
Pavandenės vidurinės mokyklos 
I-oji abiturientų laida  

(1958 metai) 
 

 
Pagrindinio 1958 metais mokyklos  pastato piešinys 

(piešinio autorius - muzikos mokytojas Jonas VENCLAUSKAS). 
Klasės kambario du fasadiniai ir šoninis langai antrame aukšte dešinėje. 

 
 

 
 

    

 
 

    

Viršutinėje eilėje (iš kairės į dešinę) abiturientai: 
BERNECKYTĖ Janina, JANKEVIČIŪTĖ Eugenija, JANKUTĖ Teresė (Antano), 

JANKUTĖ Teresė (Juozo), LOTUŽYTĖ Irena. 
Apatinėje eilėje(iš kairės į dešinę) abiturientai: 

SIMANAUSKAITĖ Adelė, SURBLYTĖ Jadvyga,  ŠARKAUSKAS Antanas, 
VAIŠYS Feliksas, VASILIAUSKAS Aleksadras 
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Po paskutinio  skambučio 

Ketvirtoji iš dešinės stovi klasės auklėtoja Adelė KIZLAITYTĖ. 
 

                    

 
Su įteiktais brandos atestatais 

Abiturientės (baltomis suknelėmis) - centre, abiturientai– kairiajame pakraštyje.  
Mokyklos direktorė Vincė KETURAUSKIENĖ - pirmoje eilėje ketvirta iš dešinės. 

Klasės auklėtoja Adelė KIZLAITYTĖ- pirmoje eilėje trečia iš dešinės. 
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            1954 metais  buvusiai Pavandenės septynmetei mokyklai tapus trečiąja vidurine 
mokykla tuometiniame Varnių rajone (greta Varnių ir Kaltinėnų vidurinių mokyklų), 
naują statusą įgijusioje mokykloje vidurinio mokslo galėjo siekti Pavandenės miestelio ir 
daugybės aplinkinių kaimų (Pabiržulis, Barzdžiai, Šūkainiai, Šaukštelis, Pasprūdė, Miksodis, 
Negirbiai, Pakalniškiai, Užgludis, Šlapgirė, Dvarviečiai, Liubišiškiai, Pagludžiai, Pakalniškiai, 
Miksodis, Kruopainiai, Užgiriai, Veniai, Lapiškiai, Rekščiai, Žiogė, Mediškiai, Žvirgždžiai, 
Burbiškiai, Daukantai, Zdoniškė, Gaudkalnis ir kt.) jaunuoliai.  Pavandenės vidurinės 
mokyklos VIII- osios klasės (1954-1955) moksleivių kontingento pagrindą sudarė  1953 ir 
1954 metais baigusieji ankstesnę Pavandenės septynmetę mokyklą. Klasė pasipildė  taip 
pat baigusiais kaimynines septymetes mokyklas, kadangi moksleivių iš tolimesnių kaimų 
apgyvendinimui buvo įrengtas nedidelis bendrabutis  (vadintas internatu).  
                VIII- osios klasės bendras pradinis moksleivių skaičius galėjo siekti apie 30 ir jai 
buvo išskirtas didžiausias klasės kambarys tuometiniame dviaukščiame pagrindiniame 
mokyklos pastate  (sovietinės valdžios nusavintas pavandeniškio MARTINKAUS namas). 
Klasės sudėtis buvo labai marga pagal moksleivių amžių, gebėjimus ir drausmingumą. 
Tačiau visi VIII- osios klasės (1954-1955) moksleiviai buvo valstiečių vaikai, žinantys ne iš 
rašinių knygose, kaip sunkiu darbu pagaminami duona,  kiti kaimietiški maisto produktai 
ir aprangos reikmenys. Jie patys tiesiogiai aktyviai dalyvavo šioje gamyboje savo tėvų 
kaimo sodybose ir negalėjo visą laiką skirti vien mokymuisi. Todėl IX-oji klasė (1955-1956) 
ir X-oji klasė (1956-1957) mokslo metus pradėdavo vis mažesniu moksleivių skaičiumi, 
kadangi dalis dėl sunkių materialinių aplinkybių palikdavo vidurinę mokyklą aplamai. Kai 
kam tekdavo pakartoti tos pačios klasės dalykų mokymąsi antrus metus.  
                 XI-oje klasėje (1957-1958) mokslų metus pradėjo 10 abiturientų ir jiems 
visiems buvo įteikti brandos atestatai. Vėliau baigę aukštąsias mokyklas ir technikumus: 2 
tapo mokytojais- J. BERNECKYTĖ (pradinių klasių mokytoja), A. ŠARKAUSKAS  (vokiečių 
kalbos mokytojas); 7 tapo įvairių ekonomikos sričių specialistais: J. JANKEVIČIŪTĖ, T. 
JANKUTĖ (Antano), T. JANKUTĖ (Juozo), I. LOTUŽYTĖ, A. SIMANAUSKAITĖ, J. SURBLYTĖ, 
F. VAIŠYS; 1 tapo mokslininku ir profesoriumi- A. VASILIAUSKAS.  
                

