vaikams atidarytos 
visų aukštųjų, vidurinių ir specialiųjų mo-
kyklų durys.“114

Pradėjus diegti plačią statybų in-
dustrializaciją, mokyklų statyba neliko 
šių procesų nuošalėje. 1955 m. priimtas  

105 Gerinti prekybą, visuomeninį maitinimą ir buitinį 
aptarnavimą, Komunizmo keliu, 1983, bal. 12, p. 2.

106 Į parduotuvę užėjo pirkėjas, Komunizmo keliu, 1968, 
vas. 29, p. 1.

107 Žvirblis S. Parduodama daugiau, prekiaujama 
kultūringiau, Komunizmo keliu, 1980, liepos 5, p. 2.

108 Kooperatininkų šiokiadieniai, Kupiškis, Kupiškio 
rajono vartotojų kooperatyvas, 1986.

109 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 195.

110 Elektrinė Kupiškyje pastatyta 1948 m. ir tiekti 
elektrą pradėjo lapkričio 1 d. Elektrinė veikė prie 
valstybinio malūno. Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, 
VDA leidykla, 2006, t. 1, p. 379.

111 Šalčiūnas B. Daugiau dėmesio statybai Kupiškyje, 
Stalino keliu, 1948, birž. 13, p. 2.

112 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 428.

113 Daugiau dėmesio pirkioms-skaitykloms, Stalino 
keliu, 1946, spalio 28, p. 2.

114 Mažėja skirtumas tarp kaimo ir miesto, Stalino 
keliu, 1950, vas. 21, p. 2.
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SSRS Aukščiausiosios Tarybos įstatymas „Apie mokyklos ryšio su gyvenimu su-
stiprinimą ir apie tolesnį liaudies švietimo sistemos vystymą TSR sąjungoje“ tarp 
svarbiausių uždavinių iškėlė būtent „naujų ekonomiškų tipinių mokyklų projektų paruo-
šimą“115. Panašiai kaip prekybos ir buitinio aptarnavimo srityje, švietimo sistemos 
objektus stengtasi išdėlioti tam tikru spinduliu. Kolūkių ir mažesnėse gyvenvietėse 
statyti vaikų darželiai, pradinės (aštuonmetės) mokyklos, o nuo septintojo de-
šimtmečio – ir vidurinės mokyklos: 1968 m. Subačiuje įrengta 640 vietų vidurinė 
mokykla116 (iki tol mokykla buvo išsimėčiusi 6 atskiruose pastatuose117), panašiu 
metu mokykla iškilo ir Alizavoje (38 pav.), 1972 m. Šimonyse „į rikiuotę stojo 1969 
metais pradėta statyti moderni trijų aukštų 650 vietų vidurinė mokykla“. Į pastarosios 
atidarymą buvo atvykęs ir „Lietuvos TSR švietimo ministras M. Gedvilas“118. 1967 m. 
Kupiškio rajone veikė „5 vidurinės, 11 aštuonmečių, 39 pradinės mokyklos, kuriose 
mokėsi 4 233 moksleiviai“119. Aštuntajame–devintajame dešimtmečiais ši struktūra 
palaipsniui kito, buvo plečiamos vidurinės mokyklos, kuriant naujus priestatus 
(pvz., 1976–1980 m. – Noriūnuose, Antašavoje, Alizavoje; 1981–1985 m. Salamiestyje, 
Šepetoje, Adomynėje; 1986–1990 m. – 
Subačiuje120). Tuo tarpu pradinių pa-
laipsniui buvo atsisakoma. Taigi nors 
mokinių skaičius iš esmės liko stabi-
lus, bendras mokyklų skaičius mažėjo: 
1979 m. rajone veikė „5 vidurinės, 10 
aštuonmečių ir 15 pradinių mokyklų, <...> 
mokėsi 4 257 mokiniai“121.

Pačiame Kupiškio mieste taip pat 
kurtas visas švietimo įstaigų tinklas, 
pradedant ikimokyklinėmis įstaigomis 
ir baigiant pagrindine Kupiškio moky-

38 pav. Vidurinės mokyklos statyba. 1958 m.  
M. Baranausko nuotr. KEMA, invent. Nr. GEK 9585

115 Lietuvos TSR kultūros-švietimo pastatų architektūra, 
1962, KAA, f. R-1709, ap. 2, b. 140, l. 59.

116 Galvanauskas P. Visi klausimai svarbūs, Komu-
nizmo keliu, 1968, liepos 25, p. 2.

117 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 53, l. 22.

118 Petrulis A. Naujas šviesos židinys, Komunizmo 
keliu, 1972, gruodžio 30, p. 3.

119 Kupiškio rajono darbo žmonių laimėjimai, sutinkant 
Tarybų valdžios 50-tąsias metines, Kupiškis, 1967, p. 5.

120 Ūkio vystymo ir socialinės kultūrinės statybos 
ilgalaikio perspektyvinio plano projektas (1976–1991), 
1973, PAA, f. 714, ap. 1, b. 98, p. 22–23.

121 Plano komisijos posėdžių protokolai, 1980, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 144, l. 7.
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39 pav. Alizavos 
vidurinė mokykla. 
1968 m.  
A. Sližio nuotr. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 1149  
F 585 

40 pav. V. Rekašiaus 
vidurinės mokyklos 
priestatas. 1975 m. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 8191  
F 3322

41 pav. Mokyklos 
bendrabutis.  
J. Kraujūno nuotr. 
KVBA
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42 pav. II vidurinė 
mokykla

43 pav. Verslo  
mokykla.  
2012 m. V. Petrulio 
nuotraukos

44 pav. Darželis 
Kraštiečių kvartale. 
J. Kraujūno nuotr. 
KVBA
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kla, kuriai 1953 m. LTSR AT prezidiumo įsaku buvo suteiktas „žymaus revoliucionie-
riaus Vlado Rekašiaus vardas“122. 1960 m. pastatyti naujieji 940 vietų mokyklos rūmai 
(39, 12 pav.). Įdomu, kad mokyklos projektas vietų skaičiumi buvo didžiausias tarp 
tuo metu galiojusių aštuoniolikos mokyklų tipų, statomų Lietuvos TSR123. Mokykla 
1974 m. buvo išplėsta, atsirado naujas 640 vietų mokyklos priestatas su sporto 
sale (40 pav.), taip pat 160 vietų bendrabutis moksleiviams124 (41 pav.). 1986 m. 
iškilo dar viena 1 284 vietų vidurinė mokykla Račiupio kvartale125 (42 pav.). Miesto 
mokymo įstaigų tinklas neapsiribojo viduriniu mokymu. 1966 m. įkurta Kupiškio 
muzikos mokykla (1977 m., rekonstravus buvusį miesto vaikų lopšelį, persikėlė į 
kitas patalpas126 (Gedimino g. 56). „Pirmais metais į akordeono ir fortepijono skyrius 
buvo priimta 60 moksleivių, 1967 m. atidarytos pučiamųjų, 1968 m. smuiko klasės. 
Prie meno mokyklos 1988 m. buvo įkurtas dailės skyrius.“127 Kupiškio technologijos 
ir verslo mokykla, pradėta statyti dar sovietiniais metais, duris atvėrė 1990 m. 
kovo 20 d.128 (43 pav.).

