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Pavandenės vidurinė mokykla – 
dieninė, savarankiško mokymosi 
bendrojo lavinimo mokykla 
Pavandenėje Varnių  raj. (vėliau Telšių 
raj.),  vykdžiusi 1954 – 2001 metais 
pradinio ir vidurinio ugdymo 
programas lietuvių kalba. 
 
 
 

Pagrindinis straipsnis - Pavandenės 
mokyklos istorija 
 
Pagrindinis straipsnis - Pavandenės 
istorija 

Pagrindinis straipsnis - Pavandenė be 
mokyklos 

 

 

 

 
Pavandenės mokyklų raida 

• Pavandenės vidurinė mokykla (1954 – 2001)  

• Pavandenės pagrindinė mokykla (2001 – 2015)  

• Pavandenės septynmetė mokykla (1949 – 1954) 

• Pavandenės pradžios mokykla  (1918-1949 ) 

Pavandenės vidurinė mokykla 

 
(piešinio autorius- muzikos mokytojas 

Jonas Venclauskas) 
 
Įkurta: 1954 m. 
Pirma abiturientų laida: 1958 m. 
Reorganizuota į pagrindinę mokyklą: 2001 m. 
Išleista abiturientų laidų: 42 
Mokyklą baigusių abiturientų skaičius……. 
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Pavandenės mokyklos istorija 

• 1620 m.- prie Pavandenės bažnyčios įsteigta parapijinė mokykla ir biblioteka;    
• 1880 m. - Varnių valsčiaus Pavandenės liaudies mokykla (rusų k.); 
• 20 a. pradžia - Sakelio dvare organizuota mokykla, kurioje mokytojavo Marija 

Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, vėliau – Sakelio dukterys;  
• 1918 m. – Telšių apskrities Varnių valsčiaus Pavandenės pradžios mokykla 
• 1944 m. – Telšių apskrities Varnių valsčiaus Pavandenės pradinė mokykla;  
• 1948 m. – Telšių apskrities Janapolės valsčiaus Pavandenės pradinė mokykla;  
• 1949 m. – Telšių rajono Janapolės valsčiaus Pavandenės septynmetė mokykla;  
• 1950 m. – Klaipėdos srities Varnių rajono Pavandenės septynmetė mokykla;  
• 1953 m. – Varnių r. Pavandenės septynmetė mokykla;  
• 1954 m. – Varnių r. Pavandenės vidurinė mokykla;  
• 1961 m. – Telšių r. Pavandenės vidurinė mokykla;  
• 2001 m. – Telšių r. Pavandenės pagrindinė mokykla;  
• 2015 m. -- Telšių r. Pavandenės pagrindinė mokykla likviduota. 

 

Šaltiniai: 

• Pavandenės pagrindinė mokykla: viskas turi pradžią ir pabaigą. Telšių žinios, 2015. 

• A. Butrimas. Šatrijos Ragana  Pavandenės dvare. Pavandenė. Žemaičių praeitis 6. 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996. 

 

Pavandenės istorija 

Šaltiniai: 

• Pavandenė. Žemaičių praeitis 6. Sudarytojai: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė. 
Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996. 
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Pavandenė be mokyklos 
 

Pagrindinis straipsnis – Aleksandras Vasiliauskas. Kvietimas Pavandenės vidurinėje, 
pagrindinėje ir septynmetėje mokyklose dirbusiems mokytojams, 
mokslus baigusiems moksleiviams ir pavandeniškių bendruomenei 

Pagrindinis straipsnis – Aleksandras Vasiliauskas. Mokyklų tuštėjimo metas 
Pagrindinis straipsnis -  Antanas Zelba. Pokario prisiminimai, lankant Pavandenės mokyklą  

 

 

 

 

 

Fotogalerija 

 

                                

Susitikimas po Pavandenės pagrindinės mokyklos uždarymo 
Stovi iš kairės: T. JANKUTĖ/Antano (I laida), V. VASILIAUSKAITĖ (III laida),  

B. BRASAITĖ (III laida), A.VALIULIO (II laida) žmona, O. GRIGAITĖ (III laida),  
O. LOTUŽYTĖ (III laida), Sėdi iš kairės: A. PAULAUSKAITĖ (II laida), 

 I. LOTUŽYTĖ (I laida), T. JANKUTĖ/Juozo (I laida) 
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Susitikimas po Pavandenės pagrindinės mokyklos uždarymo 

Iš kairės: A. JANKUS (septynmetė mokykla), A. VALIULIS (II laida),  
V. MUŠAUSKAS (III laida), A. ZELBA (septynmetė mokykla), A. VASILIAUSKAS (I laida),  

A. DOBILAS (II laida), P. POCIUS (II laida) 
 
 

                                            
Susitikimas po Pavandenės pagrindinės mokyklos uždarymo 

T. JANKUTĖ/Juozo (I laida), A. VASILIAUSKAS (I laida) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 

Redaktoriai: 

 5 



 
KVIETIMAS  

Pavandenės vidurinėje, pagrindinėje ir septynmetėje mokyklose 
dirbusiems mokytojams, mokslus baigusiems moksleiviams ir 

pavandeniškių bendruomenei  

2015 metais birželio 5 dieną nuskambėjo paskutinis skambutis Pavandenės 
mokyklose, kurios  vien pokario metais išleido 42 abiturientų, 16 dešimtokų ir 3 septyntokų 
ir laidas. Susitikę 2015 metų vasarą apie 20 bendramokslių pasiguodėme, kad 
Pavandenės mokyklos uždarymas yra skaudus įvykis ne tik mums, baigusiems šią 
mokyklą, bet ir visai pavandeniškių bendruomenei. Tik šis konkretus liūdnas faktas yra 
daug platesnio, visą Lietuvą  aprėpiančio negatyvaus mokyklų tuštėjimo proceso menkutė 
dalis: šio proceso mastą  atskleidžia internete paskelbtas  beveik 300 likviduotų  Lietuvoje 
mokyklų sąrašas. Oficialiai išskirtinai pabrėžiami tik demografinis (trūksta moksleivių) bei 
ekonominis (stambesnės mokyklos- ekonomiškai efektyvesnės) kriterijai, ir nutylimos 
neigiamos humanitarinės tokios politikos pasekmės. Tuo tarpu procesas reiklauja gilesnių 
ir visapusiškų humanitarinių ir socialinių  tyrimų, aprėpiant ne tik švietimo, bet ir lietuviško 
kaimo ir sovietinės sodybų naikinimo politikos pasėkoje sudarkytų Lietuvos miestelių  ateitį. 
Klaiku suvokti, kad Pavandenės miestelio ateities įvaizdį nulems tik dvi parduotuvėlės ir gal 
būt smuklė vietiniams ir pakeleiviams.  Pribrendo laikas, kad lietuvių rašytojai atskleistų 
daugybės mokyklų kaimo miesteliuose sunaikinimo (mokyklų tuštėjimo meto) humanitarinio 
tragizmo paveikslą.  

