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Po begarse dienų griūtim – 
ką sugriebt, o ką nusitverti, 
ką ant gyvasties siūlo suverti, 
kad jau nieks nepaj÷gtų atimt? 
                           Just. Marcinkevičius 

 
 
 
 

Iki kelių įklimpau į praeitį. Ne tik savo, bet ir visų tų, kurie kertinius savo gyvenimo pamatų 
akmenis d÷jo čia, Kriukų mokykloje, tų, kurie pad÷jo tuos akmenis ridenti, retkarčiais pasijausdami 
sizifais, bet niekuomet neprarasdami vilties ...  

 
 Visada yra pradžia. Žmogaus, medžio, paukščio... Jeigu pradžia yra mūsų ar vyresnių už 

mus atmintyje, mes ją žinome. Jeigu ne – ieškome ženklų istoriniuose dokumentuose. Nemanau, kad 
žmogus turi gyventi tik dabartimi, kaip dabar madinga teigti. Šiandienos akimirka nors ir trumpa, 
bet talpi: joje - visi pra÷ję ir būsimi metai. Jie - būties kraitis, leidžiantis jausti savo šaknis ir tur÷ti 
viltį, kad dar turime laiko ir galimybių ....  

 
Įklimpusi į praeitį, buvau ne viena. Su visais, kurie pad÷jo, vert÷me Kriukų mokyklos istoriją 

lapas po lapo atgal – į praeitį. Kaip skruzd÷s neš÷me po mažą šapelį: kas straipsnį, kas nuotrauką, 
kas savo prisiminimus, kas vertingą pažintį... Rūpestingai šluost÷me praeities dulkes, d÷liojome, 
derinome, lyginome... 

  
Iš÷jo tai, ką matote. Manome, kad suradome mokslo pradžios Kriukuose užuomazgą. Pavyko 

atkurti Kriukų mokyklos istorijos laiptus. Taigi istorijos kontūrai jau yra. Bet ir baltų d÷mių joje 
daug.  

 
Pirmoje dalyje (1827-1940 metai) kalba dokumentai. Nor÷josi ir trumpiau, ir glausčiau. Su-

silaikiau tik tod÷l, kad pamaniau: praleisti galima ir skaitant... Kiekvienas, ko gero, praverstume 
kitas vietas, o ir užkliūtume už skirtingų...  

 
Istorija po 1940 metų artimesn÷: ją galima ne tik prisiminti, bet ir paliesti, pajausti... Tod÷l 

nepavyko pasisl÷pti už dokumentų, faktų ir išvengti subjektyvumo. Be to, kai ką pamiršau, kai ko 
nežinojau, kai ko nesp÷jau... D÷l to jaučiuosi nesaugiai. Supratau, kad reikia ilgesnio laiko tarpo, 
kad gal÷tum atsitraukti į šalį... Taigi. 
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Kopija seniausio Lietuvos valstyb÷s istorijos muziejuje rasto dokumento, 

 kuriame minima Kriukų parapin÷ mokykla 
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1827–1940 metai 
 

Kriukų mokyklos istorija susidom÷ta apie 1964 m. Tais metais mokytojų vadovaujami vyres-
niųjų klasių mokiniai užraš÷ vyresnio amžiaus žmonių prisiminimus apie mokyklą. 

Iš buvusio mokytojo, v÷liau pirmojo mokyklos direktoriaus Juozo Bučo, gimusio 1905 m., 
pasakojimo matyti, jog jo turimais duomenimis pradin÷ mokykla Kriukuose įsteigta 1864 m. Įsteig-
ta valstyb÷s l÷šomis, švietimo ministerijos pavedimu. Mokykla buvusi nedideliame sename name. 
Mokslo metai prasid÷davę rugs÷jo m÷nesį, baigdavęsi geguž÷s 15 d. Mokykloje buvo d÷stomi šie 
dalykai: rusų kalba, tikyba, istorija ir aritmetika. Mokoma buvo rusų kalba.  

Tačiau tai tik žmonių prisiminimai, o atmintis ne visada būna tiksli. Tai matyti iš mokyklos 
istorijos, rašytos 1964 m.: kartais valstybin÷ mokykla painiojama su daraktorine, ir panašiai. Min÷-
toje mokyklos istorijoje jaučiama ir to meto tendencija sumenkinti praeitį.  

Nor÷josi kažko tikro, pagrįsto dokumentais. Nusprend÷me mokyklos ištakų ieškoti archyvuo-
se. Lietuvos valstyb÷s istorijos archyve peržiūr÷jome Kriukų bažnyčios, statytos 1792 m., vizitaci-
jos aktus nuo 1805 m. iki 1845 m. Tuo metu prie bažnyčių buvo steigiamos parapin÷s mokyklos. 
Radome, kad parapin÷ mokykla prie Kriukų bažnyčios minima nuo 1827 m. (fondo Nr. 669, apyr. 
Nr. 2, saugojimo Nr. 231, L.141) iki 1841 m. (fondo Nr. 669, apyrašo Nr. 2. saug. Nr. 252, L.239). 
Peržiūr÷ti to paties fondo ir apyrašo saugojimo vienetai 235, L.132 (1828 m.); 239, L.124 (1830 
m.); 246, L.121 (1831 m.); 251, L.440 (1839 m.) Visuose juose taip pat minima parapin÷ mokykla. 
O vizitacijos aktuose, rašytuose po 1841 m., jos jau neb÷ra. Taigi remdamiesi min÷ta medžiaga, ga-
lime daryti išvadą, kad parapin÷ mokykla prie Kriukų bažnyčios veik÷ nuo 1827 m. iki 1841 m.(≈ 
14 metų). Iš įrašų matyti, kad valstyb÷ jos nefinansavo.  

 
Taigi pirmoji mokykla Kriukuose buvo parapin÷ ir atidaryta 1827 m. Tai tokia tolima 

praeitis, kad, rodos, n÷ra jokios vilties nupūsti praeities dulkes, pasitelkus amžininkų prisiminimus, 
tačiau šį tą pavyko išsiaiškinti, pakalb÷jus su vyresnio amžiaus Kriukų gyventojais. Jie dar gerai 
prisimena prie bažnyčios buvusią špitolę, kuri buvo nugriauta apie 1970 metus. Špitol÷je buvusi 
viena didel÷ patalpa, kurioje vykdavo parapijiečių susirinkimai. Tik÷tina, kad parapin÷ mokykla ga-
l÷jo būti toje patalpoje. 

 

 
Špitol÷s pastatas, nugriautas apie 1970 m. 

Nuotrauka iš A. Ratkaus albumo, daryta prieš nugriovimą. Nuotraukos autorius A. Ratkus 
 

 
Kokia buvo ši mokykla, niekas neprisimena. Galima tik įsivaizduoti... Tai padaryti padeda 

M.Lukšien÷s knyga „Demokratin÷ ugdymo mintis Lietuvoje” (Vilnius, „Mokslas”, 1985 m.) Pasi-
rodo, kad B. Sruogos dramos “Apyaušrio dalia” personažas vyskupas I. Masalskis, daugelio mūsų 
amžininkų sąmon÷je likęs ne visai patrauklus žmogus, šioje srityje padar÷ labai daug. Tai matyti iš 
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toliau cituojamų min÷tos M Lukšien÷s knygos ištraukų. „Antai I. Masalskis 1777 m. kreip÷si į pačią 
Edukacinę komisiją, kad bajorai ne tik nepadeda, bet trukdo kurti parapines mokyklas” (p. 44).  

1773 m. vykdant švietimo sistemos reformą, parapin÷ms mokykloms išlaikyti sudarytų l÷šų 
neužteko. Jos liko bažnyčios globoje. 1775 m. valstyb÷ atleido nuo padūm÷s mokesčio klebonijas, 
prie kurių veik÷ mokyklos, trečdaliu jį sumažino smulkiesiems bajorams, kad gal÷tų leisti vaikus 
mokytis, bet valstiečiams jokių lengvatų nežad÷jo.  

„Pra÷jus metams nuo Edukacin÷s komisijos įsteigimo, pasirod÷ <…> lenkų bajoro A. Po-
plavskio darbas „Apie mokslo reikalą žemdirbiams”, kur jis įtikin÷ja bajorus nebijoti leisti bau-
džiauninkams mokytis - ekonominis efektas tik pager÷siąs...“ Vykdant reformą, dar nekalbama apie 
visiems luomams vienodą pradinį mokymą. Tiesa, vilčių pasukti šia kryptimi teik÷ pirmasis Eduka-
cin÷s komisijos dokumentas, skirtas šioms mokykloms, „Nurodymai parapin÷ms mokykloms” 
(1774 m.). Dokumento autoriumi laikomas I. Masalskis. 1783 m. paskelbti Edukacin÷s komisijos 
nuostatai. Pats I. Masalskis beveik įsakyte įsako savo vyskupyst÷s klebonams organizuoti parapines 
mokyklas. Vizitatoriai raginami lankyti jas. 1777 m. ataskaitos rodo tais laikais palyginti didelį pa-
rapinių mokyklų skaičių: apie 330 visoje vyskupyst÷je ir apie 160 – lietuviškose jos srityse.  

„Nurodymai parapin÷ms mokykloms” gerokai pranoko esamą masinio pradinio mokymo lygį. 
Kai kurios mintys feodalizmo sąlygomis apskritai neįgyvendinamos. Nurodymuose pažymima, kad 
nors d÷l l÷šų trūkumo parapines mokyklas dar išlaiko klebonai, bet „jie neturi jokios valdžios mo-
kytojams, išskyrus tai, ką patyrę apie mokytojų įpročius, praneša savo apskrities mokyklų rekto-
riui”. Taip pat niekur nekalbama apie tikybos d÷stymą pradin÷je mokykloje. Ji paliekama mokyti 
bažnyčioje. Mokymo turinį sudaro skaitymas, rašymas ir skaičiavimas. Duodama konkrečių meto-
dinių patarimų. Klas÷se ir net vaikams namuose siūlomos rašomosios lentos, kilnojamoji ab÷c÷l÷, 
pamokoje daugiau teiktinas kolektyvinis negu individualus darbas, skaityti patariama „geruoju” 
skiemenavimu, t. y., atrodo, garsiniu būdu; dailios rašysenos vaikai mokosi kopijuodami per perma-
tomą vaškuotą popierių; skaičiuoti patariama konkrečiais daiktais, pvz., grūdais ir kt. Pažangi ir tuo 
metu svarbi didaktin÷ id÷ja atsispindi aštuntoje pastraipoje apie skaitymą: „Pirmi žodžiai, kuriuos 
vaikai mokosi skaityti ir rašyti, turi būti krašto kalba, paprasti, visiems suprantami taip, kad pirma 
patį daiktą vaikams duoti pažinti, pažintą daiktą žodžiu išreikšti, ištartą žodį išraidžiuoti arba para-
šyti…” Toliau tikslinama, jog daiktai turi būti iš artimiausios vaiko aplinkos. Mokyti daugiausia to, 
kas pojūčiams prieinama, nes „patirtis išmokys daugiau negu žodžiai”. Taigi pradin÷je mokykloje 
tur÷tų vyrauti ne verbaliniai metodai. Nemažai d÷mesio „Nurodymai …” skiria fiziniam vaiko ug-
dymui, kaip normalios intelekto pl÷tot÷s sąlygai. Kalbant apie tvarką ir drausmę, keliamas teigiamų 
emocijų pranašumas.  

Parapin÷ mokykla skiriama visų luomų vaikams, nes jie yra „tik vaikai”. Ir vis d÷lto čia pat 
pažymima, kad klas÷je turi būti išlaikyti „kilm÷s ir pareigų orumo skirtumai” (p. 56).  

„Taigi prasid÷jus švietimo reformai, apie liaudies mokymą buvo pareikšta palyginti radikalių 
minčių…<…> Vis d÷lto, vykdant reformą, atsisakyta daugelio radikalių id÷jų apie liaudies švieti-
mą” (p. 57).  

Taigi parapin÷s mokyklos buvo prad÷tos steigti Lietuvoje XVIII a. paskutiniais dešimtme-
čiais. Deja, tuo metu Kriukuose dar ir bažnyčios nebuvo. Ji pastatyta 1792 metais. Ir po 35 metų 
prie įkurtuvių rūpesčius šiek tiek primiršusios bažnyčios jau steigiama parapin÷ mokykla.  

Po 1863 m. sukilimo buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis. Prasid÷jo slap-
tų lietuviškų mokykl÷lių bei knygnešių metas. Unikalus, būdingas tik Lietuvai. Kas tuo metu vyko 
Kriukuose, galime spręsti iš Kriukų gyventojos Tekl÷s Umbrasien÷s, gimusios 1887 m., pasakoji-
mo: „Slaptosios mokyklos kūr÷si valstiečių trobose ir buvo kilnojamos iš vieno namo į kitą. Jose 
mok÷si nedidelis vaikų skaičius. Šių mokyklų mokytojai, vadinamieji daraktoriai, mok÷ skaityti ir 
rašyti lietuviškai. Slaptąsias mokyklas caro valdžia žiauriai persekiojo Daraktoriumi nuo 1890 iki 
1895 metų buvo Pranas Vainauskas, apie 40 metų amžiaus, lietuvis, vargonininkas iš profesijos, 
gimęs Karklyn÷s kaime. Jis bendravo su kunigu ir zakristijonu, o laisvalaikiu mokydavo vaikus. 
M÷gdavo sakyti: „be Dievo n÷ iki slenksčio nenueisi ...” („Mokyklos istorija“, 1964 m. Pasakojimą 
užraš÷ XI klas÷s mokin÷s A. Bertulyt÷ ir L. Balčiūnait÷). 

 Buvęs pradin÷s mokyklos mokytojas, v÷liau progimnazijos direktorius Juozas Bučas, gimęs 
1905 m., pasakojo, jog daraktorius mok÷ skaityti iš maldaknygių ir vadovavosi Valančiaus išleista 
knyga mokslo tikslams (gali būti, kad buvo mokomasi ir iš M. Akelaičio „Lamentoriaus, arba pra-
džios mokslo, sud÷to mažiems vaikeliams” Vilnius, 1860). Daraktoriaus apranga buvo paprasta, 
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kaip ir visų kaimo žmonių. Už daraktoriavimą atlyginimo jam niekas nemok÷davo, o už vaikų mo-
kymą, prašymų rašymą žmon÷s atsilygindavo daugiausia maisto produktais. Mokydavo daugiausia 
kalimo metodu. Būdavo naudojamos lentel÷s ir grifeliai, gaminami Švedijos gamyklose iš specia-
laus akmens. Grifeliai, panašiai kaip pieštukai, būdavo ritinio formos su smailiu galu. Juos buvo 
galima pasmailinti. Mokiniai su grifeliais rašydavo su rašalu. Mokymo priemones mokiniai nešio-
davosi į namus. Mokiniai buvo baudžiami, mušami liniuote per delną. („Mokyklos istorija“, pasa-
kojimą 1964 m. užraš÷ XI kl. mokiniai J. Poliakas ir N.Tikniūt÷).  

Tuo metu Lietuvos mokyklose nebuvo vengiama fizinių bausmių, tai matyti iš 1898 m. 7-ame 
„Varpo” numeryje išspausdinto straipsnio „Ar rykztes ismezti isz mokslaviecziu ar palikti?” Auto-
rius, pasirašęs slapyvardžiu Dzūkas, sako, jog „stacziai atsakyti ant to klausymo yra sunku”, nes 
vieni pedagogai kaip įmanydami gina rykštes, kiti jas peikia ir „atstumia szalin”. „Ar teisyb÷ ne bus 
tiktai tarpe?” – klausia Dzūkas ir v÷liau bando šią mintį argumentuoti: jeigu t÷vai tinkamai aukl÷s 
savo vaikus, tai nereik÷s stvertis rykšt÷s, dergiančios žmogaus prigimtį (“Dabar aiszku, kad nami-
niui augintojui, jaigu tiktai mok÷s darbautis ir trustis apie auginimą vaiko, ne prireiks stvertis už 
ryksztes, dergenczios žmogaus prigimimą”).  

Mokytojas Juozas Bučas pasakojo, jog paskatinimų nebūdavo, gerą mokinį mokytojas  „tur÷-
davo galvoje”. Daraktorius tik išaiškindavo pamokas, papildomai mokiniams nieko nepasakodavo. 
Apklausin÷damas mokinius, eidavo prie kiekvieno atskirai. Skakų kaimo gyventojas pensininkas 
Kriščiūnas (vardas ir gimimo metai neįrašyti) tais pačiais 1964 m. pasakojo, kad mokyklą lankyda-
vo vaikai nuo 12 iki 19 metų amžiaus. Lankydavo tada, kada gal÷davo, kada nereik÷jo dirbti. Dau-
guma jų buvo prastai apsirengę.  

Iš J. Bučo pasakojimo matyti, jog caro valdžia persekiodavo slaptąsias mokyklas, neleisdavo 
joms dirbti. Kaime pasirodžius žandarams, mokykla nutraukdavo mokslus, vaikai sp÷davo pasl÷pti 
knygas ir kaip niekur nieko žaisdavo, o daraktorius maldavo miltus ar šiaip prad÷davo dirbti kokį 
nors darbą. Jei žandarams pavykdavo susekti mokyklą, tai jie supl÷šydavo knygas, o daraktorių ir 
trobos šeimininką pasodindavo valsčiaus dabokl÷n ir bausdavo pinigin÷mis baudomis arba mušda-
vo.  

Lietuvos valstyb÷s istorijos archyve peržiūr÷jome tų metų caro žandarmerijos įrašus, bet apie 
Kriukus neradome. Matyt, kriukiečiai sugeb÷jo neįkliūti, be to, nuošali vieta tie Kriukai. Nepasisek÷ 
aptikti dokumentų, kurie įrodytų slaptosios mokyklos buvimą Kriukuose. Bet žmon÷s prisimena, 
jog Kriukuose slaptoji mokykla buvusi sename nedideliame name Kapų gatv÷je. Tai užfiksuo-
ta ir 1964 m. rašytoje mokyklos istorijoje. 

 

 
Manoma, jog šiame namelyje, esančiame Kapų gatv÷je, buvo slaptoji mokykla. 

Nuotrauka daryta apie 1964 m .Iš „Mokyklos istorijos“. Autorius nežinomas 
 

Kriukų miestelis yra netoli Medvilionių dvaro, kuris priklaus÷ nacionalinio jud÷jimo dalyviui 
Stanislovui Goesui (1844-1-02 – 1916-11-07). Dvare jis gyveno kartu su seserimi Terese Goesyte 
(1853-11-22 – 1911-01-20). Spaudos draudimo metais jie platino lietuviškas knygas, r÷m÷ lietuviš-
kus laikraščius, būr÷ valsčiaus jaunimą šiai veiklai. 
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Medvilionyse 20 metų veik÷ viena geriausiai organizuotų slaptų lietuviškų mokyklų, kurioje 
mokytojavo Teres÷ Goesyt÷. Kriukų mokykloje yra Goesų stalas, kurio dvigubame dugne buvo sle-
piama draudžiama lietuviška spauda, už kurio s÷d÷jo garbūs mūsų krašto žmon÷s, g÷r÷ arbatą ar 
ruoš÷si slaptų lietuviškų vaidinimų repeticijoms. Surasti jį pad÷jo mokytoja Elena Bučien÷, mat ji 
dirbo Medvilionių pradin÷je mokykloje, s÷d÷jo prie to stalo ir žinojo jo istoriją.  

 

 
2006 metai. Kriukų miestelio 420 metų jubiliejus. Mokykloje vyko profesor÷s D.Klumbyt÷s knygos „Atgyja ir nukirs-
tos šaknys“ pristatymas. Mokytoja I. Kenzgailien÷ pasiruoš÷ platinti profesor÷s knygą, atsis÷dusi prie Goesų stalo, 

kurio dvigubame dugne buvo slepiama lietuviška spauda. Nuotraukos autorius Vaclovas Martinaitis 
 

Man atrodo, kad mes, Kriukų žmon÷s, per mažai žinome apie visuomen÷s ir kultūros veik÷jo, 
kritiko ir publicisto, aktyvaus nacionalinio jud÷jimo skatintojo ir dalyvio Povilo Višinskio įtaką mū-
sų krašto gyvenimui. Gen÷ Juodyt÷ straipsnyje „Povilas Višinskis Pavirčiuv÷s dvare“ („Šiaur÷s Lie-
tuva“, 2001 m.) rašo, jog žymusis „Ušn÷nų sodžiaus vaikinas“, 1899 m. grįžęs iš Jaltos, kur gyd÷si, 
gavo mokytojo vietą Pavirčiuv÷s dvare (Joniškio rajonas). Mok÷ lenkų tautyb÷s dvarininkų Jalo-
veckių vaikus. Jaloveckiai gyveno dvasiškai turtingą gyvenimą, puosel÷jo kultūrines vertybes. Povi-
las „buvo artimas savo siela ir galvosena šiai šeimai. Jaloveckiai jį myl÷jo ir rūpinosi kaip savu“: 
nupirko ožką ir maitino ligotą mokytoją jos pienu. Čia P.Višinskis susipažino su Jonu Sabu, Kremb-
lių dvaro (dvaras buvo tarp Lauksodžio ir Pašvitinio) savininkų sūnumi, kuris irgi buvo pasiaukojęs 
t÷vyn÷s reikalams, nors už tai persekiojamas savo sulenk÷jusios motinos. Bendros id÷jos suartino J. 
Sabą su P. Višinskiu. Jie abu „ne tik patys buvo aktyvūs lietuviškų vakar÷lių lankytojai, bet į veiklą 
įtrauk÷ ir kitus. Lietuviškus spektaklius pam÷go Jaloveckių šeima. Tie vyrai tur÷jo įtakos G. Lands-
bergiui-Žemkalniui.<...> Šie jam papasakojo apie besiplečiantį slaptą vakarų sąjūdį. G. Landsbergis 
susidom÷jo lietuviškais vakarais ir apskritai teatru.“ 

XX amžiaus pradžioje Medvilionių dvare įvyko lietuvių studentų ir inteligentijos suvažiavi-
mas. Jo metu P. Višinskis suorganizavo slaptą vaidinimą – J. Žymantien÷s-Žemait÷s ir G. Petkevi-
čait÷s-Bit÷s komediją „Velnias spąstuose”: „Antai 1900 (ar 1901) metų vasarą netoli Pavirčiuv÷s - 
Medvilionių dvare - įvyko slaptas lietuviškas vakaras. Šiaulių  vaidintojų būrelis parod÷ Dviejų 
Moterų komediją „Velnias spąstuose“. Nuotraukoje, kurioje įamžinti spektaklio dalyviai galime ma-
tyti P.Višinskį, J.Sabą ir Jaloveckio sūnų Vladislovą.“ (Nuotrauka yra Šiaulių muziejuje.) Taigi apie 
Kriukus esančiuose dvaruose (Medvilionių, Pavirčiuv÷s, Kremblių), vir÷ aktyvus nacionalinio išsi-
vadavimo jud÷jimas, kuriame dalyvavo ir Kriukų žmon÷s. 

„Medvilionyse buvo rengiamos jaunimo pramogos su mažais nelegaliais vaidinimais. 
T.Goesyt÷s iniciatyva susikūr÷ slapta scenos meno kuopel÷, kuriai su dideliais vargais pavyko gauti 
iš valdžios leidimą suruošti viešą vakarą, įvykusį arti Kriukų miestelio, Dvareliškių kaime prie 
Klemenso Blūdžio klojimo. 1909 m. liepos 8 d. vaidinta 3 veiksmų komedija „Audra giedroje“ ir 
Petliuko komedij÷l÷ „Neatmezgamas mazgas“. Vyriausia vakaro organizator÷, kaip visuomet, buvo 
T. Goesyt÷, o scenai vadovavo ir dalyvavo žymiausieji anų laikų scenos darbuotojai G. Žemkalnis-
Landsbergis ir ponia S. Venslauskien÷ iš Šiaulių. Programą papild÷ choras. Vaidinimų ir choro da-
lyviai buvo T. Goesyt÷s globojamas vietos jaunimas, moksleivija, mokytojai.“ (D. Marcinkevi-
čien÷. „Įžymios Lietuvos moterys: IX a. antroji pus÷ – XX a. pirmoji pus÷“, Vilniaus universiteto 
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leidykla, 1997 m.) Išsiaiškinau, kad min÷tame ir kai kuriuose v÷lesniuose leidiniuose padaryta klai-
da: Dvareliškių kaime gyveno ne Klemensas Blūdžius, o ūkininkas Klemensas Rudis. Jo klojimas 
buvo vienintelis kaime. 

 

Ezbieta ir Klemensas Rudžiai savo ves-
tuvių dieną 1900 m.(Elzbietai tuo metu 
buvo 22,o Klemensui - 44 metai). Nuo-

trauka daryta Rygoje 

Elžbietos ir Klemenso Rudžių šeimyna, sulauk÷ 8-ių vaikų. 
1909 m. jie sutiko, kad prie jų klojimo vyktų lietuviškas vakaras.  

Nuotraukos iš A.Augustauskien÷s albumo. Aut. nežinomas. Pirmas iš 
kair÷s – sūnus Jonas apie 1962-1963-uosius gamybin÷ms klas÷ms d÷s-
tęs mechanizaciją. Jo sūnus Julius Rudis – ilgametis mokyklos direkto-
riaus pavaduotojas ūkio reikalams, jo žmona Elena – mūsų mokyklos 

matematikos mokytoja 
 

 
P.Višinskis iš Pavirčiuv÷s dvaro išvyko 1901 m. vasaros pabaigoje. Taigi dvejus metus šis 

garbus žmogus dalyvavo nacionaliniame mūsų krašto jud÷jime, būr÷ žmones kovai už lietuvybę. Ne 
kartą lank÷si Medvilionių dvare. Manau, jo buvimas mūsų krašte buvo labai reikšmingas. 

Žinoma, kad kriukiečiai buvo aktyvūs kovotojai už teisę mokytis gimtąja kalba. Mat nors 
1904 m. spaudos lietuviškais raštmenimis draudimas buvo panaikintas, mokyti ir mokytis gimtąja 
kalba mokyklose caro valdžia neleido. Kriukų valsčiaus valstiečiai Rusijos ministrui pirmininkui 
Vitei raš÷: „Žinodami, kad mokslas – šviesa, ne mokslas – tamsyb÷, meldžiame mokinti visose mū-
sų valsčių mokyklose prigimta lietuviška kalba, kad mūsų vaikai gerai suprastų dalykų išguldin÷ji-
mą. Dabartin÷ valsčiaus mokykla su išguldin÷jimu mokslo rusų kalba nepasiekia to tikslo, kurį ji 
tur÷tų pasiekti. Dabar mūsų vaikai, prabuvę mokykloje 3-4 žiemas, beveik nieko neišmoksta. Jie ne 
tik nesusipažįsta su aritmetika ir geografija, bet ir rusiškai blogai kalba. Mes pripažįstame rusiškos 
kalbos mok÷jimo reikalingumą ir nesipriešinam tam, kad valsčių mokyklose mokintų atskirai rusiš-
ką kalbą” (A. Tyla. 1905 m. revoliucija Lietuvos kaime. Vilnius, Mintis 1968, 120–121 p.). Kriukų 
valsčiaus peticijoje buvo reikalaujama legalizuoti slaptąsias mokyklas. Iš to, kaip parašyta ši 
peticija, matyti, kad jos autoriai buvo išsilavinę, pakankamai diplomatiški, bet reiklūs žmones. Tai 
gal÷jo būti Medvilionių dvaro šeimininkai Goesai ir kiti to meto šviesuoliai.  

„Lietuvyb÷s id÷jų veikiami, 1905 metų revoliucinio sąjūdžio metu kriukiečiai nušalino rusiš-
ką valsčiaus administraciją ir rusų mokytoją.” (V. Narvidas. Kriukai: praeities ir dabarties sankirta. 
„Šiaulių kraštas”,1997 m. liepos 10 d.).  

T. Goesyt÷ „lietuviškos knygos r÷mimui savo ir sesers Viktorijos Graurogkien÷s l÷šomis 
įsteig÷ nemažą lietuvišką knygyn÷lį, kuris buvo nelegaliai laikomas Kriukų miestelyje pas 1907 m. 
čia paskirtą pirmąjį lietuvį mokytoją Feliksą Daug÷lą, buvusį artimiausią T. Goesyt÷s bendradar-
bį”. Per mokyklos vaikus ir slaptą draugij÷lę knygynui remti platina ir ragina lietuviškas knygas 
skaityti“ (M. Nemeikšait÷ „Teres÷ Goesyt÷”. Iš knygos „Įžymios Lietuvos moterys: XIX a. antroji 
pus÷ - XX a. pirmoji pus÷“, Vilniaus universiteto leidykla, 1997, p. 57)  

Taigi pirmasis lietuvis, dirbęs Kriukų pradin÷s mokyklos mokytoju, buvo Feliksas Daug÷la 
(1887-05-03 - 1967-05-24).Anksčiau jis mokytojavo Latvijos mieste Ventspilyje. Ten su vietiniais 
lietuviais pastat÷ „Ameriką pirtyje”. D÷l persekiojimo tais pačiais metais atsik÷l÷ į Rygą. Bet ir čia 
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valdžia nedav÷ jam ramyb÷s, tod÷l 1907 m. rugs÷jo 1 d. F. Daug÷la persik÷l÷ į Kriukus ir prad÷-
jo dirbti pradin÷je mokykloje. (Lietuvos teatro raidos bruožai. I dalis. Vilnius,1972 m.137–
138 p.) 

 
 
Kadangi nuotrauka daryta 1910 m., galime daryti išvadą, kad tais metais F. Daug÷la dar dirbo 

Kriukų mokykloje. Ši nuotrauka - dokumentas, įrodantis, kokie glaudūs buvo Kriukų inteligentų ir 
Medvilionių dvaro savininkų ryšiai. Nuotraukoje matome mokytojus F. Daug÷lą ir antrąjį mo-
kytoją lietuvį – Boleslovą Žygelį.  

Lietuvos valstyb÷s archyve pavyko rasti Boleslovo Žygelio 1911 m. sausio 18 d. rašytą statis-
tinę Rusijos imperijos pradinių mokyklų ataskaitą. 

 

 
1911 metų ataskaitos pirmasis puslapis. Tai seniausias dokumentas, liudijantis Kriukuose įsteigtą valdžios mokyklą 
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24 metų mokytojas Boleslovas Žygelis, Vincento sūnus, kilęs iš valstiečių, vedęs, tuo metu 
vaikų netur÷jo. Buvo baigęs liaudies mokyklą, tur÷jo teisę d÷styti mokykloje. Mokytojavo 3 metus, 
Kriukuose – pirmi metai. Kadangi ataskaita rašyta už 1910-1911 mokslo metus, tai Boleslovas Žy-
gelis paskirtas į Kriukus 1910 metais.  

 

 
Kriukų pradin÷ mokykla apie 1913 metus. Centre – mokytojas B. Žygelis, šalia – nežinoma mokytoja. 

Nuotrauka iš J.Bartašien÷s albumo. Autorius nežinomas 

 
Jeigu teisingai šios nuotraukos savinink÷ nurod÷ metus, tai B.Žygelis 1913 m. dar dirbo Kriu-

kuose. Žinoma, kad v÷liau jis dirbo Joniškio mokyklos, kuri buvo pastatyta 1932 m., pirmuoju di-
rektoriumi („Bajorų von Goesų gyvenimo priederm÷ – kultūra ir švietimas“ , 2004 m., p. 30). 

F. Daug÷la min÷toje Žygelio ataskaitoje neminimas. Matyt, tuo metu Kriukuose jo nebebuvo. 
Jis gal÷jo būti išvykęs į Peterburgą mokytis geodezijos mokykloje: „Kriukų miestelyje buvo gabus 
ir darbštus liaudies mokytojas F. Daug÷la iš neturtingos šeimos, bet labai norintis toliau mokytis. 
S. ir T. Goesai suteik÷ materialinę pagalbą, kad jis gal÷tų Petrapilyje įsigyti matininko specialybę” 
(„Bajorų von Goesų gyvenimo priederm÷ – kultūra ir švietimas” 2004 m., p. 29). 