Vaikų darželių statyba vyko ne taip sparčiai kaip mokymo įstaigų. Prabė-
gus pirmajam sovietų dešimtmečiui, rajone tokių įstaigų dar nebuvo: „Kas gi šiuo 
reikalu daroma Kupiškio rajono kolūkiuose? Ar yra juose sezoniniai vaikų lopšeliai? Su 
dideliu apgailestavimu tenka konstatuoti, kad jau trys metai kaip nė viename kolūkyje 
neatidaromi sezoniniai vaikų lopšeliai. Gal pas mus nėra sąlygų, inventoriaus ar vaikų? 
Ne! Pas mus, kaip ir kituose rajonuose, yra visos sąlygos sezoninių vaikų lopšelių ati-
darymui, bet nė vieno nėra. Jokios iniciatyvos nerodo kolūkių valdybos, jų pirmininkai 
motyvuodami, kad turi svarbesnių reika-
lų.“129 Kupiškio mieste taip pat ilgą 
laiką veikė tik apie 40 vietų Kupiškio 
miesto vaikų lopšelis130 bei 55 vietų 
darželis131, kuris 1964 m. buvo pra-
plėstas iki 100 vietų132. Svarbiu įvykiu 
buvo 1968 m. Šeinausko (dab. Vytauto) 
gatvės rajone duris atvėręs 280 vietų 
vaikų lopšelis-darželis133. 1978 m. rajone 
jau veikė 6 lopšeliai-darželiai: Kupiškio 
mieste, Subačiuje, Melioracijos statybos 
montavimo valdybos, Durpių įmonės, 
Nociūnų tarybinio ūkio ir „Laisvės“ 
kolūkio“. Savotiškas mechaniško pa-
kopinės aptarnavimo sistemos taikymo 
rezultatas – Kupiškio miesto darželyje 
buvo užimta 113 proc. vietų, o kaimo  
vietovėje esantys darželiai panaudojami 
nepilnai134. 1978 m. pabaigoje Kupiš-
kyje atidarytas antras 140 vietų vaikų 
darželis-lopšelis, pastatytas pagal ti-
pinį projektą Nr. 3330/68135. 1984 m. 
Kupos kvartale136 iškilo dar vienas, o 
1987 m. – Kraštiečių kvartale (44 pav.)137.

122 Vanagienė N. Gimtajame Kupiškyje apsilankius, 
Statyba ir architektūra, 1967, nr. 11, p. 9.

123 Lietuvos TSR kultūros-švietimo pastatų architektūra, 
1962, KAA, f. R-1709, ap. 2, b. 140, l. 73. 

124 Kupiškis augs ir gražės, Komunizmo keliu, 1970, 
gruodžio 5, p. 2.

125 1986 m. darbo ataskaita, PAA, f. 919, ap. 1, 
b. 249, l. 11.

126 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1977, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 153, l. 9. 

127 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 201.

128 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 199.

129 Barauskas V. Plėskime sezoninius vaikų lopšelius 
kolūkiuose, Stalino keliu, 1956, geg. 15, p. 3.

130 Liaudies ūkio ir kultūros metinės įvykdymo atas-
kaitos, 1963, PAA, f. 714, ap. 1, b. 47, l. 5.

131 Liaudies ūkio ir kultūros metinės įvykdymo atas-
kaitos, 1963, PAA, f. 714, ap. 1, b. 47, l. 9.

132 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 53, l. 20.

133 Vanagienė N. Gimtajame Kupiškyje apsilankius, 
Statyba ir architektūra, 1967, nr. 11, p. 9.

134 Plano komisijos posėdžių protokolai, 1979, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 137, l. 76.

135 Valstybinės statybos priėmimo aktai mieste, 1978, 
PAA, f. 919, ap. 1, b. 161, l. 5.

136 1984 m. darbo ataskaita, 1978, PAA, f. 919, ap. 1, 
b. 230, l. 26.

137 1987 m. darbo ataskaita, PAA, f. 919, ap. 1, 
b. 259, l. 9. 



39

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© 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 29.

Ne mažiau svarbus socialinio saugumo garantas – medicinos apsauga. Iki 
pat devintojo dešimtmečio Kupiškyje medicinos įstaigos buvo išsiblaškiusios po 
visą miesto teritoriją. Kaip rašoma Kupiškio bibliotekos rankraštyje, bylojančiame 
apie ligoninės atsiradimo istoriją, sovietinis laikotarpis pradėtinas skaičiuoti nuo 
1940 m., kai „gydytojo Ipolito Franckevičiaus iniciatyva buvo atidaryta 25 vietų ligoninė, 
kuri priklausė Panevėžio sveikatos skyriui. 1946 m. buvo įsteigtas Kupiškio apskrities 
sveikatos apsaugos skyrius (panaikintas 1957 m.), kurio žinioje buvo ligoninė Kupiškyje 
ir Kupiškio, Subačiaus, Šimonių ir Skapiškio ambulatorijos. Gydymo įstaigos buvo įsikū-
rusios privačiuose namuose. 1950 m. Kupiškio ambulatoriją imta vadinti poliklinika“138 
(45 pav.). 1957 m. Kupiškio rajoninėje ligoninėje jau buvo 75 lovos. Medicinos 
įstaigų skaičių papildė ir 15 lovų Subačiaus apylinkės ligoninė bei 10 lovų Šimo-
nių apylinkės ambulatorija139. 1960 m. buvo įsteigtas greitosios pagalbos skyrius140.

1963 m. panaikinus Šimonių 10 lovų ligoninę ir perkėlus ją į Kupiškį, čia 
ligoninė turėjo 110 vietų ir imta vadinti Kupiškio rajono ligonine, o jau nuo 
1965 m. – Kupiškio rajono centrine ligonine141. Pastarajai 1972 m. priklausė 145 lo-
vos, 35 lovos tuberkuliozės skyriuje (1963 m. čia buvo 25 lovos142), 25 lovų ligoninė 
Subačiuje143. 1964 m. Kupiškio rajone taip pat buvo „Šimonių bei Skapiškio apylinkės 
ambulatorijos, Šepetos durpių kraiko fabriko 
medicinos punktas ir 15 felčerinių-akušeri-
nių punktų“144. 1985 m. duris atvėrė 200 
vietų miesto ligoninė (arch. Konstantinas 
Vytas)145 (46 pav.). Naujosios ligoninės 
statyba pradėta 1982 m. pabaigoje. Sta-
tybos darbus atliko Panevėžio paro-
domasis statybos trestas. Kad darbai 
eitų sparčiau, ligoninė buvo statoma 
dalimis. Pirmiausia užbaigti ir pradėjo 
veikti patanatomijos ir greitosios pa-
galbos skyriai, garažai, sandėliai. Dar 
nebaigus statybų, į sandėlius jau buvo 

45 pav. Senoji  
Kupiškio rajono  
poliklinika.  
KEMA, invent.  
Nr. GEK 2701  
F 1613 

138 Kupiškio rajono istorijos puslapiai: 1918–1972 metai, 
Kupiškis, 1972, p. 4.

139 1957 metų liaudies ūkio ir kultūros vystymo planas, 
1957, PAA, f. 714, ap. 1, b. 16, l. 10. 

140 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 186. 

141 Kupiškio ligoninė [rankraštis], Kupiškis, 1998. Sau-
gomas Kupiškio bibliotekoje. 

142 Liaudies ūkio ir kultūros metinės įvykdymo atas-
kaitos, 1963, PAA, f. 714, ap. 1, b. 47, l. 5.

143 Kupiškio rajono istorijos puslapiai: 1918–1972 metai, 
Kupiškis, 1972, p. 4.

144 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 53, l. 19.