Vargu ar galima tikėtis, kad pasisuks atgal “mokyklų tinklo optimizavimo” įsuktas 
smagratis ir bus atkurta kokiu nors pavidalu Pavandenės mokykla. Tačiau mes, ir tik mes - 
Pavandenės vidurinės, pagrindinės ir setynmetės mokyklų mokytojai bei mokiniai- 
privalome ir galime suformuoti savo gimtosios mokyklos išsamų istorinį paveikslą. 
Internetinės enciklopedijos “Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui” (ELIP) straipsnyje su 
pavadinimu “Pavandenės vidurinė mokykla” galima tekstais, nuotraukomis ir grafikais 
pateikti išsamią Pavandenės mokyklos istoriją, apimančią žinias apie:  

• mokyklos raidos stadijas (vidurinė, pagrindinė, septynmetė, pradinė); 

• mokyklos vadovus ir mokykloje dirbusius mokytojus; 

•  baigusias mokyklą abiturientų, dešimtokų ir septintokų laidas; 

• baigusius mokyklą mokinius.  

Mokyklos istorija bus išsami ir išbaigta, kai bus užpildytas kiekvienas ELIP straipsnio 
“Pavandenės vidurinė mokykla” puslapis pagal pateiktą schemą. Tam reikalinga, kad visos 
mokyklą baigusios abiturientų, dešimtokų ir septintokų laidos pateiktų apie save fotografijas 
ir jas aprašančius tekstus, prisiminimų tekstus  apie  savo klasės draugus, mokytojus, 
mokyklos aplinką. Patalpintų internete puslapių pavyzdžiai apie I-II abiturientų laidas 
preliminariai parodo, kokia informacija yra reikalinga. Tikiuosi, kad kiekvienoje laidoje 
atsiras entuziastai, pritariantys  Pavandenės mokyklų internetinės istorijos idėjai ir 
prisidėsiantys prie įdėjos įgyvendinimo, parengdami skaitmeninėje formoje atrinktų  apie 
savo laidos moksleivius ir mokytojus nuotraukų ir tekstų paketą. Labai svarbi mokyklos 
direktorių, klasių auklėtojų ir pavandeniškių bendruomenės pagalba išplatinant visiems 
mokytojams ir mokiniams Pavandenės mokyklų internetinės istorijos parengimo  įdėją. 
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 Esame pasirengę e-paštu vasiliauskasaleksandras@gmail.com gautą skaitmeninėje 
formoje informaciją pateikti patalpinimui ELIP straipsnyje “Pavandenės vidurinė mokykla”. 
Atsiliepsime į  tuo pačiu e-paštu gautas pastabas ir iškeltus klausimus. 

Prof. Aleksandras VASILIAUSKAS 
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Mokyklų tuštėjimo metas 
 

2015 metais birželio 5 dieną Pavandenės pagrindinėje mokykloje nuskambėjo paskutinis 
skambutis ne tik dešimtokams, bet ir septintokams, aštuntokams, devintokams bei 
mokytojams. 2014-2015 mokslo metus užbaigė 34 mokiniai, iš jų 7 dešimtokai, o į pirmą 
klasę nebeateis nė vienas mokinys. Mokykla uždaroma [Laikraštyje “Telšių žinios” paskelbta 
naujiena. Prieiga per internetą: <http://tzinios.lt/pavandenes-pagrindine-mokykla-viskas-turi-pradzia-ir-
pabaiga/>]. Pavandenės mokyklose  vien pokario metais buvo išleistos 3 septyntokų, 42 
abiturientų ir 16 dešimtokų laidų.  

Pagal tą pačią prieigos per internetą nuorodą galima aptikti Antano ZELBOS 
sekantį trumpą komentarą laikraštyje “Telšių žinios” paskelbtai naujienai:  “Labai gaila. 
Neliks kultūros židinio apleistame Žemaitijos kaime. Dalinai kalti ir patys Pavandenės ir jų 
apylinkių gyventojai, nesugebėję priauginti naują kartą ir savo jaunimą išbarstę po visą 
Europą ir po miestus“. Antanas buvo mūsų bendramokslis pradinėse ir septynmetės 
mokyklos klasėse. Susitikus beveik po 70 metų nesimatymo sužinojau, kad gyvenimo kelyje 
sovietmetis jam lėmė daugybę  sudėtingiausių negandų. Išsiskirdamas iš kitų savo 
bendramokslių neeliniais gabumais, Antanas metė mokslą Pavandenės septynmetėje 
mokykloje, norėdamas prisijungti prie ištremtų Sibiran mamos ir kitų artimųjų. Po grįžimo iš 
Sibiro sunkiai įsikūręs Klaipėdoje, mokėsi Klaipėdos 1-oje vidurinėje mokykloje, kur 
išryškėjo neeiliniai jo literatūriniai gebėjimai: jis kurė gražius eilėraščius, pats jis svajojojo ir 
jo  bendramoksliai tikėjosi, kad Antanas taps poetu. Tačiau vartai literatūros studijoms 
Vilniaus universitete jam tvirtai užrakinti, nes nesitikima, kad Sibiro tremtinių  šeimos narys, 
emigravusio po karo į Vakarus ir apsigyvenusio JAV “liaudies priešo” sūnus savo kūryboje 
garbins sovietinę tikrovę ir komunistinį rytojų. Pokalbyje su manimi Antanas prasitarė, kad 
neįstojimą į universitetą galėjo įtakoti ir rašinio temos apie maldaknygę pasirinkimas 
stojamąjam egzaminui.  