1912 m. F. Daug÷la v÷l pasirod÷ Kriukuose. Ar mokytojavo, nežinome, tačiau pad÷jo J. Mi-
siui statyti vaidinimus. F. Daug÷la kitų padedamas suorganizavo Kriukų būrelio gastroles Linkuvo-
je. Kriukiečiai vaidino Daugelavičiaus daržin÷je, kuri buvo sausakimša. (V. Maknys Lietuvių teatro 
raidos bruožai. I dalis . Vilnius, Mintis, 1972, 137-138 p.). 

Žinoma, kad po mokslų Peterburge F. Daug÷la apsigyveno Kaune. 1914 m. sausio 28 d. jis 
ved÷ vyriausią Viktorijos Goesyt÷s-Gravrogkien÷s dukrą Oną.“ Pirmojo pasaulinio karo įvykiai nu-
blošk÷ V. Gravrogkienę su dukra Ona ir žentu F. Daug÷la, jų sūneliu ir broliu S. Goesu į Rusijos 
gilumą, į Valdajų Novgorodo gubernijoje. <...> Ona studijavo odontologiją Maskvoje“. („Bajorų 
von Goesų gyvenimo priederm÷ – kultūra ir švietimas“, p. 43) 

Antrojo pasaulinio karo metais F. Daug÷los pavard÷ v÷l sušm÷žuoja Kriukų valsčiaus įvy-
kiuose. Medvilionių vienkiemyje jau mums pažįstamas F. Daug÷la sl÷p÷ iš Šiaulių geto išvogtą 
Šiaulių žem÷s tvarkytojo įstaigos matininką Jokūbą Barilką. Jį išslapst÷ per visą okupacijos laiko-
tarpį. F. Daug÷la atvež÷ ir du žydų vaikus. Juos globojo Kriukų valsčiuje Baravykų vienkiemyje F. 
Daug÷los kaimynas St. Jaloveckas. Vaikai išgyveno ir po karo buvo atiduoti tolimiems jų giminai-
čiams, nes t÷vai buvo sušaudyti. („Išgelb÷ję pasaulį… Žydų gelb÷jimas Lietuvoje (1941-1944)“, 
Vilnius, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2001, 203 p.). 

Min÷toje mokytojo B. Žygelio 1911 m. sausio 18 d. ataskaitoje minima, kad pagal 1828 m. 
sprendimą Kriukuose liaudies mokykla įkurta 1886 metais. Tačiau žinomo garb÷s profesoriaus, ma-
tematikos ir filosofijos garb÷s daktaro, poeto, publicisto Aleksandro Dambrausko-Adomo Jakšto 
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vienas biografijos momentas kalba ką kita. 19 a. lietuvių literatūros istorijoje (Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2001 m.) rašoma, jog kunigas Stanislovas Dambrauskas, kuris dagelį metų 
klebonavo Kriukuose, vieš÷damas Kuronyse (A. Jakšto t÷višk÷je, dabartiniame K÷dainių rajone) 
„Aleksandro gabumus pasteb÷jo ir nutar÷ jį leisti į mokslus <...> D÷d÷ berniuką pasi÷m÷ pas save, 
kur Aleksandras 1872 m. pavasarį baig÷ vietos valdinę liaudies mokykl÷lę...“ Taigi 1886 m. valdi-
n÷ liaudies mokykla Kriukuose jau buvo. Kai kuriose nepriklausomos Lietuvos pirmųjų metų ata-
skaitose rašoma, jog pradin÷ mokykla Kriukuose įkurta 1888 m., v÷lesn÷se minimi 1864 metai. Ma-
žojoje lietuviškoje tarybin÷je enciklopedijoje (2 tomas, 404 p. Vilnius, 1986 m.) rašoma, kad. pra-
din÷ mokykla Kriukuose prad÷jo veikti 1867 m. Šiaulių archyve pavyko aptikti duomenis, kad mo-
kyklos direktorius A. Čeputis 1961-09-23 raštu Nr. 335 informuoja Joniškio Liaudies švietimo sky-
rių, kad Kriukuose pradin÷ mokykla buvo įkurta 1864 m. (F-358-1-167). Nepaaiškinta, iš kur ši da-
ta.  

Palyginę visas min÷tas datas, galime daryti išvadą, jog valdiška liaudies mokykla Kriukuose 
negal÷jo būti įsteigta nei 1886, nei 1888 m. Belieka 1867-ieji (enciklopedijos) arba 1864-ieji (mi-
nimi nepriklausomos Lietuvos ataskaitose) metai. Enciklopedijos duomenimis galima ir suabejoti, 
nes joje neteisingai nurodyta, jog vidurin÷ mokykla įkurta 1949 m. (1949-1952 m. mūsų mokykla 
buvo septynmet÷). 1952 m. ji buvo perorganizuota į vidurinę, o pirmoji abiturientų laida baig÷ 1956 
m. Be to, netiksli ir progimnazijos buvimo Kriukuose data (1947-1949): mokyklos archyve yra 
1946-1947 m. m. Kriukų progimnazijos dienynas. Taigi progimnazija Kriukuose buvo jau 1946 m. 

 1888 m. buvo pastatytas naujas pradin÷s mokyklos pastatas. Tai dabartin÷je Dariaus ir 
Gir÷no gatv÷je esantis senas raudonų plytų namas. Namo kaina – 2072 rub. Jame buvo kambariai 
(klas÷s) moksleiviams, virtuv÷, daržin÷, tvartas. Mokykla tur÷jo sodą, daržą.  

 

 
1888 m. valdinei pradinei liaudies mokyklai buvo pastatytas naujas pastatas. 
Nuotrauka iš „Mokyklos istorijos“, daryta apie 1964 m. Autorius nežinomas 

 
Nuo 1872 m. (mok÷si A. Dambrauskas-Jakštas) iki 1907 m. (mokytojavo F. Daug÷la) jokių 

žinių apie liaudies mokyklos darbą Kriukuose neturime. Nežinome, kas joje dirbo. 
Pagal 1910-1911 m. sausio 18 d. ataskaitą Kriukų liaudies mokykloje tikybą d÷st÷ Petras Fe-

liksovičius Jankevičius ( Петръ Феликсовичъ Янкевичъ), baigęs Kauno dvasinę seminariją. Tiky-
bą mokyklose jis buvo d÷stęs jau 20 metų, Kriukuose – ketvirtus. Tur÷jęs 3 savaitines tikybos pa-
mokas, už kurias gavęs 30 rub. atlyginimą.   

Mokslas buvo nemokamas. Visas pradin÷s mokyklos kursas būdavo išeinamas per 4 metus. 
Mokyklos sąrašuose 1910-1911 m. m. buvo 73 mokiniai (40 berniukų ir 33 mergait÷s), o ataskaitos 
rašymo dieną buvo 65 mokiniai ( 37 berniukai ir 28 mergait÷s). 1910 m. pilną mokyklos kursą bai-
g÷ 7 mokiniai (6 berniukai ir 1 mergait÷). 1909-1910 m. m. iš mokyklos iš÷jo 18 mokinių.  
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1910-1911 mokslo metai prasid÷jo rugs÷jo 26, o baig÷si geguž÷s 2 d. (145 darbo dienos), eg-
zaminai vyko geguž÷s 4 d., 68 mokiniai praleido 1467 dienas (praleidimo priežastys nenurodytos). 
Kasdien būdavo po 6 mokslo valandas, tik šeštadienį – 5 (35 val. per savaitę).  

Buvo liaudies biblioteka, nepamin÷ta, kad prie mokyklos. Minima, kad bibliotekoje yra 218 
tomų, 240 egzempliorių, kitomis kalbomis 4 tomai, 21 egzempliorius. Iš viso 222 pavadinimų 261 
egzempliorius. Bibliotekos vert÷ apie 77 rub. 6 kap. Bibliotekoje per mokslo  metus lank÷si 6 skai-
tytojai, išdavimų skaičius – 58. Mokykloje buvo 58 žem÷lapiai, 8 paveikslai, 151 projekcin÷ lempa. 
Jų vert÷ – 25 rub. 34 kap. Knygas moksleiviai gaudavo nemokamai. Prie mokyklos vyko skaitymai 
žmon÷ms. Mokyklos patalpos buvusios šaltos. (Lietuvos valstyb÷s istorijos archyvas F.567, A. 8, B 
667, L1,2,3).  

1919 m. sausio 27 d. pradinių mokyklų mokytojų sąraše yra ir du Kriukų mokyklos mokyto-
jai: Jonas Kupčikas ir Elza Jurevič. Įrašai atskiri (matyt, buvo dvi mokyklos). (Lietuvos valstyb÷s 
istorijos archyvas F.391 A.3 B.2248 ). 

Nuo 1920 m. spalio 1d. Kriukų pradin÷je mokykloje mokytoju prad÷jo dirbti Juozas Indriulai-
tis, mokytojauti prad÷jęs nuo 1910 m. Nevedęs. Mokytojo teises įgijęs 1909 m. Mok÷jęs rusų, lat-
vių, vokiečių kalbas. Tur÷jo jaunesniojo mokytojo cenzą. Dar prieš karą keletą metų buvo dirbęs 
pradin÷se mokyklose. Tikybos mokytoju tais metais buvo kunigas Jonas Domarkas. Mokykla tur÷jo 
žem÷s: sodno 80 ketv. sieksnių, daržo 300 ketv. sieksnių. Sode vaisių medžių 12, kitų - 20. Mokyk-
los inventorius skurdokas: 18 suolų, 2 stalai, 4 k÷d÷s, 2 spintos, 1 lentyna, 1 rašoma lenta, 1 kibiras, 
2 puodukai, apgriuvusi komoda, pakabinama lempa. Ir … 3 žem÷lapiai. L÷šas mokyklai išlaikyti 
dav÷ valsčiaus valdyba. I sk. 18 berniukų, 14 mergaičių – 32; II sk. 20 berniukų, 21 mergait÷ – 41; 
III sk. 6 berniukai, 3 mergait÷s – 9; IV sk. – tikrinimo metu rasta 11 mok. Iš viso mokykloje : 44 
berniukai ir 38 mergait÷s – 82 ( 34 beturčių vaikai, jų niekas nešelp÷).  

Vyko ir kursai suaugusiems: I skyriuje buvo –1, II – 11,  III – 8 suaugę žmon÷s. Iš viso - 20. 
Šiaulių apskrities inspektorius (pavard÷ neįskaitoma) rašo, jog mokykla yra valdiškame „rūme“, 
kuriame be mokyklos kambario ( klas÷s) dar yra 3 mokytojo kambariai ir virtuv÷.  

Inspektorius įvertino ir mokytojo darbą: „Mokyklos ved÷jas mokytojas Juozas Indriulaitis tu-
rįs mokytojo teises, dirba atsidavęs mokyklos reikalui, be to, turi daug prityrimo mokyme. Mokymo 
dalykai taip pat pastatyti tinkamoj aukštumoj.” (1921 m. „Mokyklos revizija”, F.391, p. 3, byla 
1367, p. 24)  

Nuo 1921 m. gruodžio1 d. prad÷jo dirbti mokytoja Bronislava Čeponyt÷, baigusi tris gimnazi-
jos klases. Mokytojauti prad÷jo nuo 1916 m. 1,5 metų nedirbo mokykloje.  

1921-1922 m. mokslo metai prad÷ti rugs÷jo 26d. Mokykloje dirbo du mokytojai: J. Indriulai-
tis, mokyklos ved÷jas, ir Bronislava Čeponyt÷. Neaišku, kiek mokykloje dirbo B. Čeponyt÷, nes ve-
d÷jas nebuvo patenkintas jos darbu. Mokytojas J. Indriulaitis tikrinusio inspektoriaus giriamas už 
tai, kad gerai nusimano mokymo darbe, myli mokyklą, ypač pasižymi aukl÷jimo srityje. Antroji 
mokytoja tikrinimo metu sirgusi, tod÷l darbe nebuvusi.  

Mokykloje gal÷tų tilpti 78 mokiniai. Sąraše buvo 90 mokinių (berniukų 39). I sk.- 40, II – 28, 
III – 18, IV - 4 moksleiviai. Tikrinimo metu rasti 82 mokiniai. Mokykloje svetimtaučių nebuvo.  

Tikybą mok÷ klebonas Jonas Domarkas, rankų darbus – B. Čeponyt÷. Tikybai buvo skirtos 2 
savaitin÷s pamokos, rankų darbams (n÷rimas) – 2 pamokos. Vyko ir kursai suaugusiems: II sk. – 24, 
III sk.- 6. Iš viso- 30 (7 vyrai, 23 moterys).  

Mokyklos komitete dirbo šie žmon÷s: Albinas Skrupskelis, Klemas Rudis, Ignas Klimaitis, 
Jonas Rudis, Topylis Vaitekūnas.  

Mokyklos „ruimas“ – 9,35 x 5,4 x 3,2 – mūras. Mokomoji klas÷ – 1, mokytojams – 3 kamba-
riai, drabužiams – 1, virtuv÷. Dar buvo malkin÷, tvartas, 2 išeinamos vietos. 

Mokykloje įsigyti 8 virtuv÷s įrankiai ir kirvis. Padaug÷jo ir mokslo įrankių: 4 žem÷lapiai, 4 
skaitytuvai, 2 kilnojamosios ab÷c÷l÷s, 2 albumai, termometras, magnetas.  

Matyt, tuo metu pašto ir geležinkelio (siauruko) Kriukuose dar nebuvo, nes atstumas iki min÷-
tų objektų nurodytas 18 km. (iki Joniškio).  

Kriukuose būta ir kitataučių mokyklų. Latvių Kriukų apylink÷se atsiradę tada, kai Lietuvos-
Latvijos siena buvusi patraukta Latvijos pus÷n. 1921 m. lapkričio 1 d. įsteigta Kriukų latvių pra-
din÷ mokykla. 1921 m. m. joje prad÷jo 10 mokinių. V÷liau buvo 32 mokiniai: I sk. – 16, II sk. – 
11, III sk. – 5. T÷vų komitete dirbo Dakstinš, Jerevitčius, Būlainis. Nuo 1921 m. lapkričio 1 d. iki 
1923 m. šioje mokykloje mokytojavo On÷ Bajar. Ji buvo baigusi 6 gimnazijos klases, dirbo silpno-
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kai, t÷vai ja nepasitik÷jo. Mok÷ ir tikybos, ir rankdarbių. L÷šų mokyklai išlaikyti skyr÷ valsčiaus 
valdyba. Sargui buvo mokama 6, šviesai skirta 180, smulkioms mokyklos išlaidoms – 50 auks. Mo-
kyklai papildomas patalpas už 500 auks. samd÷ valsčiaus valdyba iš Jurlovičiaus, gyvenusio per 1 
km. nuo miestelio. (F.391, a.3, b.1377). 

1924-1926m.Kriukų latvių mokykloje dirbo mokytoja Alma Vanagait÷. Namas buvo nuomo-
jamas iš P. Vanago. 1925 m. buvo 4 skyriai ir 33 latvių tautyb÷s mokiniai. 1926 m. 3-juose skyriuo-
se mok÷si 30 moksleivių (b.1445, l.54). 

Kriukų gyventojas J. Vig÷lis (gimęs 1927 m.) prisimena, jog jo t÷vai pasakodavo apie latvių 
mokyklą, kuri buvusi Vanagyn÷j (vienkiemis netoli Kriukų). Anot jų, latvių mokykloje mokytojavo 
Elza Jurevič. Tačiau bylose nepavyko surasti šių duomenų. 

 

 
Vanagyn÷ 2006 metų vasarą. Čia kažkada buvo mokomi latvių vaikai. 

Nuotraukos autorius V. Martinaitis 
 

Kriukų žydų vaikai, kurių miestelyje tuo metu buvo nemažai, gal÷jo mokytis Joniškyje, kur 
buvo žydų komplektas. (1925 m. sausio 13 d. apyskaita, p. 30). 

1924-1925 m. m. ir 1925-1926 m. m. kartu su ved÷ju J. Indriulaičiu dirbo mokytoja Pelag÷ja 
Černiauskait÷, mokytojauti prad÷jusi 1924 m. rugs÷jo 1 d. Mokslo cenzas – 6 gimnazijos klas÷s. 
Jinai mok÷ ir rankų darbo – siuvin÷jimo (1 savaitin÷ pam.), bei dainų (1 savaitin÷ pam.). Tikybos 
mok÷ kunigas M. Kazokaitis. 

Šalia žem÷lapių, gaublių, paveikslų, skaitytuvų mokykla įsigijo 3 “fizikos pabūklus”.  
1924-1925 m. m. Kriukų pradin÷je mokykloje prad÷ti rugs÷jo 15 d. su 26 mokiniais. Revizi-

jos metu jų rasta jau 38, o sąrašuose – 90. Beturčių vaikų – 31. Suaugusių kursuose I-II sk.– 13 
žmonių.  

Mokyklos komitete dirbo J. Rudis, T. Valiukas, L. Lataitis, M. Augustauskas, A. Skrupskelis.  
Pelag÷ja Černiauskait÷ mokykloje dirbo pirmus metus, tod÷l Šiaulių apskrities III rajono ins-

pektorius nurod÷, kaip „naudotis rašomaisiais pratimais ir prižiūr÷ti savystovius darbus”. 
 1924 m. Šiaulių apskrityje buvo paruoštas mokyklų tinklo planas, kad būtų įgyvendintas pri-

valomas pradinis mokymas. Mokytis tur÷jo vaikai, kuriems sausio 1 d. buvo su÷ję ne mažiau kaip 7 
ir ne daugiau kaip 14 metų. (F.391, a.3, b.1416, p. 274-275)  

Matyt, neatsitiktinai Indriliūnuose 1925-1926 m. m. atidaroma Kriukų 2-oji pradin÷ 
mokykla.  

1925-1926 m. m. Kriukų pradin÷je mokykloje Nr. 1 dirbo tie patys mokytojai. Min÷to ins-
pektoriaus nuomon÷ apie mokytojų darbą mažai pasikeitusi: jis vertina mokytojo J. Indriulaičio pa-
tirtį, pamini, kad mokytoja P. Černiauskait÷ darbe jau neblogai nusimananti, bet „akcentas jos nelie-
tuviškos tarm÷s labai gadina įspūdį”.  

Mokslo metai prasid÷jo rugs÷jo 14 d. Kasdien dirbama nuo 9.00 val. iki 13.30 val. (5 pamo-
kos po 50 minučių kiekviena). Sąrašuose buvo 81 mokinys, lankymo metu rasti 72 mokiniai. 
(F.391, a.3, b.1433, p. 15) 
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 Rasta 1925-1926 m. m. apyskaita apie Kriukų pradžios mokyklą Nr. 2, esančią Indriliūnų 
kaime( 4 km nuo Kriukų). Už 450 litų metams mokyklai buvo nuomojamas namas iš ūkininko Jono 
Augustausko.  

Mokslo metus prad÷jo rugs÷jo 14 d. Kasdien dirbo nuo 9 iki 14 val. (5 pamokos po 50 minu-
čių). 1925-1926 m. m. Indriliūnuose esančios mokyklos sąrašuose buvo 30 mokinių. Lankymo metu 
rasti 27. 

 
4 skyriaus mokiniai su mokytoja Margarita Šp÷deryte prie mokyklos Indriliūnuose. 

V. Vainauskait÷, R .Lukošiūnait÷, J. Urbelyt÷, A .Samait÷, G. Tupajyt÷, A. Ratkus, Vyt .Lukošiūnas, Vyt. Tuga, 
V.Baršk÷tis, K. Motejūnas, Edv. Misius, Vyt. Ancijonis, R. Kalninis.  

Nuotrauka iš A.Ratkaus albumo, autorius nežinimas 
 
Klas÷je buvo 14 gana pakenčiamų suolų, lenta, 2 k÷d÷s ir spinta. Tur÷jo 2 pusrutulius (gaub-

lius), 3 žem÷lapius, 1 kompasą ir 4 sieninius paveikslus.  
Tikrinęs inspektorius rašo, kad „mokytojas J. Jonaitis mokymo darbe nusimano gerai. Vaikai 

visuose skyriuose pralavinti tinkamai.” Mokytojas Jonas Jonaitis (1888-1968) – 30 metų lietuvis, 
katalikas, ūkininkų, gyvenusių vienkiemyje už Butkūnų kaimo, sūnus, baigęs 4 progimnazijos kla-
ses ir Dotnuvos žem÷s ūkio kursus. 1919 m. mokytojo darbą prad÷jo Blauzdžiūnų pradin÷je mokyk-
loje. Vedęs, tur÷jo 2 dukras. Viena dukra mir÷ vaikyst÷je. Kita dukt÷ Aldona ištek÷jo už Vytauto 
Barkausko, gyveno Kriukuose. V÷liau, jau sovietiniais metais, žuvo gaisro metu. Vaikų jiedu netu-
r÷jo. J. Jonaitis Indriliūnuose dirbo iki 1929 m.(F.391, a.3, b.1433 l.12). 

1926-1927 m. m. abiejose Kriukų pradin÷se mokyklose dirba jau keturi mokytojai: J. Indriu-
laitis, Eugenija Lesyt÷, Alma Vanagait÷ ir J. Jonaitis. 28-nerių metų E. Lesyt÷ tur÷jo 6 m. darbo sta-
žą, buvo baigusi Kretingos dviejų metų pedagoginius kursus. 21-nerių A.Vanagait÷ jau buvo dirbusi 
3 metus. Cenzas – 8 gimnazijos klas÷s. Tačiau Kriukuose ji dirbo tik vienerius metus. Mokytoja 
Eugenija Lesyt÷ dirbo Kriukų mokykloje 8 metus. (J. Indriulaitis ir E. Lesyt÷ dviese dirbo nuo 
1927-1928 iki 1933-1934 m. m.) 

1926-1927 m. m. mokykla prad÷jo dirbti rugs÷jo 15 d. Sąrašuose buvo 91 moksleivis. Tikri-
nimo metu, vasario 17 d., rasti 27 moksleiviai. Mokykloje buvo jau daugiau mokymo priemonių: 18 
sieninių paveikslų, sieninių žem÷lapių, 2 pusrutuliai, 2 Europos žem÷lapiai, 1 pasaulio žem÷lapis, 
smuikas, elektrofonin÷ mašin÷l÷. 

Kadangi mokyklos pastate buvo įsikūręs ir Kriukų valsčius, tai visoms klas÷ms vietos neužte-
ko. Mokykloje  buvo dirbama su 2 moksleivių komplektais, o trečiajam  nuomojamas butas Kazy-
luose (1-1,5 km. nuo Kriukų). Šitoks padalijimas neigiamai paveik÷ mokyklos darbą, tod÷l mokyk-
los ved÷jas J. Indriulaitis ir t÷vų komitetas reikalavo, kad kitais metais valsčiaus savivaldyb÷  trečia-
jam komplektui surastų butą Kriukuose. 

I ir III skyrius mok÷ E. Lesyt÷. Ji d÷st÷ vaizdžiai, suprantamai. Jos mokiniai buvo švarūs. Su 
antruoju skyriumi planingai, sistemingai mokslo dalykus ÷jo A. Vanagait÷. J. Indriulaitis mok÷ II ir 
I skyrių atsilikusius vaikus. Mokytojui patariama arčiau „susipažinti ir patyrin÷ti jų atsilikimo prie-
žastį ir į tai daugiau kreipti d÷mesio.” Jiems d÷styti reik÷tų ypač vaizdžiai. „Bendrai mokymo aukl÷-
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jimo darbas pastatytas tinkamoje aukštumoje”,- nusprendžia mokyklą lankęs inspektorius. (F.391, a. 
3, b.1444, p.54)  

 Kriukų vieno komplekto mokyklos Nr. 2 sąrašuose - 11 moksleivių. Balandžio 27 d. rasti 8 
moksleiviai. Mokslo metų pradžia – irgi rugs÷jo 15 d. Pamokų pradžia – 8 val. Pamoka truko 45 
min. 

Mokyklos aprūpinimas neblogas. Didžiausias trūkumas – ją lanko „nepakankamas mokinių 
skaičius, o taip yra d÷l to, kad iš čia arti dvi kaimynin÷s mokyklos ( į Kriukus – 3 km., į Blauzdžiū-
nus – 3,5 km)<…> Kai bus įvestas priverstinis mokslas, šią mokyklą reikalinga uždaryti.” (F.391, 
a.3, b.1444 p. 54) 

1927-1928 mokslo metai Kriukuose pirmą kartą prad÷ti rugs÷jo pirmą dieną. Dirbama 
buvo nuo 9.00 iki 13.15 val. – po 5 pamokas kasdien. Pamoka – 45 min. Toks pamokos laikas nusi-
stov÷jo ilgam.  

Iš 66 moksleivių, buvusių sąrašuose, kovo 7 d. mokykloje rasti 65. Lankomumas geresnis. IV 
skyrių baig÷ 8 moksleiviai. Mokykloje yra 68-ios mokinių skaitomos knygos, 45 nereikalingi vado-
v÷liai, 24 knygos mokytojams. Šalia pra÷jusiais metais vardintų mokomųjų priemonių, atsirado 
smuikas, barometras, menzurka.  

“Ved÷jas (J. Indriulaitis) nors ir senas (61m.-aut. past.) , tačiau mokykloj dirbti dar sugeba. 
Mokykla užlaikoma tvarkoj, darbas atliekamas patenkinamai. Mokytoja E. Lesyt÷ dirba energingai. 
Mokiniai skaito ir rašo, ir bendrai pralavinti patenkinamai”,- raš÷ Šiaulių apskrities inspektorius An-
tanas Skabrys (pavard÷ sunkiai įskaitoma) (F.391, a.3, b.1456). 

Privalomo pradinio mokymo klausimai svarstyti ir Kriukų valsčiaus taryboje. 1928 m. kovo 
22 d. valsčiaus valdyba siunt÷ raštą Šiaulių apskrities III rajono pradžios mokyklų inspektoriui, ku-
riame praneš÷, jog vaikai bus surašin÷jami kovo m÷nesį ir darbas bus laiku užbaigtas. Prid÷ta ir 
1928 m. vasario 25 d. Kriukų valsčiaus tarybos pos÷džio protokolo Nr.1 ištrauka: „Taryba apsvars-
čius šį klausimą, atvirai balsuojant vienbalsiai nutar÷: įvesti Kriukų valsčiuje privalomą pradžios 
mokslą nuo 1928 m. geguž÷s 1 d., jeigu apskrities valdyba sutiks prisid÷ti prie šelpimo biednuome-
n÷s ir aprūpins neturtingus mokinius vadov÷liais ir rašomaisiais dalykais, be to įvedant privalomą 
pradžios mokslą prašyti apskrities valdybą įtraukti į 1929 m. sąmatą statymui Kriukų valsčiuje dvie-
jų pradžios mokyklų Nociūnų ir Medvilionių kaimų rajonuose”.  

Pasiraš÷ viršaitis J.Ramonas sekretorius Eug. Pilipūnas (F.391, a.3, b.2381) (raštų kalba netai-
syta). 

 
Valsčiaus darbuotojai, kurie rūpinosi d÷l privalomo pradinio mokslo įvedimo ir pasiraš÷ prašymą.  

Iš dešin÷s 1-oje eil÷je: Pranas Čelkis, kaimo seniūnas; Eugenijus Pilipovas-Piliponis, valsčiaus  sekretorius; Jonas 
Ramonas, valsčiaus viršaitis; kt. nežinomi. 2-oje eil÷je: antras - Meška, kaimo seniūnas; Jonas Avižienis, raštininkas; 
žydas Percmanas, miestelio seniūnas; Jonas Serva, kaimo seniūnas. Trečioje eil÷je: Jonas Rožanskas, šaulių vadas; 

Juozas Burkauskas, valsčiaus sargas. Nuotrauka daryta apie 1930 m. prie valsčiaus, kuris buvo įsikūręs viemame mo-
kyklos pastato gale. Jame buvo ir paštas. Nuotrauka iš E. Ramonait÷s-Rudien÷s albumo, autorius nežinomas 
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Kriukų valsčiaus pareigūnai dirbo gerai. Tai matyti iš Šiaulių apskrities III rajono pradžios 
mokyklų inspektoriaus 1928 m. balandžio 31 d. rašto Nr. 288, rašyto švietimo ministerijai. Jame 
pranešama, kad nuo 1928 m. geguž÷s 1 d. Meškuičių ir Kriukų valsčiuose privalomą mokymą gali-
ma įvesti. Gasčiūnų ir Pašvitinio valsčiaus tarybos dar nebaigę prad÷tų darbų, o Joniškyje, Žeimely-
je ir Linkuvoje nenumatoma šiemet tų darbų padaryti. (Lietuvos valstyb÷s istorijos archyvas, F.391, 
a.3, b.238 ) 

Šiaulių apskrities valdyba 1928 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 230 pritar÷ privalomo pradi-
nio mokslo įvedimui Kriukų valsčiuje nuo 1928-1929 mokslo metų. 

Privalomas pradinis mokymas visose Kriukų valsčiaus mokyklose įvestas nuo 1928-1929 
m. m. geguž÷s 1 d. (F.391, a.3, b.2381) 

 

 
Šiaulių apskrities valdybos ir Kriukų valsčiaus tarybos sprendimai 

apie privalomo pradžios mokslo įvedimą Kriukų valsčiuje. 
 Kriukų valsčiaus tarybos pirmininkas tuo metu buvo A.  Kubilius, nariai J. Jonaitis, J. Umbrasas, A. Bajariūnas, 

 J. Vilimas, I .Bulskis, B. Kaškevičius, K. Lataitis, V .Gabrilaitis, H. Lazerovičius 

 
1928-1929 m. m. Sąrašuose 75 mokiniai, lankymo metu rasti 59. J. Indriulaitis moko II ir III, 

o E. Lesyt÷ I ir IV skyrių mokinius. Mokiniai at÷jo į klases, kurių sienos išdažytos spalvotais van-
deniniais, o fanel÷s – aliejiniais dažais, bet pasigesta, jog n÷ra nei Vyties, nei kryžiaus, nei šventų 
paveikslų. Mokytojos E. Lesyt÷s klas÷je 11 dviviečių ir 1 trivietis suolas IV skyrių baig÷ 9 moki-
niai. 

Tikybą d÷sto vietinis klebonas. 
Išsamesn÷ ir detalesn÷ darosi inspektoriaus analiz÷. Joje matyti, kad mokymą buvo stengia-

masi diferencijuoti. Buvo 2 grup÷s: vieną sudar÷ 4 mokiniai, v÷liau į mokyklą atvykę ar šiaip sil-
pnesni, o antrą – gabesni ir anksčiau atvykę. J. Indriulaičio pamokos gan÷tinai įdomios, kiek savo-
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tiškos. Jam patariama skirti d÷mesį ne tik mokymui, bet ir aukl÷jimui. 1928-1929 m. m. mokykla 
lankyta geguž÷s 3 d. Tą dieną mokykloje buvo 34 mokiniai. 

Kriukų vieno komplekto mokykloje Nr. 2 dirbo mokytojas Jonas Jonaitis. Sąrašuose 45 moki-
niai, rasti 34. Šiaulių apskrities inspektorius mini, kad I skyriaus mokiniai suskirstyti į dvi grupes: 
1 gr. – iš naujai į mokyklą priimtų, o 2-oji – iš lankiusių mokyklą žiemos metu mokinių. ( F.391, 
a.3, b.1467, p. 232, 233, 353, 354) 

Jonas Jonaitis dirbo jau paskutinius metus. Kitais metais jis iš÷jo ūkininkauti į savo ūkį But-
kūnuose. Kriukų gyventojas Vytautas Augustauskas (gimęs 1930 m.) prisimena, jog „mokytojo 
J. Jonaičio šeimą persekiojo nelaim÷s. Nuo skarlatinos mir÷ viena jo dukra. Šeimoje nebuvo sutari-
mo, tod÷l išsiskyr÷ su žmona. D÷l to pardav÷ ūkį. Iš÷jęs iš darbo mokykloje, band÷ verstis paukščių 
auginimu, v÷liau kalb÷jo, kad jis atidaręs sagų dirbtuv÷lę, tačiau ir šis verslas nesisek÷. Tada išvyko 
į Jelgavą ir likusį gyvenimą dirbo staliumi. Palaidotas Kriukų kapin÷se“. 