145 Vaičeliūnienė E. Dvi ligoninės sukaktys, Kupiš-
kėnų mintys, 2000, spalio 31, p. 2.
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gabenama medicinos aparatūra, vidaus įrangos reikmenys iš TSRS respublikų ir 
užsienio šalių. 1984 m. medikams perduotas greitosios pagalbos skyrius ir kitos 
patalpos. Na, o oficialios įkurtuvės įvyko 1985 m. spalio 26 d.146

Kultūrinės paskirties objektai
Kultūrai skirti objektai – išskirtinis visuomeninės paskirties statinių tipas 

sovietinėje Lietuvoje. Šios patalpos ankstyvaisiais pokario metais būdavo bene svar-
biausia sovietinės ideologijos skleidimo vieta. Pirmasis kultūros namų prototipas, 
atsiradęs pokario metais, – pirkios-skaityklos (kiek vėliau šias patalpas imta vadinti 
klubais-skaityklomis), kurių oficiali paskirtis buvo „visu savo darbu padėti vietos parti-
nėms, tarybinėms ir komjaunimo organizacijoms ugdyti kultūrinį ir politinį darbą, masių 
susipratimą“147. Įvairios spaudos žinutės  iliustruoja, kad pirkios-skaityklos tampa 
bemaž vienintele politiškai korektiška visuomenine erdve. Pavartę pokario metų 
Kupiškio oficiozą „Stalino keliu“, rastume ištisą plejadą tekstų apie tokias įstaigas, 
o tai byloja, kad tuo metu šios tapo kone pagrindine tarybinės indoktrinacijos vieta, 
agitacijos punktu „liaudies teismų rinkimuose“148. Tiesa, tuo pat metu galima daryti 
prielaidą, kad oficialus propagandinis užmojis ne visuomet atsispindėjo realioje 
veikloje. Nors ir buvo siekta, kad į „klubų-skaityklų vedėjų postus neįsibrautų priešiški 
elementai“149, 1945–1950 m. spaudoje taip pat apstu svarstymų, kaip pagerinti to-
kio pobūdžio įstaigų veiklą, pabarimų 
darbuotojams už per menkai rodomą 
iniciatyvą, nusiskundimų, kad „dauguma 
skaityklų randasi visai apverktinoje padėty-
je“150. Apie 1957–1958 m. klubai-skaity-
klos buvo panaikinti ir vietoj jų kūrėsi 
kultūros namai151. Prie ankstyviausių 
kultūros reikmėms skirtų objektų rei-
kėtų paminėti ir Kupiškio kraštotyros 
muziejų, kuris buvo atidarytas 1945 m. 
(1963 m. įsteigtas Šiaulių „Aušros“ mu-
ziejaus Kupiškio filialas)152.

46 pav. Kupiškio 
centrinė ligoninė. 
1985 m.  
K. Jankausko nuotr. 
LCVA fotodokumentų 
skyrius  

146 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 187. 

147 Daugiau dėmesio pirkioms-skaitykloms, Stalino 
keliu, 1946, spalio 28, p. 2.

148 Įjungti į agitacinį darbą klubus-skaityklas, Stalino 
keliu, 1948, gruodžio 2, p. 1.

149 Suaktyvinti klubų-skaityklų veiklą, Stalino keliu, 
1948, rugs. 24, p. 1

150 Daugiau dėmesio pirkioms-skaitykloms, Stalino 
keliu, 1946, spalio 28, p. 2.

151 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 185. 

152 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 53, l. 19.
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Gana įdomi kultūrai skirtų objektų atmaina – poilsio kambariai prie gamybos 
įstaigų. Jau 1948 m. keltas tikslas tokias įstaigas turėti prie „kiekvienos įmonės ar 
įstaigos <...>, kur po darbo dirbantieji gali pailsėti, pasiskaityti tarybinės literatūros ir 
t. t.“153 Tačiau kaip galime spręsti iš to meto liudijimų, tikslai nebuvo taip len-
gvai įgyvendinami. 1963 m. „LLKJS Kupiškio kaimiškasis gamybinis komitetas, rajono 
kultūros skyrius ir „Komunizmo keliu“ laikraščio redakcija“ organizavo rajone poilsio 
kambarių prie gyvulininkystės fermų apžiūrą. Buvo skelbiama, kad „apžiūros tiks-
las – organizuoti kultūringą fermos darbuotojų poilsį, aktyvinti poilsio kambarių veiklą, 
vystant prie jų meninę saviveiklą, propaguojant žemės ūkio mokslo žinias, nušviečiant 
socialistinio lenktyniavimo eigą, padedant vykdyti gamybines užduotis“. Geriausiu buvo 
pripažintas poilsio kambarys prie „Gegužės pirmosios“ kolūkio karvių fermos. 
Tačiau tuo pat metu konstatuojama, kad daugelyje kolūkių, „kur yra visos sąlygos 
įrengti jaukius poilsio kambarius, įėjus pasitinka plikos sienos, žiemos metu šaltos kaip 
ledas ir apgriuvusios, aprūkusios krosnys, saulės spindulys į vidų prasiskverbia tik pro 
išdaužytų langų kiaurymes, nėra paprasčiausių baldų, neretai net suolo ar stalo. Vaizdi-
nės agitacijos priemonių čia nėra visai arba jos pasenusios ir neįdomios, nėra knygų ir 
žurnalų, o pakliuvę laikraščiai „suskaitomi“ į skutelius“154.

Svarbiausias Kupiškio pokario objektas, skirtas kultūrai, buvo centriniai 
rajono kultūros namai. Kupiškio mieste pirmieji politinio kultūrinio pobūdžio 
sovietiniai renginiai vyko senojo kino teatro „Aušra“ salėje. Tačiau jau su pir-
muoju miesto pakilimu 1948 m. „buvo nuspręsta statyti naujus kultūros namus“155, 
kurie turėjo įsikurti senojoje sinagogo-
je ją rekonstravus ir pritaikius naujai 
paskirčiai (47 pav.). Naujieji kultūros 
namai buvo „atidaryti 1950 m. liepos 
29 d., minint sovietinės Lietuvos dešim-
tmetį. Tame pačiame pastate vėliau įsikūrė 
muziejus, biblioteka, rajono kultūros sky-

153 Šalpusnis S. Daugiau dėmesio dirbančiųjų kul-
tūriniams-buitiniams reikalams, Stalino keliu, 1948, 
rugs. 15, p. 2.

154 Astikas A. Poilsio kambariai turi būti jaukūs, 
Komunizmo keliu, 1963, geg. 21, p. 2.

155 Paulauskas H. Pastogės beieškant, Komunizmo 
keliu, 1983, gruodžio 1, p. 2. 

47 pav. Kupiškio kultūros namai buvusioje sinagogoje. 1965 m.  
B. Kareckienės nuotr. KEMA, invent. Nr. GEK 1108 F 506
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rius.“156 Kaip ir aikštės rekonstrukcija, kultūros namų statyba mieste tapo išskirtiniu 
įvykiu, turėjusiu mobilizuoti visuomenę viešiesiems darbams. Spaudoje minima, 
kad „kiekvienas miesto gyventojas įsipareigojo atidirbti prie kultūros namų statybos po 
50 valandų“157, o šioje statyboje dalyvauja ir „eilės įstaigų darbuotojai“158. Į darbą, 
anot propagandos, aktyviai įsijungė ir moterys: „Vykstant statybai, organizuojamos 
Kupiškio miesto gyventojų talkos. Šiose talkose kartu su visais miesto gyventojais daly-
vaukime ir mes, moterys“159 (3 pav.).