Stojimo į universitetą kliūtis valdantys sovietiniai idelogai Antanui galų gale net 
“patarė” aplamai mesti poetinę kūrybą. Tokių aplinkybių verčiamas Antanas įgijo praktiškai 
niekuo  su humanitarine sfera nesusijusią žemėtvarkininko (matininko) specialybę ir beveik 
visa jo kasdieninė darbinė  veikla siejosi su Klaipėdos žemėtvarkos tarnybomis. Kad širdyje 
Antanas ZELBA išsaugojo gilią humanitaro dvasią, rodo išreikštas didelis rūpestis dėl 
uždarytos mokyklos Pavandenėje, kurioje jam buvo lemta tik trumpai mokytis vaikystėje ir 
paauglystėje beveik prieš 70 metų. Kalbantis su manimi, Antanas neišsakė didesnės 
nuoskaudos dėl gyvenimo posūkių ne ta linkme, apie kurią jis svajojojo. Tačiau  net kelis 
kartus išsakė džiaugsmą, kad sulaukė galimybės nuvežti gimtosios pavandeniškės žemės 
ant savo tėvo kapo Jungtinėse Amerijos Valstijose. 

Susitikę 2015 metų vasarą apie 20 bendramokslių pasiguodėme, kad Pavandenės 
mokyklos uždarymas yra skaudus įvykis ne tik mums, baigusiems šią mokyklą, bet ir visai 
pavandeniškių bendruomenei. Tik šis konkretus liūdnas faktas yra daug platesnio,  visą 
Lietuvą  aprėpiančio negatyvaus mokyklų tuštėjimo proceso menkutė dalis. Šio proceso 
mastą  atskleidžia internete paskelbtas arti 300 likviduotų  Lietuvoje mokyklų sąrašas, 
kuriame kol kas dar neužfiksuotas Pavandenės pagrindinės mokyklos uždarymas [Prieiga per 
internetą: <Lietuvai.lt/wiki/Likviduotos_Lietuvos_mokyklos >]. Sąrašas pavandeniškius šiek tiek 
paguodžia, kad jie ne vieni Lietuvoje dalinai kalti dėl mokyklos uždarymo, kadangi 
nesugebėjo priauginti naują kartą ir savo jaunimą išbarstė po visą Europą ir po miestus. 
Valdžia mokyklų likvidavimo tikslingumą užmaskavo plačiąjai visuomenei sunkiai 
suprantamu “mokyklų tinklo optimizavimo” lozungu. Oficialiai išskirtinai pabrėžiami tik 
demografinis (trūksta moksleivių) bei ekonominis (stambesnės mokyklos- ekonomiškai 
efektyvesnės) kriterijai, ir nutylimos neigiamos humanitarinės tokios politikos pasekmės.  
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“Mokyklų tinklo optimizavimo” politika kaime vykdoma, neturint jokių plačiosios 
visuomenės pripažintų strateginių humanitarinių ir socialinių gairių, kaip ateityje atrodys 
lietuviškas kaimas, kuo virs sovietinio sodybų naikinimo politikos pasėkoje sudarkyti 
Lietuvos miesteliai. Klaiku suvokti, kad Pavandenės miestelio ateities įvaizdį nulems tik 2-3 
parduotuvėlės ir gal būt smuklė vietiniams ir pakeleiviams.  Pribrendo laikas atsirasti 
Lietuvoje rašytojui, kuris parašytų romaną “Mokyklų tuštėjimo metas” pagal analogiją  Jono 
AVYŽIAUS romanui “Sodybų tuštėjimo metas”. Akivaizdu, kad toks ar daugiau panašių 
romanų nepasuks atgal “mokyklų tinklo optimizavimo” įsukto smagračio: Pavandenės 
mokykla nebebus atkurta jokiomis aplinkybėmis. Tačiau istorijai bus paliktas daugybės 
mokyklų kaimo miesteliuose sunaikinimo humanitarinio tragizmo paveikslas. Pavandenės 
septynmetę, vidurinę ir pagrindinę mokyklas baigusiųjų visos laidos taip pat gali ir turėtų 
prisidėti prie savo gimtosios mokyklos istorinio paveikslo formavimo, patalpindamos 
internetinėje enciklopedijoje “Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui” (ELIP) informaciją apie savo 
klasės draugus, mokytojus, mokyklos aplinką.  
 
Prof. Aleksandras VASILIAUSKAS 
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Pokario prisiminimai, lankant Pavandenės mokyklą 
  

Su didžiuliu liūdesiu sutikau žinią apie Pavandenės mokyklos uždarymą. Mokiausi 
toje mokykloje tais neramiais pokario metais tol, teko “savo noru” išvykti į Rusijos platybes. 
Pakviestas į Pavandenės  mokyklą baigusiųjųj susitikimą, su malonumu atvykau 
pasimatytisu vaikystės draugais. 

Ten baigiau tik penktą klasę. Pokario prisiminimai, lankant mokyklą, liko visam 
gyvenimui. Šiurpiausias ir pats nemaloniausias vaizdas išliko iš tų metų, kai šalia mokyklos 
ant pievelės gulėdavo tai vienas, tai du nukauti “miško broliai” . Neramūs pokario laikai 
atsispindėjo ir giliai liko širdyje, formuojant jauno ir bręstančio žmogaus asmenybę. Mums  
nerodant didelio noro, buvo brukami tarybinės ideologijos pagrindai, kurie dar 
nesubrendusiam žmogui neretai buvo patrauklūs.  

Priėmė į pionierių organizaciją. Įsisegęs ženkliuką su mažo Lenino atvaizdu, 
laimingas ėjau namuo. Prie mūsų sodybos burzgė traktorius, ardamas kolūkio žemę. 
Traktoristas, pamatęs mane, visada sustodavo, leisdavo įsiriogšti į kabiną ir keletą kartų 
apvažiuodavo nemažą ariamos žemės plotą. Man tai labai patikdavo. Tą dieną einu 
laimingas namuo ir laukiu, kol traktoristas pakvies mane pasivažinėti. Išvertęs krutinę rodau 
jam tą mažą ženkliuką. Traktoristas pamatė… ir nesustojo.  