1929-1930 m. m. Kriukų pradinę lank÷ 68 mokiniai, lapkričio 8 d. rasti 63. Mokytojas J. Ind-
riulaitis dirbo su I-IV sk., o E. Lesyt÷ su II-III sk. IV skyrių baig÷ 9 mokiniai. Mokykla įsigijusi 
mikroskopą, elektrofoninę mašin÷lę. Turi 159 knygas. Lankęs mokyklą inspektorius rašo: „Mokyto-
jai į savo pareigas žiūri rimtai, dirba atsid÷ję. Mokytoja E. Lesyt÷ dirba energingai, gyvai, vaizdžiai. 
Sugeba pamokoje sudominti vaikus ir įtraukti juos gyvai į darbą <…>, labiausiai krito į akis, tai 
mokinių drausmingumas, mandagumas.  

Mokytojas J. Indriulaitis, kaip senyvas (62 m.), flegmatiško būdo žmogus dirba labai iš l÷to, 
tačiau visiškai nuosekliai, gerai apgalvodamas. Jo klas÷s mokiniai parod÷ gerą mok÷jimą, ypač ket-
virtas skyrius iš skaičiavimo”.  

 

 
Kriukų pradin÷s mokyklos mokiniai ir jų mokytojai E. Lesyt÷ ir J. Indriulaitis 1930 metais. 

Iš kair÷s pirmoje eil÷je: Ivanauskait÷, O. Tinteryt÷-Šlepikien÷, Monika Virbickait÷, šalia mokytojos – Baikštyt÷ ir Bal-
čiūnait÷, kt. nežinoma. Antroje eil÷je: Čiupinskait÷, nežin., Burkauskait÷-Kaziliūnien÷, Stas÷ Mickait÷, nežin., Dana 

Kancevičiūt÷.Trečioje eil÷je: Jonas Rudaminas, Jonas Žiraitis, Vaitekūnas, Julius Kaziliūnas, Pranas Spogis, Pranas 
Umbrasas, Kazys Baikštys, Kazimieras Bertašius, Misevičius, Juozas Kancevičius, Milvydas, Dapkus, Balčiūnas, Jasvi-

lis. Ketvirtoje eil÷je:1,2 nežinomi,Alfonsas Lizdeika, Stasys Balčiūnas, Jonas Umbrasas, Vincas Venislovas, Valdas 
Karinauskas, nežin., Milvydas, Vincas Lataitis, nežin., nežin. Penktoje eil÷je: V.Gudinien÷,Stas÷ Milvydait÷, Jatulyt÷, 

Veronika Rudyt÷, Mačiulyt÷, Augustauskait÷, Mačiulyt÷, Rozalija Pečiulyt÷-Misevičien÷, nežin., Sabaityt÷.  
Nuotrauka iš E.Kaziliūnien÷s albumo, autorius nežinomas 

 
Mokslo metai Indriliūnuose prasid÷jo rugs÷jo 15 d. Mokyklą lank÷ 33 mokiniai, lapkričio 7 d. 

rasti 32 mokiniai.. 
Indriliūnuose dirba naujas mokytojas Stasys Andriejauskas, jaunas, 23 metų, baigęs mokytojų 

seminariją ir jau metus dirbęs mokykloje. Mokytojas n÷ra patyręs, bet „darbas vyksta neblogai. 
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Ypač pažym÷ta jo sugeb÷jimas duoti mokiniams tikslius, apgalvotus klausimus, analizuojant ir 
sprendžiant uždavinius.” Tolesn÷ inspektoriaus pastaba leidžia numatyti, kod÷l mokykloje įvyko 
mokytojų kaita: „Tenka priminti, kad iki šiolei ši mokykla netur÷jo mokytojo su tinkamu pasiruo-
šimu pedagoginiam darbui. Tačiau yra vilties, kad mokytojas Andriejauskas min÷tus trūkumus dar 
šiais metais sugeb÷s pašalinti ir mokyklą mokymo ir aukl÷jimo atžvilgiais pastatys reikiamoje aukš-
tumoje.” (LCVA F.391, a.3, b.1491) 

Tačiau mokykla Indriliūnuose buvo uždaryta ir perkelta į Medvilionių kaimą. Nuo tada 
ji vadinosi Medvilionių pradine mokykla. 

1930-1931 m. m. balandžio 26 d. Kriukų pradin÷je mokykloje iš 85 mokinių rasti 35, o gegu-
ž÷s 7 d.- 71 moksleivis. IV skyrių baig÷ 5 mokiniai. Lietuvių moksleivių buvo 83, latvių - 1 , rusų - 

1.  
T÷vų komitetas sureng÷ eglutę su deklamavimais, dainomis ir žaidimais.   
1930 m. bibliotekai įsigyta 28 pavadinimų 29 knygos už 93,5 lito. Mokytojų algoms išmok÷ti 

6 970,0 litai.  
Inspektorius A. Česnavičius g÷risi mokytojos Eugenijos Lesyt÷s darbu: „ <…> galima paste-

b÷ti, kad mokytoja Lesyt÷ į savo pareigas žiūri rimtai, pamokoms visada pasiruošia. D÷l to ir darbo 
vaisiai pasig÷r÷tini”. (LCVA  F.391, a.3, b.1494). 

Tas pats inspektorius Česnavičius, aplankęs Kriukus 1931 m. spalio 13 d., rado tik 30 moki-
nių. Suformuotas buvo tik I skyrius, kitų skyrių moksleiviai mokyklos dar nelank÷. 1932 m. IV sky-
rių baig÷ 5 mokiniai. 1933 m. – 7 mok. ( F.391, a.3, b.1611 p. 49, 50). 

1933-1934 m. m. mokinių skaičius šoktel÷jo per šimtą: 124 mok. (I sk. – 55; II sk. – 31; III 
sk. – 29; IV sk. – 9). Tačiau lankymo dieną, geguž÷s 4-tą, rasti 76 mokinai.  

Inspektorius A. Dlugauskas mokytojo J. Indriulaičio ir E. Lesyt÷s darbą apibūdina teigiamai: 
mokytojai pavestas jiems pareigas atlieka sąžiningai. Mokytojui J. Indriulaičiui tuo metu buvo apie 
66 m.  

Mokyklos patalpoje ir šiaip visą laiką buvusioje ankštoka, dabar nebesutilpo visi mokiniai. 
Ataskaitoje minima, jog „mokyklos namai samdomi”. Vyresnio amžiaus Kriukų gyventojai prisi-
mena, kad pamokos kartais vykdavę ir špitol÷je. Iš lankiusios šią mokyklą E. Burkauskait÷s – Kazi-
liūnien÷s, gim. 1918 m., pasakojimo (užraš÷ St. Sinkevičien÷) aišk÷ja, kad patalpos buvo samdomos 
iš kitoje gatv÷s pus÷je gyvenusių Pečiulių. Jie buvo išnuomoję vieną medinio namo galą. Tačiau tai 
gal÷jo būti po 1935 m., kai Pečiuliai pasistat÷ naują, erdvų namą.  

1935-1936 m. m. J. Indriulaitis dar dirbo, o E. Lesytę pakeit÷ Alfonsas Jurevičius, 35 metų  
mokytojas, nevedęs, baigęs Skapiškio 2 metų mokytojų kursus, mo-
kantis rusų ir vokiečių kalbas. „Pedagoginį darbą prad÷jau nuo 1931 
m., dirbau Rozalimo valsčiaus Žiurkių pradžios mokyklos ved÷ju, Ro-
kiškio valsčiaus Žiobiškio pradžios mokyklos mokytoju, v÷liau Kriukų 
pradžios mokyklos mokytoju, Katinų pradin÷s mokyklos ved÷ju. Tais 
metais kone kasmet buvau  kilnojamas iš vietos į vietą“,- pasakoja mo-
kytojas A. Jurevičius knygoje „Joniškio antroji vidurin÷ mokykla 1936 
– 2006 m. m.“ (p. 25). Nuo 1945 m. dirbo Joniškio pradin÷je mokyklo-
je mokytoju, po to ved÷ju, o netrukus ir Joniškio apskrities liaudies 
švietimo ved÷ju. Nuo 1950 m. sugrįžo jau į septynmetę Joniškio mo-
kyklą dirbti mokymo dalies ved÷ju (ten pat).  

Kriukų pradin÷ mokykla lankyta birželio 24 d. Rasti tik 34 I sky-
riaus mokiniai. Iš 59 I skyrių tur÷jusių lankyti mokinių 1 buvo žydas, 1 
latvis, 3 rusai, visi kiti – lietuvių tautyb÷s mokiniai. Mokykloje iš viso 
tur÷jo būti 112 mokinių.  

Darbe inspektorius R. Butkus nerado vieno mokytojo. Jis nurodo: „abu mokytojai turi būti 
mokykloje”. Inspektorius susirūpinęs mokinių švara, drausme, mokyklos lankymu: „Matyt, kad 
anksčiau pradžios mokyklų lankymo instrukcija nebuvo griežtai vykdoma, nes žydų tautyb÷s vaikai 
mokyklos nelank÷. Ateity turi visi vaikai lankyti tik esamą mokyklą. Jeigu mokosi privačiai, tai 
mokslo metams pasibaigus tokie vaikai turi būti atvedami į mokyklą savo žinioms patikrinti”. 
(LCVA F.391, a.3, b.1651, p. 18-19). Apyskaitoje pamin÷ta, jog mokyklą lank÷ tik1 žydų tautyb÷s 
moksleivis. O žydų bendruomen÷ tuo metu Kriukuose buvo gausi.  

1936 metais vyko švietimo reforma. Pradin÷ mokykla tapo šešiamete.  

 
Alfonsas Jurevičius 
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1936-1937 m. m. Nuo 1936-11-03 Kriukų pradžios mokyklos ved÷ju prad÷jo dirbti Juozas 
Bučas, prieš tai dirbęs Pašvitinio pradin÷s, Joniškio centrin÷s pradin÷s Nr.1 ir Drąsutaičių pradin÷s 
mokyklos ved÷ju. (LCVA F.391, a.3, b.1106) Nevedęs. Jo darbo stažas tuo metu buvo 7 metai. Bai-
gęs Šiaulių mokytojų seminariją, mokantis vokiečių ir rusų (vidutiniškai) kalbas. Antrus metus mo-
kykloje dirbo Alf. Jurevičius. 

1937 m. birželio m÷n. 8 d. Žeimelyje vyko Žeimelio ir Kriukų valsčių pradžios mokyklų mo-
kytojų konferencija. Joje dalyvavo Šiaulių apskrities III rajono pradžios mokyklų inspektorius 
R. Butkus, katalikų kunigas-klebonas St. Kurliandskas, evang. kun. klebonas Er. Lejeris, medic. 
Dr. J. Varnauskas ir visi min÷tų valsčių pradžios mokyklų mokytojai (viso 27 asmenys). Konferen-
cijoje aktyviai dalyvavo ir Kriukų mokyklos mokytojas J. Bučas, jis skait÷ paskaitą „Aplinkotyros 
mokymas”. Jisai nurod÷, kaip reikia mokyti aplinkotyros mokykloje, pabr÷ždamas, kad mokiniai 
gal÷tų patys steb÷ti tiriamus daiktus per aplinkos pažinimo pamokas. Nurod÷, kokius metodus mo-
kytojas turi vartoti, mokydamas aplinkotyros. 

 

 
Pradin÷s mokyklos moksleiviai darbuojasi mokyklos darže, kuris buvo už ūkinio pastato. 
Nuotrauka daryta prieš 1940 m., autorius nežinomas. Nuotrauka iš „Mokyklos istorijos“ 

 
Mokytojas Vl. Jurevičius paskaitoje „Daržas ir sodnas” supažindino, kaip mokytojas turi pra-

tinti mokinius auginti įvairias daržoves, vaismedžius ir dekoratyvinius medelius, panaudodamas 
mokyklos žemę”. (F. 391 a. 3, b. 259)  

Konferencijoje buvo steb÷tos mokytojo P. Gr÷bliausko gamtos ir mokytojo J. Smailio daina-
vimo parodomosios pamokos.  

Ponas inspektorius R. Butkus pabr÷ž÷, kad „kiekvienas mokinys, baigęs pradžios mokyklą, 
privalo aiškiai skaityti ir rašyti. „Toliau paskaitos eigoje nurod÷, kaip buvo mokoma skaitymo bei 
rašymo senov÷je, viduramžiuose ir dabar. Palygino senov÷s skaitymo ir rašymo metodus su šių die-
nų vartojamais metodais ir priemon÷mis”. (F. 391 a. 3, b. 259)  

Dr. J. Varanauskas patar÷ ut÷l÷tas mergaites kirpti kaip ir berniukus. Mokytojai tam pritar÷ ir 
pageidavo, kad ir Švietimo ministerija šiai priemonei pritartų. 

Mokytoja A. Končiut÷ palygino dalykinį ir klasinį mokymą. „Pabr÷ž÷, kad būtų daug leng-
viau mokytojams ir naudingiau mokiniams, kad mokymo klasin÷ sistema būtų pakeista dalykine.” 
Nurod÷ dalykin÷s sistemos gerąsias puses. (F.391, a.3, b.259). 

Mokytojas J. Mašalas nagrin÷jo naująją pradžios mokyklų programą.  
„Ši konferencija dav÷ mokytojams daug praktinių ir teorinių žinių. Abiejų valsčių mokytojai 

pasidalino bendromis konferencijos mintimis. Ponas Inspektorius uždarydamas konferenciją pad÷-
kojo mokytojams už pravestas pamokas ir laikytas paskaitas ir palink÷jo ateity bendrauti su mokinių 
t÷vais, tobulintis ir įgytąsias praktinių darbų žinias pasidalinti savo tarpe”. (F.391 a.3, b.259).  

Šiaulių apskritis išsiunt÷ švietimo ministerijos pradžios mokslo departamentui min÷tos konfe-
rencijos protokolą, pamin÷dama mokytojų pageidavimą d÷l mergaičių kirpimo ir d÷l to, „kad t÷vai 
patys registruotų savo vaikus, kai jiems sueina 7 metai. Dabartin÷mis sąlygomis dalis mokinių atei-
na į mokyklą 10,11 ir 12 metų, nes jų amžius esti slepiamas” (F.391, a.3, b.2599). 
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1937-1938 m. m. jau šešiamet÷je Kriukų pradžios mokykloje dirbo jau 4 mokytojai: Juozas 
Bučas – ved÷jas, 32 metų amžiaus; Zuzana Rubašiūt÷, 46 metų amžiaus, stažas – 6 m., baigusi insti-
tutą, mok÷jusi rusų ir vokiečių kalbas; Elena Rožanskait÷, 38 metų amžiaus, stažas – 18 m., baigusi 
7 kl., išlaikiusi papildomus egzaminus prie švietimo ministerijos, mok÷jusi rusų ir vokiečių kalbas, 
ir Alfonsas Jurevičius. 

Dalis mokyklos patalpų dar nuomojama. 
Sąrašuose buvo 161 mokinys. Mokyklos lankymo metu, kovo 15 d., rasti 150. Be lietuvaičių 

mok÷si 8 žydų, 5 latvių, 9 rusų tautyb÷s vaikai. Matyti, jog sprendimas d÷l žydų vaikų integravimo į 
lietuvišką mokyklą vykdomas.  

Inspektorius R. Butkus pamini, jog „ved÷jo J. Bučo komplekte mokiniai labai vykusiai dai-
nuoja. Dainų yra sunkių, bet dainavimas pasižymi melodingumu ir nuodugniu mok÷jimu. Mokiniai 
tinkamai supažindinami su gaidom. Ved÷jo pastangomis pagaminta labai daug mokslo priemonių 
einamiems dalykams vaizduoti ir bandymams daryti. Tuo atžvilgiu Kriukų mokykla toli pralenkia 
kitas”. Inspektorius Butkus primena, jog einami dalykai tur÷tų būtų siejami su gyvenimu, kad IV 
skyriaus moksleiviai tur÷tų įgyti daugiau žinių apie Vasario 16-tąją, o V skyriaus mokiniai – dau-
giau žinoti apie rašytojus, kurių raštai nagrin÷jami. Šiame skyriuje reik÷tų „pratinti surasti visumą iš 
dalies.” ( F.391, a.3 , b.1720, l.213, 214)  

Švara, tvarka, drausm÷ mokykloje palaikoma gerai. Mokytojai darbui pasiruošę, pareigas eina 
sąžiningai. (F.391, a.3, b.1720, l.213, 214). 

Prad÷jus dirbti jaunam ir energingam ved÷jui J. Bučui, atgijo mokyklos bendruomen÷s gyve-
nimas. Lapkričio m÷nesį išrinktas t÷vų komitetas. Sausio m÷nesį organizuotas vakar÷lis visuome-
nei: parodytas spektaklis “Raudonkepurait÷”, skamb÷jo mokyklos choro dainos, skudučių muzika.  
„Veikalo pastatymas brangiai kaštavo. Kriukų pieno perdirbimo bendrov÷ dav÷ veltui salę ir elekt-
ros šviesą.” ( F.391, a.3, b.1720, l.213, 214). Vasario m÷nesį apsilankyta dailininko A. Varno meno 
parodoje Joniškyje. Mokyt. J. Bučas ir E. Rožanskait÷ skait÷ paskaitas t÷vams: „Mokyklos santykiai 
su t÷vais”, „Ugdymas gerų įpročių.”  

Tais metais Kriukų pradin÷je mokykloje padaug÷jo mokinių. Mokykla buvo nepritaikyta šeše-
rių metų mokslui, klas÷s mažos. Minima, jog šiais metais bus prad÷tas naujos mokyklos statymas.  

1938-1939 m. m. šešiamet÷je pradin÷je mokykloje neliko mokytojų Z. Rubašiūt÷s ir A. Jure-
vičiaus. Juos pakeit÷ 33 metų amžiaus mokytoja Akvil÷ Zadlauskien÷ (pedagoginio darbo stažas- 
13 m.), cenzą įsigijusi dvimečiuose mokytojų kursuose, mokanti rusų k., ir 25 metų amžiaus moky-
toja Pran÷ Kaktien÷ (pedagoginio darbo stažas – 5 m.), baigusi mokytojų seminariją. Mokytojai 
E. Rožanskait÷ ir J. Bučas dirbo toliau. 

Mokykloje buvo šeši skyriai. Sąrašuose buvo 170 mokinių, kovo 16 d. rasta 92. Daug moki-
nių atleista „d÷l mokytojų susirgimo“. Be lietuvių minimi 6 žydų, 7 latvių, 14 rusų tautyb÷s moks-
leivių. 

Mokykloje yra gamtos muziej÷lis. Lapkričio 2 d. mokyklos ved÷jas J. Bučas skait÷ paskaitą 
„Kas žinotina t÷vams, kurių mokiniai lanko pradinę mokyklą”. Gruodžio 26-27 dienomis – progra-
ma mokiniams ir visuomenei: vaidinimas „Miško musel÷”. V÷l dainavo mokinių choras ir grojo 
skudučių ansambl÷lis. Apsilank÷ 84 žmon÷s. Pelno gauta 68,35 lt. Už juos nupirkta vaistų, sviedi-
nių, užsakyta laikrašt÷lių vaikams (F.39, b.1732, p.62, 63) . 

1939 m. pastatyta nauja mūrin÷ mokykla. Mokyklos statyba rūpinosi mokyklos ved÷jas 
J. Bučas. Mokytojas A. Viršila, daug metų dirbęs su J. Buču, prisimena, pastarojo pasakojimus apie 
min÷tą statybą. J. Bučas yra pasakojęs, kad valdžia buvo numačiusi mokyklą statyti Žeimelyje (Pa-
kruojo raj.). Pasinaudojęs savo pažintimis bei autoritetu, jis iškovojo teisę statyti Kriukuose. Gali 
būti, jog pad÷jo ir J. Bučo patirtis: jis jau buvo pastatęs dviejų aukštų medinę mokyklą gimtajame 
Pašvitinyje. 

Sklypą mokyklai dav÷ Jonas Virbickas, gyvenęs prie pat Kriukų, dabar vadinamoje Virbicky-
n÷je. Sklypas buvęs gana žemoje, pelk÷toje vietoje. Vyresnio amžiaus Kriukų gyventojai pasakoja, 
kad mokykla pastatyta ant trijų kūdrų. Virbickai po karo buvo ištremti į Sibirą. V÷liau grįžo į savo 
namus. Prisimenu, jog apie 1970 metus mūsų mokyklą lank÷ jų anūkai Deimant÷ ir Ričardas Parti-
kai. Į pamokas jie ateidavo iš savo senelių namų. Prieglobstį Virbickyn÷je buvo gavusi ir Bučų šei-
ma, kai J. Bučas buvo pašalintas iš direktoriaus pareigų. 

Mokykla tur÷jo 2800 m2 aikštę ir 0,74 ha savos žem÷s. 
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Mokyklos statyba 1938 m. 

Nuotrauka iš „Mokyklos istorijos“. Autorius nežinomas 

 
1939-1940 m. m. mokykloje dirba tie patys 4 mokytojai. Sąrašuose 172 mokiniai. Sausio 

25 d. rasti 156 (12 po šalčių apsirgę). Jų tarpe – 7 žydų, 2 latvių ir 8 rusų tautyb÷s moksleiviai. 
Vyresniųjų skyrių mokiniai lank÷si Šiaulių „Aušros” muziejuje, odų fabrike. Ved÷jas J. Bučas 

skait÷ paskaitą t÷vams apie švietimą Lietuvoje. Dalyvavo 83 žmon÷s. Ved÷jas dirbo su V ir dalimi 
II skyriaus. Jo darbas vertintas gerai: mokiniai mok÷jo skaityti gaidas, viską, kas išeita, mok÷jo la-
bai gerai. Pamin÷ta, jog 1938-1939 m. m. mokytojas dirbo su VI skyriumi ir „mokyklą baig÷ 100% 
buvusių mokinių”, t.y. 13 moksleivių. Turi pasigaminęs daug mokslo priemonių. Labai gerai sugeba 
vesti mokyklos ūkį. „Savo asmens gerais privalumais tiesiogiai ir netiesiogiai daro kultūrinamos 
įtakos ir į apylink÷s gyventojus” ( F.391, a. 3, b.1750, p. 252).       

Mokytoja Pran÷ Kaktien÷ dirbo su IV ir II skyrių dalimi. Elena Rožanskait÷ su III skyriumi. 
Akvil÷ Žadlauskien÷ – su IV skyriumi. 

1939-1940 m. „Lietuvos telefono abonentų sąraše“ (spaud÷ AKC Spindulio B-n÷s spaustuv÷ 
Kaune) matyti, kad mokykla tur÷jo telefoną, kurio numeris tais metais buvęs 32. Telefonai veik÷ 
„nuo 8 iki15 val. ir nuo18 iki19 val.“.  Prieš šventadienius nuo 8 iki 14 val. ir nuo18 iki 19 val. 
Šventadieniais nuo 8 iki 10 val. 15 min. ir nuo 18 val. iki 19 val. 

Štai tokius duomenis apie mūsų mokyklą iki 1940-ųjų metų pavyko gauti. Nedaug prisimini-
mų, nedaug apmąstymų apie tuos metus pavyko surinkti, nes mažai likę to meto liudininkų. Tačiau 
tai, ką pavyko surasti Lietuvos istorijos (1827-1918 m.) bei Lietuvos centriniame valstyb÷s (1918-
1940 m.) archyvuose, kai ką sako. 

Įrašai Kriukų bažnyčios kronikoje rodo, kad mokykla Kriukuose turi gana senas ir gilias šak-
nis. Matyt, mūsų prot÷viai nebuvo abejingi mokslui ir nor÷jo, kad jų vaikai mok÷tų skaityti ir rašyti 
ir būtų kitaip lavinami. 

Kriukiečiai, kad ir gyvendami pačiame Lietuvos pakraštyje, prie Latvijos sienos, neatsiliko 
nuo kultūrinio šalies gyvenimo, aktyviai dalyvavo nacionaliniame jud÷jime: vyko inteligentijos su-
važiavimas, lietuviški vakarai su pačių pastatytais lietuviškais vaidinimais, draudžiamos lietuviškos 
spaudos sl÷pimas ir platinimas, buvo įsteigtas slaptas lietuviškas knygyn÷lis. Jie išvijo rusų tautyb÷s 
valsčiaus valdininkus ir mokytoją, raš÷ peticiją Rusijos švietimo ministrui d÷l slaptųjų lietuviškų 
mokyklų legalizavimo, mokymo lietuvių kalba   valstybin÷se mokyklose t. t.  

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Kriukų žmon÷s, valsčiaus ir apskrities valdžia rūpinosi 
mokykla. Vienas pirmųjų Šiaulių apskrityje Kriukų valsčius įved÷ privalomą pradinį mokymą. Rū-
pinosi, kad mokyklą lankytų visų tautybių vaikai. 

 Tačiau pažiūr÷jus į Kriukų pradin÷s mokyklos ataskaitų duomenis, matyti, kad pradžia buvo 
sunki. Pavyzdžiui, 1927 m. mok÷si 95 mokiniai ir tik 2 baig÷ pradinę mokyklą, 1928 m. iš 76 bai-
g÷ 8, 1929 m. iš 69 – 9, 1930 m. iš 104 – 9. Kod÷l taip mažai? Iš ataskaitų matyti, kad tikrinantys 
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inspektoriai daugiau mokinių mokykloje rasdavo žiemą, kada sumaž÷davo darbų žem÷s ūkyje. Ma-
tyt, neturtingų kaimiečių vaikai tur÷davo pad÷ti t÷vams arba ir patys dirbdavo pas ūkininkus. Ne 
visi įveikdavo pradin÷s mokyklos programą. Gal ne visiems to ir reik÷jo? Gal užteko išmokti skai-
tyti ir rašyti? Be to, moksleivių žinios tuomet buvo vertinamos reikliai.  

Pad÷tis keit÷si nuo 1936 m. Tais metais pradinę mokyklą baig÷ 17 mokinių. 1936 m. rudenį 
mokyklos ved÷ju prad÷jo dirbti J. Bučas. 1937 m. IV skyrių baig÷ – 19, 1938 m. – 26, o VI sk.– 19, 
1939 m. IV sk.- 23, o VI sk. – 13 mokinių. Be to, 1937-1938 m. m. mokykloje jau dirbo 4 mokyto-
jai. Kadangi vienas mokytojas mok÷ mažesnį mokinių skaičių, tai irgi gal÷jo tur÷ti įtakos mokinių 
žinių kokybei. 

 Stipr÷jo mokyklos materialin÷ baz÷: mokykla įsigijo naujų mokymo priemonių, baldų, 
1939 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas. Ger÷jo mokytojų kvalifikacija. Daug÷jo mokinių, nuo 
1937-1938 m. m. mokykla jau tur÷jo 6 pradin÷s mokyklos skyrius. Kasmet mokyklą tikrindavo ap-
skrities inspektoriai. Jų komentarai dar÷si tobulesni, profesionalesni. Taigi pad÷tis kasmet ger÷jo. Ir 
būtų ger÷jusi toliau. 

Tačiau art÷jo didelių permainų metai. 
 

1940–2006 metai  
 

1940 m. biržely, kaip sakoma Kriukuose, „už÷jo rusai“. Mokyklos patalpose kurį laiką veik÷ 
žem÷s tvarkymo komisija ir vietinis komitetas.  

Mokykla vadinosi pradine ir tur÷jo šešis skyrius. Pradin÷s mokyklos ved÷ju dirbo Juozas Bu-
čas. Mokykloje mok÷si 120 mokinių.  

Švietimo sistema buvo reformuota. Sudaryti nauji mokymo planai, pertvarkytas gamtos moks-
lų d÷stymas, mokyklą pasiek÷ naujos istorijos, literatūros ir kitų dalykų programos. Tikyba nebebu-
vo d÷stoma, bet dauguma mokinių vis dar lank÷si bažnyčioje.  

Įkurta pionierių organizacija buvo negausi, neaktyvi. T÷vų komiteto veikla silpnoka.  
1940-1941 m. m. pradinių klasių mokytojomis dirbo Elena Paliulyt÷-Bučien÷, iki tol dirbusi 

Medvilionių pradin÷s mokyklos mokytoja, Ona Bulotien÷, kurios vyras nepriklausomyb÷s metais 
buvo pasieniečiu, Elena Rožanskait÷, ūkininko, gyvenusio už Jackonių miško, dukt÷, v÷liau ištek÷-
jusi už Skebio (vardo neprisimin÷). Jos vyrą karo metu pa÷m÷ į rusų kariuomenę, ten jisai ir žuvo. 
Karo metais E. Rožanskait÷-Skebien÷ išsik÷l÷ iš Kriukų.  

Po metų, 1941 m. biržely, „už÷jo vokiečiai“, prasid÷jo Antrasis pasaulinis karas. Karą Lietu-
voje pajuto jau pirmosiomis dienomis. Fronto linijai nutolus į Rytus, gyvenimas vyko toliau. Dirbo 
ir Kriukų pradin÷ mokykla, kuriai tebevadovavo Juozas Bučas. 

1942 m. geguž÷s 27 d. surašymo duomenimis Kriukuose buvo šie mokytojai: Juozas Bučas 
(1905 m)., Elena Bučien÷ (1913 m.), Ona Bulotien÷ (1906 m.), Antanas Gedvila (1910 m.) (LCVA, 
FR-743, apyrašo Nr. 2, bylos Nr. 6370). Matyt, jie dirbo 1941-1942 m. m. Ona Bulotien÷ po karo 
iš÷jo dirbti į Joniškio II vid. mokyklą.  

 Mokyklą lank÷ apie 90 mokinių. Klas÷se buvo liepiama kabinti Gebelso nuotraukas, tačiau 
mokytojai jų taip ir nepakabino. Liepta surinkti metalo laužo, tačiau ir ši iniciatyva nesulauk÷ atgar-
sio.  

Vokiečių metais mokytojo alga buvo 80 markių. Jos neužteko, d÷l to mokinių t÷vai atsilygin-
davo mokytojams maisto produktais. Tuo metu mokęsis kriukietis Pranas Aperavičius prisimena, 
kad mokytoja O. Bulotien÷, gyvenusi Bikaičių kaime, pasieniečių namuose, pirko iš jų bekoną, pri-
simena, kaip moksleiviai nešdavo mokytojams maisto produktus.  

1944 m. vasarą frontui pasitraukus į rytus, į Kriukus v÷l sugrįžo rusai. Nuo rugpjūčio m÷nesio 
antrosios pus÷s iki lapkričio m÷nesio mokyklos patalpose buvo įsikūrusi karo ligonin÷.  Kai kurios 
klas÷s buvo iškeltos į gretimą privatų žydų namą, esantį kitoje gatv÷s pus÷je. Žydų tuo metu Kriu-
kuose jau nebebuvo... 

Tuo metu mokykla, greičiau ligonin÷, buvo bombarduota vokiečių aviacijos. Elena Klimaitie-
n÷ (gim. 1930 m. Kriukuose) prisimena bombardavimą. Lapkričio m÷nesį buvo numestos 3 bom-
bos, kai kurios nesprogo. Viena bomba sprogo Kriukų miškelyje, kita – už 15-20 m. nuo mokyk-
los – viduriniame kieme. Žuvo viena medicinos sesuo, vardu Marina. Ji tur÷jo kryželį, tod÷l buvo 
palaidota kapin÷se.  
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Stanislovas Liučvaitis ( gim. 1934 m.) 1944 ir 1947-1950 metais mok÷si Kriukuose. Jis prisi-
mena, jog mokyklos kieme buvę 4 rusų karių kapai. Po bombardavimo vaikai klas÷se s÷d÷ję su pal-
tais, nes buvo išbyr÷ję langų stiklai. Tiesa, langus uždengdavo apklotais, pintais iš šiaudų. 