Gana svarbus funkcinis tipas, susijęs su sovietine kultūra ir jos skleidimu, – 
kino teatrai. Tai buvo viena svarbiausių ir plačiausiai diegiamų masinės kultūros 
įstaigų. Kinas Kupiškyje pradėtas demonstruoti dar net nepasibaigus karui, nuo 
1944 m. rugsėjo 15 d.160 Filmai demonstruoti tarpukariu iškilusio medinio kino 
teatro „Aušra“ salėje. „1950 m. pradėti rodyti filmai kaimuose. Iki ten atsirado salės 
su stacionaria kino filmų demonstravimo aparatūra, veikė kilnojamieji kino teatrai, kurie 
rodė kino filmus miestelių kultūros namuose, kolūkių kontorose ir kt. Arkliais, o vėliau 
sunkvežimiais pagal tam tikrus maršrutus filmai buvo vežiojami iš Kupiškio.“161 Vis dėlto 
didžioji kaimo kinofikacija atsirado tik 1962 m., prasidėjus elektrifikacijai. Bemaž 
tuo pat metu Kupiškio mieste duris atvėrė naujas kino teatras „Aušra“, kuris buvo 
pastatytas pagal vieną tipinių projektų, 1960 m. parengtų LTSR Miestų ir kaimų 
statybos projektavimo instituto Kauno filialo162 (48 pav.). Įdomu, kad 1966 m. [?] 
kino teatras buvo kiek rekonstruotas, 
nemoderniai atrodantį šlaitinį stogą pa-
slepiant po stačiakampiu parapetu (49 
pav.). 1963 m. Kupiškio r. jau veikė 2 
kino teatrai (Kupiškio ir Subačiaus), 17 
stacionarių ir 6 kilnojamieji, kurie de-
monstravo filmus 33 vietovėse. Laikui 
bėgant, ankstyvosios industrializacijos 
įkarštis kiek nuslopo, daugėjo privačių 
televizorių. Tad 1989 m. veikė tie patys 
du kino teatrai, 11 stacionarių kino 
demonstravimo salių ir 2 kilnojamieji 
kino teatrai163.

156 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 185. 

157 Raščius B. Aktyviai dalyvaukime gimtojo miesto 
atstatyme, Stalino keliu, 1949, rugpj. 8, p. 3.

158 Kupiškio atstatymas – visų reikalas, Stalino keliu, 
1949, rugpj. 9, p. 1.

159 Jurgulienė K. Dirbu dėl greitesnio miesto atsta-
tymo, Stalino keliu, 1949, rugpj. 8, p. 3.

160 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 90.

161 Ten pat, p. 90.
162 Lietuvos TSR kultūros-švietimo pastatų architektūra, 
1962, KAA, f. R-1709, ap. 2, b. 140, l. 229.

163 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 90.

48 pav. Kino teatras.  
Apie 1962 m. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 2894  
F 1805 
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Palaipsniui kultūrai skirti statiniai tapo įvairesni, keitėsi ir jų reikšmė. 1957 m. 
Kupiškyje ir rajone jau galime suskaičiuoti daug kultūros įstaigų tipų: rajoninė 
biblioteka, vaikų biblioteka, 18 kaimo bibliotekų, kultūros namai Kupiškyje ir Su-
bačiuje, 3 kaimo klubai, 32 klubai-skaityklos, 3 stacionarūs kino teatrai (šalia „Auš-
ros“ ir Subačiaus stoties minimas ir kino teatras Kupiškio MTS) bei 5 kilnojamieji 
kino aparatai164. Kultūros įstaigų steigimas itin įsibėgėjo sparčios industrializacijos 
metais. Jei pažvelgsime į to meto statistiką, bene ryškiausias šio pobūdžio įstaigų 
skaičiaus augimas Lietuvos TSR užfiksuotas 1956–1960 m. Per šį laikotarpį Lietu-
voje buvo atiduota naudoti 170 tokio pobūdžio įstaigų su 12,6 tūkst. vietų. Kitą 
penkmetį skaičius sumažėjo iki 14 ir nebepasiekė daugiau nei 23165. Dar ryškesnis 
ankstyvosios industrializacijos periodo šuolis matysis, jei vertinsime absoliučius 
skaičius: 1940 m. buvo suskaičiuotos 75 klubinės įstaigos (šis skaičius abejotinas), 
1960 m. – 2 059, o 1965 m. nukrito iki 1 340 ir toks išliko bemaž iki sovietmečio 
pabaigos (1985 m. buvo suskaičiuotos 1 396 klubinės įstaigos)166.

Panaši kultūros institucijų skaičiaus augimo dinamika buvo pastebima ir 
Kupiškio rajone. 1963 m. rašoma, kad „jei anksčiau būdavo pasitenkinama Kupiškyje 
esančiais kultūros namais, o kolūkiuose bibliotekomis ir klubais skaityklomis, tai šiandiena, 
gerinant darbo žmonių poilsį, žengta nemažas žingsnis į priekį. Rajone veikia 12 kultūros 
namų (1977 m. kultūros namų skaičius išaugo iki 16167, 50 pav.), du kino teatrai, 17 
kaimo stacionarių kino įrenginių, 5 kilnojamieji kinai, platus bibliotekų-skaityklų tinklas, 
kiekviename kolūkyje beveik prie visų gyvulininkystės fermų įrengti poilsio kambariai, nemažai 
raudonųjų kampelių įsteigta prie įstaigų, 
įmonių“168. Jei pažvelgsime į 1973 m. 
rengtą Ūkio vystymo ir socialinės kultū-
rinės statybos ilgalaikio perspektyvinio 
plano projektą (1976–1991), įsitikinsime, 
kad daugelio kultūros įstaigų skaičiaus 
jau neplanuojama didinti: „Palyginus su 
1975 m. penkmečio planu, masinių bib-
liotekų skaičių numatoma palikti tą patį 
<...>, klubinių įstaigų skaičiaus padidinti 
nenumatoma“169 ir pan.

49 pav. Kino teatras  
po 1966 m. [?]  
rekonstrukcijos. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 8357 8  
F 3433

164 1957 metų liaudies ūkio ir kultūros vystymo planas, 
1957, PAA, f. 714, ap. 1, b. 16, l. 8–9. 

165 Tarybų Lietuvos kultūra: trumpas statistikos rinki-
nys, parengė I. Meškauskienė, Vilnius, Mintis, 
1987, p. 5.

166 Ten pat, p. 5.
167 Kupiškio rajono socialistinio lenktyniavimo rodikliai 
1977 metais, Kupiškis, 1978, p. 7.

168 Švedienė V. Už kultūringą darbo žmonių poilsį, 
Komunizmo keliu, 1963, geg. 23, p. 3.

169 Ūkio vystymo ir socialinės kultūrinės statybos 
ilgalaikio perspektyvinio plano projektas (1976–1991), 
1973, PAA, f. 714, ap. 1, b. 98, p. 23.
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Šis žongliravimas skaičiais atskleidžia vieną svarbų aspektą. Pagrindiniu 
veiklos kokybės matu to meto sąlygomis tapo naudingojo ploto metrai, augantis 
žmonių, gaunančių vieną ir kitą paslaugą, skaičius, „masinių bibliotekų“, „klubinių 
įstaigų“ bei kitų visuomeninio aptarnavimo formų „šuolis“, palyginti su „bur-
žuazine Lietuva“, nepaisant to, kad „daug kur kaimuose apytuščiai kultūros namai, 
nauji ir erdvūs, stovi ištisas savaites ir mėnesius“170. Bendrosios Lietuvos tendencijos 
nesvetimos ir Kupiškiui. Antai 1968-aisiais rajono kultūros skyriaus inspektorius 
spaudoje teigia: „Nežiūrint pasiektų laimėjimų, reikia pripažinti, kad kultūros namai, 
klubai-skaityklos dar netapo kultūros židiniu kaime pilna to žodžio prasme. <...> Kultū-
ros darbas organizuojamas šabloniškai. O juk žemdirbiai įvairaus amžiaus, su skirtingu 
išsilavinimu, skirtingu skoniu ir polinkiais. Ar nevertėtų mėnesinius ir ketvirtinius darbo 
planus suderinti su komjaunimo ir profsąjunginėmis organizacijomis, patvirtinti kolūkių 
valdybų ir apylinkių Tarybų posėdžiuose <...>. Dar labai dažnai poilsio vakarų programą 
sudaro kino filmas ir šokiai. Nejaugi negalima nieko padaryti, kad poilsio vakarai taptų 
įvairesniais ir įdomesniais?“171