Buvo labai skaudu, bet daugiau niekada manęs niekas nebevažinėdavo su galingu 
traktoriumi. Tik vėliau supratau, kodėl taip įvyko. Po kelių savaičių traktoristas dingo ir 
žmonės kalbėjo, kad jis išėjo į mišką.  Partizanavo tol, kol žuvęs kažkur prie Tverų ar 
Medingėnų, buvo paguldytas miestelio aikštėje negyvas ir vėliau užkastas mažai kam 
žinomoje vietoje. 

Ateidavome į pamokas prastais rūbais aprengti ir dar prastesnę avalynę muvėdami. 
Kai kas atsinešdavo storą naminės duonos riekę ir pieno butelį, užkimštą suktu 
laikraščiokamsčiu. Kas gerdavo, o kas su pavydu žiūrėdavo į bendraklasį, kuris dar net ir 
ruginės duonos turėdavo. O duonos daug kam trūkdavo. Parduotuvėje įsigytas keturkampis 
duonos kepalas nebuvo toks gardus, kvepėjo traktoriaus alyva.  

Žaisdavome plunksnomis, kurias pasimirkę į rašalą ir rašydavom. Padeda ant 
palangės  plunksną, kurią su savo plunksna turi du kartus apversti. Apvertei- plunksna tavo. 
Tik tos plunksnos- sugędusios ir aplūžusios, retai kada būdavo tinkamos rašymui. Šį 
žaidimą mes su Povilu Daukšu buvom labai pamėgę.  

Buvo ir tokių, kurie mėgdavo pasimušti, pasistumdyti. Pamenu- po lietaus telkšojo 
balos,  o aplink vos išbrendami purvynai. Susipešė du klasės draugai. Vienas iš jų, 
pagrėbęs draugo kepurę, nusvėdė ją į balą. Nuskriaustasis pareikalvo, kad priešininkas 
atneštų kepurę, o pastarasis pasiūlė- atsinešk pats. Nedaug iki muštynių. Nelaukdamas, kol 
draugai išsiaiškins, nuėjau ir atnešiau tą kepurę. Už tai susilaukiau iš mokytojo Kabailos 
padėkos. Ir vėl į namus ėjau švytėdamas.  
 
Antanas Zelba 
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Pavandenės vidurinė mokykla (1954-2001) 

Pavandenės vidurinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo 
lavinimo mokykla Pavandenėje Varnių  raj. (vėliau Telšių raj.),  vykdžiusi 1954 – 
2001 metais pradinio ir vidurinio ugdymo programas lietuvių kalba 

 

Mokyklos direktoriai 

Foto                       Pavardė vardas                   Darbo laikotarpis  

………            Talmantas Juozas           1954 – 1955 

                  Keturauskienė Vincė           1955 - …… 

……….   Žukauskienė Janina    …… - …… 

………..     Teresius Rapolas     …… - …… 

…………    Macienė Emilija     1995 - 2001 

 

Mokytojai 

Foto             Pavardė V. (dalykas)  Darbo laikotarpis  

                   

                      

………..    Brasas B. (rusų kalba)  …… - ……   

………    Butkevičiūtė A. (vokiečių kalba) …… - …..  

Bersėnas K. (rusų kalba) ….. - ….. 

Boreikaitė G. (fizkultūra) ….. - ….. 
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http://lietuvai.lt/wiki/Pavanden%C4%97
http://lietuvai.lt/wiki/Tel%C5%A1i%C5%B3_rajono_savivaldyb%C4%97
http://lietuvai.lt/wiki/Lietuvi%C5%B3_kalba


                        

                        

                        

                        

                         

                        

                        

                         

 

Dambrauskas S. (vokiečių kalba) …..-….. 

 Draugelytė M. (istorija) …… - …… 

Česnauskaitė A. (muzika) …… - …… 

Ivčenko M. (rusų kalba) …… - …… 

Juknevičius B. (fizkultūra) …… - …… 

Keturauskienė V. (lietuvių literatūra) …… - …… 

Kulvelytė V. (chemija) …… - …… 

Kizlaitytė A. (lietuvių literatūra) …… - …… 
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Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 

Redaktoriai: 

Krasauskaitė S. (pradinės klasės) …… - ……  

 

Kumža V. (pradinės klasės) …… - …… 

 

Rekašiūtė E. (pradinės klasės) …… - 
  

 

Šarauskaitė J. (matematika,fizika) …… - …… 

Šaučiulis J. (fizika) …… - …… 

 

Venclauskienė A. (pradinės klasės) …… - 
 

Žilytė D. (matematika) …… - …… 
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Pavandenės vidurinės mokyklos 42 abiturientų laidos 
Pavandenės vidurinę mokyklos baigė …… abiturientų  

Metai Laida Baigusiųjų 
skaičius 

Klasių  
vadovai Nuotrauka 

1958 1-oji laida 10 Kizlaitytė 
Adelė  

  

1959 2-oji laida 9 Draugelytė 
Marytė  

 

          

 

     

1960 3-oji laida  Klasės vadovė  

1961 4-oji laida  Klasės vadovė  

1962 5-oji laida  Klasės vadovė  

1963 6-oji laida  Klasės vadovė  

1964 7-oji laida  Klasės vadovė  

1965 8-oji laida  Klasės vadovė  

1966 9-oji laida  Klasės vadovė  

1967 10-oji laida  Klasės vadovė  

1968 11-oji laida  Klasės vadovė  

1969 12-oji laida  Klasės vadovė  

1970 13-oji laida  Klasės vadovė  

1971 14-oji laida  Klasės vadovė  
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1972 15-oji laida  Klasės vadovė  

1973 16-oji laida  Klasės vadovė  

1974 17-oji laida  Klasės vadovė  

1975 18-oji laida  Klasės vadovė  

1976 19-oji laida  Klasės vadovė  

1977 20-oji laida  Klasės vadovė  

1978 21-oji laida  Klasės vadovė  

1979 22-oji laida  Klasės vadovė  

1980 23-oji laida  Klasės vadovė  

1981 24-oji laida  Klasės vadovė  

1982 25-oji laida  Klasės vadovė  

1983 26-oji laida  Klasės vadovė  

1984 27-oji laida  Klasės vadovė  

1985 28-oji laida  Klasės vadovė  

1986 29-oji laida  Klasės vadovė  

1987 30-oji laida  Klasės vadovė  

1988 31-oji laida  Klasės vadovė  

1989 32-oji laida  Klasės vadovė  

1990 33-oji laida  Klasės vadovė  

1991 34-oji laida  Klasės vadovė  

1992 35-oji laida  Klasės vadovė  

1993 36-oji laida  Klasės vadovė  

1994 37-oji laida  Klasės vadovė  

1995 38-oji laida  Klasės vadovė  

1996 39-oji laida  Klasės vadovė  

1997 40-oji laida  Klasės vadovė  

1998 41-oji laida  Klasės vadovė  

1999 42-oji laida  Klasės vadovė  

 

Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 

Redaktoriai: 
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Pavandenės vidurinės mokyklos 1-oji abiturientų laida (1958) 
                   Pavandenės vidurinės mokyklos 1 laidą 1958 metais baigė 10 abiturientų 

 
Pagrindinis straipsnis:  Aleksandras Vasiliauskas. Mūsų klasė ir mokytojai 
Pagrindinis straipsnis:  Aleksandras Vasiliauskas. Mus mokė ne tik pedagogai 

 

 

  Klasės  auklėtoja KIZLAITYTĖ Adelė 

                  Abiturientai 

 

 

 

BERNECKYTĖ Janina - pradinių klasių mokytoja 

JANKEVIČIŪTĖ Eugenija - pradinių klasių mokytoja 
 

 

JANKUTĖ Teresė/Antano – prekybos ekonomistė 
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JANKUTĖ Teresė/Juozo - ekonomistė 

LOTUŽYTĖ Irena - prekių žinovė 

SIMANAUSKAITĖ Adelė - buhalterė 

ŠARKAUSKAS Antanas - vokiečių kalbos mokytojas 

VAIŠYS Feliksas – prekybos ekonomistas 
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Fotogalerija 

 

                                   

I laidos abiturientai po paskutinio  skambučio 
Stovi iš kairės: A. VASILIAUSKAS, E. JANKEVIČIŪTĖ, T. JANKUTĖ/Antano, A. SIMANAUSKAITĖ, 
A. ŠARKAUSKAS,  klasės auklėtoja A. KIZLAITYTĖ, I. LOTUŽYTĖ, J. BERNECKYTĖ, F. VAIŠYS. 

Apačioje iš kairės: T. JANKUTĖ/Juozo, J. SURBLYTĖ 

 

                                     

Mokytojai po paskutinio skambučio I-os laidos abiturientams 
Stovi iš kairės: K. BERSĖNAS, J. ŠAUČIULIS, V. KUMŽA,  B. JUKNEVIČIUS, M. DRAUGELYTĖ,  

J. ŠARAUSKAITĖ, A. KIZLAITYTĖ (klasės auklėtoja), S. DAMBRAUSKAS. Sėdi iš kairės: 
A. VENCLAUSKIENĖ, G. BOREIKAITĖ,V. KETURAUSKIENĖ (mokyklos direktorė,), E. REKAŠIŪTĖ,  

M. IVČENKO. Pirmoje eilėje iš kairės: D. ŽILYTĖ, E. ČESNAUSKAITĖ, V. KULVELYTĖ, S. KRASAUSKAITĖ  

VASILIAUSKAS Aleksandras – mokslininkas (ekonomika),  
habilituotas daktaras,  profesorius, akademikas 
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Su įteiktais brandos atestatais 
Abiturientės (baltomis suknelėmis) iš kairės į dešinę: J. SURBLYTĖ, E. JANKEVIČIŪTĖ, T JANKUTĖ/Juozo,  

I. LOTUŽYTĖ, J. BERNECKYTĖ, A. SIMANAUSKATĖ, T. JANKUTĖ/Antano.  Abiturientai pakraštyje iš 
apačios aukštyn: A. ŠARKAUSKAS, A. VASILIAUSKAS, F. VAIŠYS. Pirmoje eilėje: mokyklos direktorė Vincė 

KETURAUSKIENĖ (ketvirta iš dešinės),  klasės auklėtoja Adelė KIZLAITYTĖ (trečia iš dešinės) 
 

                                             

25  metams praėjus po mokyklos baigimo 
Iš kairės: J. BERNECKYTĖ, E. JANKEVIČIŪTĖ, A. ZEBLECKAS (bendramokslis septynmetėje mokykloje),  

A. SIMANAUSKAITĖ, T. JANKUTĖ/Antano, A. VASILIAUSKAS, I. LOTUŽYTĖ  
 

                                                       

                                             30  metų praėjus po mokyklos baigimo 
Iš kairės: I. LOTUŽYTĖ, T.JANKUTĖ/Antano, A. VASILIAUSKAS, klasės auklėtoja A. KIZLAITYTĖ 
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                       30  metų praėjus po mokyklos baigimo 
Iš kairės: T. JANKUTĖ/Juozo, klasės auklėtoja A. KIZLAITYTĖ, J. BERNECKYTĖ,  
                       I. LOTUŽYTĖ, A. VASILIAUSKAS, T. JANKUTĖ/Antano 

 

                                                                  
 

Artėjant 50-mečiui po mokyklos baigimo 
A. VASILIAUSKAS, T. JANKUTĖ/Juozo, J. BERNECKYTĖ, I. LOTUŽYTĖ 

 

                                                

                                                      50 metų praėjus po mokyklos baigimo 
                                                   Dar ne visus išmoktus mokykloje armonikos 

                                                  akordus pamiršo A. VASILIAUSKAS 
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50 metų praėjus po mokyklos baigimo 
Pavandenės bendruomenė pagerbia savo mokyklos I-osios laidos 

abiturientus mokyklos baigimo 50-čio jubiliejaus proga. 
Baltu puspalčiu priekyje- A. VASILIAUSKAS 

                                               

50 metų praėjus po mokyklos baigimo 
Iš kairės: T. JANKUTĖ/Juozo, I. LOTUŽYTĖ, 

J. BERNECKYTĖ, T. JANKUTĖ/Antano, A. SIMANAUSKAITĖ,  
A. VASILIAUSKAS,  E. JANKEVIČIŪTĖ 

 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 

Redaktoriai: 
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Mūsų klasė ir mokytojai 

 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) mokslometus 
pradėdavo vis mažesniu moksleivių skaičiumi, kadangi dalis dėl sunkių materialinių 
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.  
 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 
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patvirtina, kad Žemaitijos užkampyje veiklą pradėjusi Pavandenės vidurinė mokykla per 
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.  