E. Klimaitien÷ prisimena, kad karo metais tokiais apklotais dengdavo runkelius. Reik÷jo su 
kultuve nukulti šiaudus (jie tur÷jo būti ilgi) ir iš jų pinti užklotus (2 metrus ilgio ir tiek pat pločio). 
Taigi, matyt, tokiomis šiaudin÷mis dangomis apie m÷nesį ir buvo dengiami mokyklos langai. Nau-
jus langus sud÷jo tik apie Naujuosius metus.  

1944 m. lapkričio m÷nesį ligoninę evakavo ir visus moksleivius v÷l mok÷ mokyklos patalpo-
se. 

 
Ketvirtasis skyrius ir mokytoja Julija Ryškuvien÷ su savo mokiniais. 

Nuotraukos autorius nežinomas 
 

Pokario laikais žmonių nuotaikos buvo labai įvairios. Vaikai iš savo šeimų atsinešdavo jas į 
mokyklą. Apie 1945 m. vienas moksleivis (J. D.) išbad÷ Stalino portretui akis. Tai sužinojo Kriukų 
policijos viršininkas Leonas Kesteris. Jis apklaus÷ tą moksleivį, patamp÷ kurį laiką, bet, matyt, bu-
vo pakankamai protingas žmogus, nes nesureikšmino to vaikiško poelgio. Pasekmių nebuvo. 

 

 
Mokytoja D. Balčiūnait÷ pamokoje. 

Pokario metais klas÷se buvo kabinami Stalino portretai. Nuotrauka iš V. Balčiūno albumo, fotografuota apie  
1950 metus, autorius nežinomas 
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Pokario metais mokyklos pastatas liko tas pats, tik per karą kiek nukent÷jęs: buvo išbyr÷ję kai 
kurie langai, nupl÷štas stogas. Mokykla suremontuota savomis l÷šomis. 

Mokytojai tur÷jo dalyvauti vadinamosios žem÷s reformos darbuose, surašin÷ti gyvulius, rinkti 
paskolas, dalyvauti rinkimin÷se kampanijose, skaityti paskaitas. Kai kurie darbai tikrai neįeina į 
mokytojų pareigas. Tačiau tikrov÷ buvo tokia. Kažkur skaičiau, kad at÷jus laikui gyvat÷s išsineria iš 
savo odos ir užsiaugina kitą. Jos neaugina kitos odos ant senosios, o keičia ją. Ir tai natūralu. Neži-
nia, kas natūralu yra žmogui, ypač mokytojui, patekusiam istorinių permainų laikus... O ką mąst÷, 
ką jaut÷, ką teko patirti pokario pedagogams, galime tik nujausti...  

1945 m. vasario 1 d. švietimo įstaigų sąraše (F.48, a.1, b.127) minima, kad Kriukuose yra 5 
komplektai, o progimnazijos Kriukų valsčiuje n÷ra. Šeštasis komplektas, matyt, nesusidar÷.   

Nuo 1936 iki 1946 m. mokykla buvo pradin÷ šešiamet÷. Tarybų Lietuvos enciklopedijos 
antro tomo 404 psl. rašoma, jog pradin÷ mokykla Kriukuose buvo iki 1947 m. Tačiau mokyklos ar-
chyve pavyko rasti 1946-1947 m. m Kriukų progimnazijos 4-tos klas÷s dienyną. Kad tais metais 
buvo progimnazija, patvirtino ir keli dienyno sąraše minimi moksleiviai: St.Sūryt÷-Vig÷lien÷, Albi-
na Brigmanyt÷-Augustauskien÷. Be to, 1947 m. vasario 27 d. „Tarybiniame balse” būdingu tam lai-
kotarpiui stiliumi rašoma: “Kriukų progimnazijoje aktyviai veikia politinio lavinimosi būrelis, ku-
riam vadovauja progimnazijos direktorius drg. Valiušaitis.” Taigi 1946-1947 m. m. Kriukuose 
progimnazija tikrai buvo.  

 

  
1946-1947 m. m. Kriukų progimnazijos IV klas÷s dienynas: viršelis ir mokinių sąrašas 

 
Tai patvirtino ir Vladas Valiušaitis, buvęs progimnazijos direktorius, vadovavęs min÷tam po-

litinio lavinimosi būreliui, dabar gyvenantis Kaune. Kas slepiasi už šios laikraščio fraz÷s, paaišk÷s, 
kai papasakosiu Vl. Valiušaičio atsiradimo Kriukuose istoriją.  
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Gim÷ Vl. Valiušaitis 1918 m. balandžio 19 d. K÷dainių apskrities 
Baisiogalos valsčiaus Juodupių kaime. Studijavo Čekoslovakijoje – 
ruoš÷si dirbti odos pramon÷je. 1940-aisiais grįžo į Lietuvą, buvo bol-
ševikų suimtas ir įkalintas. 1941 m. birželio m÷nesio sukilimo Kaune 
metu buvo išlaisvintas. Karo metais Vl. Valiušaičiui teko vadovauti 
fabrikui „Kontinental“. Sugrįžus rusams, slapst÷si Klaip÷doje. Ten jis 
sutiko Joniškio švietimo skyriaus inspektorių, rodos, Martinaitį, kuris 
ir pasiūl÷ įsidarbinti rajone. Jis paraš÷ rekomendacinį raštelį, su kuriuo 
Vl. Valiušaitis atvyko pas tuometinį Joniškio skyriaus ved÷ją Alfonsą 
Jurevičių. Ved÷jas žinojo jo istoriją, bet paskyr÷ jį ir jo žmoną Ireną 
mokytojauti Ivoškių pradin÷je mokykloje (1945-1946 m. m.). 

1946 m. rugs÷jo 21 d. Vl. Valiušaitis buvo paskirtas Kriukų 
progimnazijos direktoriumi. 

Tai buvo pirmieji progimnazijos kūrimo metai. Jam pad÷jęs ir 
tuo metu Kriukuose dirbęs kunigas J. Povilaitis. Per pamokslą jis pa-
skelbęs parapijiečiams, kad tie, kurie yra baigę šešias klases, bus prii-
mami į antrą progimnazijos klasę. Daug pad÷jęs ir buvęs pradin÷s mo-

kyklos ved÷jas J. Bučas. Progimnazijos direktoriumi Vl. Valiušaitis dirbo 2 metus. 
 

  

Progimnazijos matematikos mokytoja  
V.  Motuzait÷ su moksleiviais. 

Nuotrauka iš Ausmos Milinskien÷s albumo. 
 Autorius nežinomas 

1947-1948 m. m. Kriukų progimnazijos 4 klas÷s 
mokiniai su aukl÷toju V. Giedraičiu. 

Nuotrauka iš Ausmos Milinskien÷s albumo. 
 Autorius nežinomas 

 
Gyveno jis miestelyje, antrame aukšte namo, kuriame buvo įsikūrusi ir maisto parduotuv÷. 

Alfonsas Ratkus, Kriukų bažnyčios vargonininkas, prisimena, kad jį direktorius mokęs anglų kal-
bos. Jo žmona d÷st÷ rusų kalbą (buvo baigusi kūno kultūrą) ir buvo atsakinga už suaugusių moky-
mą. Su suaugusiais moksleiviais Vl. ir I. Valiušaičiai buvo pastatę A. Vienuolio „Prieblandoje“. 

1948 m. kovo 16 d. tas pats švietimo skyriaus ved÷jas Alf. Jurevičius paskyr÷ Vl. Valiušaitį 
Linkuvos gimnazijos direktoriumi. Tačiau 1949 m. liepos 26-27 dienomis jis buvo iškviestas į Vil-
nių ir areštuotas. Taip baig÷si trumpa Vl. Valiušaičio, kaip mokytojo, karjera.10 metų praleido lage-
ryje – „tarnavo Stalinui“, kaip pats liūdnai pajuokavo. Po to apie 31 metus dirbo batų fabrike „Rau-
donasis Spalis“. 

Tai štai koks žmogus vadovavo Kriukų progimnazijos politinio švietimo būreliui... 
Iš÷jus Vl. Valiušaičiui, 1948 m. progimnazijos direktoriumi buvo paskirtas J. Bučas. Ma-

tyt, visais laikais buvo žmonių, kurie vertino ir darbuotojo kompetenciją.  
Nuo 1946 iki 1949 m. Kriukų mokykla vadinosi progimnazija. 

 
Vl.Valiušaitis 

Nuotrauka daryta apie 
1940 m., autorius nežinomas 
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. 
J. Bučas progimnazijos direktoriaus kabinete prie darbo stalo apie 1948 metus. 

Nuotrauka iš E. ir J. Bučų šeimos albumo. Autorius nežinomas 
 
Iš visų, dirbusių karo metais, liko tik mokytojų E. ir J. Bučų šeima. Žinoma, kad apie 1946-

1951 metus dar mokytojavo Julija Ryškuvien÷, V.Motuzait÷ (v÷liau išvyko į ŠMI mokytis matema-
tikos), Birut÷ Gasparaityt÷, Dovailyt÷ (vardo nežinome). Iš Žeimelio atsik÷l÷ Val÷ Lataityt÷ (v÷liau 
ištek÷jo už matematikos mokytojo  Vilkicko ir išvyko į Joniškio I vid.).  

Pri÷mus privalomo septynmečio mokslo įstatymą, 1949 m. mokykla buvo reformuota į 
septynmetę. 

1950-1951 m. m. jau septynmet÷s mokyklos direktorius J.Bučas gavo sau pad÷j÷ją – mokymo 
dalies ved÷ju buvo paskirtas Povilas Mieliauskas (gimęs1924 m.). Jis d÷st÷ istoriją. Po metų išsik÷-
l÷ iš Kriukų. 

 

  
1950-1951 m. m. mokytojų kolektyvas, viduryje stovi pirmasis  

direktoriaus pavaduotojas Povilas Mieliauskas. 
Nuotrauka iš V. Aperavičien÷s albumo, autorius nežinomas 

A. Jasaityt÷ 
 

 
Nuo 1951-1952 m. m. iki 1954-1955 m. m. mokymo dalies ved÷ja dirbo Aldona Jasaityt÷- 

Zuzien÷ (1955 m.išsik÷l÷ į Joniškio 2-ąją vidurinę mokyklą). 
Nor÷tųsi kiek daugiau papasakoti apie Elenos ir Juozo Bučų šeimą, kurių gyvenimo didžioji 

dalis susijusi su Kriukais, darbas – su mokykla. 
Juozui Bučui teko patirti ne vieną išbandymą, nes mokyklai jis vadovavo istorinių lūžių me-

tais. Pedagoginį darbą prad÷jęs gimtajame Pašvitinyje, v÷liau dirbęs Joniškio centrin÷s bei Drasu-
taičių pradinių mokyklų ved÷ju, nuo 1937 metų jis – Kriukų pradin÷s mokyklos ved÷jas. 1939 me-
tais ved÷ Eleną Paliulytę ir nuo tol iki gyvenimo pabaigos graži pedagogų pora savo gyvenimą sky-
r÷ Kriukams.  
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Elena Paliulyt÷-Bučien÷ Kriukų pradin÷je mokykloje dirbo nuo 1940 m. rugs÷jo m÷n. 1 d. 
Prieš tai buvo Meškuičių valsčiaus Gedvinių pradin÷s mokyklos (1935-1938 m.), Kriukų valsčiaus 
Medvilionių pradin÷s mokyklos (1938-1940 m.) mokytoja. 

Karo ir pokario metais tiek Elenos, tiek Juozo šeimoms teko patirti nemažus išbandymus. 
J. Bučas tur÷jo brolį Joną Bučą, profesorių, Vilniaus universiteto d÷stytoją, kuris buvo vedęs 

žydę. Karo metais profesorius su žmona nuo vokiečių slapst÷si t÷višk÷je – Pakruojo rajone, Puo-
džiūnuose (netoli Pašvitinio). Vokiečiai jų ieškojo Pašvitinyje, bet vietiniai gyventojai išgelb÷jo, 
įsp÷dami apie pavojų. Taip slapst÷si trejus metus. Šiuo metu abu jau mirę. Prieš mirtį marti žyd÷ 
prisak÷ savo vaikams pastatyti seneliams paminklą. Buvo d÷kinga už jų pasiaukojimą, meilę ir drą-
są, už išgelb÷tas gyvybes. 

Elenos Bučien÷s t÷vų šeima 1948 m. buvo ištremta į Sibirą. Tr÷mimo metu Eugenija Paliulyt÷ 
svečiavosi sesers Elenos šeimoje Kriukuose. Sužinojęs apie Paliulių šeimą ištikusią b÷dą, J. Bučas 
liep÷ jai pasilikti pas juos ir slapstytis, kad neišvežtų. Taip ir liko Eugenija, kaip atvažiavo apsiren-
gus. Nieko daugiau netur÷jo, o į namus grįžti bijojo. Bučai tuo metu gyveno mokykloje, direkto-
riaus bute. Nuo 1948 iki 1954 metų Eugenija Paliulyt÷ slapst÷si Bučų butelyje. At÷jus svetimam 
žmogui, sl÷pdavosi sand÷liuke. Ir taip šešerius metus. Tik trys žmon÷s miestelyje žinojo apie tai: 
klebonas Jonas Povilaitis, provizorius Liudas Ruibis ir Jadvyga Čebilyt÷, pienin÷s buhalter÷, E. Bu-
čien÷s draug÷. Daugiau niekas... V÷liau Eugenija ištek÷jo už vargonininko Alfonso Ratkaus ir liko 
Kriukuose. 

Nuo 1952 m. septynmet÷ mokykla perorganizuojama į vidurinę. 
Tais metais Bučų šeimoje pasaulį tur÷jo išvysti ilgai lauktas sūnus. Buvo prad÷ta kalb÷ti apie 

J. Bučo atleidimą iš direktoriaus ir net mokytojo pareigų. Kod÷l? Pasitraukus rusams į rytus, moky-
tojas pasakęs: „Ir gerai, nebekabaliuos čia tie raudoni skudurai...“ Galimas dalykas, kriukiečius suk-
r÷t÷ raudonarmiečių elgesys, kai 1941 m. besitraukdami į rytus, netoli Kriukų sušaud÷ Joniškio 
gimnazijos kapelioną Povilą Racevičių ir Kaselį. Kolegos man÷, jog d÷l J. Bučo atleidimo ir yra 
kalti tie „raudoni skudurai“. Atrodo, pagelb÷jo jo brolis profesorius Jonas Bučas. Iš direktorių teko 
išeiti, o mokytojauti liko. Kalb÷jo, kad ne sykį jam pad÷jo ir mokslo draugas Kostas Korsakas, kuris 
atvažiuodavo pas J. Bučą į svečius. Abu jie buvo kilę iš Pašvitinio. 

1952 m. jau vidurin÷s mokyklos direktoriumi paskiriamas Juozas Baikštys.  
J. Bučas liko dirbti vidurin÷s mokyklos matematikos mokytoju. Buvo griežtas, reiklus, kiek 

impulsyvus. Myl÷jo mokyklą, savo darbą, m÷go bendrauti. 
Tačiau kažkas, tuo metu dirbęs rajono valdžios struktūrose, prisimin÷ gird÷jęs, kaip mokyto-

jas min÷jo tuos raudonus skudurus. 1967 m. paskub÷ta J.Bučą išleisti į pensiją. Sunkiai atsisveikino 
su mokykla, kuri buvo visas jo gyvenimas.  

Mokyklos istorijoje rašoma: „Už ilgą, nepriekaištingą darbą, meilę vaikams, savo specialybei, 
labai gerbiamas ir mylimas yra mokytojas J. Bučas, kurio visas gyvenimas, gražiausi prisiminimai 
yra susiję su mokykla. Jo iniciatyva mokykla yra pastatyta, jo akyse ji išaugo į vidurinę, pasipuoš÷ 
nauju priestatu, šviesiom klas÷m. Šį principingą, linksmą, nors jau gerokai pasidabruotais plaukais 
jaunatvišką mokytoją pažįsta visi apylink÷s gyventojai, myli moksleiviai“ (psl. 51). 

1969 metų vasarą mokytojas motociklu išvyko apžiūr÷ti ganyklos. Iš ten pats jis jau negrįžo. 
Mir÷. Staiga. Netik÷tai. 

Kriukų apylink÷se turbūt n÷ra n÷ vieno, kuris nepažintų, ar nebū-
tų gird÷jęs apie mokytoją E. Bučienę. Ne vienam ji buvo pirmoji mo-
kytoja.  

1947 m. geguž÷s 1 d. rajono laikraštyje „Tarybinis balsas“ buvo 
rašoma: „Šiomis dienomis ratelis, režisuojant mokytojai Bučienei, pas-
tat÷ veikalą „Atžalyną“, kuris kriukiečių tarpe suk÷l÷ didelį susidom÷-
jimą.“ Ji buvo pirmųjų mokyklinių spektaklių režisier÷. Ji „prisimena 
seną Medvilionių pradinę mokyklą, sukrypusią Kriukų mokyklą, žiba-
lines lempas klas÷se, purvinas gatves, kelionę p÷sčiomis į Joniškį,- raš÷ 
D. Klumbyt÷ ir A. Čeputis rajono spaudoje 1968 m.-Per penkerius me-
tus teko būti ne vienoje mokytojos pamokoje, ir iš visų išeini pails÷jęs, 
užsikr÷tęs jos energija ir noru kūrybiškai dirbti. Mokslo tiesos jos pa-
mokose perteikiamos taip, kad ir tau, pačiai mokytojai, jos v÷l atrodo 
naujos, įdomios. Su geru pavydu seki, kaip klas÷je sukuriama darbo 

 
Mokytoja E.Bučien÷ 
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atmosfera, kaip su džiaugsmu patys vaikai „atranda“ naujas taisykles, d÷snius. Be reikalo bandysi 
nustatyti, kurį dalyką mokytoja labiau m÷gsta - jos darbe n÷ra antraeilių dalykų: visiems skiriamas 
vienodas d÷mesys. 

Mok÷jimas vystyti vaikų kūrybines j÷gas ir didel÷ meil÷ jiems - jos s÷kmingo darbo paslapties 
raktas.“ (1968 m., „Tarybinis balsas“,  Nr .6, str. „Visada jaunos“) 

Buvusi mokytojos E. Bučien÷s mokin÷ Aldona Staugien÷ 2000 m. „Dialoge“ raš÷: „Tai buvo 
taurios sielos, didel÷s dvasin÷s kultūros žmogus. Kriukų miestelio ir jo apylink÷s gyventojai nor÷-
davo, kad jų vaikus mokytų mokytoja Elena Bučien÷. Visi tik÷jo, kad ji sugeb÷s išmokyti ne tik ma-
tematikos, gimtosios kalbos, bet ir išaukl÷s tikrais žmon÷mis. Mok÷ ji kantriai, be pompastikos, be 
pasigyrimų<...> Iki senatv÷s sugeb÷jo būti ori, pasitempusi. Ji išliko tikra dama, tikra mokytoja net 
ir tada, kai jau nebestov÷jo klas÷je...“  

Iš÷jusi į pensiją ir atsisakiusi pradinių klasių mokytojos darbo, ji kurį laiką dar mok÷ lietuvių 
kalbos penktoje klas÷je. Žav÷jausi jos pamokomis, kuriose, rodos, nebuvo nieko nereikalingo, jos 
tolerancija, taktiškumu, orumu. Net ir tada, kai mokytoja jau nebedirbo mokykloje, negal÷jai nepa-
steb÷ti, jog laikas atrod÷ bej÷gis prieš jos jauną širdį,  energiją ir eleganciją. 

Ji buvo apdovanota medaliu „už darbo šaunumą“. 
 

 
1950-ieji metai. Mokytoja Elena Bučien÷ pamokoje. 

Kažin ką tuo metu jaut÷ mokytoja? Virš galvos portretas to žmogaus, kuris kaltas d÷l jos t÷vų šeimos tremties, už 
kelių žingsnių , jų butelyje, nuo tremties besislapstanti sesuo, o prieš akis - daugyb÷ jaunų asmenybių... 

 Nuotrauka iš jos šeimos albumo. Autorius nežinomas 
 
Tokia tad buvo mokytojų E. ir J. Bučų šeima. Užaugino sūnų Saulių, kuris šiuo metu yra bio-

medicinos mokslų daktaras. Gyveno gražiai, darniai, papildydami vienas kitą. Buvusius mokinius 
trauk÷ užsukti pas juos ir kartu pavaikščioti prisiminimų takeliais. 

Mokytoja E. Bučien÷ mir÷ 2000 metų pavasarį. Palaidota greta vyro, vietos kapinait÷se. 
Tame pačiame D. Klumbyt÷s ir A. Čepučio straipsnyje „Visada 

jaunos“ rašoma: „Savo pažiūra į darbą, pareigingumu, apsiskaitymu 
neatsilieka ir kita šios mokyklos vyresniosios kartos mokytoja B. Ra-
čien÷. Ne be reikalo jas visada matysi kartu.. Ne vienas iš mūsų yra pa-
simokęs iš mokytojos Bron÷s Račien÷s, kaip madingai apsirengti, kokio 
etiketo laikytis įvairiose gyvenimo situacijose, takto, bendraujant su 
žmon÷mis, ir... tvirtumo skaudžiose gyvenimo valandose. Neatsilikti 
nuo gyvenimo, nuo jo naujų problemų - vienas iš pagrindinių mokyto-
jos bruožų.“ 

1939 m. susituok÷ su Jonu Raču, kuris mokytojavo tame pačiame 
valsčiuje, Tautušų pradin÷je mokykloje. 1941 m. abu išsik÷l÷ į Šiaulių 
apskrities Šiaul÷nų pradinę mokyklą. Čia dirbo tik vienerius mokslo 
metus. 

1942-1944 m. ji dirbo Raseinių apskrities Betygalos valsčiaus Mi-

 
Mokytoja B.Račien÷ 
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lošaičių pradin÷je mokykloje.  
„Apie neseną praeitį – karo ir pokario metus – prisimindavo mokytoja B. Račien÷ (1913-

1991), – rašo D.Klumbyt÷ knygoje „Atgyja ir nukirstos šaknys“ (VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 
2006 m.). – Ji su vaiku ir vyru 1944 m. rudenį b÷go į užsienį. Tur÷jo įsigiję arklį, vežimą ir jau ke-
lias dienas nuo Kelm÷s važiavę sienos link. Netoli Taurag÷s sustojo paganyti arklį. Staiga prad÷jo 
šaudyti, kilo sumaištis. Išsigandęs arklys nušuoliavo į fronto sūkurį, jį vijosi vyras, tik atgal nebe-
sugrįžo - pakliuvo vokiečiams. Ir daugiau ji savo vyro nebemat÷“. Taip likimas išskyr÷ šeimą, pa-
likdamas vienus vienoje, kitą kitoje geležin÷s užtvaros pus÷je. 

1953 m. Kelm÷je rašytame gyvenimo aprašyme ji raš÷ taip: „D÷l skirtingų pažiūrų su vyru ne-
sugyvenau ir 1942 m. rugs÷jo m÷n. iš Šiaul÷nų išsik÷liau ir grįžau į Betygalos valsč. Milašaičių pra-
dinę mokyklą. 1944 m. geguž÷s m÷n. buvau Šiaulių apygardos teismo ištuokta. Nuo 1942 m. su vy-
ru jokių ryšių netur÷jau ir apie jo gyvenamąją vietą nieko nežinau“ (m-klos archyvas). Ten pat ji 
rašo, kad 1944 m. rudenį sunkiai susirgo sūnelis, d÷l to ji visą žiemą nedirbo.  

1945 m. rugpjūčio m÷n. mokytoja jau rašo pareiškimą ir prašo priimti ją į Kelm÷s vidurinę 
mokyklą mokytoja. Kelm÷je jinai dirbo iki 1951 m. Kai atsisak÷ keltis į kitą mokyklą, buvo atleista 
iš darbo ir kurį laiką dirbo tarybinio ūkio kasininke.  

Karo ir pokario gyvenimo sūkuriai atblošk÷ mokytoją į Joniškio kraštą.  
Nuo 1953 m. pavadavo Joniškio rajono Gasčiūnų septynmet÷s mokyklos mokytoją, po to pe-

rkeliama į Bučiūnų septynmetę mokyklą, o nuo 1954 m. – į Kriukų vidurinę mokyklą. Čia ji dirbo 
visą likusį gyvenimą, čia augino sunkiai sirgusį savo sūnų, čia jį, jau beveik užaugintą, tur÷jo išly-
d÷ti į paskutinę kelionę, iš čia ir pati buvo palyd÷ta į Kelm÷s kapines. 

Nem÷go ji pasakoti apie save. Buvo ori, išdidi, vieniša ir paslaptinga. 
Beveik visą gyvenimą mūsų mokykloje sąžiningai dirbo ir kitos dvi vyresniosios kartos pra-

dinių klasių mokytojos – Ona Vilimait÷ ir Stas÷ Viršilien÷.  
Istorijos v÷jai negal÷jo nepaliesti mokyklos. Sud÷tingi karo ir pokario metai pažym÷jo ir mo-

kytojų likimus. Mokytojus dažnai kilnodavo iš vienos vietos į kitą 
Nuo 1949 metų Kriukuose atidaryta septynmet÷ mokykla. Donata Janužyt÷-Adomaitien÷ 

prisimena, kad 1949 m., jai prad÷jus lankyti Kriukų septynmetę mokyklą, joje buvo dvi septintosios 
klas÷s: 7 kl. ir 7 kl. su ženkliuku.   

Septynmet÷je mokykloje (1949-1952 m.) pradinių klasių mokytoja tebedirbo Elena Bučien÷, 
vietoj Julijos Ryškuvien÷s prad÷jo dirbti Valerija Tamulionyt÷-Aperavičien÷ (pradinių klasių moky-
toja dirbo nuo1950 iki 1954 m.), Edvardas Saulaitis (apie 1952, 1953 m.), v÷liau ilgus metus buvęs 
Saug÷laukio apylink÷s pirmininku, mokytojo rusisto A. Baranausko sesuo Garlauskait÷ (vardo ne-
prisimin÷), v÷liau išvykusi į Maironių pradinę, Danut÷ Balčiūnait÷ (dirbo 3 metus), v÷liau išsik÷lusi 
į Medvilionių pradinę mokyklą, Ona Bulotien÷, v÷liau – Joniškio II vid. mokyklos mokytoja. 

 

 
Taip atrod÷ pirmasis mokyklos orkestr÷lis. 

(J. Koškinas, A. Dikčius, I. Beleckas, 4-asis nežinomas), vadovas J. Kumpauskas. 1952 m. geguž÷s 10 d..  
Nuotraukos autorius nežinomas 
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Septynmetei mokyklai prireik÷ atskirų dalykų mokytojų. Salom÷ja Lovčikait÷ (gim.1925 m.) 
Kriukuose dirbo iki 1950 m., d÷st÷ lietuvių kalbą. Vytautas Freibergas taip pat dirbo iki 1950-ųjų. 
Vedęs mokytoją Salom÷ją, išsik÷l÷ į Linkuvą. Apie 5 metus dirbo Jurgis Kumpauskas, muzikos ir 
kūno kultūros mokytojas. 

D. Janužyt÷-Adomaitien÷ prisimena: „Jau nuo 1949 m. (gal ir anksčiau) veik÷ nemažas moks-
leivių choras, styginis orkestr÷lis. Jiems vadovavo mokytojas J. Kumpauskas. Įdomi situacija susi-
klost÷, kai neliko mokytojo J. Kumpausko...(Žiūr÷ti nuotrauką apačioje) 

 

 
 

Mokyklos choras apie1952-1953 m. m. 
Centre – mokytoja lituanist÷ G. Augulyt÷ ir moksleivis J. Koškinas. Abu jie vadovavo chorui. Už muzikinį choro paruo-

šimą atsakingas buvo gabus vyresniųjų klasių moksleivis. Nuotraukos autorius nežinomas 
 
Tragiškas buvo jauno kūno kultūros mokytojo Petro Valiuko likimas. Susirgęs plaučių užde-

gimu, jis mir÷. Palaidotas senosiose Kriukų kapin÷se.  
Matematiką d÷st÷ Valerija Motuzait÷, v÷liau iš÷jusi mokytis į Šiaulių mokytojų instituto sta-

cionarą, ir J. Bučas. Biologiją mok÷ Aldona Jasaityt÷-Zuzien÷, lietuvių kalbą – Ona Kumpauskien÷, 
geografiją – Birut÷ Gasparaityt÷, anglų kalbą ir fiziką – Stefanija Ramančionien÷ 

Apie 1953 m. į Kriukų mokyklą tiesiai iš armijos dirbti atvažiavo Vaidutis Galkus. Čia su 
mokytoja Danute Mikšyte jis sukūr÷ šeimą ir sekančiais metais išsik÷l÷ į Joniškį. Jinai dirbo Joniš-
kio I vidurin÷je mokykloje, o jisai nemažai metų vadovavo Joniškio švietimo skyriui. Buvo gabus 
organizatorius, paprastas, šiltas, mokantis bendrauti,  įkv÷pti darbui. Ir labai tragiško likimo... 

 

 
1963 m. pavasaris. Švietimo skyriaus ved÷jas  V. Galkus 8 laidos išleistuv÷se. 
Stovi 4-as iš dešin÷s. Nuotrauka iš S.Sinkevičien÷s albumo. Autorius nežinomas 
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Vl. ir I. Valiušaičių šeima, dirbusi nepilnus dvejus metus, mokykloje paliko ženklų p÷dsaką. 
Jie užkr÷t÷ mokytojus spektaklių statymu. Nuo jų laikų iki pat 1963-iųjų mokykloje kasmet buvo 
stengiamasi pastatyti bent po vieną spektaklį.  

 

 
Mokykloje pastatyto spektaklio „Krištolin÷ kurpait÷“ aktoriai. 

Nuotrauka daryta apie 1952 m. Iš V. Ramančionyt÷s-Klimašauskien÷s albumo. Autorius nežinomas 
 
Buvusių moksleivių ir mokytojų atmintyje išlikęs K.Binkio „Atžalynas“, Žemait÷s „Marti“, 

„Petras Kurmelis“, „ Piršlybos“, „Kuprotas oželis“ „T÷vų jaunyst÷“, „Be kalt÷s kalti“ (aut. neprisi-
mena). Mokyklos istorijoje (psl. 29) rašoma, kad daugumą šių spektaklių režisavo mokyklos senbu-
viai Elena ir Juozas Bučai.   

D. Janužyt÷-Adomaitien÷ prisimena, kad „politin÷s dvasios mokykloje nesijaut÷ iki 1950-
1951 metų. Karo atgarsiai buvo labai skausmingi, o pokario patriotai aktyvūs“. 

Tačiau, anot Just. Marcinkevičiaus, „laikas per pusę lyg juodą lentą / perbrauk÷ mūsų širdis ir 
klasę“. Buvę klas÷s draugai J. Žebrauskas ir Žiurlys (vardo neprisimin÷) atsidūr÷ skirtingose brūkš-
nio pus÷se. J. Žebrauskas buvo nužudytas 1950 m., kai rinko valstybines paskolas Skaistgirio vals-
čiuje. O Žiurlys, jau mokydamasis Žeimelyje, įsitrauk÷ į pasipriešinimo jud÷jimą ir vieną rytą nebe-
sugrįžo į klasę. J. Žebrausko vardu buvo pavadinta mokyklos pionierių draugov÷, o apie Žiurlį suži-
nojome tik atgavę nepriklausomybę. 

 

 
1952-1953 m. m. Būrelis mokytojų. 

Iš kair÷s: Juozas Baikštys, (direktorius), D. Mikšyt÷-Galkuvien÷ 
(matematika), Joniškio rajono inspektorius J. Elzbutas, G. Au-
gulyt÷ (lietuvių kalba), A. Baranauskas (rusų kalba), V. Tamu-
lionyt÷ (pradin÷s kals÷s). S÷di Baikštien÷ (geografija) – direk-

toriaus žmona. Nuotraukos autorius nežinomas 

Po 43 metų... Pirmojo vidurin÷s mokyklos direkto-
riaus J. Baikščio žmona mokyklos jubiliejaus proga 

padovanojo drob÷je išaustą Lietuvos himną. 
Nuotraukos autor÷ G. Viečien÷. Iš mokyklos albumo 
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1952 metais mokykla perorganizuota į vidurinę. 
Pirmuoju perorganizuojamos mokyklos direktoriumi nuo 1952-1953 m. m. buvo Juozas 

Baikštys. Žmona Birut÷ Baikštien÷ mok÷ geografijos. Jie dirbo tik vienerius metus. Po to – daug 
metų Panev÷žyje. 