Su kultūros namais susijusi propaganda nerimo ir vėlyvuoju sovietmečiu, 
tačiau, ko gero, jau buvo tapusi ritualinės kalbos apraiškomis, skirtomis oficialiems 
spaudos puslapiams, formalia rutina. „TSKP XXVI suvažiavimo ir paskesnių plenumų 
nutarimuose pabrėžta, jog nuo to, kaip bus sprendžiami socialiniai ir ekonominiai klausi-
mai, žymiu mastu priklausys žmonių įtvirtinimas kaime, darbo našumo, žemės ūkio pro-
dukcijos didėjimas <...>, gyvenimo patirtis 
diktuoja, kad duona ir grožis – iš vienų 
rankų. Kai žmogus savyje išsiugdo pareigos 
darbui ir grožiui jausmą, reikiamą dėmesį 
skiria kultūrai, svetima darosi abejingu-
mas, pasyvumas“172, – rašoma 1983 m. 

170 Dulkinas A. Ko stinga Jono vardo miestui, 
Švyturys, 1972, nr. 16, p. 10.

171 Samulionis E. Įdomiau ir lanksčiau, Komunizmo 
keliu, 1968, bal. 20, p. 3.

172 Stanienė G. Yra kultūros namai, Komunizmo keliu, 
1983, bal. 21, p. 2.

50 pav. Būdingas industrializacijos laikotarpio kaimo kultūros namų 
pavyzdys – Kupiškio r. „Laisvės“ kolūkio (dab. Rudilių) kultūros rūmai. 
1978 m. G. Svitojaus nuotr. LCVA fotodokumentų skyrius  
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„Komunizmo kelyje“. Vis dėlto jei tokios ideologinių frazių žabangos šeštajame 
dešimtmetyje gyvai siejosi su aktyviai vykdoma kolektyvizacija, sovietiniu teroru, 
vėlyvuoju sovietmečiu tokie žodžiai jau akivaizdžiai iliustruoja iki pat paskutinių 
sovietmečio metų išlikusį spektaklišką visuomenės dualizmą, kai būdavo „neaišku, 
kur žodis išreiškė veiksmą, o kur užmaskavo, kad valdžia nesuprastų, kur veiksmas atitiko 
nuostatas, o kur tiesiog šizofreniškai prieštaravo vienas kitam“173.

Įdomu, kad, nepaisant tam tikro valstybės politinio silpnėjimo, taigi ir 
ideologijos išsikvėpimo, kultūros namai, kurie anksčiau buvo bene svarbiausia 
ideologinės sklaidos vieta, tapo savotiškos architektūrinės laisvės vieta. Jau nuo 
aštuntojo dešimtmečio vidurio Lietuvoje pradėjo kilti gana prašmatnūs kultūros 
namai, kurie atspindėjo tam tikras ekonomines vienos ar kitos organizacijos 
(pvz., kolūkio) galimybes. Tad sovietmečio pabaigoje išsiskiria nauja kultūros 
įstaigų kategorija – objektai, kurie iš esmės grindžiami jau nebe politine svarba, 
bet lokalia iniciatyva. Antai iki naujųjų, postmodernistinės architektūros kultūros 
rūmų statybos (51 pav.) Antašavoje vyko gana aktyvi veikla: „Kaip kultūros namų 
socialistiniame lenktyniavime geriausių rezultatų praėjusiais metais pasiekė Antašavos 
kultūros namai, iškovoję rajone pirmąją vietą.“174 Taigi kalbėdami apie vėlyvuosius, 
ypač paskutinio sovietmečio dešimtmečio kultūros namus pabrėžiame ne tik 
charakteringą šių pastatų architektūrą. Galime apčiuopti ir juose atsispindinčią 
politinę transformaciją.

Atvėrus ne mažiau impozantiškus Alizavos kultūros namus (arch. A. Grau-
žinis, 52 pav.), spaudoje buvo retoriškai klausiama: „Pamąstykime, teisūs ar ne 
Alizavos kolūkio vadovai, kurie, pastaruoju laiku ūkiui negarsėjant ekonominiais rodikliais, 
ėmė ir pastatė tokį brangų pastatą, kuriam gali kol kas prilygti tik Antašavo kolūkio 
rūmai? Ar ne geriau gamybos objektais 
pasirūpinti? Pirmininko toliaregystė gal 
ir negreit, tačiau duos vaisių. Turėdami 
tokius kultūros namus, jaunieji alizaviečiai, 
baigę mokyklą, vis dažniau savo ateities 
viltis susies su gimtuoju miesteliu, tęsdami 

173 Klumbys V. Lietuvos kultūrinio elito elgsenos modeliai 
sovietmečiu. Daktaro disertacija (rankraštis), Vilnius, 
Vilniaus universitetas, 2009, p. 144. 

174 Tručilauskaitė R., Linkaitienė E. Antašaviečių 
bendradarbiavimai, Komunizmo keliu, 1981, bal. 9, 
p. 2.

51 pav. Antašavos 
kultūros namai. 
2012 m.  
V. Petrulio nuotr.



46

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© 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 29.

senelių ir tėvų žemdirbių tradicijas. Jau beveik viskas, ko reikia, kad kolūkietis patogiai 
gyventų, Alizavoje yra. Trūksta tik pirties, erdvesnių buities namų, geresnės parduotuvės. 
Tai irgi bus, ir netolimoje ateityje.“175 Taigi nors tikslas kaime sukurti sąlygas tarsi 
mieste turėjo gana seną sovietinę istoriją ir yra sietinas su vienkiemių naikinimo 
vajumi, čia galime įžvelgti ir tam tikrų kultūros namų deideologizacijos apraiškų. 
Politinės propagandos židiniai pamažu tapo tuo, kuo turėtų būti, – kultūros ži-
diniais. Dar įdomiau, kad paskutiniu, „perestroikos“, laikotarpiu kultūros namai 
įgijo netgi priešingas politines konotacijas, buvo tapatinami su persitvarkymu. 
1988 m. spaudoje rašoma: „Šiais dvasinio atgimimo metais rajone atvėrė duris dveji 
kultūros rūmai – Antašavos ir Alizavos kolūkiuose. Tai pastatai, kurių gali pavydėti 
dažna gyvenvietė.“176

Tuo tarpu tos įstaigos, kuriose deideologizacijos procesai nebuvo tokie ryškūs 
ir greičiau pasireiškė kaip savotiškas, nebūtinai sąmoningas, biurokratinis sabotažas, 
sovietmečio pabaigoje išgyveno gana stiprų regresą. Ypač tai ryšku mažesniuose 
kultūros namuose: „Dabar gražiau dažno kolūkiečio bute negu šiuose kultūros namuose, 
nors žmonės, kurie įpratę laisvalaikį atiduoti meninei kūrybai, eina ir į tokius. Ataskaitose – 
184 saviveiklininkai.“ „124 iš jų – realūs, – pripažįsta direktorius. – Dažnai pasitaiko, 
kad tas pats saviveiklininkas – kelių kolektyvų dalyvis. Taip ir išsipučia skaičiai, rodantys 
mūsų meno saviveiklos masiškumą. Vadovaujantys kultūros darbuotojai dabar rūsčiai 
kritikuoja prirašinėjimą, bet čia pat reikalauja, kad ataskaitose būtų „gražūs“ skaičiai, nes 
nevalia rajonui nusmukti žemiau socialistinio lenktyniavimo rezultatų suvestinėje. <...> 
Mažinant popierizmo krūvį kultūros įstaigose, ledai pajudėjo. Bet jei nebus pertvarkytas 
ir šių įstaigų socialistinis lenktyniavimas, 
jeigu jos toliau bus vertinamos tik pagal 
kiekybinius rodiklius, kurie dažnai būna 
pritempti, kultūros įstaigų darbe persitvar-
kymo dvasios nejausime.“177