Keletas žodžių atskirai apie Pavandenės  vidurinės mokyklos direktorę  
KETURAUSKIENĘ Vincę ir klasės auklėtoją KIZLAITYTĘ Adelę.  

V. KETURAUSKIENĖ mokyklos direktore tapo praėjus virš metų 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 ZigmoSAKELIO 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. 

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 moksleivius konspektų rengimu. Tačiau konspektai rėmėsi jau ne tik klasės 
auklėtojos, kaip profesionalios lituanistės, plačia dalykine erudicija, bet ir naujausiomis 
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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. 
 
Prof. Aleksandras VASILIAUSKAS
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Mus mokė ne tik pedagogai 
 

Tarp Pavandenės vidurinės mokyklos istorijai nusipelnusių  asmenybių garbinga 
vieta tenka  ilgamečiui mokyklos ūkvedžui Antanu Lotužiui (I laidos abiturientės Irenos 
Lotužytės tėvas). Ir  ne vien už stropiai atliktas kuklias ūkvedžio  pareigas: prižiūrėti 
mokyklos arklį, parūpinti mokyklai malkas ir kitus materialius reikmenis, remontuoti 
mokyklos patalpas ir inventorių. Neformaliai jis vykdė praktikos darbų (valstietiškos kilmės 
moksleiviams- tai kasdieniniai žemdirbio darbai) mokytojo pareigas.  Bet svarbiausia yra 
tai, kad A. Lotužys buvo Pavandenės krašto metraštininkas, su kuriuo bendravo ir jo 
etnografiniais aprašais ir pasakojimais domėjosi prof. Česlovas Kudaba, rašydamas savo 
populiarią Žemaitijoje knygą “Septyni keliai iš Varnių”, Lietuvos meno istorikas ir 
archeologas dr. Adomas Butrimas, tyrinėdamas Biržulio apylinkes, ir kiti mokslininkai. 
Pavandenės vidurinės mokyklos moksleiviams A. Lotužys buvo Pavandenės patrioto 
autoritetas, pats rūpinęsis savo gimtuoju kraštu ir skiepydamas  jaunimui, kad kiekvieno 
pareiga yra pažinti, mylėti ir saugoti gimtąjį kraštą ir Tėvynę. 

 

                                           
Žemaičių akademijos vasaros konferencijos dalyviai Antanas Lotužys (dešinėje) 

su edukologu  dr. Vytautu Šlapkausku, 1987 metai 
 

Didelės svarbos darbą pavandeniškiams atliko  žinoma žemaičių kultūros veikėja 
Danutė Mukienė, kaip sudarytoja, Žemaičių akademija ir Vilniaus dailės akademija, kaip 
rėmėjai, išleidžiant 2007 metais Antano Lotužio knygą “Aš, Antanas, Pavandenės krašto 
sūnus”. Knygoje paskelbtas Antano Lotužio rašytinis palikimas, saugomas jo dukters 
archyve. Knygoje spausdinami A. Lotužio tekstai apie Pavandenės miestelį, svarbiausius jo 
pastatus, Pavandenės dvarą ir kaimyninius dvarus, Miestalio kaimą, didžiausius apylinkės 
piliakalnius, krašto papročius. Didžiausią leidinio dalį sudaro sovietinės okupacijos metu už 
antisovietinę veiklą nuteisto 15 metų tremties Vorkutos lageriuose (Komija) Antano Lotužio 
atsiminimai.  

   Antanas Lotužys buvo savamoksliu eiliuotoju- Pavandenės poetu.  Minėtoje 
knygoje   publikuojami  A. Lotužio eilėraščiai, kuriuos jis pradėjo rašyti 1946 m., būdamas 
tremtyje, ir rašė iki savo gyvenimo pabaigos. Literatūrologė Viktorija Daujotytė (V abiturietų 
laida Pavandenės vidurinėje mokykloje) knygos įžanginiame straipsnyje “Pavandenės 
pilietis” taip įvertino A. Lotužio poeziją: “Neturime tokiuose žodžiuose ieškoti meno. Šie 
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žodžiai yra jaučiančios, skaudančios širdies  liudininkai. Jie jaudina pirmiausia tuos, kuriems 
yra skirti, tuos, kurie yra išgyvenę  panašų likimą. Bet jie nėra beprasmiai ir žodžio istorijai. 
Jie grąžina prie pradmenų- neleidžia užmiršti klausimo, kodėl žmogus imasi rašyti, eiliuoti, 
kokią galią jis nujaučia žodyje. Žinoma, kad tremtyje, kalėjimuose, atskirti nuo savo krašto, 
nuo savųjų, rašė daug žmonių. A. Lotužys savo eiliavimais prisiglaudžia prie jų, yra vienas 
iš jų”  
 
Šaltiniai: 
Antanas Lotužys. “Aš, Antanas, Pavandenės krašto sūnus”. 2007, p. 1-213 
 
Prof. Aleksandras Vasiliauskas 
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Pavandenės vidurinės mokyklos 2-oji abiturientų laida (1959) 
 

      Pavandenės vidurinės mokyklos 2 laidą 1959 metais baigė ..... mokiniai 

 

                                                              

Klasės auklėtoja DRAUGELYTĖ Marytė 

Abiturientai 

  
 

  
 

  
 

DOBILAS Adolfas – kinoteatrų inžinierius 

JANKAUSKAITĖ Joana – agronomė,  
paskelbė 5 eilėraščių rinktines 

PAULAUSKAITĖ Agota – maisto pramonės technologė 
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POCIUS Pranas – statybos inžinierius 

RAMANAUSKAS Vaclovas – autokelių statybos inžinierius 

RIMKUTĖ Justina - agronomė 

VAIŠYTĖ Ona- pradinių klasių mokytoja 

VALIULIS Adolfas – kelių statybos inžinierius 
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Fotogalerija 

                       

                                                   Po paskutinio  skambučio 
Sėdi iš kairės: M. DRAUGELYTĖ (klasės auklėtoja), KETURAUSKIENĖ V. (mokyklos direktorė), KUMŽA V.  
Stovi iš kairės: RIMKUTĖ J., VALIULIS A., PAULAUSKAITĖ A., POCIUS P.,  VAIŠYTĖ O., DOBILAS A.,  
                                       ŽULKUTĖ M., JANKAUSKAITĖ J., RAMANAUSKAS V.  
 