Direktoriaujant J. Baikščiui, papildoma 5-ta klas÷ buvo atidaryta Grigonių kaime,  buvusiame 
B. Baikščio name, kuriame buvo ir biblioteka. Ją lank÷ ir jaunuoliai iš Latvijos. Bet kitais mokslo 
metais ta klas÷ buvo uždaryta. 

Iki pilnos vidurin÷s mokyklos „priaugino“ direktorius Antanas Bukauskas. (Mokykloje 
dirbo 1953-1957 m.) Jisai išleido pirmą ir antrą abiturientų laidas.  

 

 
Mokytojų kolektyvas apie1955-1956 m. m. 

S÷di iš kair÷s: E. Bučien÷ (prad. kl. mokytoja), St. Ramančionien÷ (anglų k. mokytoja ), A. Bukauskas (direktorius, isto-
rikas), R. Vinkšnelyt÷ (direktoriaus pavaduotoja, fizik÷), Br. Račien÷ (pradinių kl. mokytoja), A. Baranauskas (rusų k.). 
Stovi: J.Kelpša (istorija), K. Simonaityt÷ (lietuvių k.), J. Kamantauskait÷ (geografija), D . Ratkien÷ (prad. kl.), A. Virši-

la (muzika), Alg. Nakutis (matematika), V. Tamulionyt÷ (biologija) V. Laiškonyt÷ (lietuvių k.),  
R. Balčiūnas (fizinis lavinimas), St. Kumpyt÷-Guntien÷ (anglų klb.). 

Nuotrauka iš R . Čeputien÷s albumo, autorius nežinomas 
Mokykla tur÷jo išsiugdyti mokytojus, kurie gal÷tų mokyti vyresnių klasių moksleivius. Štai 

1955 m. tarifikacijoje (Šiaulių archyvas) iš minimų 18 mokytojų universitetus yra baigę 2: direkto-
rius A. Bukauskas, baigęs Kauno VDU teis÷s fakultetą, ir A. Jasaityt÷, baigusi Vilniaus universiteto 
gamtos fakultetą. Mokytojų seminarijas baigę 3: Bron÷ Račien÷, Elena Bučien÷ ( pradinių kl. moky-
tojos) ir J. Bučas (matematikas). Pedagoginius institutus baigę 2 : St. Ramančionien÷ (anglų k.), 
K. Jasiūnien÷ (lietuvių klb.). K. Jasiūnas (anglų k., fizika ir geografija) buvo baigęs pedagoginio 
instituto 2 kursus. Rusistas St. Baranauskas buvo įsigijęs mokytojo teises prie Švietimo ministerijos. 
8 mokytojai buvo baigę vidurines mokyklas (rusist÷ Maryt÷ Gurskyt÷, lituanist÷ Kaz÷ Simonaityt÷, 
matematikas Algis Nakutis, biolog÷ Valerija Tamulionyt÷-Balčiūnien÷, istoriją ir fizinį lavinimą 
d÷stęs Juozas Kelpša, lietuvių kalbos ir fizinio lavinimo pamokas vedusi Gen÷ Augulyt÷, pradinių 
klasių mokytojos Dana Ratkien÷ ir Ona Vilimait÷). Dainavimą ir paišybą d÷stęs Ksaveras Mažeika 
buvo nebaigęs vidurin÷s mokyklos, bet jis dirbo tik vienerius metus. Ir visi tie 8 žmon÷s, netur÷ję 
pedagoginio išsilavinimo, tuo metu mok÷si: dalykininkai – Šiaulių mokytojų institute, o pradinių 
klasių mokytojai - Panev÷žio mokytojų seminarijoje. 
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Paskutinieji direktoriaus A.  Bukausko darbo metai (1956-1957 m. m.) 

S÷di iš kair÷s: K. Simonaityt÷ (lietuvių klb. ), J. Bučas (matematika), G. Augulyt÷ (lietuvių klb.). 
Stovi: A. Baranauskas (rusų k.), K. Jasiūnien÷ (lietuvių k.), K. Jasiūnas (anglų k.), M. Gurskyt÷ (rusų k.), A. Bukauskas 

(direktorius), O. Vilimait÷ (pradin÷s kl.), A. Jasaityt÷ (biologija), K. Mažeika (muzika, piešimas), St. Ramančionien÷ 
(anglų k.), J. Kelpša (muzika). Nuotrauka iš V. Aperavičien÷s albumo. Autorius nežinomas 

 
Gražaus būta jaunim÷lio... Buvusi moksleiv÷ Donata Janužyt÷-Adomaitien÷ prisimena: „Žiū-

rint iš nūdienos pozicijų buvo labai geri santykiai tarp mokytojų ir mokinių. Gal tod÷l, kad mokiniai 
buvo brandesni, o mokytojai jaunesni (dalis ką tik buvo baigę vidurines mokyklas). Pasilinksmini-
mo vakarai, menin÷s programos buvo ruošiami kartu su miestelio ir aplinkinių kaimų jaunimu. 
Miestelio jaunimas globojo moksleivius ir dar÷ teigiamą įtaką. Neprisimenu, kad būtų vykę kokių 
nors nesusipratimų. Dažniausiai miestelio vaikinai šokdindavo moksleives, o mūsų vyrai globojo 
mokytojas... 

Mokykla, biblioteka, kultūros namai, moksleivija, miestelio ir kaimo jaunimas buvo viena 
bendrija. Šiandien galima tik pavyd÷ti, kad tada dominavo tokie gražūs, pagarbūs santykiai. Nerei-
k÷jo prevencinio aukl÷jimo planų. Žmon÷s myl÷jo, gerb÷ ir saugojo vieni kitus.“ 

1-os abiturientų laidos aukl÷tojas buvo Steponas Grybauskas. Klas÷je buvo 15 mokinių (7 
merginos ir 8 vaikinai).: „Vertinant mokinių žinias, mokiniai buvo paruošiami gerai. Buvo tolimi 
atstumai į mokyklą, didžioji dauguma netur÷jo elektros, sunki socialin÷ pad÷tis... bet buvo vienas 
bendras tikslas – mokytojai nor÷jo išmokyti, o mokiniai nor÷jo mokytis. 1-oje laidoje mok÷si 15 
mokinių, tik 3 iš jų neįgijo aukštojo išsilavinimo.“(1-os laidos abiturient÷ D. Janužyt÷-
Adomaitien÷). Iš dvylikos, baigusių aukštuosius, Jonas Pauža – Šiaulių pedagoginio universiteto 
docentas, daktaras, Regimantas Skarulis – docentas, medicinos mokslų daktaras.  

 
Pirmoji abiturientų laida ir jų bendramokslis E. Gutauskas. 

Po 40 m. gera klausytis Eduardo pasakojimų bei dainų... Gaila, kad jis per anksti pavargo dainuoti... 
 Nuotraukos autor÷ G. Viečien÷. Iš mokyklos albumo 

 
Beje, dauguma mokslinius laipsnius turinčių buvusių mūsų abiturientų yra iš pirmųjų 7 laidų: Vla-
dislovas Avižienis – gamtos mokslų daktaras, Violeta Ramančionyt÷-Klimašauskien÷ – biologijos 
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mokslų daktar÷, Aleksandra Navickait÷ – socialinių mokslų daktar÷, Algimantas Vaitekūnas – geo-
logijos mokslų kandidatas, Jonas Zamkauskas – docentas, technikos mokslų daktaras, Saulius Bu-
čas – biomedicinos mokslų daktaras, Vaclovas Bartkevičius – docentas, technikos mokslų daktaras 

(pastarasis baig÷ Kriukų vakarinę mokyklą).  
Tai iškalbingi faktai. Nelengva tuo metu buvo siekti mokslų. Ilgi kilometrai karo metais iš-

maltų, duob÷tų kelių iki mokyklos buvo įveikiami p÷sčiomis, geriausiu atveju dviračiais. Autobusų 
dar nebuvo. Tie, kurie gyveno toli, samd÷si butus pas miestelio žmones, kai kurie vaikščiojo iš na-
mų. V÷liau, atidarius internatą (taip vadino moksleivių bendrabutį), dalis  apsigyveno ten. Iš namų 
moksleiviai atveždavo maisto, o internato vir÷ja (daug metų ja dirbo F. Vaitekūnien÷) visiems ga-
mindavo valgį ir nepamiršdavo, kam kuris m÷sos gabal÷lis priklauso... 

Tačiau tie, kas nor÷jo mokytis, įveikdavo sunkumus, kurie, matyt, grūdino, skatino siekti tiks-
lo. O ir pažymių tada už dyką mokytojai nedalijo: vertino griežtai ir reikliai. Nemažai mokinių lik-
davo toje pačioje klas÷je kartoti kurso. Visa tai tik patvirtina gyvenimo įrodytą tiesą, jog neverta 
nurinkti visų akmen÷lių nuo kelio, kuriuo eina mūsų vaikai... Protingi žmon÷s kartais jų ir prim÷to...  

Antrą abiturientų laidą 1957 m. išleido direktorius Antanas Bukauskas. Nuo tų pačių metų ru-
dens jis dirbo tik mokytoju, d÷st÷ istoriją, daug metų buvo internato aukl÷toju. Jo žmona darbavosi 
mokyklos bibliotekoje. Dar po kurio laiko A. Bukauskas iš÷jo dirbti į Žagar÷s mokyklą-internatą. 
Likimas mus suved÷ dar kartą. Kai baigusi institutą gavau paskyrimą į min÷tą mokyklą, mes abu 
dvejus metus aukl÷jome tą pačią klasę. 

Mokymo dalies ved÷ja 1955-1956–1957-1958 m. m. dirbo Regina Vinkšnelyt÷ (v÷liau 
Čeputien÷). 

1957-1958 m. m. mokyklos direktoriumi buvo paskirtas istorikas Juozas Parnarauskas 
(gim. 1929 m., v÷liau docentas, apgynęs disertaciją iš istorijos didaktikos, daug metų dirbęs peda-
gogikos mokslų tyrimų institute Vilniuje). 

 
1996 metai. Buvęs mokyklos direktorius J. Parnarauskas (antras iš kair÷s) 

 palydi naują mokyklos v÷liavą į bažnyčią, kur ji buvo pašventinta 
 
Šiaulių archyve pavyko rasti min÷tų mokslo metų detalią ataskaitą. Pradin÷se klas÷se dirbo šie 

mokytojai: Bron÷ Račien÷ (nuo 1954 m.), Stas÷ Viršilien÷ (nuo 1956 m.), Ona Vilimait÷ (nuo 
1954 m.) ir senbuv÷ Elena Bučien÷. Mokytojai tur÷jo nuo 18 iki 22 savaitinių pamokų. Mokykla 
dirbo dviem pamainom: iš ryto V-XI, po pietų – I-IV klas÷s. Per mokslo metus įvyko keturi peda-
gogų tarybos pos÷džiai ir 8 gamybiniai pasitarimai. Mokslo metai buvo dalijami į 4 ketvirčius. 

Mokykla tur÷jo sklypą bei sodą. 
20 mokinių buvo sušelpti (l÷šos iš kolūkių ir švietimo skyriaus). Mokyklos internate gyveno 

21 mokinys. Norinčių gyventi buvo daugiau. Blogesnes sąlygas turintiems mokiniams mokykla bu-
vo skyrusi vieną klasę, kur jie ruošdavo pamokas. Elektros dar nebuvo. Direktorius mini, kad kitais 
metais mokykloje tur÷tų būti įvesta elektra. Mokyklos bibliotekoje – 2 593 knygos, per metus įsigy-
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ta 380 naujų knygų. Įsigytas pianinas, 8 poros tautinių rūbų, elektros stotel÷, kino aparatūra ir kt. 
inventoriaus. Įrengti fizikos-chemijos, gamtos kabinetai ir medžio apdirbimo dirbtuv÷l÷.  

 

 
Mokykla 1957-1958 m. m.  

Matyti geografin÷ aikštel÷, kurios priežiūra rūpinosi geografijos mokytoja D. Šimkuvien÷.  
Nuotrauka iš mokyklos archyvo. Autorius nežinomas 

 
Mokytojų išsilavinimas toks: 3 tur÷jo aukštąjį, 8 – nebaigtą aukštąjį 5 – pedagoginį, 4 – vidu-

rinį išsilavinimą, 5 mokytojai studijavo neakivaizdžiu būdu. Mokytojų kolektyvas draugiškas.  
Direktorius ir mokymo dalies ved÷ja aplank÷ 160 pamokų bei užsi÷mimų. Iš 226 mokinių 

kurso kartoti liko 30, perk÷limai arba egzaminai atid÷ti 13 mokinių. 3 kartus su mokiniais buvo nu-
vykta į Šiaulių dramos teatrą, aplankytas Šiaulių aerodromas. Moksleiviai dalyvavo turistiniame 
žygyje po Latviją (dviračiais įveik÷ 120 km.). Įtvirtintos šios tradicijos: pirmosios mokslo metų die-
nos švent÷, paskutinis skambutis ir mokyklą baigusių abiturientų kasmetinis (vasario pirmą sekma-
dienį) susitikimas. Kiekvieną savaitę mokiniai leidžiami į kiną1.  

Deja, išjudinęs mokyklos gyvenimą, J. Parnarauskas po metų išsik÷l÷. 
1958 m. rugs÷jis į mokyklą atneš÷ daug permainų: mokymo 

dalies ved÷ja atsisak÷ dirbti Regina Vinkšnelyt÷, direktoriumi 
buvo paskirtas Šiaulių pedagoginį institutą baigęs Antanas 
Čeputis. Mokymo dalies ved÷ja buvo paskirta iš tremties grį-
žusi ir jau metus rusiste mokykloje dirbusi Danut÷ Klumbyt÷.  

Taigi ilgą direktoriavimo kelią Kriukuose prad÷jo Antanas 
Čeputis, išleidęs 38 abiturientų laidas. Beveik visa Kriukų viduri-
n÷s mokyklos istorija susijusi su min÷tu direktoriumi. Mokyklos 
valdžioje prasilenkęs su Regina Vinkšnelyte, netruko ją pasteb÷ti 
mokytojų būryje ir 1959 m. sukūr÷ mokytojų šeimą, mokyklos is-
torijoje palikusią gilų p÷dsaką. 

Antraisiais A. Čepučio darbo metais (1959-1960 m. m.) dir-
bo 19 mokytojų. Aukštąjį išsilavinimą tur÷jo 6 iš jų: A. Čeputis ir 
D. Klumbyt÷ – rusistai, A. Bukauskas – istorikas, R. Čeputien÷ – 
fizik÷, D. Kamantauskait÷ – matematik÷, E. Lukoševičiūt÷ –
 lituanist÷. Nebaigtą aukštąjį tur÷jo 4 mokytojai: St. Adomaitien÷ – 
istorik÷, rusist÷ (baigusi Šiaulių mokytojų institutą ir bestudijuo-

janti rusų kalbą ŠPI), V. Balčiūnien÷ – lituanist÷, V. Balčiūnien÷ – biolog÷, D. Šimkuvien÷ – che-
mik÷. Vidurinį pedagoginį išsilavinimą tur÷jo 3 mokytojai: J. Bučas – matematikas, O. Vilimait÷ ir 
Br. Račien÷ – pradinių klasių mokytojos. 3 mokytojai - su viduriniu išsilavinimu: J. Bagdonas – ka-

                                                           
1 Tekstin÷ ataskaita. F358 ap.1 byla 46  

 
A. Čeputis 
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rinis vadovas, St. Viršilien÷ - pradinių klasių mokytoja (mok÷si ŠPI) ir J. Šteinbergait÷ – vyr. pio-
nierų vadov÷. Vidurinį specialųjį išsilavinimą tur÷jo muzikas A. Viršila.  

 

 
Pedagogų kolektyvas 1960 m. 

Iš kair÷s s÷di: V. Balčiūnien÷, J. Bučas, R.. Čeputien÷, A. Čeputis, St. Adomaitien÷, B. Račien÷, E. Bučien÷. Stovi: 
A. Viršila, J. Bagdonas, D. Kamantauskait÷, Eug. Lukoševičiūt÷, St. Viršilien÷, J. Šteinbergait÷, S. Ramančionien÷, 

D. Klumbyt÷, O. Vilimait÷. Nuotrauka iš R. Čeputien÷s albumo. Autorius nežinomas 
 

Mokyklinę praktiką mokiniai atlikdavo mokyklos bandymų sklype. Vyresniųjų klasių moks-
leiviai šefavo jaunesniuosius. Mokiniai ir mokytojai pertraukų metu bud÷davo mokykloje. Veik÷ 
moksleivių sanitariniai postai, kurie rūpindavosi moksleivių švara. Jiems pad÷davo visų gerbiama 
felčer÷ A. Vosylien÷2. 

 

 
Tautinių šokių šok÷jai apie 1960 m. Vadov÷ – mokytoja Stas÷ Viršilien÷. 

Iš E. ir J. Rudžių albumo. Autorius nežinomas 
 

                                                           
2 Faktai ir duomenys paiimti iš Šiaulių archyvo Tekstin÷s ataskaitos F358, apl 1, byla 95 
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Metin÷je ataskaitoje direktorius J.Parnarauskas pamini 
D. Klumbytę, kaip gerai dirbančią mokytoją. Nors mokykloje ji dirbo 
pirmus metus, tačiau pirmuosius pedagoginio darbo žingsnius jau bu-
vo žengusi Sibiro mokyklose. Prisiminimus apie darbo metus Kriu-
kuose ji pasakoja knygoje „Atgyja ir nukirstos šaknys“.  

Tačiau norisi keletą žodžių pasakyti apie šią stiprią, turtingo 
dvasinio pasaulio asmenybę. Atrod÷, kad jai mažai terūpi materialūs 
dalykai. Ji be paliovos tobulino save, kad tur÷tų ką duoti kitiems. 
1965 m. Maskvoje baig÷ 4 metų užsienio kalbų kursus ir įgijo teisę 
d÷styti vokiečių kalbą aukštojoje mokykloje. Ten pat baig÷ meno isto-
rijos kursus ir šį dalyką d÷st÷ moksleiviams.  

Jai at÷jus į Kriukus, suaktyv÷jo kultūrinis mokyklos gyvenimas. 
Ji buvo mokytojų kolektyvo lyder÷. Beveik kas m÷nesį, gavę algas, 
mokytojai vykdavo į Rygos operos ir baleto teatrą, Kauno muzikinį 
teatrą, Šiaulių dramos teatrą, Čiurlionio paveikslų galeriją Kaune, 

Šiaulių kraštotyros muziejų, Rygos latvių ir rusų meno muziejus. Į mokyklą buvo kviečiami artistai 
su spektakliais, koncertais. Su mokytojais ir mokiniais išmaišyta Lietuva. Kadangi tuo metu kolū-
kiai netur÷jo autobusų, tad į ekskursijas vykdavo sunkvežimiais. Tik į tolimesnes keliones: Krymą, 
Kaukazą, Karpatus, tuometinį Leningradą, Maskvą – autobusais. Į tolimesn÷s ekskursijas išsiruoš-
davo per vasaros atostogas. 

 

 
Kriukų mokytojai Leningarde apie 1959 m.  

Nuotrauka iš S. Adomaitien÷s albumo. Autorius nežinomas 
 

Vaikyst÷je ir jaunyst÷je patyrusi 1941 metų tremtin÷s dalią, mačiusi vargo, patyrusi nuoskau-
dų, D. Klumbyt÷ nenešiojo širdy akmens. Be nuoskaudos, su didele tolerancija ji aprašo tremties 
metus knygoje „Mažos žvaigžd÷s kurčioj sutemoj“ (1999 m.). Kaip visada, sugeb÷dama atskirti pe-
lus nuo grūdų. Ne veltui biomedicinos mokslų daktaras, buvęs jos mokinys, Saulius Bučas rašo, jog 
„D. Klumbyt÷ buvo išskirtin÷ asmenyb÷<...> ir „kad Kriukai bent 1960-1980 m. buvo dvasin÷s kul-
tūros centras, o ne kažkokia provincija“. Jos iš÷jimas į tuometinį Šiaulių pedagoginį institutą buvo 
netektis tiek mokyklai, tiek Kriukams.   

Šiuo metu ji yra Šiaulių universiteto visuotin÷s literatūros katedros profesor÷, habilituota 
mokslų daktar÷.  

Keliauti ji m÷go visą gyvenimą. Ekskursijos užsienyje metu kartu su kitais universiteto d÷sty-
tojais patekusi į avariją, po sunkaus sužeidimo pakilo. Ir, pasitaikius progai, v÷l keliauja... Paraš÷ 
atsiminimų knygą „Atgyja ir nukirstos šaknys“ apie tai, kokia, sugrįžus iš tremties, jai atrod÷ Lietu-
va ir kaip sek÷si atauginti nukirstas šaknis dirbant ir gyvenant Kriukuose.  

 

 
D.Klumbyt÷ 
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2006 metai. Profesor÷ D. Klumbyt÷ pristato savo knygą „Atgyja ir nukirstos šaknys“ mokyklos aktų sal÷je, kuri buvo 

pilnut÷l÷ ją pažinojusių žmonių, buvusių mokinių... 
Nuotraukų autoriai V. Martinaitis, I. Gylyt÷ 

 
Tuo metu mokykloje buvo tęsiamos spektaklių statymo tradicijos. Mokytoja R. Vinkšnelyt÷ - 

Čeputien÷ režisavo „Sniego karalienę“. Sekančiais metais Valerija Balčiūnien÷ pastat÷ Simakovo 
pjesę „Vorobjovo kalnai“. Direktoriaus įsakymu buvo apdovanoti moksleiviai aktoriai: Jonas Rudis, 
Aldona Aleksandravičiūt÷, Jadz÷ Bagdonait÷, Danguol÷ Adomaityt÷, Vaclovas ir Sigitas Nemaniai, 
Stas÷ Tikniūt÷, Mykolas Sinkevičius, Vytautas Rudis. 1962-1963 m. m. Regina Čeputien÷ režisavo 
spektaklį „Išbandymų valandos“. Dekoracijas pieš÷ tais metais prad÷jęs dirbti kūno kultūros moky-
tojas Mindaugas Vosylius, buvęs gabus menui. Aktoriai – dauguma vyresnių klasių moksleivių: 
V. Rudis, St. Tikniūt÷, Z. Šniuolyt÷, V. Klimaityt÷, A. Žukauskas, I. Šlepikait÷, D. Adomaityt÷, 
S. Nemanis, K. Katinas, R. Milašiūnas, V. Girdžiūnas. Gyvi atminty ir kiti to meto spektakliai: 
„D÷d÷s Tomo trobel÷“ (pagal H. B. Stou knygą), K. Sajos „Septynios ožkenos“ (rež. V. Balčiūnie-
n÷). „Nenuorama žmona“, Lazdynų Pel÷dos „Motul÷ paviliojo“ (rež. R. Čeputien÷).  

Gerai prisimenu R. Čeputien÷s režisuotą spektaklį, kurį ji pati buvo sukūrusi iš liaudies dainų: 
mergel÷ nenor÷jo tek÷ti už kareiv÷lio, jai mielesnis buvo artoj÷lis, d÷l to praš÷ t÷vų neversti tek÷ti 
už nemylimo. Nežinau, kaip mokytoja prikalbino mus dainuoti solo. Aišku, kad toks spektaklis bu-
vo savotiška rizika. Turiu nuotrauką, kurioje matyti, kaip  „mergelei“ traukiant: „Miels t÷veli, moti-
n÷le, / prašom išvaduoti, / už nemylimo bernelio / manęs neišduoti“, mokytoja užkulisiuose stovi 
susi÷musi už galvos. Mat ji išsigando, jog prad÷jusi posmą aukštoje tonacijoje, „solist÷ “nebeiš-
temps jo  iki pabaigos - juk dainavom tai be akompanimento. 

 V÷liau, kai jau kartu dirbom mokykloje, mokytojos akyse beveik visada gal÷jai pamatyti ne-
pritarimą, jei kas nors pagirdavo: nem÷go liaupsių, vertino ramią, bet gilią darbo t÷kmę. 

O tuo metu taip ir dainavom visi, kaip mok÷jom... Ir, žinot, buvo smagu. Tai, ką mes dar÷me, 
atrod÷ labai svarbu. 

Spektaklis Kriukuose būdavo įvykis. Premjerų metu sal÷je nebūdavo kur kojos pastatyti. 
Žmon÷s buvo ištroškę pramogų, meno. Vienintel÷ kitokia pramoga – atvažiuojančių kino mechani-
kų demonstruojami kino filmai: po kiekvienos filmo dalies – pertrauk÷l÷s, per kurias pakeisdavo 
juostą... Na, dar jaunimo vakar÷liai... O juose mus, jaunus ir nesubrendusius, akylai saugojo budri 
mokytojų akis. Kaip ir visi jauni, aišku, man÷me, kad to nereikia, kad tokia globa varžo mūsų lais-
vę... Tik v÷liau suvoki, kiek nereikalingų likimo vingių pad÷jo išvengti budri mokytojo akis... Gal 
d÷l to šiais jaunam žmogui tokiais sud÷tingais laikais su dideliu nerimu žvelgi į tai, jog moksleiviai 
ne visada teisingai supranta savo laisves ir teises. O mes, mokytojai ir t÷vai, bijodami būti nešiuo-
laikiški, nebepareikalaujam iš jaunų žmonių vykdyti pareigas ir pripažinti amžinąsias vertybes, ku-
rias patikrino metai, šimtmečiai. 
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Taip 20 amžiaus šeštame dešimtmetyje atrod÷ 

 Kriukų centras. 
Trys vyresniųjų klasių moksleiv÷s S. Bartkevičiūt÷, 

A. Mačiulyt÷, L. Čelkyt÷ – prie pompos. Čia moksleiviai lauk-
davo pravažiuojančių mašinų ar šiaip m÷gdavo susitikti... Iš 

čia vietiniai gyventojai nešdavosi vandenį... 
 

Pirmosios gamybin÷s klas÷s mokin÷s burokų lauke 
apie 1963-1964 m. m. 

E. Bajoriūnait÷, R. Liučvaityt÷, J. Jagryt÷ nuima bu-
rokų derlių joms skirtame sklype. Nuotrauka iš E. Ru-

dien÷s albumo, autorius nežinomas 
 

Nuo 1962-1963 m. pradedama kalb÷ti apie gamybines klases. Vyresn÷se klas÷se buvo prad÷ta 
d÷styti su žem÷s ūkiu susiję dalykai, sudaromos gamybin÷s brigados. Joms yra vadovavę ūkio spe-
cialistai A. Šližys, Vyt. Kurlys, J. Rudis, Vyt. Šimkus, J. Mačiulis.  

1964 m. prie mokyklos pastatytas pirmasis priestatas. Saul÷tose klas÷se mokytis buvo jau-
ku. Atsirado galimyb÷ dirbti viena pamaina. Įrengti nauji fizikos ir chemijos kabinetai. 

 

 
Senoji mokykla ir pirmasis priestatas iš kiemo pus÷s. 

Taip atrod÷ mokykla po 1964 m. Vidiniame kiemelyje – aptvertas mokyklos sodas. Kair÷je pus÷je matyti medžio ir meta-
lo dirbtuvių kampas. Sodelyje – lauko tualetas. Iš A. Čepučio albumo. Autorius nežinomas 
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. 

Apie 1968-1969 m. m. įsteigtas užklasinio darbo orga-
nizatoriaus etatas. Pirmoji užklasinink÷ – Danut÷ Šližien÷ 
(1927-2006) Šias pareigas ji ÷jo iki 1972 m. rudens. Atsiradus 
žmogui, kuris rūpinosi užklasine veikla, renginiams mokykloje 
buvo geriau pasiruošiama, jų pagaus÷jo. Tačiau gabi, energinga 
moteris po trejų darbo metų nusprend÷ pasitraukti iš min÷tų pa-
reigų. Dar v÷liau išvyko į Mažeikių rajoną, kur dirbti buvo pa-
skirtas jos vyras. 

Labai gerai prisimenu, kaip 1961 m. į mokyklą dirbti at÷-
jo D. Šližien÷, ką tik paskirto kolūkio pirmininko žmona. Ji, ką 
tik dirbusi Vilniaus mokykloje, atrod÷ lyg ir ne to lizdo paukš-
tis. Jauna, graži, energinga, besišypsanti... Ir niekas tada n÷ ne-
nujaut÷, kad už patrauklaus fasado – sud÷tinga ir nelengva pra-
eitis.  

Gim÷ Panev÷žio raj., Berčiūnuose. Baigusi mokyklą, įsto-
jo į Vilniaus universitetą studijuoti metereologiją. Jai bebaigiant 

pirmą kursą, buvo ištremta visa jos t÷vų šeima. Danutę apie pavojų įsp÷jo, atrodo, fakulteto deka-
nas. Lietuvoje liko viena, be paramos. Visus likusius studijų metus gyveno tik iš stipendijos. Vasa-
ras leisdavo draugų šeimose. Ne vienos jos buvo toks likimas. Ir ne ji viena niekam nepasakojo apie 
savo praeitį. Tuo metu verčiau buvo ją pamiršti. 

 Nuo 1969 m. rugs÷jo 1 d., išvykus D. Klumbytei, mokymo dalies ved÷ja paskiriama Da-
nut÷ Šimkuvien÷. 

 
 1969-1970 m. m. vykusiuose pedagogų tarybos pos÷-

džiuose bei gamybiniuose pasitarimuose buvo kalbama apie 
naujus mokymo metodus, apie probleminių situacijų kūrimą 
pamokose. Orientuojama į didesnį d÷mesį tarpdalykiniams ry-
šiams. Vyko nemažai fakultatyvinių užsi÷mimų: tapybos, gra-
fikos, meno istorijos, žem÷s ūkio mašinų.  

Vyko savos gamybos priemonių apžiūra.  
Tuo metu sustipr÷jo procentomanija. Taip mes vadinome 

nevykusį reiškinį tuometin÷je mokykloje, kai dirbtinai buvo 
keliamas mokinių pažangumas. Štai 1970-1971 m. m. švietimo 
skyrius, tikrindamas mokyklos darbą, nurod÷, jog mokyklos 
pažangumas 86% yra per že-
mas, reikia siekti 90%. Tai 
buvo pradžia, v÷liau tie pro-
centai tur÷jo art÷ti prie 99%. 
Nuo1972-1973 m. m. pažan-
gumas kasmet did÷jo apie 1%, 

ir 1978-1979 m. m. siek÷ 98,53%. 
Nelengva buvo taip planingai kelti pažangumą. Juk pasiekęs 

„aukštumas“, kažkuriais metais jis tur÷jo šiek tiek ir kristi. Tada 
tekdavo aiškintis, motyvuoti, kod÷l taip atsitiko. Kartu su min÷tu 
reiškiniu vyko ir pažymio devalvacija. D. Klumbyt÷ savo prisimi-
nimuose rašo, jog jos darbo metais mokyklos dar gal÷jo tam pasi-
priešinti. Bet kasmet spaudimas did÷jo, ir v÷lesniais metais procen-
tomanija tapo visuotin÷. 

1972-1973–1977-1978 m. m. užklasinio darbo organizato-
re buvo paskirta Zita Sūrien÷. Šešerius metus ji pad÷jo organi-
zuoti renginius, sukosi užklasinių darbų sūkuriuose. Buvo darbšti ir 
reikli. V÷liau išvyko gyventi ir dirbti į Klaip÷dą. 