52 pav. Alizavos  
kolūkio jaunimo  
klubo interjeras. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 10442

175 Staškūnienė Z. Švenčių dovana ant Alizavo 
kalnelio, Komunizmo keliu, 1988, gruodžio 31, p. 2.

176 Ten pat, p. 2.
177 Staškūnienė Z. Popierinis kultūros veidas, Ko-
munizmo keliu, 1987, spalio 10, p. 2.
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54 pav. Kupiškio kultūros namų interjero  
fragmentas.  
1984 m. M. Baranausko nuotraukos.  
LCVA fotodokumentų skyrius

53 pav. Kupiškio  
kultūros namų  
žiūrovų salė
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Tokiame kontekste išaugo bene svarbiausias šios paskirties objektas Kupiš-
kyje – dideli kultūros namai, kurių atidarymas tapo respublikinės reikšmės įvykiu 
(22 pav.). Apie rūmų atidarymą rašė tuometis architektūros metraštis „Statyba ir 
architektūra“, „Literatūra ir menas“, kita respublikinė spauda. Nors 1975 m. prie 
kultūros namų buvo pristatytas priestatas su erdviu holu ir sanitariniais mazgais, 
tačiau išaugusių kultūros namų, rajoninės bibliotekos ir muziejaus poreikių jis 
netenkino. 1976 m. birželio 23 d. LTSR Ministrų Taryba potvarkiu Nr. 402 pri-
tarė Respublikinio tarpkolūkinių organizacijų susivienijimo iniciatyvai Kupiškyje 
pastatyti 400 vietų kultūros namus. Projektą parengė MSPI KF (arch. Ramūnas 
Kamaitis ir R. Ruškys)178. Sudėtingos konfigūracijos objektą statė Panevėžio zonos 
Kupiškio tarpkolūkinė statybos organizacija179. Statybos pradėtos dar 1979 m.: 
„Šiais metais numatoma atlikti statybos montavimo darbų už 50 000 rublių, o bendra 
sąmatinė vertė bemaž milijonas rublių. Planuojama, kad nauji kultūros rūmai mieste 
savo duris lankytojams atvers 1982 metais.“180 Scenos įrangai montuoti pasitelkta net 
leningradiečių „Techmontažo“ patirtis181. Naujuose rūmuose buvo įrengta žiūrovų 
salė (53 pav.), šokių salė, kabinetai saviveiklininkų repeticijoms. Rūmų interje-
rą suprojektavo Vilniaus „Dailės“ kombinato specialistai182 (54 pav.) – interjero 
autorius Arvydas Kybrancas, vitražai E. Valiūtės, keramika Aldonos Ličkutės ir 
Algirdo Lauciaus, šviestuvai, sietynas Kazimiero Simanonio183. Įdomu, kad statant 
neapsieita ir be nesusipratimų: „Paaiškėjus, kad darbai vyksta be TSRS Ministrų 
Tarybos leidimo (objekto sąmatinė vertė viršijo 1 mln. rublių), statyba buvo sustabdyta. 
Vėliau ją pavyko atnaujinti.“184

Pramonės raida 
Sovietiniai metai daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių paliko ištisus pra-

moninius kompleksus, kurie ne tik sukūrė nemažai darbo vietų, bet gana smarkiai 
pakeitė mūsų miestovaizdžius. Nors Kupiškis nepateko į svarbiausių vystytinų 
pramoninių Lietuvos miestų žemėlapį, nuo pat pirmųjų sovietmečio metų prie 
geležinkelio stoties pradėjo augti pramoninis rajonas. Pradiniu laikotarpiu gamybinę 
veiklą vienijo dvi daugiaprofilinės institucijos – vadinamasis Pramkombinatas ir 
Kupiškio gamybinė artelė „Švyturys“. 
Laikui bėgant, pramonė pamažu plė-
tėsi, specializavosi. Mieste ir rajone 
susiformavo ne tik žemės ūkio, staty-
bos sektoriai, susikūrė ir visa plejada 
smulkesnių gamybinių įmonių. 1960 m. 
rajone jau veikė Palėvenės krakmolo 
gamykla, Kupiškio skerdykla, Šepetos 
durpių kraiko gamykla, Kupiškio elek-
trinė (55 pav.), rajono spaustuvė185, taip 
pat kepykla (nuo 1961 m.186), Kupiškio 
MSV, malūnai Kupiškyje ir Puponyse, 
malūnai, lentpjūvės Subačiuje ir Šimo-
nyse187 ir kt. Atskira pramonės rūšimi 
būtų galima laikyti ir žemės ūkio pro-

178 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 185.

179 Stražnickas J. Nauji metai – spalio pirmąją, 
Statyba ir architektūra, 1984, nr. 8, p. 4–5. 

180 Urvinis R. Čia stovės kultūros rūmai, Komunizmo 
keliu, 1979, lapkr. 20, p. 2.

181 Nauji kultūros namai, Tiesa, 1983, spalio 4, p. 2.
182 Salys A. Atvėrė duris šviesos rūmai, Tiesa, 1983, 
gruodžio 14, p. 2.

183 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 185.

184 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 185.

185 1960 m. vietinio ūkio ir kultūros vystymo planas, 
PAA, f. 714, ap. 1, b. 31, l. 21.

186 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 53, l. 20.

187 Rajono ekonominė charakteristika, PAA, f. 714, 
ap. 1, b. 48, l. 2.
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dukcijos gamybą, „Lietžemūktechnikos“ Kupiškio rajoninio susivienijimo veiklą 
bei miškų ūkį. Vis dėlto norint išsamiai apžvelgti kolūkių ekonominę ir socialinę 
raidą, šiam klausimui reikėtų atskiros studijos. Tad čia apsiribosime aptardami 
svarbiausius Kupiškio rajono pramonės flagmanus, tokius kaip Kupiškio statybinių 
medžiagų įmonė, Centrinė sviesto gamykla ar Šepetos durpių kraiko gamykla.

Vienas reprezentatyviausių Kupiškio pramonės objektų sovietmečiu – cen-
trinė sviesto gamykla (56 pav.) buvo įkurta dar 1940 m. Po karo įstaiga gana 
sparčiai plėtėsi ir palaipsniui tapo vienu svarbiausių miestelio pramonės objektų: 
„Šiandiena ši sviesto gamykla – tai ne 1940 metų, kai tuo metu čia daugiausia separuo-
davo pieną iš aplinkinių gyventojų. Dabar centrinei sviesto gamyklai priklauso Palėvenės, 
Palėvenėlės, Skapiškio ir Puožo cechai, apie 50 pieno separavimo bei surinkimo punktų. 
Gamyklos produkcija pasiekia ne tik įvairiausius respublikos kampelius, ji eksportuojama 
net į užsienio šalis“188, – rašoma 1969 m. Gamykla neapsiribojo vienu plėtros eta-
pu. Tiek patalpų, tiek ir produkcijos augimas vyko bemaž visą sovietmetį. Viena 
svarbiausių rekonstrukcijų įvyko aštuntojo dešimtmečio pradžioje. 1973 m. spalio 
1 d. buvo atidarytas naujas korpusas (57 pav.), kuris, kaip teigiama spaudoje, 
buvo net keturis kartus didesnis nei buvęs. Po rekonstrukcijos gamykla per 
parą turėjo pagaminti apie 7 tonas kondensuoto pieno189. Gamybos tobulinimas 
nesustojo ir devintajame dešimtmetyje – nuo 1973 m. veikusią vokišką sviesto 
gamybos liniją 1981 m. pakeitė modernesnė įranga iš Čekijos (58 pav.). Gamykla 
nemažai dėmesio skyrė ir aplinkos sutvarkymui: „Įmonėje tvarkingai išasfaltuotas 
įvažiavimas ir kiemas. Liko labai nedaug laisvų kampelių, tačiau kiekvienas jų išradin-
gai panaudotas želdiniams <...>. Geras 
aplinkos sutvarkymas ir teisingas vidaus 
patalpų suskirstymas dalinai sušvelnina 
ypatingai aštrų gamybinio ploto trūku-
mą.“190 1978 m. gamykla dar šiek tiek 
išsiplėtė, įrengtas papildomas lieso 
pieno miltelių gamybos cechas, per 
metus pagaminta 215 tonų miltelių191.