Pavandenės vidurinės mokyklos mokytojai  
 

 Pagal savo geografinę padėtį Pavandenę galima laikyti  Žemaitijos giliu užkampiu: 
Telšių rajono pasienis su Kelmės rajonu (anstesnio Varnių rajono pasienis su Užvenčio 
rajonu). Pats miestelis buvo (ir dabar tebeatrodo) labai skurdžiu ir apleistu, jeigu  lyginti su 
kitais netolimais Žemaitijos bažnytkaimiais, pavyzdžiui, Tverais ar Laukuva.  Artimiausias 
“didmiestis” Varniai, dar išlaikęs savo istorinės praeities didybės atsiminimus, nors ir 
būdamas rajono centru, atrodė taip pat skurdžiu ir apleistu provincijos miesteliu.  
Pavandenės patrauklumą mokytojo veiklai Pavandenės vidurinėje mokykloje galėjo 
nulemti tik išskirtinai nuostabi gamtinė aplinka: gražūs Sprūdės ir Moteraičio piliakalniai, 
Biržulio ir Gludo ežerai. Mėgstantys paklajoti pėsčiomis gražiomis apylinkėmis ir pažvejoti 
ežeruose mokytojai galėjo pasirinkti Pavandenę sau nuolatinio gyvenimo vieta. Kiek 
prisimenu, tokiais Pavandenės privalumais mėgavosi aktyviausiai tik vienintelis ilgametis 
Pavandenės vidurinės mokyklos mokytojas- K. BERSĖNAS (po mirties palaidotas 
Pavandenės kapinėse). Todėl I-os laidos abiturientai tik su giliu dėkingumu pripažįstą savo 
mokytojų apsisprendimą pasišvęsti sunkiam mokytojo darbui Pavandenės vidurinėje 
mokykloje. Dauguma jų, mokydami jaunimą, ir  patys mokėsi neakyvaizdiniu būdu, kad 
įsigytų aukštojo mokslo diplomą.  

   Ne tik I-os laidos abiturientų  subjektyvus pripažinimas, bet ir konkretūs faktai 
patvirtina, kad Žemaitijos užkampyje veiklą pradėjusi Pavandenės vidurinė mokykla per 
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trumpą laiką išsiugdė darnų ir aukštos kvalifikacijos pedagogų kolektyvą. Kad labai 
kvalifikuotai ir reikliai buvo mokomi fizikos, matematikos, chemijos, lietuvių kalbos ir 
literatūros, vokiečių kalbos dalykai, parodo pavandeniškių abiturientų sėkmingos studijos  
Lietuvos aukštosiose mokyklose. Vilniaus universitete matematiko diplomas (stacionarios 
studijos) įteiktas A. VASILIAUSKUI, gilių chemijos žinių  reikalaujančio prekių žinovo 
diplomas (neakyvaizdinės studijos) įteiktas I. LOTUŽYTEI, lituanistės diplomas 
(stacionarios studijos) įteiktas V-os laidos abiturientei  Viktorijai DAUJOTYTEI, Vilniaus 
pedagoginiame  institute vokiečių kalbos mokytojo diplomas (stacionarios studijos) 
įteiktas A. ŠARKAUSKUI. Tik gaila, kad formalaus pripažinimo, suteikiant LSSR nusipelnusio 
mokytojo vardo, Pavandenės vidurinės mokyklos mokytojai nesusilaukė.  
 