 

 
D. Šližien÷ 

 
D.Šimkuvien÷ 

 
Z. Sūrien÷ 
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Nuo 1974-1975 m. m. mokymo dalies ved÷ja buvau pa-
skirta šių eilučių autor÷ Stas÷ Sinkevičien÷. Atitek÷jusi į Kriu-
kus, mokykloje negavau lietuvių kalbos pamokų, nes lituanistų 
tuo metu netrūko. Kai po trejų metų visokių atsitiktinių darbų pa-
siūl÷ šias pareigas, sutikau. Buvo neramu, nes vadovauti reik÷jo 
savo buvusiems mokytojams. Tačiau turiu pad÷koti jiems ir už 
toleranciją, ir už palaikymą. Ir už tai, kad  pati tur÷jau galimybę 
tobul÷ti, steb÷dama jų pamokas. 

Nuo 1974 m. mokykla prad÷jo dirbti kabinetine sistema. 
Pradžia buvo nelengva, nes tuo metu tur÷jome tik fizikos, chemi-
jos kabinetus ir dirbtuves. Šios sistemos kūrimui skyr÷me daug 
d÷mesio: buvo organizuojami kabinetų įrengimo konkursai. 
Ruošdavom÷s ir kasmetin÷ms rajonin÷ms peržiūroms (1976 m. – 
chemijos kabinetų, 1977 m. – pionierių kambarių, 1984 m. – rusų 
k. kabinetų, 1985 m. – buities ir matematikos kab., ir t. t.) Kabi-
netams buvo parūpinama diafilmų, plokštelių, žem÷lapių, plaka-
tų, metodinių knygų, įvairių priemonių laboratoriniams darbams 
atlikti. Užsisakydavome mokomųjų kino filmų. Pamokose gal÷-

davome panaudoti ir mokomąsias radijo bei televizijos laidas. Geriausiai būdavo aprūpinami fizi-
kos, chemijos kabinetai ir dirbtuv÷s. Kitų kabinetų ved÷jai daug laiko sugaišdavo, gamindami savos 
gamybos priemones bei rinkdami įvairią medžiagą. 1986 m. tapome soclenktynių nugal÷tojais d÷l 
gerai įrengtų kabinetų. 

Pažvelgę į šiek tiek tolimesnę praeitį, jau gal÷tume kai ką apibendrinti. Matyt, kabinetin÷ si-
stema buvo parankesn÷ už klasinę: pamokos tapo vaizdingesn÷s, nes visos priemon÷s buvo po ran-
ka. 

Prisimenu, kaip pirmaisiais nepriklausomyb÷s metais buvome nuoširdžiai suabejoję d÷l kabi-
netin÷s sistemos. Atrod÷, jog ji reikalingesn÷ ir parankesn÷ mokytojui, o mokinai lyg ir neturi savo 
kampelio. Radikalesnių pažiūrų mokytojai siūl÷ atsisakyti kabinetų, ir jų argumentai atrod÷ labai 
svarūs. Nusprend÷me pabandyti. Tačiau, rodos, po pus÷s metų to sumanymo atsisak÷me: mat vaikai 
taip „nugyveno“ tuos kabinetus, kuriuose buvo įsikūrę visai darbo dienai, kad supratome, jog greitai 
galime nebetur÷ti ant ko s÷d÷ti ir kur pasid÷ti knygas. O mokyklos tuo metu buvo neturtingos: jau-
na, nepriklausoma valstyb÷ tur÷jo daug svarbesnių darbų ir rūpesčių. Ir iš tiesų senieji baldai mums 
tarnavo iki pat 2005 metų. Na, o laikas sud÷liojo į vietas ir visa kita. Kabinetai išliko, bet pasikeit÷ 
po to, kai mokykla laim÷jo projektą dalyvauti Mokyklų tobulinimo programoje (MPT) ir po mokyk-
los renovacijos (2003 m.). Pamažu keičiasi ir jų funkcijos. Neliko didelių stendų. Aktyvių mokymo 
metodų naudojimas bei bendradarbiavimo id÷jų veržimasis į ugdymą paskatino panaudoti kabinetų 
ir koridorių sienas tada, kai tai reikalinga pamokai, renginiui ar projektui. 

Praeityje mokykla tur÷jo profesinio orientavimo sistemą. Reik÷jo palaikyti glaudžius ryšius su 
Žeimelio profesine technikos mokykla. Kaimo mokykla (ir ne tik kaimo) tur÷jo vykdyti aukštesn÷s 
valdžios nustatytus planus, kiek jos mokinių turi įstoti į žem÷s ūkio mokyklas. Jeigu planus vykdai, 
vadinasi, dirbi gerai. Kasmet pirmajame pedagogų tarybos pos÷dyje buvo aptariama, kaip juos 
įvykd÷me. Gyvenome planin÷je valstyb÷je. Bet negal÷jai atsikratyti jausmo, jog tai prieštarauja 
žmogaus prigimčiai, jo teisei laisvai apsispręsti. Planai planais, o kiekvienoje klas÷je – keliasdešimt 
mažų asmenybių su savo norais, polinkiais ir geb÷jimais. Reik÷jo pad÷ti jiems apsispręsti, kokį ke-
lią rinktis. Tod÷l kaup÷me medžiagą apie įvairias specialybes, sudarin÷davome profesiogramas. 
Nemažai jų buvo sukaupta profesiniame kampelyje. 1977-1978 m. m. mokyklos patirtis proforien-
tavimo srityje buvo gerai įvertinta. 

Dabar šis darbas mokyklose dirbamas kitaip: vyresnių klasių mokiniai turi galimybę pasirinkti 
tuos dalykus, kurie jiems patinka. Taigi profiliavimas yra gilesnis, vidinis. O žinių apie aukštąsias 
ar kitokias mokyklas gali rasti internete. Tuo metu, kai informacin÷s technologijos dar nebuvo taip 
išpl÷totos kaip dabar, tas darbas buvo reikalingas. Žinoma, išskyrus prievartinius dalykus. Na, bet 
mokytojas tam ir yra, kad žinotų, kiek d÷mesio skirti planams, o kiek mokinio polinkiams, geb÷ji-
mams, jo asmenybei. 

1974 m. mokytojai buvo supažindinti su atestavimo nuostatais. Atestacija tur÷jo paskatinti 
mokytojus kelti savo kvalifikaciją. Aštuoni 4–11 kl. mokytojai netur÷jo aukštojo išsilavinimo. 3 iš 

 
St. Sinkevičien÷ 
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jų iki 1975 m. rugs÷jo m÷nesio tur÷jo išlaikyti valstybinius egzaminus, 2 – prad÷ti studijuoti neaki-
vaizdiniu būdu, 3 buvo pasiųsti į dalykų kvalifikacinius kursus. O kursai tuo metu trukdavo po 2-3 
m÷nesius. 1975-1976 m. m. rajono atestacin÷ komisija atestavo 11 mokytojų. Mokytojų atestacijos 
nuostatai kito, jie buvo koreguojami, papildomi. 

1981-1982 m. m. nusipelniusios mokytojos vardas buvo suteiktas talentingai ir darbščiai fi-
zikos mokytojai Reginai Čeputienei. Jos ir biologijos bei buities darbų mokytojos Valerijos Ape-
ravičien÷s darbo patirtis apibendrinta pedagoginiuose skaitymuose. 1985-1986 m. m. vyresniosios 
mokytojos vardas buvo suteiktas matematikei Elenai Rudienei. V÷liau vyresniųjų mokytojų vardus 
gal÷jo apsiginti visi norintys ir jų verti mokytojai.  

Su pirmąja banga metodininkų vardai buvo suteikti istorikui Vydui Narvidui ir pradinių klasių 
mokytojai Ramutei Grigaliūnienei. 

 

  
V.Narvidas R.Grigaliūnien÷ 

 
Kiek v÷liau daugumai mokytojų buvo suteikti vyresniųjų mokytojų vardai. Mokykloje nebuvo 

vardų teikimo karštlig÷s. Vardais bei apdovanojimais nebuvo švaistomasi. Metodininkų vardai buvo 
suteikti tuo metu, kai atestacin÷ komisija dirbo rajone. Mokyklos atestacin÷ komisija metodininkų 
vardus suteik÷ Irenai Šimkienei, informatikos mokytojai (2002 m.) ir rusistei Liudmilai Balčiūnie-
nei (2006 m.). 

 

   
L. Balčiūnien÷ I.Šimkien÷ Lina Ulinien÷ 

 

 
Šiuo metu mokykloje dirba tik istorijos mokytoja metodinink÷ Lina Ulinien÷.  
1978-1979 m. m. mokytojos Valerijos Aperavičien÷s ruošti mokiniai D. Jonaitis ir R. Cho-

lomskis atstovavo Lietuvai žem÷s ūkio parodoje Maskvoje. D. Jonaitis skait÷ pranešimą biologijos 
tema. Jie buvo apdovanoti parodos dalyvių ženkleliais bei vertingomis dovanomis. 
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1978-1979 m. m.  mokytojos V. Aperavičien÷s mokiniai buvo apdovanoti  

Maskvos žem÷s ūkio parodos ženkleliais ir vertingomis dovanomis 
Iš kair÷s: R. Cholomskis, D.  Jonaitis, gamtininkų stoties darbuotoja, atvežusi apdovanojimus, mokyt. V. Aperavičien÷, 

užklasinio darbo organizator÷ L. Balčiūnien÷, direktoriaus pavaduotoja S. Sinkevičien÷, direktorius A. Čeputis. 
 Nuotrauka iš mokyklos albumo. Autorius – A. Rakštys 

 
Kiek v÷liau kitos dvi mokin÷s I. Gylyt÷ ir A. Vaineikyt÷ dalyvavo min÷toje parodoje ir buvo 

apdovanotos medaliais. Tai, žinoma, ir darbščios mokytojos nuopelnas. 
Beveik visas mokytojos Valerija Aperavičien÷s gyvenimas 

čia, Kriukuose. Prad÷jusi dirbti pradinių klasių mokytoja, v÷liau susi-
dom÷jo biologija. Direktoriaus pavaduotoja D. Klumbyt÷ to meto ra-
jono spaudoje raš÷, jog „mokytojos darbe susilieja ir tokios iš pirmo 
žvilgsnio tolimos sąvokos - biologija ir estetinis aukl÷jimas, biologija 
ir logika. Jos pamokose visa tai susijungia į darnią visumą.“ („Tary-
binis balsas“)  

Daug metų Kriukuose ji d÷st÷ biologiją, tobulino biologijos ka-
binetą. Buvo laikas, kai mokytoja kabinete tur÷jo nemažą gyvąjį 
kampelį. Labiausiai vaikai dom÷josi baltąja žiurke ir žalčiu. „Biologi-
jos kabinete ji kaip namuose. Įpila v÷žliui vandens, pakalbina žiurk÷-
ną, įberia grūdų triukšmadariui karveliui,“-apie mokytoją raš÷ kores-
pondent÷ D. Marcinkut÷ „Tarybiniame balse“. Ji mini tai, kad daug 
mokinių yra pasekę mokytojos p÷domis. Rašo, jog „mokytoja yra ne 
tik gera savo d÷stomo dalyko žinov÷, bet ir jautri, prityrusi pedago-

g÷“, kuriai pavyksta rasti kelius į mokinių širdis. 
Daug vasarų mokytoja triūs÷ mokyklos bandymų sklype. Dabar atrodo, kad darbas mokyklos 

darže kaimo vaikams, ko  gero, nebuvo labai reikalinga veikla. Ir tas parduotas vasaras mokytoja 
dabar prisimena su šiokia tokia nuoskauda balse. Tačiau ji buvo pripratusi bet kokį darbą atlikti ge-
rai. 

Mokytoja Regina Čeputien÷ buvo gerbiama mokyklos bendruo-
men÷je už darbštumą, pedantišką kruopštumą, mok÷jimą subtiliai ben-
drauti. Viskas, ką ji darydavo, būdavo apgalvota, tobula. Ji vadovavo 
rajono fizikų metodiniam būreliui. Jos pamokų atvykdavo pažiūr÷ti ra-
jono fizikai. O pasimokyti gal÷jai ne tik d÷stymo metodų, bet ir mok÷-
jimo bendrauti su mokiniais. At÷jusi į pamoką, ji, rodos, suimdavo į sa-
vo rankas visas gijas, siejančias ją su mokiniais ir nepaleisdavo iki pa-
baigos, taip organiškai siedama mokymą ir aukl÷jimą. Veikdavo aplin-
kinius ir kaip asmenyb÷. Kolegos ją gerb÷  už kuklumą ir už principingą 
nepakantumą blogiui. Mes didžiuodavom÷s mokytojos sugeb÷jimu ne-
sureikšminti direktorien÷s statuso kolektyve. Žinojome daug priešingų 
pavyzdžių 

Likimas jai negail÷jo sunkių išbandymų: neteko dviejų savo vaikų. 
Vienas mir÷ tik užgimęs, kitą sunki liga at÷m÷ jau paaugusį. Tačiau ne-
gandos šeimoje jos nepalauž÷. Dukrą Viliją augino darbščią ir atsakingą. 

 
V. Aperavičien÷ 

 
          R. Čeputien÷ 



 

 44 

Kai pati susirgo sunkia liga ir, nenor÷dama būti našta artimiesiems, iš÷jo iš šio gyvenimo, mes nea-
bejojome, jog tai ne silpno žmogaus, o stiprios asmenyb÷s apgalvotas poelgis. 

1977-1978 m. m. mokykloje mok÷si 202 mokiniai veik÷ 3 prailgintos darbo dienos grup÷s. 
Jose moksleiviai ruošdavo pamokas, sportuodavo, ir panašiai. Neturiu duomenų, nuo kada mokyk-
loje prad÷jo veikti tos grup÷s, bet, at÷jusi dirbti 1971 m., jas jau radau, o iki 1963 m.(baigiau mo-
kyklą) jų dar nebuvo. 

Noriu kiek plačiau parašyti, kaip mokykloje buvo vykdomas 1958 m. įstatymas d÷l mokyklos 
ryšio stiprinimo su gyvenimu. Mokymą reik÷jo derinti su darbu. Tačiau kai gyvenimą bandoma kur-
ti pagal įstatymus ar instrukcijas, sunku išvengti perlenkimų. 

Kitais metais visai abiturientų klasei buvo pasiūlyta pasilikti kaime ir dirbti ūkyje. Pla-
čiau apie tai savo prisiminimuose rašo profesor÷ D. Klumbyt÷. Mūsiškiai nepakluso agitacijai ir iš-
siskirst÷ po Lietuvos aukštąsias ir kitas mokyklas. Spauda daug ir su entuziazmu raš÷ apie kitų mo-
kyklų mokinius, kurie nu÷jo dirbti į ūkius. Tačiau tas muilo burbulas greitai sprogo: žmogus juk 
negali pagal komandą rinktis gyvenimo kelio. 

1962-1963 m. m. buvo suorganizuotos gamybin÷s klas÷s. Joms vadovavo mokyt. M. Šapalai-
t÷, K. Abliauliūnait÷-Gatulien÷, R. Čeputien÷, V. Aperavičien÷, D. Šimkuvien÷. Tas klases šefavo 
Čiapajevo kolūkis. Jis sudarydavo sąlygas atlikti praktiką. Ūkio specialistai d÷st÷  mechanizaciją, 
gyvulininkystę ir agronomiją. Šeštadienis būdavo praktikos kolūkyje diena. Kolūkis duodavo trans-
portą išvykoms. 

Pirmoji gamybin÷ klas÷ mokyklą baig÷ 1964 m. Gamybin÷s klas÷s gyvavo neilgai. Per vasa-
ros atostogas ūkiuose dirbo gamybin÷s brigados. Su kolūkiais buvo sudaromos sutartys. Jų specia-
listai globojo brigadas, vadovavo bandymams. Jose dirbo vyresnių klasių mokiniai. Jaunesni moks-
leiviai dirbdavo mokyklos bandymų sklype, rinkdavo vaistažoles. 

1979-1980 m. m. buvo įvestas profilinis mokymas. Šalia dirbtuvių ir buities kabineto mokyk-
los bendrabutyje buvo įkurtas profilinis traktoriaus, o fermoje - gyvulininkyst÷s kabinetai. Pavyko 
prikalb÷ti jauną ūkio specialistą Zenoną Kanišauską, nuo 1980-1981 m. m. jis tapo gamybinio mo-
kymo meistru ir d÷st÷ min÷tą discipliną. Įreng÷ traktoriaus kabinetą. Vaikinuko būta darbštaus. Pa-
žiūr÷ti  kabineto atvažiuodavo kitų mokyklų mokytojai. Baigę traktoriaus kursą, moksleiviai gal÷-
davo laikyti egzaminus ir įsigyti traktorininkų teises.  

Gyvulininkystę d÷st÷ mokyt. V. Aperavičien÷. Gyvulininkyst÷s kabinetą ji buvo įrengusi ko-
lūkio fermoje.  

Profilinis mokymas išsilaik÷ apie de-
šimtmetį.  

Tokius darbinio mokymo kelius teko 
išvingiuoti mokyklai. Ir kiekvieną iš jų ly-
d÷jo visų taip nelaukiamos rudenin÷s tal-
kos. Savait÷mis nebūdavo pamokų: vykda-
vome į kolūkius pad÷ti nuimti derlių. Štai 
ištrauka iš 1978-1979 m. m. pedagogų ta-
rybos pos÷džio: „Pirmas trimestras buvo 
nelengvas ir mokiniams ir mokytojams. 
Dažni lietūs, blogi orai atsiliep÷ ne tik že-
m÷s ūkiui, bet ir mokinių žinioms. Teko 
padirb÷ti talkose. Lietuvių k., matematikos 
ir kitų dalykų mokytojams susidar÷ daug 
sunkumų einant programinę medžia-
gą.“(psl. 49) 

Tą patį galima pasakyti apie visų 
mokslo metų pirmuosius trimestrus. Tik 

ūkiuose dirbtų dienų skaičius priklaus÷ nuo oro sąlygų: kuo blogesnis ruduo – tuo daugiau talkų. 
Mokiniai talkininkaudavo ir pavasariais. Dažniausiai rinkdavo akmenis. Talkininkaudavo ir moks-
leiviai, ir studentai, ir net miestų įstaigų darbuotojai. 

Tuo metu atrod÷, kad taip ir reikia: darbo daug, kolūkio darbuotojai nesp÷ja. Tačiau Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę ir žemę prad÷jus dirbti ūkininkams, n÷ vienam iš jų nebeprireik÷ talkų. 

 
Dvi moksleiv÷s  fermoje atlieka gamybinę praktiką. 
Nuotrauka iš „Mokyklos istorijos“, autorius nežinomas 
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Mokiniai tvark÷ ir mokyklos aplinką, visoms klas÷ms būdavo paskirtos veiklos zonos. Prirei-
kus tvarkydavo ir klases, ir koridorius. 

 

 
Moksleiviai tvarko mokyklos aplinką. Su jais bendrauja A.Čeputis. 

 Nuotraukos autorius nežinomas 
Tačiau turime pripažinti, kad moksleiviai būdavo užimti, mažiau nusikalsdavo, nebuvo nieki-

namo požiūrio į prastesnį nekvalifikuotą darbą dirbantį žmogų. Tačiau  darbo buvo tiek daug, ir jis 
nebuvo svarbus. Vertybe darbas tapo dabar, kai gyvename rinkos sąlygomis. Na, o min÷ti negaty-
vūs dalykai keisis tada, kai, tapę rinkos šalimi, išsiugdysime ir vidinę kultūrą bei tinkamas vertybes. 

 Daug d÷mesio tuo metu buvo skiriama kariniam patriotiniam aukl÷jimui. Septintojo dešimt-
mečio pradžioje į ugdymo planus buvo įrašytas karinis parengimas. Įsteigtas karinio parengimo va-
dovo etatas. Pirmasis karinis vadovas buvo J. Bagdonas. Po jo dirbo E. Bajelis, Vyt. Kurlys, A. Pa-
škevičius, Br. Danta, Vyt. Baltramaitis. Vyko karinio parengimo pamokos, buvo įrengta šaudykla, 
tinkamai įrengta patalpa šautuvams laikyti. Karinis patriotinis aukl÷jimas vyko per pionierių ir kom-
jaunimo organizacijas. Mokyklos istorijoje rašoma, kad buvo rengiamas karinis žaidimas „Žaibas“. 
Jo metu pionieriai ÷jo į mišką. Mokiniai tur÷jo atrasti pasl÷ptas v÷liav÷les ir granatas. Paskui buvo 
kuriamas laužas. Aplink jį mokiniai šokdavo, dainuodavo dainas, žaisdavo. (p.54) Buvo ir karinis 
žaidimas „Ereliukas“. 

Kaimo vaikai visada m÷go sportuoti. Net tada, kai nebuvo įrengto stadiono, nebuvo sporto sa-
l÷s. Pamokos vasarą vykdavo lauke, o žiemą – koridoriuose. Vienu metu net aktų sal÷ buvo pritai-
kyta kūno kultūros pamokoms vesti. 

 

 
Deja, nepavyko išsiaiškinti, kas sportuoja mokyklos aktų sal÷je... 

Nuotrauka gali būti daryta apie 1964-1965 m. m. Autorius nežinomas. Iš V. Balčiūnien÷s albumo 
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Tik nuo 1982 m. vaikai prad÷jo sportuoti naujoje sporto sal÷je. 
 

 
2006 m. Tradicinis Vasario 16-osios krepšinio turnyras. Apdovanojimai. 

 Nuotraukos autor÷ I. Gylyt÷ 
 
Kūno kultūros mokytojais yra dirbę V. Galkus, J. Kelpša, St. Grybauskas, St. Galiauskait÷ , 

R. Balčiūnas. 
Prad÷jus dirbti St. Galiauskaitei, įvairesnis tapo sportinis gyvenimas. Ji pati buvo gera gim-

nast÷, tod÷l tiek berniukai, tiek mergait÷s noriai lank÷ gimnastikos treniruotes, v÷liau pasirodydavo 
scenoje, atlikdavo įvairius gimnastikos pratimus, šokdavo su kaspinais. 

O nuo1962-ųjų į mokyklą at÷jo Mindaugas Vosylius. M. Vosylius, dirbęs Kriukuose apie 13 
metų., sujudino moksleivių ir viso miestelio sportinį gyvenimą. Tai buvo patraukli ir nevienareikš-
miškai vertinama asmenyb÷: moksleiviai jį myl÷jo, nes jis labai daug laiko praleisdavo su jais, o 
mokytojai negal÷jo jam atleisti už kai kuriuos poelgius. Kadangi teko pabūti ir vienų ir kitų vietoje, 
leidžiu sau manyti, kad ir vieni, ir kiti buvo teisūs. Tačiau niekas nenuginčys, kad jis buvo išskirtin÷ 
asmenyb÷, patraukli, tur÷jusi didelę įtaigą, myl÷jusi sportą ir daug ką jam aukojusi. Be to, tai buvo 
gabus menui žmogus. 

„Labiausiai m÷gstama sporto šaka mokykloje – krepšinis. 1973-ieji – šios sporto šakos suk-
lest÷jimo metai. <...> Šiuo metu tikrai nemaža gerų žaid÷jų: K. Kancevičius, V. Bernotas, St. Šlepi-
kas, St. Ramanovskis. Merginų komandoje: N. Kesteryt÷, J. Stašelyt÷, A. Kancevičiūt÷, S. Šimkut÷. 
<...>Tuo metu mokykloje būta ir gerų lengvaatlečių: St. Ramanovskis, K. Kancevičius, S. Bučas, A. 
Kancevičiūt÷, J. Stašelyt÷. Jie gars÷jo ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų“,- rašoma mokyklos istori-
joje (p. 49-50). 

 
1965 metai. Mokyklos krepšininkai ir mokytojas M. Vosylius. 

Nuotrauka iš mokyklos albumo. Autorius nežinomas 
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Mokykloje buvo rengiamos teniso, šaškių ir kitokios varžybos. Jų būdavo daug ir įvairių. 
1977 m. pirmą kartą surengtos biatlono varžybos. Jas organizavo karinio parengimo mokytojas 
A. Paškevičius. Populiarus mokykloje buvo ir slidžių sportas, ypač kol nebuvo sporto sal÷s. 

Mokykloje visuomet buvo mokinių, besidominčių turizmu. 1972 m. jaunučių komanda, vado-
vaujama mokyt. M. Vosyliaus, parsivež÷ nemažai diplomų. 

Savo p÷dsakus mokyklos sportiniame gyvenime paliko ir mokytojai A. Briedis bei Br. Danta, 
šiuo metu kūno kultūros mokytoju dirbantis D. Milaknis. 

Mokykloje dirbusius mokytojus vargu ar pavyktų išvardyti visus. Kai kurie dirbo labai trum-
pai. Kiti liko Kriukuose, tapo vietiniais, paaukojo savo gyvenimą miesteliui, darbus - mūsų mokyk-
lai. Tai išsilavinę žmon÷s, darę įtaką miestelio bendruomen÷s mikroklimatui. Kai kuriuos vyresn÷s 
kartos mokytojus min÷jau anksčiau.  

 
Pirmasis moksleivių estradinis ansamblis. Solist÷ – Z. Irgardait÷. Vadovas – Antanas Viršila. 

Iš E. Rudien÷s albumo. Nuotraukos autorius nežinomas  
 

Ilgesnį laiką Kriukuose dirbo muzikos mokytojai Antanas Viršila, Arvydas Marcinkevičius, 
Laima Indriulien÷, šio metu - Fausta Užkuraitien÷. Lietuvių kalbos mok÷ Kaz÷ Simonaityt÷, Euge-
nija Lukoševičiūt÷, Viktorija Balčiūnien÷, Zita Sūrien÷, Nijol÷ Aulasevičien÷,  Elena Buivien÷, Edi-
ta Miravičiūt÷ dabar – Laima Kasiulien÷ ir Stas÷ Sinkevičien÷. Matematikos – Dobil÷ Kamantaus-
kait÷, Kost÷ Gatulien÷, Felicija Žvirgždien÷, Elena Rudien÷, Danut÷ Sekmokien÷ dabar – Irena 
Kenzgailien÷. Anglų kalbos – Stefanija Ramančionien÷, Rufina Narvydait÷ – Baikštien÷, Helma 
Bakūnien÷, šiuo metu – Janina Ragulien÷, rusų kalbos – Antanas Baranauskas, Danut÷ Klumbyt÷, 
Aldona Strockyt÷, Antanas Čeputis, Stefanija Adomaitien÷, Gražina Kaikarien÷, Liudmila Balčiū-
nien÷, dabar – Ona Švedien÷, fizikos – Regina Čeputien÷, dabar – Elena Rudien÷ ir Vaclovas Mar-
tinaitis, biologijos – Valerija Aperavičien÷, Saulius Sidabras, dabar – Renata Vaineikyt÷, chemijos - 
Danut÷ Šimkuvien÷, Stefa Grigaliūnien÷, dabar – Renata Vaineikyt÷, istoriją – Juozas Parnarauskas, 
Margarita Šapalait÷, Ausma Kupčiūnait÷, Vilija Šivickait÷, Vitalija ir Vydas Narvidai, dabar – Lina 
Ulinien÷, pradin÷se klas÷se dirbo Aušra Čeputien÷, Irena Gecevičien÷, Jovita Bertulien÷, tebedirba 
Ona Survilien÷, Ilona Gilyt÷, Jolanta Bytautien÷, Dal÷ Verenkien÷, Skaist÷ Bagdonavičien÷. 

Dirbti mokytojais į savo mokyklą sugrįžo Elena Bajoriūnait÷ – Rudien÷, Ona Vilmanait÷ – 
Survilien÷, Irena Šlepikait÷ – Gecevičien÷, Stas÷ Tikniūt÷ – Sinkevičien÷, Jovita Juozaityt÷ – Bertu-
lien÷, Ilona Gilyt÷, Jolanta Pintulyt÷ – Bytautien÷, Irena Galkut÷ – Kenzgailien÷. 
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1996 metai, mokyklos jubiliejus. Buvę mokin÷s, dabar mokytojos, pasiruošę dainuoti tradicinę  

abiturientų išleistuvių dainą: „Neliūd÷k, motule, kad keliai vilioja...“ 
Iš kair÷s: J. Bertulien÷, E. Rudien÷, G. Dūdien÷ (sekretor÷), S. Sinkevičien÷, I. Gecevičien÷, I. Gylyt÷, O. Survilien÷. 

Nuotraukos autor÷ G. Viečien÷ 
 
Daug metų mokykla tur÷jo bendrabutį (seniau vadinome internatu). Jau min÷jau, kad ilgokai 

aukl÷toju jame dirbo Antanas Bukauskas. Kol nevažin÷jo maršrutiniai autobusai, norinčių gyventi 
bendrabutyje buvo daug: ne visų prašymus ir patenkindavo. Tie, kurie negaudavo vietos bendrabu-
tyje, išsinuomodavo kambarius ar šiaip kampelius pas vietos gyventojus.  

Teko gyventi bendrabutyje, kai aukl÷toju dirbo A. Bukauskas. Turbūt nelengva jam buvo su-
valdyti visą būrį nenuoramų. O ir prisigalvodavome visko. Tačiau išdaigos buvo nepiktos, bent taip 
mums atrod÷.  

Tuo metu, kai mes mok÷m÷s, negal÷jome n÷ pagalvoti apie tai, kad mergait÷s gal÷tų pasida-
žyti lūpas, antakius... Gražu buvo tai, kas natūralu. Na, bet moterys yra moterys, kad ir mažos. Pri-
simenu, kartą mūsų Genut÷ ÷m÷ ir pasidar÷ „makiažą“. D÷l savęs, žinoma, na, gal dar d÷l draugių. 
Tačiau...atsiv÷r÷ durys ir į kambarį į÷jo aukl÷tojas A. Bukauskas. Akimoju Genut÷ atsidūr÷ po lova. 
Situacija buvo  komiška... Aukl÷tojas niekaip negal÷jo suprasti, kod÷l Genut÷ nelenda iš palovio... 
Taip ir kalb÷josi apie reikalus: vienas s÷d÷damas ant k÷d÷s ir savo tarme vis primindamas: „Vo, 
Giene, išlįsk“, o kita, lind÷dama po lova. Nesuprastų tos situacijos dabartin÷s paaugl÷s, nesuprastų... 

Kai girdžiu kalbant, kad n÷ra gerai, kai vaikai anksti išeina iš šeimų, kad tai gali baigtis blo-
gai, visada prisimenu, jog bendrabutyje apsigyvenau vos baigusi pradinę mokyklą. Gal tai ir n÷ra 
geriausias variantas, tačiau didžiausia b÷da ne ta. Jeigu žinai, kad esi mylimas, kad tavęs laukia 
grįžtančio, kad namuose jaudinasi d÷l tavo nes÷km÷s ir džiaugiasi, kai pasiseka, tas žinojimas nelei-
džia tau nuklysti, nuvilti namiškių. Bendrabutis čia, ko gero, niekuo d÷tas... 

 

 

1979 m. pastatytas naujas mokyklos bendrabutis.Pastato  
pri÷mimo metu. 
Iš kair÷s: Joniškio raj. švietimo skyriaus ved÷jas 
A.Lidžius, mokyklos direktorius. A. Čeputis, Čiapajevo 
kolūkio pirmininkas V. Šlekonis, Kalvių pagrindin÷s mo-
kyklos direktorius A. Grybauskas ir kt. Nuotrauka iš 
A. Čepučio albumo. Autorius nežinomas 

 
Dabar visi mūsų vaikai gyvena šeimose. Kiekvieną rytą geltonasis autobusiukas juos atveža į 

mokyklą, po pamokų – nuveža namo. Ir tai šaunu. Tačiau gana dažnai klas÷je matau pavargusias, 
paraudusias kai kurių savo mokinių akis ir žinau, kad šiąnakt v÷l nemiegota, kad t÷vas (kartais ir 
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mama) g÷r÷, siaut÷jo, grasino, var÷ iš namų... O tokių šeimų šiuolaikiniame kaime ne viena. Tokie 
vaikai neturi į ką atsiremti, neturi sąlygų paruošti pamokas, pails÷ti... Ir jiems bendrabučiai būtų 
šiokia tokia išeitis. Ypač tada, kai juose dirba mylintys vaikus mokytojai. 