                               

                                                         Po paskutinio  skambučio 
Abiturientai (sėdi iš kairės): RIMKUTĖ J., VALIULIS A., VAIŠYTĖ O.,PAULAUSKAITĖ A., DOBILAS A., POCIUS P., 
ŽULKUTĖ M., JANKAUSKAITĖ J., RAMANAUSKAS V. Mokytojai (stovi iš kairės): BOREIKAITĖ.G.), ŽILYTĖ  D.,  
KUMŽA V., IVČENKO M, DRAUGELYTĖ  M. (klasės auklėtoja), KETURAUSKIENĖ V. (mokyklos direktorė),  
KIZLAITYTĖ A., ŠARAUSKAITĖ- J, KULVELYTĖ V., ?????, REKAŠIŪTĖ E., ?????, BERSĖNAS K. 

ŽULKUTĖ Marytė- kanceliarijos darbuotoja 
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                                                      25 metai praėjus po mokyklos baigimo 
Iš kairės: POCIUS P., DRAUGELYTĖ M. (klasės auklėtoja), VAIŠYTĖ O., 

DOBILAS A.,  RAMANAUSKAS V. , VALIULIS A.  

 

30 metų praėjus po mokyklos baigimo 
VASILIAUSKAITĖ V. (III laida), GRIGAITĖ O. (III laida), JANKUTĖ T./Juozo(I laida), DOBILAS A. (II laida), 
VASILIAUSKAS A. (I laida), JANKUTĖ T./Antano (I laida), DRAUGELYTĖ M. (II laidos klasės auklėtoja), 

VALIULIS A. (II laida), RAMANAUSKAS V. (II laida) 
 

 

50  metų praėjus po mokyklos baigimo 
Iš kairės į dešinę: DOBILAS A., V. RAMANAUSKO (II laida) žmona, JANKUTĖ T./Juozo  

(I laida), DRAUGELYTĖ M.  (II laidos klasės auklėtoja), VALIULIS A., LOTUŽYTĖ I (I laida). 

 30 



 

50  metų praėjus po mokyklos baigimo 
Pavandenės pradinės mokyklos I klasės (1946-1947) suolo draugai 
DOBILAS Adolfas (II laida), VASILIAUSKAS Aleksandras (I laida) 

 

 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 

Redaktoriai:
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Pavandenės vidurinės mokyklos 3-oji abiturientų laida (1960 m.) 
Pavandenės vidurinės mokyklos 3 laidą 1960 m. baigė ..... abiturientai 

Klasės vadovė …….. 

Šiuo metu šiame puslapyje nėra jokio teksto. 
Jūs galite ieškoti šio puslapio pavadinimo kituose puslapiuose, ieškoti susijusių 
įrašų. 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 

 

 

********* 
 

 

 

Pavandenės vidurinės mokyklos 42-oji abiturientų laida (1960 m.) 
Pavandenės vidurinės mokyklos 3 laidą 1960 m. baigė ..... abiturientai 

Klasės vadovė …….. 

Šiuo metu šiame puslapyje nėra jokio teksto. 
Jūs galite ieškoti šio puslapio pavadinimo kituose puslapiuose, ieškoti susijusių 
įrašų. 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 
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http://lietuvai.lt/w/index.php?title=Specialus:S%C4%85ra%C5%A1as&page=Pavanden%C4%97s_vidurin%C4%97s_mokyklos_2_laida
http://lietuvai.lt/w/index.php?title=Specialus:S%C4%85ra%C5%A1as&page=Pavanden%C4%97s_vidurin%C4%97s_mokyklos_2_laida
http://lietuvai.lt/wiki/Specialus:Paie%C5%A1ka/Pavanden%C4%97s_vidurin%C4%97s_mokyklos_2_laida
http://lietuvai.lt/w/index.php?title=Specialus:S%C4%85ra%C5%A1as&page=Pavanden%C4%97s_vidurin%C4%97s_mokyklos_2_laida
http://lietuvai.lt/w/index.php?title=Specialus:S%C4%85ra%C5%A1as&page=Pavanden%C4%97s_vidurin%C4%97s_mokyklos_2_laida


Pavandenės pagrindinė mokykla (2001-2015 m.) 

Pavandenės pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo 
lavinimo mokykla Pavandenėje Telšių rajone,  vykdžiusi 2001 – 2015 metais 
dešimtmečio ugdymo programas lietuvių kalba. 

 

Mokyklos direktoriai 
Foto                        Pavardė vardas                Darbo laikotarpis  

………                   Macienė Emilija     1995 - ……. 

………                   Jankauskienė Vida                    …… – 2015 

 

Mokytojai 
Foto                        Pavardė V.  (dalykas)          Darbo laikotarpis  

………..                      ………..                 …… – …… 

     

 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktoriai 
Redaktoriai: 
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http://lietuvai.lt/wiki/Pavanden%C4%97
http://lietuvai.lt/wiki/Lietuvi%C5%B3_kalba


Pavandenės pagrindinės mokyklos 16 dešimtokų laidų 
                                   Pavandenės pagrindinę mokyklą baigė…… dešimtokų 

Metai Laida Baigusiųjų 
skaičius 

Klasių  
vadovai Nuotrauka 

2000 1-laida    

2001 2-laida    

2002 3-laida    

2003 4-laida    

2004 5-laida    

2005 6-laida    

2006 7-laida    

2007 8-laida    

2008 9-laida    

2009 10-laida    

2010 11-laida    

2011 12-laida    

2012 13-laida    

2013 14-laida    

2014 15-laida    

2015 16-laida    

2010 11-laida    

2011 12-laida    

2012 13-laida    

2013 14-laida    

2014 15-laida    

2015 16-laida    

 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktoriai 
Redaktoriai: 
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Pavandenės pagrindinės mokyklos dešimtokų 1-oji laida (2000) 
Pavandenės pagrindinėsės mokyklos 1 laidą 2000 metais baigė ..... dešimtokų 

Klasės vadovė …….. 