 
        

 
Mokytojai po paskutinio skambučio I-os laidos abiturientams 

Stovi (iš kairės dešinėn): K. BERSĖNAS (rusų kalba), J. ŠAUČIULIS (fizika),  
V. KUMŽA (pradinės klasės), B. JUKNEVIČIUS (fizkultūra), M. DRAUGELYTĖ (istorija), 
J. ŠARAUSKAITĖ-Šaučiulienė (matematika), A. KIZLAITYTĖ (klasės auklėtoja, lietuvių 

kalba ir litertatūra), S. DAMBRAUSKAS  (vokiečių kalba). Sėdi (iš kairės dešinėn)  
A. VENCLAUSKIENĖ (pradinės klasės), G. BOREIKAITĖ (fizkultūra),  

V. KETURAUSKIENĖ (mokyklos direktorė, lietuvių kalba ir literatūra), E. REKAŠIŪTĖ 
(pradinės klasės), M. IVČENKO (rusų kalba). Pirmoje eilėje (iš kairės dešinėn): D. 
ŽILYTĖ (matematika), E. ČESNAUSKAITĖ (muzika), V. KULVELYTĖ- Bersėnienė 

(chemija), S. KRASAUSKAITĖ (pradinės klasės). Fotografijoje nėra anksčiau dirbusių 
mokytojų: A. BUTKEVIČIŪTĖS-Brasienės (vokiečių kalba), B. BRASO (rusų kalba) 
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Keletas žodžių atskirai apie Pavandenės  vidurinės mokyklos direktorę  
KETURAUSKIENĘ Vincę ir klasės auklėtoją KIZLAITYTĘ Adelę.  

V. KETURAUSKIENĖ mokyklos direktore tapo praėjus jau keliems mėnesiams po 
Pavandenės vidurinės mokyklos įkūrimo. Įsiminė, kaip kruopščiai rengdavome konspekus 
(nebuvo jokio vadovėlio), kai VIII-oje klasėje (1954-1955) ji dėstė  lietuvių literatūros 
dalyką. V. KETURAUSKIENEI tapus mokyklos direktore, iš karto pajutome išaugusį griežtą, 
bet teisingą reiklumą moksleivių drausmės klausimu (keletą kartų tą griežtumą mokytojų 
kambaryje teko patirti savo kailiu). Nuogirdomis tik žinojome apie didžiulę jos šeimos 
tragediją, kurią detaliau atskleidė  klasės auklėtoja, praėjus daugeliui metų   po mokyklos 
baigimo: kolūkio pirmininką Z. KETURAUSKĄ Lietuvos partizanai žmonos ir dviejų 
mažamečių dukrų akyvaizdoje naktį gulintį lovoje sušaudė po to, kai jis dienos metu, 
prievarta atėmęs iš savininko į vežiman pakinkytus arklius, savininkui atsisakius, pats 
skubiai nugabeno gimdyvę į ligoninę. Vėliau patys Lietuvos partizanų aplinkos žmonės 
pripažino (tiesa, tik žodžiais), kad Z. KETURAUSKAS buvo sušaudytas neteisingai.  

Jokio nuoskaudos žodžio pati V. KETURAUSKIENĖ Lietuvos partizanų 
nehumaniškų veiksmų atžvilgiu niekada neišsakydavo nei sovietiniu laikotarpiu, nei 
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Tik komunistinės valdžios ideologiniai sumetimai 
lėmė, kad  V. KETURAUSKIENĖ vieną kadenciją tapo LSSR AT deputate. Savo pačios 
humanistiniais veiksmais, kai daugelį dešimtmečių iki pat savo mirties  ji viena  beveik 
kasdien lankydavo ir kruopčiai prižiūrėjo sadistiškai Rainiuose nužudyto   Pavandenės 
dvarininko Zigmo SAKELIO kapą, V. KETURAUSKIENĖ tarsi išreikšdavo savo protestą dėl 
nehumaniško jos vyro nužudymo. Taip protestuoti galėjo tik labai aukštos humanistinės 
kultūros žmogus ir tai visuotinai pripažino ir ilgai prisimins pavandeniškiai. V. 
KETURAUSKIENĖ palaidota Kaltinėnų kapinėse šalia savo tragiškai žuvusio vyro. Vykstant 
iš Vilniaus į Pavandenę  aplankyti tėvų ir artimųjų kapus arba kita proga nesunkiai 
aptinku Z. ir V. KETURAUSKŲ kapavietę Kaltinėnų kapinių fasadiniame pakraštyje. 