Tokia buvo neilgai pas mus dirbusi bendrabučio aukl÷toja Stas÷ Jonaitien÷ ir daug metų šiam 
darbui paskyrusi Stefanija Adomaitien÷. Ilgai ji dirbo senajame, o v÷liau ir naujajame bendrabutyje 

Dalis moksleivių be bendrabučio aukl÷tojos S. Adomaitien÷s, matyt, nelabai įsivaizduotų mo-
kyklinių metų. Be jos pamokymų, be rūpesčio pilnų atodūsių, be pamokų ruošos, be mažų švenčių... 
Ji juk nesakydavo einanti į darbą, sakydavo: „Einu į „faterlandą“... Sud÷tingi pokario mokytojos 
metai vienoje Raseinių rajono pradin÷je mokykloje, kurioje dieną į trobą ateidavo „miestas“, o nak-
tį – „miškas“, išmok÷ tolerancijos, kantryb÷s, atlaidumo. 

 

 
S. Adomaitien÷ – bendrabutyje su mokiniais. 
Nuotrauka iš jos albumo, autorius nežinomas 

 

Nuo 1978-1979 iki 1991-1992 m. m. užklasinio darbo organizatore buvo paskirta Liud-
mila Balčiūnien÷. Ji dirbo, kol etatą panaikino. Tik porą metų, kol pati augino sūnų, ją pavadavo 
Vyt. Baltramaitis. 

L. Balčiūnien÷ dirbo su didele energija ir entuziazmu: darbas vijo darbą, mintis – mintį, id÷ja 
- id÷ją. Ji nemok÷jo dirbti iš l÷to... Nuolat prad÷davo kokį nors naują darbą, planuodavo kelionę ar 
dar ką nors. Organizavo išvykas, ekskursijas moksleiviams ir mokytojams. Tuo metu daug žymių 
vietovių aplankyta: Kaukazas, Krymas, Užkarpat÷, Vidurin÷ Azija, Latvija, Estija, Minskas, Bres-
tas, Kijevas, tuometinis Leningradas,  Ji ir pati m÷go keliauti, ir mus tuo noru užkr÷sdavo. 

Labai ryškiai iš ekskursijos į Maskvą atmintin įsir÷ž÷ legendin÷s finalin÷s rungtyn÷s tarp Lie-
tuvos „Žalgirio “ir Maskvos CSK. Legendin÷s tod÷l, kad „Žalgiris“ tais metais pirmą kartą įveik÷ 
CSK. Prisimenu, kad nedvejodami pirkome bilietus į  varžybas, vykusias vakare, nors lankydami 
žymias Maskvos vietas, muziejus, per dieną jau buvome pavargę. Iš tiesų „Žalgirio“ laim÷jimai tais 
metais buvo šis tas daugiau negu pergal÷s... Iš sporto rūmų ÷jome didžiuodamiesi savo šalimi: ne 
tokie mes jau ir maži... 

 

1985-1986 m. m. rajono mokytojų 
turistiniame sąskrydyje mūsų menin÷ 
programa buvo pripažinta geriausia. 
Nuotrauka iš S. Sinkevičien÷s albumo.  

Autorius nežinomas 
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Internacionaliniam klubui ilgą laiką vadovavo anglų kalbos mokytoja J. Ragulien÷. Mokslei-
viai susirašin÷davo su kitų tautybių mokiniais, ruošdavo susitikimus. Gaila, kad mokytojos anglų 
kalbos žinių nelabai reik÷jo: draugų ieškodavome tik Tarybų Sąjungoje. Į užsienį patekti buvo sun-
ku. Nebent į artimąjį: Lenkiją, Čekoslovakiją, VDR, Rumuniją... Grįžę iš ten pasakojo, jog anose 
šalyse žmon÷s gyvena geriau negu pas mus. 

Užtat labai gerai prisimenu, su kokiu jausmu pirmaisiais nepriklausomyb÷s metais lauk÷me 
pirmųjų užsieniečių - danų, kurie pažad÷jo užsukti į mūsų mokyklą, važiuodami iš Rygos į Vilnių. 
Užvažiuoti į Kriukus pasiūl÷ danų ūkininkas Jorgenas Due, kuris palaik÷ ryšius su Kriukų ūkinin-
kais N. ir St. Rudžiais. Lankydamasis Kriukuose, jis buvo nustebintas lietuvių vaišingumo. Neži-
nau, ar mes, sutikdami atvykusius danus, irgi buvome tokie svetingi, bet Jorgenas sak÷, jog iš visos 
ekskursijos po Baltijos šalis danų jaunuoliai labiausiai įsimin÷ Kriukus... Tai greičiausiai malonus 
užsieniečio komplimentas, tačiau tą jausmą, su kokia nuostaba mes žvelg÷me į laisvus, atsipalaida-
vusius, bet kultūringus danus, kaip mes jiems pavyd÷jome galimyb÷s keliauti, gyventi be nepritek-
lių, dar ir dabar primena kartu su jais pasodintas ir jau gerokai paaugęs beržas. 

 
Pirmieji svečiai iš užsienio.  Danai ir mūsų mokiniai prie mokyklos sodina berželį.  

Nuotrauka daryta  pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos metais. Autor÷ I. Gylyt÷. Iš S. Sinkevičien÷s albumo 
 
Ir visai nesvarbu, kad tam mažam beržui kažkas nulauž÷ viršūnę... Atsities÷ jis, atsitiesiame ir 

mes. 2005 m. pirmą kartą mūsų mokyklos istorijoje 4 moksleiviai ir  mokytoja buvo išvykę į kelio-
nę Vokietijon, kurią jiems padovanojo iš Kriukų kilęs baronas Von Grotusas.  

 
2005 metai. Geriausi mokyklos moksleiviai Vokietijoje. 

Iš kair÷s: R. Eitkevičiūt÷, S. Rudyt÷, M. Klimait÷, J. Rimkus, P. Kalinauskas su Hariu ir jo dukra Vanesa von Grotusais. 
Nuotraukos autor÷ – moksleivius lyd÷jusi mokytoja S. Stasevičien÷ 
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Tai visai kitoks jausmas, negu tas, kurį patyriau apsilankiusi vienoje danų mokykloje. Jie mū-

sų mokyklai padovanojo nurašytą dauginimo aparatą, kurio mes taip ir neišband÷me – toks jis buvo 
nepatogus ir atgyvenęs. Suvargę mes tada atrod÷me, pasigail÷jimo verti... 

Kas gal÷jo pagalvoti, kad nepraeis n÷ dešimtmetis, ir mes mokysim÷s šiltoje, jaukioje mokyk-
loje, aprūpintoje kompiuteriais, modernia dauginimo bei kitokia technika, naujais suolais. 

Sakiau, kad atsitiesime. Reikia tik laiko. Reikia pajusti savo vertę ir puosel÷ti šį jausmą. 
Atmintyje išlikę daug visokių renginių: privalomų ir pačių sugalvotų. Ilgiausiai ir atsakingiau-

siai ruošdavom÷s tradiciniams renginiams: Rugs÷jo 1-ajai, buvusių abiturientų susitikimui, paskuti-
niajam skambučiui ir išleistuv÷ms. Tradicin÷s krikščioniškos švent÷s Kal÷dos ir Velykos buvo  

švenčiamos šeimose, o mokykloje jas pervadinda-
vome pavasario ar margučių švent÷m. Ir ridendavom 
kiaušinius...  

Atgimimo metu labai gražiai skamb÷jo tautiška, 
folkloriška gaida (kaip ir tautin÷s mokyklos id÷ja). Ašaros 
kaup÷si akyse, kai klaus÷m÷s L. Noreikos skaitomų tekstų 
(apie tai jis prisimena vienoje savo knygoje). O jeigu pa-
sisekdavo patekti į susitikimą su Just. Marcinkevičium, tai 
atrodydavo, jog ilgam užteks ir meil÷s, ir tik÷jimo, ir vil-
ties.  

Tais metais mokykloje buvo organizuojamos liau-
diškos vakaron÷s, skamb÷jo mokytojų ir mokinių etnogra-
finio ansamblio dainos... Stov÷jom Baltijos kely prie Pa-
svalio ir jaut÷me tokį didelį bendrumą su visais ten buvu-
siais. Skait÷me eiles prie Kriukuose atstatyto nepriklau-
somyb÷s paminklo ir klaus÷m÷s drąsios R. Ozolo kalbos. 
Visa tai buvo taip reikšminga ir svarbu... 

Niekada nesijaut÷m tokie dideli, tokie svarbūs da-
bartyje ir kartu tokie maži ir nereikšmingi savo praeitimi. 
Manoji pokario karta, nemačiusi kitokio gyvenimo, kiek 
sutriko, pasijuto nejaukiai. Ir nustebo, kad jau nebereikia 
kalb÷ti Ezopo kalba, taip neblogai išmokta per ilgus darbo 

mokykloje metus. Buvo smagu ir netik÷ta, kad gali sakyti, ką galvoji, gali abejoti ir nepritarti. Ir 
kalb÷ti tiesiai šviesiai. 

 Pasiruoš÷me kurti kitokią mokyklą – tokią labai lietuvišką, tautišką... Ruoš÷m÷s kitokiai 
veiklai, kitokiam darbui, apnuoginę savo praeitį ir, kiek tai įmanoma, atsiriboję nuo jos. 

Tačiau po kiek laiko lyg ir pasiilgome tos ezopin÷s būsenos... Taigi. 
Buvome paraginti visu stotu atsigręžti į svarbiausią mokykloje žmogų – mokinį (stengiuos 

prisiminti, kada nuo jo buvau nusigręžus). Manau, teisinga ta mintis, jog svarbiausias mokykloje – 
mokinys. Tik nelabai suprantu, ar mokytojas gal÷tų nežinoti, kokia jo darbo prasm÷. Gal ir nenor÷ta 
nuvertinti mokytojo, bet dažnoje mokykloje taip atsitiko. Argi mokykla gali būti gera be gerų mo-
kytojų? Abu jie mokykloje yra vienodai svarbūs. Jeigu viena kuri pus÷ nuvertinama, gerų ugdymo 
rezultatų n÷ra ko laukti. 

Tuo metu visu stotu atsigręž÷me ir į mokinių teises, gal tik puse lūpų primindami, jog yra dar 
ir pareigos. Elg÷m÷s kaip per daug savo vaikus mylintys t÷vai... Moksleiviai išmoko savo teises, 
tapo laisvesni. Būtų labai gražu, jei ta laisv÷ nebūtų tokia egoistiška... Rodos, v÷l perlenk÷me laz-
dą... 

Min÷jau, jog pirmąjį nepriklausomyb÷s dešimtmetį mes jutome gr÷smę, kad mūsų vidurin÷ 
mokykla gali būti perorganizuota į pagrindinę, tačiau rankų nenuleidome: vidurin÷ ar pagrindin÷ – 
vis tiek tai turi būti patraukli, besikeičianti, atsinaujinanti mokykla. 

Tuo metu įgijome neblogos patirties planuodami ugdymo procesą, kurdami ugdymo planą. Iki 
nepriklausomyb÷s atkūrimo ugdymo planus sudarydavo valdžia ir mokykla tur÷jo juos vykdyti. Už-
klasin÷je veikloje didel÷s laisv÷s irgi nebuvo. 1998-1999 m. m. pirmą kartą patys sudar÷me ugdymo 
planą.  

 
 

6-ojo dešimtmečio pirmoji pus÷. Margučių 
švent÷. Nuotraukos autorius nežinomas. Iš 

S.Sinkevičien÷s albumo 
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Nepriklausomyb÷s metais į ugdymo planus buvo įtrauktas dorinis aukl÷jimas. Moksleiviai ga-
l÷jo pasirinkti arba tikybą, arba etiką. Atsirado galimyb÷ kuriam nors dalykui valandas skirti mo-
kyklos nuožiūra. Tuo metu labai populiari buvo etnin÷ kultūra, kurią puosel÷jo L. Balčiūnien÷, tod÷l 
ją įtrauk÷me į ugdymo planą kaip pasirenkamąjį dalyką. Mokytojai L. Balčiūnienei buvo suteiktas 
etnin÷s kultūros vyresniosios mokytojos vardas. Tačiau metams b÷gant tautin÷ gaida skamb÷jo vis 
silpniau ir etnin÷ kultūra buvo iškelta į užklasinę veiklą.  

Buvo d÷stomi ir kiti pasirenkamieji dalykai: psichologija, drama, dokumentų tvarkymo kom-
piuteriu pagrindai ir kiti. Papildomo ugdymo valandos buvo skiriamos moksleiviams, turintiems 
ugdymosi sunkumų arba itin gabiems. Tai, kad dalis ugdymo plano priklauso nuo mūsų pačių, įpa-
reigojo, skatino dom÷tis kitų patirtimi, ieškoti sprendimų. 

 Pajutę, jog gretimoje Žeimelio vidurin÷je mokykloje direktoriumi dirba aktyvus, savo darbe 
sparčiai diegiantis naujoves direktorius Gražvydas Kazakaitis, užmezg÷me ryšius ir su juo ir su mo-
kykla. Buvom pasikvietę jį į savo mokyklą, kalb÷jom÷s, diskutavome. Vykome į visus organizuo-
jamus seminarus, dom÷jom÷s naujov÷mis. Į plano sudarymą įtrauk÷me visą mokyklos bendruome-
nę: moksleivius, jų t÷velius, mokytojus. Švietimo skyrius, tikrindamas mokyklos darbą, pasteb÷jo, 
jog mes turime neblogos patirties šioje srityje, tod÷l pasiūl÷ pravesti visų mokyklų direktoriams se-
minarą „Amžinasis mokyklos ugdymo proceso variklis - ugdymo planas“ (2002-2003 m. m.). 

10-12 klasių mokiniams buvo sudarytos sąlygos mokytis pagal skirtingų lygių programas: pa-
grindinio, aukštesniojo, sustiprinto. Aukštesniu lygiu mokiniai gal÷jo mokytis ne daugiau kaip 5 
dalykus. Numatyta tvarka, kaip galima pakeisti lygį, jei atsirastų toks poreikis. Nuo pasirinktos pro-
gramos lygio priklaus÷ ir kokį egzaminą moksleivis gal÷s pasirinkti. Gal÷jo laikyti arba valstybinius 
egzaminus, kuriuos pamažu prad÷jo pripažinti aukštosios mokyklos, arba  mokyklinius, kurie vyko 
mokyklose. 

Stipr÷jant vyresnių klasių ugdymo profiliavimui, iškilo problemų d÷l gero, kokybiško jo or-
ganizavimo, nes moksleivių skaičius vyresn÷se klas÷se buvo nedidelis (visų metų abiturientų skai-
čiaus vidurkis - 12 mokinių). Buvome mažiausia rajono vidurin÷ mokykla. Kai valstyb÷s mastu bu-
vo nustatytas moksleivių skaičius vyresn÷se klas÷se, supratome, jog gr÷sm÷ netruks virsti tikrove. 
Buvo prad÷ta kalb÷ti, kad reikia perorganizuoti mūsų mokyklą į pagrindinę (10 kl.). Nesakau, kad 
mūsų savijauta buvo gera. Jaut÷me didelį psichologinį diskomfortą. Mokykla mok÷jo gyventi vidu-
rin÷s mokyklos ritmu: pa÷mę už rankos pirmoką, atvesdavome iki brandos atestato. Ir žinojome, jog 
tai mūsų darbo rezultatas. Tai įpareigodavo, jaut÷m÷s atsakingi, nuolat mok÷m÷s, tobul÷jome, nes 
nuo to priklaus÷, kokį žmogų užauginsime. O ir mokiniai jaukiai jausdavosi savoje kaimo mokyklo-
je. 

1996 metais buvo pra÷ję 40 metų nuo to laiko, kai baig÷ pirmoji laida. Beveik visus metus 
ruoš÷m÷s šiai šventei. Pirmą kartą mokykla mat÷ šitiek savo aukl÷tinių: juk išleista 40 laidų.  Sunku 
aprašyti tą jausmą, kai matai, kaip džiaugiasi susitikę buvę mokyklos draugai, mokytojai, kaip spin-
di visų akys. Gera buvo matyti ir savo, kaip mokytojų, darbo rezultatus. Kalb÷damas susitikime di-
rektorius A.Čeputis primin÷, jog populiariausia tarp mūsų mokyklos abiturientų yra mokytojo ir po-
licininko profesija, kad pirmą buvusių abiturientų šeimą sukūr÷ Pranut÷ Maižyt÷ ir Petras Imenavi-
čius. Mūsų žiniomis, tokių šeimų tuo metu buvo 19.  

 

1996 m. mokyklos jubiliejaus švent÷. 
Kunigas S. Venclauskas šventina 

mokyklos v÷liavą. 
Ją sukūr÷ buvusi abiturient÷  

Danut÷ Meškinyt÷. 
 Nuotraukos autor÷ – G. Viečien÷ 
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Vilties liepsnel÷s tegul dega mūsų širdyse... Švent÷s akimirka. 

Nuotraukos autor÷ – G. Viečien÷ 
 

1996 m. rudenį baig÷si ilgamet÷ A. Čepučio direktoriavimo mokykloje era. Dar keletą metų 
padirbęs rusų kalbos mokytoju, jis v÷liau tik iš tolo steb÷jo mokyklos gyvenimą, ateidamas į rengi-
nius ar užsukdamas šiaip... 

 

 
2003 metai. Jau buvęs direktorius A. Čeputis uždega žvakutes, taip prad÷damas 

dešimtokų paskutinio skambučio šventę 
 

Norisi šiek tiek plačiau papasakoti apie šį žmogų, palikusį gilų p÷dsaką mūsų mokyklos istori-
joje: juk 38 metus diena dienon gyventa mokyklos rūpesčiais ir džiaugsmais. 

Buvo jis toks, kokie esame dauguma iš mūsų: tur÷jo savo privalumų ir trūkumų. Noriu pamąs-
tyti apie jį kaip vadovą. Rodos, ir teisę tokią tur÷čiau: baigiau mokyklą jam prad÷jus direktoriauti, o 
v÷liau 22 metus dirbau jo pavaduotoja. 

Nežinau, kokia buvo jo darbo pradžia, tačiau tuo metu, kai aš prad÷jau dirbti direktoriaus pa-
vaduotoja, jis buvo jau patyręs vadovas. Mokyklai jam teko vadovauti sud÷tingais laikais: buvo 
daug nurodymų, kuriuos prival÷jai vykdyti. Mokykla juk buvo ir yra valstybin÷. Valstyb÷s politika 
jai privaloma. Svarbiausia – kaip ją vykdai. Manau, kad direktoriaus tolerancijos ir įžvalgumo d÷ka 
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pavyko išvengti kai kurių perlenkimų anais permainingais laikais. Jis nebuvo iš tų vadovų, kurie 
būtinai nori būti pirmieji. Buvo linkęs palaukti ir pasižiūr÷ti, o kas gi iš to išeis. Šiais laikais tai gal 
ir nebūtų privalumas, bet tada, man atrodo, buvo kaip tik. 

Direktorius mok÷jo neblogai sustyguoti mokytojų tarpusavio santykius. Kaip žinome, moky-
tojų bendruomen÷se nebūna taip paprasta gyventi ir dirbti: moteriški kolektyvai turi savų, specifinių 
problemų. Direktorius mok÷jo visus išklausyti, paguosti, patarti, kai ką nuleisti negirdomis... Ma-
nau, nuojauta, kaip su kuo bendrauti, jam ir pad÷jo burti žmones. Juk žinome, kad žmonių tarpusa-
vio santykiai gana sud÷tinga  darbo sritis, vadovo vaidmuo čia ne paskutinis: jis gali būti ir būr÷jas 
ir kiršintojas. A. Čeputis mok÷jo suburti mokytojų komandą ir nukreipti ją darbui su mokiniais. 
Kriukų mokykla jo vadovavimo metais buvo minima kaip turinti gerą ir darnų mokytojų kolektyvą. 
Direktorius buvo pakankamai tolerantiškas vadovas, pavaldinių darbus ir poelgius matuodavo žmo-
giškumo matais.  

Prisimenu, kad tais visuotinio ateizmo ir kitokių -izmų laikais jis sugeb÷davo palikti nišą  ki-
tokiam mąstymui, neįprastam ar nelabai pateisinamam tuo metu poelgiui ar veiklai. 

Beveik visada mūsų mokykloje buvo gana sunku prikalbinti mokytojus dirbti ateistinio būre-
lio vadovais. 1984-1985m. m. mokyklos darbą tikrino respublikos CK brigada. Kilo skandaliukas 
tiek rajone, tiek ir Lietuvos švietimo bendruomen÷je, kad Kriukų vidurin÷je mokykloje vykdomas 
netinkamas ateistinis aukl÷jimas. O skandalo pretekstas – viso labo tik „netinkamai“ išleistas sten-
das, kuriame tikrintojai įžiūr÷jo ne ateistinį aukl÷jimą, o krikščionyb÷s jubiliejaus propagavimą. 
Stendą nu÷m÷, išsivež÷ į Vilnių ir dar porą metų naudojo kaip vaizdinę priemonę mokytojų tobuli-
nimo kursuose. Na, o ateistų būreliui tuo metu vadovavo prikalbinta mokytoja, kuri po širdimi ne-
šiojo daug metų lauktą savo pirmagimį. Tas įvykis sukr÷t÷ ją. Direktorius nesureikšmino to skanda-
liuko, nepriekaištavo mokytojai, tik kartu su mumis pasijuokdavo iš tos tragikomiškos situacijos. 

Be to, ir daugiau blogybių buvo surasta tuo metu mokykloje: abiturientų klas÷s komjaunimo 
sekretor÷ buvo iš tikinčiųjų šeimos, pati lank÷ bažnyčią... Šiuo metu min÷toji abiturient÷, s÷kmingai 
baigusi mokslus, dirba mūsų mokykloje matematike... 

Sakiau, kad mūsų direktorius mok÷davo palikti nišą žmoniškumui. O „stropuolių”, kaip ir vi-
sur, atsirasdavo ir pas mus. Mums tiesiog pasisek÷, kad tais sud÷tingais komandinio vadovavimo 
laikais tur÷jome iš prigimties jautrų ir demokratišką vadovą. Jis tardavosi su žmon÷mis, išklausyda-
vo jų nuomones, ir jos darydavo įtaką jo sprendimams. 

Vadovaujant A. Čepučiui vyko ir didžiosios mokyklos statybos: pastatyti du priestatai 
(1964 m. ir 1982 m.), sporto sal÷ ir valgykla (1982 m.), du daugiabučiai mokytojams (1967 m. ir 
1983 m.), naujas bendrabutis mokiniams (1979 m.). Truputį skausmingai direktorius reagavo į ben-
drabučio, kuris pasidar÷ nebereikalingas, griovimą, į tai, kad renovuojamai mokyklai teko atsisakyti 
antrojo priestato, to saul÷tojo. Tačiau g÷r÷josi pajaun÷jusios, renovuotos mokyklos pastatu, pasikei-
tusiais  kabinetais. 

 
Pirmasis mokyklos priestatas. 

Fotografuota 2007 m., kai jis jau buvo nenaudojamas. Nuotraukos autorius V. Martinaitis 
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Mokyklos valgykla. 
Fotografuota 2007 m., autorius V. Martinaitis 

Antrasis mokyklos priestatas. 
Nuotraukos autor÷ I. Gylyt÷ 

 
Kriukiečiai, prisimindami A. Čeputį, negali neapmąstyti ir dramatiško jo gyvenimo. Gražią 

mokytojų šeimą persekiojo sunkūs išbandymai: netekęs dviejų savo vaikų ir žmonos, liko dviese su 
dukra Vilija. Deja, netik÷ta mirtis nutrauk÷ ir trisdešimtmet÷s dukros gyvenimą. Tuo metu jis liko 
labai vienišas – jau be mokyklos ir be šeimos. Nebeilgai ištv÷r÷ po paskutiniųjų gyvenimo smūgių. 
Po sunkios ligos mir÷ 2004 m. kovo 6-ąją – tą patį m÷nesį ir tą pačią dieną kaip ir jo dukra Vilija. 

Nuo 1996 m., iš direktoriaus pareigų 
iš÷jus A. Čepučiui, direktoriumi buvo pa-
skirtas Vaclovas Martinaitis. 

Manau, pradžioje jam buvo nelengva. 
Mokytojai buvo pripratę prie A. Čepučio darbo 
stiliaus. Bijojome kriz÷s, kokia tuo metu buvo 
kai kuriose rajono mokyklose, kuriose direkto-
riaus postus paliko daug metų dirbę ir autorite-
tą tur÷ję vadovai. Naujiesiems direktoriams 
nepavyko „susitvarkyti“ su palikimu, ir jie 
mokytojų buvo nepriimti. Mūsiškiui pavyko, 
nors jo darbo stilius bei principai ir buvo kito-
kie negu pirmtako. 

 

 
Mokytojai 1996 m. Rugs÷jo pirmąją. 

Pirmasis direktoriaus V. Martinaičio rugs÷jis Kriukuose 

 
V. Martinaitis  
Autoportretas 
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Naujasis direktorius išleido 5 paskutines abiturientų laidas ir tur÷jo atlaikyti visus su mokyk-

los pertvarkymu susijusius rūpesčius.  
„Mokykla mums kaip gyva, auganti, tobul÷janti, kaip vynas, niekada nesenstanti, tik įgaunanti 

brandą. Visiems priimtina, kai pradin÷ mokykla tampa pagrindine, o ši – vidurine. Gi atvirkštinis 
procesas labai skausmingai paliečia kiekvieną bendruomen÷s narį, – mąsto V. Martinaitis apie tuos 
metus. – Praeis nemažai laiko, kol įvertinsime, kur nuved÷ mokyklų tinklo pertvarka. Kai buvo įve-
damas profilinis mokymas, mūsų mokykloje buvo sumaž÷ję vaikų, o 11 ir 12 klas÷se tur÷jo mokytis 
po 15 moksleivių. Steig÷jo sprendimu mes tur÷jome tapti dešimtmete mokykla. Negelb÷jo nei geri 
egzaminų rezultatai, nei tai, kad 80 procentų abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas. Pamenu, kaip 
skaudžiai tai išgyveno senieji pedagogai, gražiausius gyvenimo metus atidavę Kriukų vidurinei, 
garsinę ją.“ 

 

  
2000 metai. Dvi mūsų mokyklos mokin÷s N. Bambonaityt÷ ir   

I . Lukšait÷ lank÷si Š. Marčiulionio krepšinio mokykloje. 
Nuotrauka iš mokyklos archyvo, autorius nežinomas 

Paskutin÷ 46-oji abiturientų laida mokyklą baig÷ 
2001 m. pavasarį. Abiturientai J. Čerkauskait÷ ir 

M. Vilimas nuima Kriukų vidurin÷s mokyklos 
lentelę. Nuotrauka V. Martinaičio 

 
Ir iš tiesų mokykla tuo metu vir÷. Daugelis supratome, kad mūsų dumpl÷s n÷ra didel÷s, o v÷-

jas – stiprus. Be to, ir kituose rajonuose ruoš÷si pertvarkyti mažiausias vidurines mokyklas. Buvo 
sutarta, kad 2000-2001 m. m. bus pereinamasis laikotarpis: nebeformuosime 11-os klas÷s. 

„Tuos metus vertinčiau dviprasmiškai, – toliau d÷sto savo mintis naujasis direktorius: – iš 
vienos pus÷s tuometiniai būsimieji abiturientai buvo labai pasimetę ir kažin ar trečdaliui būtų užtekę 
ryžto nueiti į Joniškio vidurines mokyklas tęsti mokslo. Jiems gal ir pad÷jome. Bet ar nenuskriau-
d÷me likusių? Tais metais negal÷jome galutinai perorientuoti mokyklos į pagrindin÷s mokyklos 
veiklos modelį. Subjektyvūs veiksniai l÷m÷, kad gana daug mokinių tada paliko mus ir patrauk÷ į 
miesto mokyklas. Bet dar po metų t÷veliai suprato, kad pasikeit÷ tik mokyklos statusas, o mokytojai 
liko. Kartu liko pasiaukojimas ir meil÷ darbui.“ 

Gal direktorius ir teisus, sakydamas, kad tie pereinamieji metai trukd÷ apsiprasti su naujuoju 
statusu. Paskutiniai abiturientai savo buvimu nuolat berdavo druską ant žaizdos..... Vidurin÷s mo-
kyklos virtimas pagrindine buvo didelių išbandymų metas. Prisimenu, kaip švietimo skyriaus ins-
pektor÷ mus guod÷ ir drąsino: visų vidurinių mokyklų laukia pertvarka, jos virs pagrindin÷mis arba 
gimnazijomis. Tačiau tuo metu neatrod÷, jog Švietimo ministerija būtų tur÷jusi aiškią viziją, kokia 
turi būti nepriklausomos Lietuvos švietimo sistema. Rod÷s, jog daug kas buvo palikta savieigai. D÷l 
to ir neramu buvo... Tačiau su viskuo kažkaip susitvark÷me. 
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2001 m. rugs÷jo m÷nesį ketvirtos klas÷s mokiniai dalyvavo žaidime „Išgelb÷k draugą“ ir jį laim÷jo. 

Nuotraukos autor÷ klas÷s mokytoja I. Gylyt÷ 
 
„Su vidurine mokykla nuplauk÷ ir žad÷toji mokyklos pastatų renovacija, – savo rūpesčius iš-

sako direktorius. – Tačiau tuo metu kaip tik startavo ambicingiausias švietimo projektas Nepriklau-
somoje Lietuvoje – mokyklų tobulinimo programa (MTP). Ji ap÷m÷ pastatų renovaciją, vadovų ir 
mokytojų mokymus ir mokyklos aprūpinimą mokymo priemon÷mis ir baldais. 

Mokyklos vadovai ir tuo metu popamokinę veiklą kuravusi L. Balčiūnien÷ paruoš÷ projektą 
d÷l dalyvavimo šioje programoje, ir rajone pasirinko mus. Pasisek÷ ir atranka švietimo ministerijo-
je: pagal audito duomenis patekome į pirmąjį etapą. Pirmojo etapo mokykloms buvo numatyta re-
novacija. Jos tur÷jo būti aprūpintos ir mokymo priemon÷mis. 

Mokyklos MTP komanda: St. Sinkevičien÷, L. Balčiūnien÷ ir I. Kenzgailien÷, prad÷jo važin÷-
ti į MTP mokymus tam, kad įgytas žinias perduotų kolektyvui. Po metų mokymosi, St. Sinkevičie-
nei iš÷jus į pensiją, į mokymus įsijung÷ naujoji pavaduotoja ugdymui Jovita Bertulien÷. Po dviejų 
mokymosi metų L. Balčiūnien÷ tapo konsultante ir mok÷ antrų bei trečių MTP etapų mokyklų ko-
mandas. 

Mok÷m÷s patys ir mok÷me kitus. Naujoviškai dirbti pad÷jo ir apsirūpinimas mokymo prie-
mon÷mis bei šiuolaikiškais vadov÷liais. Mokykla gavo geltonąjį autobusą. 2004-2005 m. m. mo-
kyklos nepaliko n÷ vienas moksleivis.“ 

 

 
2003-2004 m. m.  MTP programos  mokytojų komanda aktų sal÷je po konferencijos, surengtos rajono mokykloms. 
Iš kair÷s: mokyklos direktorius V. Martinaitis, S. Sinkevičien÷, L. Balčiūnien÷, MTP koordinavimo tarybos direktor÷ 

R. Šnipien÷, I. Kenzgailien÷, J. Bertulien÷ 
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Taigi tie metai – lūžio metai. 2003 m. rugs÷jo m÷nesį at÷jome į nušvitusią, atjaun÷jusią, at-

naujintą mokyklą. Atsimenu tą labai gerą jausmą: rodos, šitiek padaryta – tokia graži mokykla nie-
kada nebuvo. Ir tai kažkaip be žodžių įpareigojo mus, mokytojus. Manau, ir mokinius. 

  
2003 metai. Mokykla po renovacijos. 