55 pav. Kupiškio 
miesto elektros stotis 
rekonstruota 1968 m. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 2700  
F 1612

188 Darbo ir pergalių metai skaičiuose, Komunizmo 
keliu, 1969, liepos 24, p. 1.

189 Kupiškis augs ir gražės, Komunizmo keliu, 1970, 
gruodžio 5, p. 2.

190 Šilinis A., Kvaselienė A., Šeškauskas V. Ap-
linka – kolektyvo rūpestis, Komunizmo keliu, 1963, 
rugpj. 13, p. 3.

191 Plano komisijos posėdžių protokolai, 1979, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 137, l. 9.
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56 pav. Kupiškio 
centrinė sviesto 
gamykla. 1970 m. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 10194 

57 pav. Kupiškio 
sviesto gamykla  
po 1973 m.  
rekonstrukcijos. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 10195

58 pav. Čekiška  
sviesto gamybos  
linija, pradėjusi  
veikti 1981 m. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 10196
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Kitas ne mažiau svarbus Kupiškio sovietinės pramonės objektas – statybinių 
medžiagų įmonė (59 pav.),  kuri buvo įsteigta „1962 m. spalio mėnesį panaikinus 
Pramonės kombinatą“192 (kaip jau minėta, dalį Pramonės kombinato funkcijų perėmė 
buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas). Su įmonės priešistore taip pat siejasi 
ir pirmuoju sovietinės valdžios dešimtmečiu veikusi gamybinė artelė „Švyturys“, 
kuri tik „nuo trečiojo 1953 metų ketvirčio sustabdė veiklą keramikos ir batų dirbtuvėse, 
o metų pabaigoje ir metalo remontą, pereidama vien tik į statybinių medžiagų – kalkių 
gamybą“193. „1956 m. kemsuotoje baloje prie geležinkelio stoties padėti pamatai pirmajai 
Pramonės kombinato šachtinei krosniai. Per 3 metus pastatytos 2  kalkių degimo krosnys 
Kupiškyje ir po vieną Buivėnų kaime bei Subačiaus glžk. stotyje, kalkių ir gatavos pro-
dukcijos sandėliai, administracinis pastatas, garažai, lentpjūvė, iškilo ir silikatinių blokų 
cechas. Darbininkai laužtuvais ir kirtikliais kirsdavo dolomitus, iš krosnių kalkes į san-
dėlius nešdavo dėžėmis, rankomis jas supildavo į mašinas ir vagonus. Tačiau ir tokiomis 
sąlygomis per metus įstengta pagaminti 30 tūkst. tonų kalkių ir 3 mln. sąlyginių vienetų 
karbonizuotų betono blokų, kurie buvo naudojami daugiausia ūkinių pastatų statybai. 
Gamintos ir cementinės čerpės bei bordo mišinys sodams purkšti ir dirvoms kalkinti.“194

Įmonė gana sparčiai plėtėsi – „jei pirmaisiais savo veikimo metais iš vietinių 
dolomitų pagamino 18 145 tonas gabalinių kalkių, tai 1966 m. bendras kalkių degimo 
krosnių pajėgumas pasiekė 270 000 tonų kalkių per metus“195. Taip pat tuo metu kito 
ir jos profilis. Iš pradžių įkurtas kalkių malimo cechas palaipsniui buvo perkvali-
fikuotas į anhidritinio cemento gamybą, kuri sieta su naujų technologijų įdiegimu: 
„Visoje gamykloje dirbs tik aštuoni žmonės. Tikriau pasakius, jie tik kontroliuos, stebės 
mechanizmų darbą. Per parą vidutiniškai numatoma pagaminti 20–25 tonas anhidritinio 
cemento.“196 Bemaž tuo pat metu imta gaminti ir silikatines plytas: „Jei praėjusiais 
metais svarbią vietą užėmė gelžbetoninių blokų gamyba, tai šiemet blokai visai nebebus 
gaminami. Pagrindinė gamyklos paskirtis po pertvarkymo – gaminti silikatines plytas. 
Jas numatoma pradėti gaminti jau šių metų pabaigoje.“197 Šie procesai reikalavo ir 
fizinės plėtros. 1967 m. gamyklos teritorijoje buvo „pastatytos erdvios ir šviesios me -
chaninės dirbtuvės, formavimo skyrius, statoma katilinė, malimo ir masės paruošimo 
skyriai, baigiamos statyti dviejų aukštų buitinės patalpos. Statybinių medžiagų gamykla 
jau gauna įrengimus. Gauti du silikatinių plytų presai iš Charkovo, tiltiniai kranai iš 
Magnitogorsko ir Taškento, elevatoriai iš Karagandos ir daug kitų smulkių įrengimų iš 
įvairių Tarybų Sąjungos miestų.“198 Po 
rekonstrukcijos 1972 m. čia jau dirbo 
apie 380 žmonių199 (60 pav.).

Atskirai derėtų paminėti ir Šepe-
tos durpių kraiko gamyklą (61 pav.), 
kuriai pradžią davė dar 1938 m. koo-
peratinės sąjungos „Pienocentras“ dur-
pių kraiko fabrikėlio Šepetoje statyba. 
Anuomet pelkėje buvo nutiesta 40 km 
geležinkeliuko, iškilo stebėjimo bokštas. 
Durpėms presuoti į kipus fabrike buvo 
įrengti du vokiečių gamybos presai. 
Tiesa, sąjungos ekonominė veikla ne-

192 Rajono ekonominė charakteristika, 1964, PAA, 
f. 714, ap. 1, b. 53, l. 18.

193 Plano komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai, 
1954, PAA, f. 714, ap. 1, b. 3, l. 11.

194 Kupiškėnų enciklopedija, Vilnius, VDA leidykla, 
2012, t. 2, p. 674.

195 Kupiškio rajono istorijos puslapiai: 1918–1972 metai, 
Kupiškis, 1972, p. 8.

196 Kupiškyje bus gaminamas cementas, Komunizmo 
keliu, 1967, spalio 26, p. 3.

197 Mickus P. Gamykla statyboms, Komunizmo keliu, 
1967, sausio 12, p. 3.

198 Vanagienė N. Gimtajame Kupiškyje apsilankius, 
Statyba ir architektūra, 1967, nr. 11, p. 9.

199 Kupiškio rajono istorijos puslapiai: 1918–1972 metai, 
Kupiškis, 1972, p. 8.
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61 pav. Šepetos  
durpių gamykla. 
KEMA, invent.  
Nr. GEK 6919  
F 3295 