 

    
      Direktorės aplankymas Pavandenėje                  Auklėtojos aplankymas Gižuose  
                    jos 80-mečio proga                                   pakeliui į klasės susitikimą 

 
        Adelė KIZLAITYTĖ  klasės auklėtoja tapo 1955 metais, pradėjusi dirbti pagal 
paskyrimą Pavandenės vidurinėje mokykloje po lituanistikos stacionarinių studijų Vilniaus 
universitete, kartu perimdama iš mokyklos direktorės V. KETURAUSKIENĖS lietuvių 
literatūros dalyko dėstymą. Tai buvo pirmoji mokytoja mokyklos pedagogų kolektyve, 
įgijusi aukštąjį išsilavinimą stacionarinių studijų Vilniaus universitete pagrindu. Tik 
paskutiniaisiais  mokslo metais vidurinėje mokykloje atsirado pirmasis lietuvių literatūros 
dalykui vadovėlis, todėl pirmuosius du metus A. KIZLAITYTEI dar teko pavarginti 
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moksleivius konspektų rengimu. Tačiau konspektai rėmėsi jau ne tik klasės auklėtojos, kaip 
profesionalios lituanistės, plačia dalykine erudicija, bet ir naujausiomis žiniomis, kurios 
pasipildydavo per mokytojos tiesioginį  bendravimą su lietuvių literatūros garsenybėmis. 
A. KIZLAITYTĖS artimiausia kurso drauge Vilniaus universitete buvo vėliau garsia poete 
tapusi Janina DERGUTYTĖ (1928-1990) ir ši artima draugystė tęsėsi vėliau visą 
pouniversitetinės veiklos laikotarpį. 

 Nors ir buvo reikli mokyklos drausmės klausimu, klasės auklėtoja retkarčiais 
pridengdavo nuo mokyklos vadovybės kai kuriuos savo auklėtinių nusižengimus. Kartą 
man traukiant iš kišenės klasės kambario raktą, klasės auklėtojos akivaizdoje ant grindų 
iškrito cigarečių pokelis.  Pasimetęs nesugalvojau nieko kito, kaip, numetus ant grindų 
raktą, sprukti lauk. Nors rūkymas buvo laikomas didžiausiu moksleivio prasižengimu, 
išviestas į mokytojų kambarį pasiaškinimui prieš mokyklos direktorę taip ir nebuvau. 

 Su klasės auklėtoja bendravau iki pat jos mirties, pasiųsdamas kiekvienų švenčių 
progą atvirutę su keletu sakinių apie save. Atsakymas į kiekvieną tokį pasveikinimą būdavo 
keletos puslapių kruopščia rašysena parengtas  laiškas su naujienomis apie save, kolegas 
mokytojus ir buvusius mokinius, su išsamiu kultūrinių ir net politinių įvykių aptarimu. Kai 
paskutiniaisiais metais pastebėjau, kad rašysena darosi vis labiau pakrikusi, ji  pati kukliai 
pasiguodė, kad sparčiai silpsta regėjimas bei klausa ir gydytojai nieko padėti jai nebegali. 
Mirė Adelė KIZLAITYTĖ  2006 metais visiškai apakusi   ir beveik apkurtusi. Palaidota 
Keturvalakių (Vilkaviškio rajonas) kapinėse savo tėvų kapavietėje. A. KIZLAITYTĖS  kapą 
nesunku aptikti Keturvalakių kapinėse tako, einančio nuo pagrindinių vartų kapinių 
gilumon, dešinėje pusėje.  

 

                
Pavandenės pradinės mokyklos III- čia klasė (1949-1950 metai) 

Centre III-čios klasės mokytojas KABAILA Pranas. 
Būsimieji Pavandenės vidurinės mokyklos abiturientai: I-oji laida: 