Šiuo metu šiame puslapyje nėra jokio teksto. 
Jūs galite ieškoti šio puslapio pavadinimo kituose puslapiuose, ieškoti susijusių 
įrašų. 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 

 

 

 

************* 
 

 

 

Pavandenės pagrindinės mokyklos dešimtokų 16-oji laida (2015) 
Pavandenės pagrindinėsės mokyklos 1 laidą 2015 metais baigė ..... dešimtokų 

Klasės vadovė …….. 

Šiuo metu šiame puslapyje nėra jokio teksto. 
Jūs galite ieškoti šio puslapio pavadinimo kituose puslapiuose, ieškoti susijusių 
įrašų. 
 
 
 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 
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Pavandenės septynmetė mokykla (1949-1954 m.) 

Pavandenės septynmetė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo 
lavinimo mokykla Pavandenėje (Janapolės valsčiuje Telšių apskrityje, vėliau Varnių 
rajone Klaipėdos srityje),  vykdžiusi 1949 – 1954 metais septynmečio ugdymo 
programas lietuvių kalba. 

Mokyklos direktoriai 

Foto                 Pavardė vardas       Darbo laikotarpis  

………              Talmantas Juozas    1949 – 1954 

 

Mokytojai 

Foto                   Pavardė  V.   (dalykas )   Darbo laikotarpis  

………..                ………..                   …… - …… 

 

 

Pavandenės septynmetės mokyklos 3 septintokų laidos 

Pavandenės septynmetę mokyklą  baigė …… mokiniai 

Metai Laida     Baigusiųjų      
skaičius 

Klasių  
vadovai Nuotrauka 

1952 1-oji 
laida 

   

1953 2-oji 
laida 

   

1954 3-oji 
laida 

   

 

 

 

Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 
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http://lietuvai.lt/wiki/Pavanden%C4%97
http://lietuvai.lt/wiki/Lietuvi%C5%B3_kalba


 

Pavandenės septynmetės mokyklos 1 laida 
Pavandenės septynmetės mokyklos 1 laidą 1952 m. baigė ..... mokiniai 

Klasės vadovė …….. 

Šiuo metu šiame puslapyje nėra jokio teksto. 
Jūs galite ieškoti šio puslapio pavadinimo kituose puslapiuose, ieškoti susijusių 
įrašų. 
 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 

 

********** 
 

 

Pavandenės septynmetės mokyklos 3 laida 
Pavandenės septynmetės mokyklos 3 laidą 1952 m. baigė ..... mokiniai 

Klasės vadovė …….. 

Šiuo metu šiame puslapyje nėra jokio teksto. 
Jūs galite ieškoti šio puslapio pavadinimo kituose puslapiuose, ieškoti susijusių 
įrašų. 
 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 
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Pavandenės pradžios mokykla (1918-1949 m.) 

Pavandenės pradžios mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo 
lavinimo mokykla Pavandenėje (Varnių (vėliau Janapolės) valsčiuje Telšių 
apskrityje), vykdžiusi 1949 – 1954 metais pradinio ugdymo programas lietuvių 
kalba. 
Pagrindinis straipsnis – Aleksandras Vasiliauskas. Keletas žodžių apie mus mokiusius 
pradinių klasių mokytojus 

Mokytojai 

Foto                      Pavardė V  Darbo laikotarpis  

                       

                        

                       

                     

  
 
 
Autoriai arba redaktoriai 

Činskytė A. 1950-1954 

 

Kabaila P. 1949-1950 

 

Petrauskaitė 1945-1947 

 

Rekašiūtė E. 1946-1949 
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Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 
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Mokiniai 
Pavandenės pradžios mokyklą 1918-1949 m. baigė ..... mokiniai  

Fotogalerija 

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

Sėdi žemai iš kairės: A. BRASAITĖ, T. JANKUTĖ/Antano (I abiturientų laida). Sėdi pirmoje eilėje iš kairės: 
T. SIMANAUSKAITĖ, T. JANKUTĖ /Juozo (I abiturientų laida), T. JANKAUSKAITĖ, mokytojas P. KABAILA, 

J. JANKAUSKAITĖ (II abiturientų laida), T.SIMANAUSKAITĖ, ?????. Stovi antroje eilėje iš kairės:  
A. ZEBLECKAS, A. KATKUTĖ, ?????, V. ČĖSNAITĖ, A. URNIEŽIŪTĖ.  Stovi trečioje eilėje iš kairės:   

A. MUŠAUSKAS, J. JANKUS, A. ZELBA, J. MARTINKUS, D. NAVICKAS. Stovi viršutinėje eilėje iš kairės:  
R. VAITKUS, A. VASILIAUSKAS (I abiturientų  laida), A. SAPRAGONAS, P. DAUKŠAS,  

A. DOBILAS (II abiturientų laida). 
   

                       
Pavandenės pradinės mokyklos IV- čia klasė (1950-1951 metai) 

Pirmoje eilėje iš kairės: J. MARTINKUS, F. VAIŠYS (I abiturientų laida). Antroje ellėje iš kairės: A. 
VASILIAUSKAS (I abiturientų laida), mokytoja A. ČINSKYTĖ,   P. DAUKŠAS., J. JANKUS, A. DOBILAS  (II 
abiturientų laida). Viršutinėje eilėje iš kairės: A. MUŠAUSKAS  L. JANAVIČIUS, A. ZELBA, A. ZEMBLYS. 
 
Autoriai arba redaktoriai 
Kitur naudojant ar cituojant šį straipsnį, būtina nurodyti jo autorius bei redaktorius. 
 
Redaktoriai: 
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Keletas žodžių apie mus mokiusius pradinių klasių mokytojus 
 
Kai 1946 metais pradėjau lankyti tuometinę Pavandenės pradinę mokyklą, I-osios 

klasės (1946-1947) 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 (1947-1948) 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 (1948-1949) 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 (1949-1950) mokytoja buvo iš netoli nuo Pavandenės esančio 
Pasprūdės kaimo kilusi Adelė ČINSKYTĖ-Radžiuvienė, vėliau sovietinės valdžios ištremta į 
Sibirą.  

 

Prof.  Aleksandras VASILIAUSKAS 
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