59 pav. Statybinių 
medžiagų gamykla

60 pav. Kupiškio 
statybinių medžiagų 
gamykloje.  
J. Kraujūno  
nuotraukos. KVBA
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buvo sėkminga, ir netrukus čia įsikūrė lentpjūvė ir malūnas200. 1963 m. Šepetoje 
buvo pradėta naujos produkcijos gamyba – ėmė veikti izoplokščių cechas201. Tačiau 
nenutraukta ir durpių gamyba: „Įmonės Juodymo, Naivių, Laičių durpynuose sparčiai 
gaminamos gabalinės durpės kurui. Šepetos pelkėje ruošiama žaliava kraikui. Šiomis die-
nomis paleistas į darbą durpių kraiko presavimo cechas.“202 1970 m. gamykla „pagamino 
81 tūkst. tonų trupininių durpių kraiko“203. Vėliau planuota šį skaičių padidinti iki 
120–130 tūkst. tonų. Tuo tarpu izoplokščių gamyba gana greitai pradėta mažinti, 
nes „mokslininkai jau sukuria geresnes izoliacines medžiagas“204. Įdomu, kad gamy-
kla Šepetoje savo darbuotojams nuo 1956 m. statė daugiabučius gyvenamuosius 
namus, 1959 m. pastatė ir pirtį-skalbyklą205. Pamažu šalia gamybinio komplekso 
išaugo ir nemaža gyvenvietė.

Sovietinėje sistemoje su statybos pramone buvo siejamos ne tik gamybi-
nės, bet ir rangovinės organizacijos. Tad kalbant apie pramonę būtina paminėti, 
kad žemės ūkio statyba buvo viena svarbiausių pramonės šakų rajone. Kaip ir 
daugelyje kitų buvusios LTSR rajonų, tokio pobūdžio organizacijos statė galvijų 
fermas, kiaulidžių kompleksus, sandėlius, dirbtuves, kolūkių kontoras, nedidelius 
gyvenamuosius namus kolūkiečiams, smulkius kolūkių visuomeninius pastatus. 
Kitaip tariant, kūrė sovietinio kaimo gerovę, o pagrindinė politinė užduotis buvo 
„vystyti kaimo kolektyvizaciją bei produktyvumą“: „Vykdant TSKP nubrėžtą programą 
būtina visu rimtumu plėsti naujų pastatų statybą kolūkiuose, spartinti statybos darbų 
tempus. Jau šiais pirmaisiais naujojo penkmečio metais būtina aprūpinti visuomeninius 
gyvulius tinkamomis patalpomis, organizuoti kolūkiečių persikėlimą į  gyvenvietes.“206 Ra-
jono spauda buvo verste užversta panašaus pobūdžio žinutėmis, iliustruojančiomis 
sėkmes ir nesėkmes vykdant partijos suvažiavimų nutarimus: „Praeitais metais mūsų 
rajone buvo plačiai išvystyti visuomeninių pastatų statybos darbai. Kolūkių statybininkų 
jėgomis pastatyta 1 091 galvos talpumo gyvulininkystės pastatas, 5 463 kubinių metrų 
talpos siloso tranšėjų, 8 gyvenamieji namai kolūkiečiams“207 ir pan.

Nors statybomis užsiimdavo ir patys kolūkiai, pagrindinė veikianti organiza-
cija šioje srityje buvo vadinamoji tarpkolūkinė statybos organizacija: „Ne kiekvie-
nas kolūkis pajėgus savo statybos brigados jėgomis pastatyti didelius, tipinius pastatus. 
Čia kolūkių žemdirbiams į pagalbą ateina tarpkolūkinė statybos organizacija „Pergalė“, 
kuri jau ne pirmus metus stato įvairius 
gamybinės paskirties pastatus. Šiemet net 
22 gamybinės valdybos kolūkiai numato 
pasinaudoti tarpkolūkinės statybos orga-
nizacijos „Pergalė“ paslaugomis. Reikės 
pastatyti 7 karvides ir 8 kiaulides, du 
grūdų sandėlius ir keturias mechanines 
dirbtuves.“208 Prie savotiškų statybinių 
organizacijų priskirtina ir Kupiškio me-
lioracinės statybos valdyba, vykdžiusi 
plačius melioracijos darbus.

200 Vaičeliūnienė E. Senosios durpininkų kartos 
vasaros, Kupiškėnų žinios, 2005, liepos 26, http://
www.kmintys.lt/?psl=amatu_gijos&id=24.

201 Kupiškio rajono istorijos puslapiai: 1918–1972 metai, 
Kupiškis, 1972, p. 8.

202 Rudys A. Durpės kraikui ir statyboms, Komunizmo 
keliu, 1963, geg. 23, p. 3.

203 Kupiškis augs ir gražės, Komunizmo keliu, 1970, 
gruodžio 5, p. 2.

204 Ten pat, p. 2.
205 Kupiškio rajono istorijos puslapiai: 1918–1972 metai, 
Kupiškis, 1972, p. 8.

206 Skamarauskas V. Daugiau visuomeninių pastatų 
kolūkiniame kaime, Stalino keliu, 1956, geg. 12, p. 2.

207 Ten pat, p. 2.
208 Einoris P. Nuo pasiruošimo priklausys statybos 
darbų tempai, Komunizmo keliu, 1963, kovo 12, p. 3.
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Išvados
Socialistinio laikotarpio raida Kupiškio mieste prasidėjo nuo reprezentacinės 

aikštės sutvarkymo 1949 m. Tuo pat metu buvo parengtas ir pirmasis, pompastiškas, 
stalinistinius miestų planavimo principus atspindintis miestelio generalinis planas. Vis 
dėlto miestelis neturėjo nei ekonominių, nei demografinių prielaidų sparčiau plėstis. 
Tad pirmasis, ikiindustrinis laikotarpis sietinas ne su radikaliomis urbanistinėmis 
pertvarkomis, bet su atskirų, puošnių stalinistinės epochos pastatų iškilimu: buvo 
pastatyta pirtis, viešbutis, restoranas-valgykla, vidurinė mokykla, įrengtas stadionas.

Ryškesni Kupiškio pokyčiai sietini su pirmuoju sovietinės industrializacijos lai-
kotarpiu, kuris prasidėjo maždaug 1961 m., o santykinai baigėsi aštuntojo dešimtmečio 
pabaigoje, pasikeitus miesto vyriausiajam architektui ir įžengus į vėlyvojo sovietmečio 
fazę. Tuo metu sparčiai augo gamybos įmonės (ypač centrinė sviesto gamykla ir 
statybinių medžiagų įmonė), buvo plačiai diegiama pakopinė aptarnavimo sistema, 
daugėjo ir įvairių įstaigų, pradėta planingai tvarkyti miesto aplinka, įvesti miesto ko-
munaliniai tinklai, statomi ne tik atskiri daugiabučiai, iškilo ir pirmasis gyvenamasis 
Kupos mikrorajonas. Vis dėlto, nors tuo metu miestas neabejotinai ūgtelėjo, vertinant 
estetikos požiūriu tenka paminėti, kad per daug standartizuota architektūra stokojo 
stilistinio patrauklumo, miestelis pamažu tapo tipiniu sovietinio rajono centru.

Vėlyvasis sovietmetis Kupiškio raidoje pasižymi tam tikru dvilypumu. Toliau 
tęsiama masinių, individualia raiška nepasižyminčių daugiabučių statyba, iškyla 
Žemiečių (Kraštiečių), Račiupio kvartalai. Tačiau tuo pat metu atsiranda kur kas 
išraiškingesnės architektūros pavyzdžių: „Kupos“ viešbutis, kultūros namai, TSRS 
agropramoninio banko filialas. Tuo pat metu peržiūrimi ir urbanistinio planavimo 
principai: 1981 m. patvirtinamas naujas miestelio generalinis planas, sutvarkoma 
centrinė miestelio dalis, suformuojamos Kupiškio marios. 
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