T. JANKUTĖ (Antano)- sėdi žemai dešinėje, T. JANKUTĖ Teresė (Juozo) sėdi 
pirmoje eilėje antra iš kairės, A. VASILIAUSKAS- stovi viršutinėje eilėje antras iš 

kairės; II-oji laida: J. JANKAUSKAITĖ- sėdi pirmoje eilėje trečia iš dešinės,   
A. DOBILAS- stovi viršutinėje eilėje dešinėje. Keturi I-osios laidos abiturientai 

mokėsi metais vėlesnėje pradinėje klasėje: I. LOTUŽYTĖ, A. SIMANAUSKAITĖ,  
J. SURBLYTĖ, A. ŠARKAUSKAS. 
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Keletas žodžių apie mus mokiusius pradinių klasių mokytojus. Kai 1947 metais 
pradėjau lankyti tuometinę Pavandenės pradinę mokyklą, I-osios klasės (1947-1948) 
mokytoja buvo viena iš dviejų seserų PETRAUSKAIČIŲ (jų vardų neprisimenu). Jos abi buvo 
patyrusios pradinių klasių mokytojos prieškarinėje (smetoninėje) nepriklausomoje 
Lietuvoje ir neslėpdamos savo religinių įsitikinimų viešai lankydavosi pamaldose 
Pavandenės bažnyčioje. Sekančiais mokslo metais  mokytojų PETRAUSKAIČIŲ Pavandenės 
pradinėje mokykloje nebeliko ir jų tolimesnis likimas nežinomas. II-osios klasės (1948-1949) 
mokytoja buvo Elytė REKAŠIŪTĖ- iš Pavandenės kilusių kompozitoriaus Antano REKAŠIAUS 
ir LSSR televizijos garso režisierės Nijolės REKAŠIŪTĖS sesuo. E. REKAŠIŪTĖ pradinių klasių 
mokytoja dirbo taip pat I-os laidos (1954-1958)  metais ir net vėliau.  

III-osios klasės (1949-1950) mokytoju buvo Pranas KABAILA, kurio  trumpa 
biografija, kaip mokytojo ir Lietuvos karinio veikėjo, pateikta Visuotinėje Lietuvos 
Enciklopedijoje (IX tomas, 99 psl.). Išlaikęs 1908 metais Ventspilyje pradinių mokyklų 
mokytojo egzaminus, mokytojavo jau iki Pirmojo pasaulinio karo. Karo pradžioje 
mobilizuotas, baigė rusų karo mokyklą ir tarnavo į Rusijos kariuomenės įvairiuose 
daliniuose. 1919 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo kovose su bermontininkais, 
Lenkijos kariuomenės junginiais. 1924 metais baigęs Aukštuosius karininkų kursus iki 1930 
metų tarnavo pėstininkų daliniuose. 1930-1940 metais buvo kariuomenės intendantūros 
dirbtuvių viršininku, 1933 metais jam suteiktas pulkininko karinis laipsnis. 1940 SSRS 
okupavus Lietuvą iš kariuomenės atleistas. 1941-1958 (su pertrauka ) mokytojavo. Šie 
įdomūs mokytojo biografijos faktai mums nebuvo žinomi. Tik vėliau iš mokytojo B. BRASO 
sužinojau, kad Vytenis KABAILA, Vilniaus universitete skaitęs man matematinių disciplinų 
paskaitas, buvo mano mokytojo Prano KABAILOS sūnus.  IV-osios klasės (1950-1951) 
mokytoja buvo iš netoli nuo Pavandenės esančio Pasprūdės kaimo kilusi Adelė ČINSKYTĖ-
Radžiuvienė, vėliau sovietinės valdžios ištremta į Sibirą.  

 
Mokslo draugų susitikimų akimirkos 

 

               
25  metams praėjus po mokyklos baigimo 
į J. BERNECKYTĖ, E. JANKEVIČIŪTĖ,  

A. ZEBLECKAS (po septynmetės mokyklos baigė zootechnikos technikumą),  
A. SIMANAUSKAITĖ, T. JANKUTĖ/Antano, A. VASILIAUSKAS, I. LOTUŽYTĖ  
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                                        30  metų praėjus po mokyklos baigimo 
          I. LOTUŽYTĖ, T.JANKUTĖ/Antano, A. VASILIAUSKAS, 
                                        klasės auklėtoja A. KIZLAITYTĖ  
 
 
 

 
 30  metų praėjus po mokyklos baigimo 

Iš kairės į dešinę: T. JANKUTĖ/Juozo, klasės auklėtoja A. KIZLAITYTĖ,  
J. BERNECKYTĖ, I. LOTUŽYTĖ, A. VASILIAUSKAS, T. JANKUTĖ/Antano  
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