Nuotraukos autorius A. Smirnovas, firma „Labochroma“ 
J.Bertulien÷. Nuotraukos autorius 

V.Martinaitis 
 
2003 m. direktoriaus pavaduotoja paskirta Jovita Bertulien÷.  
Man rodos, tuos metus prad÷jome su dideliu ūpu, nusimetę senus, šiltus rūbus (mokykloje 

pirmą kartą taip šilta!), o su jais ir nemažą skepticizmo dozę... 
Atsirado permainų poreikis: reik÷jo peržiūr÷ti iki tol naudotus metodus, įsileisti ir naujus – 

aktyviuosius. Ir dar daug ką...  
Viskas, kas daroma mokykloje, yra mokiniams ir d÷l mokinių. 
2000 m. prad÷ta rašyti „Sniego gniūžt÷s“ istorija (vadov÷ L. Balčiūnien÷). Tai jud÷jimas vai-

kams nuo 14 metų. Jame siekiama apsaugoti vaikus nuo kvaišalų vartojimo. Gniūžtukai dalyvavo 
projekte „Pad÷k sau ir kitiems“. Jų veiklos partneriai – panev÷žiečiai, Pakruojo rajono Balsių pa-
grindin÷s, „Atžalyno“ gimnazijos, Joniškio rajono Kalnelio pagrindin÷s, Skaistgirio vidurin÷s, 
„Aušros“ ir M. Slančiausko gimnazijų moksleiviai. 2006 m. į mokyklą buvo atvykę „Sniego gniūž-
t÷s“ įkūr÷jai Džekas ir Pati iš JAV. 

 

 
„Sniego gniūžt÷s“ įkūr÷jai Pati ir Džekas, tarp jų - L. Balčiūnien÷. 

Nuotraukos autorius nežinomas 
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Mokyklos laikraštis „KVM“, v÷liau „Pagranduko žinios“ (L. Balčiūnien÷) 2004 m. Lietuvos 
laikraščių konkurse buvo apdovanotas LR švietimo ministerijos pagyrimo raštu už mokyklos rezul-
tatų analizę, straipsnių problematiką, temų ir žanrų įvairovę. 

2005 m. 8b klas÷ nacionaliniame konkurse „Nerūkanti klas÷“ laim÷jo 4-tą vietą. 
Gerai įvairiuose dail÷s, technologijų olimpiadose, konkursuose, projektuose pasirodo mokyto-

jos Daivos Butkien÷s mokiniai. 2005 ir 2006 metais mokiniai dalyvavo INTERNATIONAL 
YOUTH ART EXCHANGE (Meno mainų pasikeitimo) projektuose (JAV). Paskatinti pad÷kos raš-
tais. Ne vieno rajoninio bei respublikinio konkurso prizinink÷ Milda Klimait÷ 2005 m. konkurse 
„The 12th Annual World Childrens Picture Contest“ (Japonija) laim÷jo aukso medalį. 2000 m. Jo-
niškio viešojoje bibliotekoje buvo suruošta personalin÷ moksleiv÷s Jurgitos Rimkut÷s piešinių pa-
roda. 

 
2006 m. Dizaino studijos narių „Šventin÷ staigmena“. Mokytoja D. Butkien÷ su mokiniais 

 

Dail÷s, technologijų pamokų metu įgytos žinios, geb÷jimai pl÷tojami papildomo ugdymo me-
tu. Dalyvaujama projektin÷je veikloje, akcijose, konkursuose, pleneruose, festivaliuose, vykstama į 
ekskursijas. Įvairiapus÷ kūrybin÷ raiška suteikia galimybes pažinti savo krašto, tautos, kultūrinę, 
gamtinę aplinką, išreikšti save. Dom÷tasi Kriukų mažąja architektūra, tradiciniais darbais bei sim-
boliais. Darbai demonstruoti Joniškio baltojoje sinagogoje vykusiame konkurse „Išsaugokime pra-
eitį“. 

  
2006 m. geguž÷. Kūrybiškas žvilgsnis į savo 

miestelio kultūrinį paveldą. 
 S. Mickevičiūt÷s ir M. Samaityt÷s spalvin÷s 

raiškos darbuose –  Kriukų miestelio rūpintoj÷-
lis ir varpin÷. 

Nuotraukos autor÷ D. Butkien÷ 

2006 m. rugs÷jis. Menin÷ akcija „Jaunimas ir 
kultūros paveldas“ 

Nuotrauką maketavo D. Butkien÷ 
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Treti metai iš eil÷s moksleiviai dalyvauja rajono tautodail÷s ir Šiaulių krašto tautodailininkų 

parodose, kur puosel÷jami amatai, tautos raiškos savitumas.  
 

  
 

Suolas-žuvis, eksponuojamas Šiaulių krašto tautodail÷s 
parodoje. 

Gaminio autorius – moksleivis D. Parvainis. 
Nuotrauka – D. Butkien÷s 

 

Gamtinink÷s. 
 Moksleiv÷s Justina Lingevičiūt÷, Deimant÷ Butavičiūt÷, 
Malvina Lopetait÷, Greta Narkut÷ ir mokytoja Renata 

Vaineikyt÷ su pačių pagamintais tinkleliais. 
Nuotrauka – D. Butkien÷s 

 
S÷kmingai projektuose dalyvauja chemijos, biologijos mokytojos R.Vaineikyt÷s mažieji gam-

tos myl÷tojai.  
Buvo vykdomas ilgalaikis projektas „Sidabros up÷s praeitis, dabartis, ateitis...“ Jo tikslas – at-

kreipti visuomen÷s d÷mesį į Joniškio rajone tekančios Sidabros užterštumą, į šios up÷s, ateitį. Il-
giausia up÷, tekanti Joniškio rajone ( ilgis – 45 km, o rajone – 33,2 km.), pasirinkta d÷l to, kad jos ir 
Vilkiaušio santakoje senov÷je buvo pastatyta Sidabr÷s pilis, o su ja siejama Joniškio miesto istorija. 
2003-2004 m. m. buvo dom÷tasi Sidabros up÷s geografine pad÷timi, istorine praeitimi, up÷s terš÷-
jais ir taršos pasekm÷mis gyviems organizmams. 2004-2005 m. m. buvo tiriami Sidabros up÷je gy-
venantys stambūs dugno bestuburiai ir fizin÷s vandens savyb÷s. 2005-2006 m. m., naudojant testų 
juosteles, buvo tirtos Sidabros up÷s vandens chemin÷s savybes. Šis projektas buvo pristatytas kon-
kursams „Palankios aplinkai technologijos“(įvertintas trečia vieta, pad÷kos raštu), „Aplinka ir žmo-
gus“, „Chemin÷s medžiagos aplink mus“ (įvertinti pad÷kos raštu).  

2004–2005 m. m. mokytoja su mokiniais vykd÷ projektą „Toli pralenkęs laiką“, skirtą moks-
lininkui Teodorui Grotthussui atminti.  

  
Prie ąžuolo, kurį m÷goTeodoras Grotthussas. 

Mokytojos E. Rudien÷ ir R. Vaineikyt÷ su moksleiviais. 
Nuotrauka D. Butkien÷s 

Gedučių dvaro kumetynas.  
Nuotrauka D. Butkien÷s 
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Aplank÷me ir Gedučių dvaro kumetyno pastatą, kuriame T. Grotthussas ir jo pad÷j÷jas Petras 

buvo įsirengę laboratoriją, kurioje atliko bandymus, patys gamindavosi laboratorinius prietaisus. 
2005-2006 m. m. projektinis darbas „Teodoras Grotthussas ir Kriukai“ buvo skirtas Theodoro 

Grotthusso suformuluotai pirmajai elektroliz÷s teorijai, kuriai 2005 metais sukako 200 metų nuo to 
laiko, kai ji buvo paskelbta. Jo tikslas - nustatyti nitritų ir nitratų koncentraciją kriukiečių šuliniuo-
se, įvertinti, ar tiriamas vanduo tinkamas žmon÷ms vartoti, paaiškinti, kaip  sumažinti šulinių taršą. 
Rūp÷jo užteršto vandens poveikis žmogaus sveikatai. Šis projektinis darbas buvo pristatytas „Euro-
pos sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape“ bei konkurse „Aplinka ir žmo-
gus“ ir apdovanotas pad÷kos raštais. 

 
R. Eitkevičiūt÷ ir S. Impolyt÷ supažindina su projektu.   Nuotrauka R.Vaineikyt÷s 

 

 
2005 metai. Po s÷kmingo dalyvavimo gamtosaugos projekte... Mokytoja R. Vaineikyt÷, mokin÷s V. Lopetait÷ bei 

J. Lingevičiūt÷ su prezidentu V. Adamkumi prezidentūros kieme 
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Nuo 1994 m. dalyvaujame respublikin÷se turiadose po Lietuvą (V. Martinaitis, L. Balčiūnie-

n÷, J. Bertulien÷). 
2006 m. mokykloje įamžintas buvusio mokyklos mokinio Igno Skrupskelio, prieškario Lietu-

vos žurnalisto, nužudyto Sibiro lageriuose, atminimas. Prie mokyklos pastatytas koplytstulpis, 
įrengta žaidimo aikštel÷. Projektą įgyvendino Kriukų pagrindin÷ mokykla, finansavo I. Skrupskelio 
vaikai, JAV akademinio sluoksnio atstovai. Jie dalyvavo ir atidarymo švent÷je. 

 

 
2006 metai. Kriukų jubiliejinio 420-ojo gimtadienio švent÷je prie mokyklos buvo atidengtas stogastulpis Igno 

Skrupskelio atminimui. Nuotraukoje – visa Skrupskelių gimin÷. 
4-as iš kair÷s –I. Skrupskelio sūnus Kęstutis, 6-oji ir 10-oji- dukros Enata ir Viktorija 

 

 
Taip atrodo mokyklos fasadas po min÷to projekto įgyvendinimo. 

Nuotraukos autorius V. Martinaitis 
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.  
I. Skrupskelio vaikų l÷šomis įrengtoje naujoje žaidimų aikštel÷je vyko švent÷s renginiai. 

Nuotraukos autorius V. Martinaitis 
 

  
2004-2005 m. Akimirkos iš Motinos dienos švent÷s mokykloje ir rajone.  

Renginio organizator÷ – Fausta Užkuraitien÷. Nuotraukų autor÷ – D. Butkien÷ 
 
 Visko, žinoma, neišvardinsi. Be didesnių projektų, renginių yra ir kasdienis darbas, meil÷, 

rūpestis savo mokiniais. Tai ne mažiau svarbu. 
 

 
2006 metai. Mokytojų kolektyvas. Atnaujintoje ir šiltoje mokykloje jaučiam÷s daug geriau. 

Nuotraukos autorius A.Smirnovas, firma „Labochroma“ 
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Po 1940 metų Kriukų mokykla patyr÷ daug permainų, lūžių, pedagoginių eksperimentų. 1940-

aisiais keit÷si mokymo turinys, programos. Sud÷tingi buvo karo ir pokario metai: čia „už÷jo rusai“, 
čia vokiečiai, čia v÷l rusai. Pastarieji ir liko.  

Pirmaisiais karo metais besitraukdami raudonarmiečiai prie Kriukų miestelio sušaud÷ kelis 
Joniškio bažnyčios tarnus. Pokario rezistencija: visai šalia mokyklos esančiame name buvo kalina-
mi ir kankinami, o už kelių šimtų metrų nuo jos sušaudyti kovotojai už Lietuvos nepriklausomybę. 
Aukų buvo ir kitoje barikadų pus÷je. Tremties metai. Apie mūsų mokyklos mokytojų tremtį duo-
menų neturime, bet dar gyvi prisiminimai, kaip iš klas÷s išsivesdavo tremiamų šeimų vaikus... 

Tačiau net ir tais dramatiškais metais Kriukuose veik÷ šešiamet÷ pradin÷ mokykla v÷liau pro-
gimnazija, buvo mokomi vaikai. Dirbo mokytojai. Mokytojams tai buvo psichologinio diskomforto 
metai. ... Galime numanyti, kaip sunku jiems buvo mokyti ne tik skaityti, rašyti, bet ir gerumo, mei-
l÷s artimam... Kažin ar jie gal÷jo paaiškinti, kad ne visada mažas žmogus gali pasirinkti, kad kartais 
už jį nusprendžia pasaulio galingieji?.. (Turiu galvoje Molotovo-Ribentropo paktą, jo sl÷pimą.)  

Po Stalino mirties at÷jo atšilimo metai, dar÷si lengviau kv÷puoti. Tačiau kaip ir anksčiau bu-
vome atskirti nuo viso pasaulio ir gyvenome uždaroje planin÷je valstyb÷je. Tuo metu mokykla iš 
septynmet÷s tapo vidurine, atlaik÷ ne vieną eksperimentą, išgyveno procentomanijos, savotiškos 
stagnacijos laikus.  

V÷liau – pakilūs, putojantys entuziazmu atgimimo metai, gražūs, nepakartojami renginiai... 
Atkūrus Nepriklausomybę – pasikeitę programos, nauji vadov÷liai, projektų kūrimas, dalyvavimas 
juose ir t. t. Vidurin÷ mokykla pertvarkyta į pagrindinę. 

Dabar Kriukų pagrindin÷ mokykla graži, atnaujinta. Mokytojai pirmieji rajone dalyvavo Mo-
kyklų tobulinimo programos projekte, įsisavino ir naudoja aktyviuosius mokymo metodus, spren-
džia iškilusias problemas. Jų yra. Ir nemažai tų problemų, nes... istorija tęsiasi. Niekas nežino, kokia 
ji bus po 50-ies ar 100 metų. Be to, yra ir baltų d÷mių joje: kai ko neradau, kai ką gal pamiršau, kai 
ko nesp÷jau...  

 
Atkuriant pokario meto mokyklos (pradin÷s, progimnazijos, septynmet÷s ir nepilnos vi-

durin÷s iki 1956 m.) istoriją, naudotasi ir šių žmonių prisiminimais: 
 
1.Albina Augustauskien÷, 2-os laidos abiturient÷, gim. 1936 m., vietin÷, Kriukų mokyklą lan-

k÷ 1944-1957 m.  
2.Donata Janužyt÷, gim. 1936-01-01, 1-os laidos abiturient÷, mokyklą lank÷ 1947-1956 m. 
3.Stanislovas Liučvaitis, gim. 1934 m., mokykloje mok÷si 1944 m. ir 1947–1950 m. 
4.Pranciškus Aperavičius, gim. 1932 m., vietinis, mok÷si 1939-1944 m.  
5.Valerija Tamulionyt÷-Aperavičien÷, gim. 1928 m., Kriukų mokyklos mokytoja nuo1950 m. 
6.Ona Vilimait÷, gim. 1927 m., Kriukų mokyklos mokytoja nuo 1954 m. 
7.Eugenija Paliulyt÷-Ratkien÷, gim. 1918 m., mokytojos E. Bučien÷s sesuo, Kriukuose nuo 

1948 m. 
8.Alfonsas Ratkus, gim. 1928 m., vietinis, Kriukų bažnyčios vargonininkas. 
9.Elena Klimaitien÷, gim. 1930 m. Kriukuose, mok÷si pradin÷je mokykloje 1937-1942 m. 
10.Jonas Vig÷lis, gim. 1927 m., vietinis, mok÷si mokykloje 1935–1940 m. 
11.Stas÷ Sūryt÷-Vig÷lien÷, gim. 1935 m., vietin÷, mok÷si 1944–1949 m. 
 
Mokyklos istorija iki ir po 1956 m. atkurta remiantis kai kuriais „Kriukų vid. mokyklos is-

torijos 1864-1977 m.“ faktais, medžiaga, 1964 m. rinkta mokinių ir mokytojų. Naudota mokyklos 
archyvo medžiaga bei autentiški autor÷s prisiminimai, patirtis. 
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Antanas Čeputis paraš÷ mokyklos istoriją tokią, kokią žinojo. Apie tuos me-
tus, kada jis dirbo mokykloje, raš÷ tai, kas jam atrod÷ svarbiau. Deja, tada, kai tie-

sos ieškojom archyvuose, jo jau nebebuvo... Liko tik rankraštis. 
 



 

 66 



 

 67 

 

 



 

 68 

 
 



 

 69 

 
Mokyklos herbas�

 
 

Mokyklos v÷liava 

 
 
 

Mokyklos himnas 
 

Muziką sukūr÷ Fausta Užkuraitien÷ 
Žodžius pritaik÷ Janina Ragulien÷ 

 
Mus rugs÷jis kviečia mokyklon 
Susirinkti į mielas klases. 
Ir koridoriuj juoktis ir krykštaut, 
Valsui kviesti draugus ir drauges. 
 
Mokykla, mums esi Karalien÷, 
O mes esame princai maži. 
Pripažinti privalom kiekvienas, 
Kad myl÷sim tave amžinai. 
 
Didenybe, kviečiu jus pašokti 
Ir pakrykštauti juoku vaikų... 
B÷gs be rūpesčių metai ilgoki, 
Neprimins mums vaikyst÷s klaidų. 
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KRIUKŲ VIDURINöS MOKYKLOS ABITURIENTŲ LAIDOS 
Pavard÷s surašytos pagal nuotraukas (iš kair÷s) ir pabrauktos tų, kurie, mūsų žiniomis, jau paliko mus... 

 
 

 
 

1956 m. I laida  
 
1. Janužyt÷ Liucija-Donata 
2. Avižienyt÷ Ona  
3. Venclovait÷ Juzefa  
4. Rudyt÷ Palmyra-Veronika  
5. Zinkevičiūt÷ Janina 

6. Zederštremait÷ Gen÷-Ona 
7. Aulasevičiūt÷ Ona-Danut÷ 
8. Pauža Jonas  
9. Barkauskas Bronius 
10. Zuokas Zenonas-Algimantas  

11. Bagdonas Jonas  
12. Bajelis Algimantas  
13. Koškinas Jonas-Karolis 
14. Žvirgždas Algimantas  
15. Skarulis Regimantas 

Klas÷s vadovas Steponas Grybauskas 
 

 

 
 

1957 m. II laida 
  

1. Brigmanyt÷ Albina  
2. Skarulyt÷ Elena-Nijol÷  
3. Dūdoriūt÷ Vija-Dzidra  
4. Baltait÷ Irena  
5. Kupčiūnait÷ Janina  

6. Zuokait÷ Aldona-Marija  
7. Jatulis Julius 
8. Tiknius Zenonas  
9. Ramančionyt÷ Violeta  
10. Jonaityt÷ Elvyra-Genovait÷  

11. Navickait÷ Ona-Aleksandra  
12. Aulasevičiūt÷ Valerija-Gražina  
13. Kupčikait÷ Aldona  
14. Umbrasas Antanas-Gediminas 
15. Avižienis Vladislovas  

Klas÷s vadov÷ Kaz÷ Simonaityt÷ 
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1958 m. III laida 
 

1. Šabanait÷ Birut÷-Grasilda  
2. Maižiūt÷ Pran÷  
3. Kalinauskas Albinas  
4. Imenavičius Jonas-Vytautas  
5. Bajelis Eimutis-Jonas  
6. Puntežis Rinvaldas-Leonas  
7. Koškinas Vernoldas-Teodoras  

 
Klas÷s vadov÷ Danut÷ Šimkuvien÷ 

 

 
 

 
 

1959 m. IV laida 
 

1. Gabalait÷ Teodora-Irena  
2. Rudyt÷ Birut÷  
3. Misevičiūt÷ Daliut÷  

4. Kupčikait÷ Regina  
5. Sūris Jonas  
6. Bartašius Stanislovas  

7. Ragulis Anicetas  
8. Kučinskas Stasys  
9. Baikštis Raimundas  

Klas÷s vadov÷ Stas÷ Gontien÷ 
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1960 m.V laida 
 
1. Misevičiūt÷ Marijona  
2. Ladukait÷ Aldona  
3. Jatulyt÷ Alvyra  
4. Jankūnait÷ Stas÷  
5. Baikštyt÷ Aldona  
6. Žiurlyt÷ Liuc÷-Stas÷  
7. Lukšait÷ Regina-Gen÷  

8. Jasvilyt÷ Stanislava  
9. Rudis Algimantas  
10. Šabanas Kęstutis  
11. Ramonait÷ Danut÷  
12. Barkauskait÷ Lion÷  
13. Balčiūnait÷ Zita  
14. Bartkevičius Petras  

15. Šniuolis Stanislovas  
16. Žukauskas Stanislavas  
17. Kupčikas Jonas  
18. Kazakaitis Vytautas  
19. Grinius Žibartas  
20. Ramanauskas Zigmantas  
21. Serva Vincas 

Klas÷s vadov÷ Eugenija Lukoševičiūt÷ 
 
 

 

 
 

1961 m. VI laida  
 

1. Polekait÷ Janina  
2. Vitkevičiūt÷ Laimut÷   
3. Nemanyt÷ Ona-Nijol÷  
4. Bernotait÷ Juozapota  
5. Žebrauskait÷ Danut÷   

6. Baltait÷ Genovait÷  
7. Rimkevičiūt÷ Stanislava  
8. Jokubaityt÷ Eugenija 
9. Barškutis Ramūnas 
10. Bačianskas Donatas  

11. Ladukas Juozas  
12. Urbšaitis Vincas-Vytautas  
13. Rudis Jonas  

Klas÷s vadov÷ Danut÷ Šimkuvien÷ 
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1962 m. VII laida  
 

1. Rimkevičiūt÷ Angel÷  
2. Partikait÷ Deimanta  
3. Miškinyt÷ Malianija   

4. Zukas Stasys  
5. Partikas Ričardas  
6. Vaitekūnas Algis  

7. Zamkauskas Jonas  
8. Karžinauskas Algirdas-Edvardas  

Klas÷s vadov÷ Nijol÷ Aulasevičien÷ 
 
 

 

 
 

1963 m. VIII laida 
 

1. Bartašiūt÷ Danguol÷  
2. Valtaryt÷ Antanina  
3. Tikniūt÷ Stas÷  
4. Šlepikait÷ Irena  

5. Šniuolyt÷ Zita  
6. Kučinskait÷ Jadz÷  
7. Rudys Vytautas  
8. Klimaityt÷ Vanda  

9. Vaitekūnas Stasys   
10. Skarulyt÷ Reda  
11. Žukauskas Algis  
12. Vadakojyt÷ Irena  

Klas÷s vadov÷ Stefanija Adomaitien÷ 
 

 1963 m. I kaimo jaunimo laida  
 

1. Bartkevičius Vaclovas  
2. Dantait÷ Liucija  
3. Gylys Juozas  

4. Kurlys Vytautas  
5. Masiliūnait÷ Irena  
6. Parfionovas Jonas  

7. Piragis Vladas  
8. Prielaidait÷ Danguol÷  
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1964 m. IX laida. 
 

1. Maižyt÷ Liucija  
2. Šimkevičiūt÷ Rima  
3. Adomaityt÷ Danguol÷  
4. Jagryt÷ Janina  

5. Sinkevičius Mykolas  
6. Liučvaityt÷ Roma  
7. Bajoriūnait÷ Elena   
8. Vaitekūnait÷ Danguol÷  

9. Girdžiūnait÷ Irena  
10. Jatulis Vytautas  

Klas÷s vadov÷ Konstancija Abliauliūnait÷ 
 

1964 m. kaimo jaunimo laida 
 

1. Tikniūt÷ Vida  
2. Balčiūnait÷ Vida  

3. Bruzgulis Pranciškus  
4. Kazulyt÷ Ausma  

5. Griniūt÷ Sigut÷-Liuc÷  

 
 

 
 

1965 m. X laida  
 

1. Balčiūnait÷ Liucija  
2. Balčiūnait÷ Aldona  
3. Gusarovait÷ Anfisa  
4. Rimkevičiūt÷ Vida  

5. Kupčiūnait÷ Rož÷  
6. Bertulyt÷ Aldona  
7. Poliakas Jonas  
8. Girdžiūnas Kazimieras-Vytautas 

9. Tikniūt÷ Anelija  
10. Nemanis Sigitas   
11. Kaziliūnas Zenonas  
12. Juodyt÷ Irena (nuotraukoje n÷ra)

Klas÷s vadov÷ Margarita Šapalait÷ 
 

1965 m. kaimo jaunimo laida 
1. Ratkus Julius  
2. Venislovait÷ Pranciška  

3. Milašiūnas Rimantas  
4. Dzimidien÷ Aldona  
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1966 m. XI laida  
 

1. Kaziliūnait÷ Felicija  
2. Kancevičiūt÷ Viktorija  
3. Klimavičiūt÷ Stanislava  
4. Lataityt÷ Eugenija  
5. Balčiūnait÷ Danut÷  
6. Maldutyt÷ Birut÷-Emilija  

7. Mačiulyt÷ Aldona  
8. Šampinskait÷ Zofija  
9. Miknevičiūt÷ Dan÷  
10. Čelkyt÷ Laimut÷  
11. Valiukait÷ Liucija  
12. Bartkevičiūt÷ Stas÷  

13. Imenavičius Petras  
14. Rudis Klemas  
15. Misevičiūt÷ Janina  
16. Karžinauskait÷ Liucija  
17. Bajariūnas Jonas   
18. Kaziliūnas Reimontas  

Klas÷s vadov÷ Regina Čeputien÷ 
 
 

 
 

1967 m. XII laida  
 

1. Ramanauskait÷ Janina  
2. Kilčiauskait÷ Nijol÷  
3. Valiukait÷ Angel÷   
4. Vitkait÷ Donata  
5. Vaitiekūnait÷ Regina  
6. Lalutyt÷ Aldona  

7. Petrolaityt÷ Irena  
8. Gurskyt÷ Regina   
9. Trejyt÷ Velta   
10. Čelkyt÷ Gražina  
11. Baršk÷tyt÷ Pran÷  
12. Liučvaitis Gediminas  

13. Adomaitis Sigitas  
14. Sekmokas Liudvikas  
15. Rudis Algimantas  
16. Urbonait÷ Zita  
17. Ramonait÷ Ona 

Klas÷s vadov÷ Angel÷ Jakutien÷ 
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1968 m. XIII laida 
  

1. Kutra Aleksas  
2. Jonaityt÷ Vida  
3. Butkait÷ Janina  
4. Kučinskait÷ Janina  

5. Stasiūnas Algirdas  
6. Ladukas Vytautas  
7. Gudinas Algirdas  
8. Augustauskas Jonas 

9. Katinas Jonas-Sigitas 
10. Bartkevičius Pranas 
11. Cholomskis Sigitas 
12. Užkuraitis Raimondas 

Klas÷s vadov÷ Danut÷ Šimkuvien÷ 
 

 

 
 

1969 m. XIV laida 
  

1. Sinkevičiūt÷ Ona  
2. Venislovait÷ Valerija   
3. Ignotait÷ Vida   
4. Rudyt÷ Valerija  

5. Klimavičiūt÷ Janina  
6. Klimaitis Mykolas   
7. Leitmanas Algis  
8. Petrušonis Stasys  

9. Šimoliūnas Aleksandras  
10. Baikštys Zenonas  
11. Zukas Algirdas  
12. Burmistrovas Viktoras  

Klas÷s vadov÷ Valerija Aperavičien÷ 
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1970 m. XV laida 
 
1. Krigeryt÷  Lionija  
2. Dunauskait÷ Danut÷  
3. Kilčiauskait÷ Viktorija  
4. Leitmanait÷ Vitalija  
5. Aleksandravičiūt÷ Zita  

6. Greinyt÷ Regina  
7. Leitmanas Reimondas  
8. Bernotas Aleksas  
9. Kanišauskas Vytautas  
10. Bagdonavičiūt÷ Liucija  

11. Valantinait÷ Danut÷  
12. Stasiūnait÷ Ramut÷  
13. Bučas Saulius  
14. Stasiūnas Petras  
15. Strelčiūnas Stasys 

Klas÷s vadov÷ Regina Čeputien÷ 
 
 
 

 
 

XVI laida 1971 m. 
 
1. Ramonait÷ Danut÷  
2. Domeikait÷ Danut÷  
3. Petrolaityt÷ Vida  

4. Augustauskas Rimas  
5. Kancevičius Algirdas  
6. Polekas Kazys  

7. Kalinauskas Alvydas  
8. Tisevičius Audronius  
9. Kaziliūnas Julius 

Klas÷s vadov÷ Danut÷ Balyt÷-Sekmokien÷ 
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1972 m. XVII laida 
  

1. Stripeikyt÷ Violeta  
2. Valiukait÷ Emilija  
3. Urbonait÷ Nijol÷  
4. Kalinauskait÷ Jūrat÷  
5. Ramonait÷ Aldona  

6. Jurgelyt÷ Laimut÷  
7. Miškinyt÷ Gražina  
8. Kanišauskait÷ Birut÷  
9. Dičkalnis Vidmantas  
10. Masiliūnas Alfonsas  

11. Šližys Rimgaudas  
12. Gaigalait÷ Aldona  
13. Pašiškevičiūt÷ Janina 

Klas÷s vadov÷ Ausma Kupčiūnait÷ 
 
 
 

 
 

1973 m. XVIII laida  
 

1. Sinkevičiūt÷ Aldona  
2. Kalytyt÷ Vida   
3. Vadakojyt÷ Zita  
4. Radvilait÷ Irut÷  
5. Šimkevičiūt÷ Valerija  
6. Anilionyt÷ Janina  

7. Balčiūnait÷ Dalia  
8. Kublickait÷ Danut÷  
9. Dičkalnyt÷ Zita  
10. Augustauskait÷ Stas÷  
11. Miknevičius Romualdas  
12. Vilmanas Vidmantas  

13. Vilmanas Stanislovas  
14. Savickas Bronislavas  
15. Mačiulis Vytautas  
16. Šlepikas Stasys   
17. Petrulaitis Algirdas  

Klas÷s vadov÷ Nijol÷ Aulasevičien÷ 
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1974 m. XIX laida 
 
1. Durstinas Bronius  
2. Janužyt÷ Irena  
3. Kesteryt÷ Nadiežda  
4. Dunauskas Steponas  
5. Kaziliūnait÷ Regina  
6. Kalytis Jonas  
7. Kupčiūnait÷ Genovait÷  

8. Kulvelyt÷ Laimut÷  
9. Leitmanait÷ Zita  
10. Leitmanait÷ Vida  
11. Lienkokas Zinaida  
12. Šimuliūnait÷ Birut÷  
13. Gaigalait÷ Stanislava  
14. Kiršanskas Stanislovas  

15. Balčiūnas Mindaugas  
16. Ratkus Edmondas  
17. Ramanovskij Stanislov  
18. Baikštys Raimondas  
19. Bernotas Virginijus  
20. Žukas Pranas  
21. Radvilait÷ Ligija

Klas÷s vadovas Stasys Vaivada 
1974 m. vakarin÷ mokykla 

 
1. Aperavičius Pranciškus  
2. Ramanauskien÷ Maryt÷  

3. Rudys Julius  
4. Sakalyt÷ Stas÷  

 

 
 

1975 m. XX laida 
  

1. Gaigalait÷ Aldona  
2. Urbelyt÷ Gen÷  
3. Kartanait÷ Ramut÷  
4. Aleksandravičiūt÷ Dal÷  
5. Jurgelyt÷ Nijol÷  

6. Renusait÷ Irena  
7. Balčiūnait÷ Irena  
8. Bagdonait÷ Aldona  
9. Viršila Dainius  
10. Šimkut÷ Sniegina  

11. Bagdonavičiūt÷ Ona  
12. Čepinskait÷ Irena  
13. Girdžiūnait÷ Elvyra  

Klas÷s vadov÷ Regina Čeputien÷ 
1975 m. neakivaizdin÷ mokykla 

1. Apirubyt÷ Gen÷  
2. Čerauskien÷ Judita  

3. Musejukien÷ Danguol÷  
4. Rudis Stasys  
5. Sekmokas Pranas  

6. Vaitekūnas Bronius  
7. Zablackis  Vladas  
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1976 m. XXI laida 
 

 
1. Liaudanskait÷ Liongina  
2. Sekmokait÷ Janina  
3. Rudis Algis  
4. Klimaityt÷ Irena  
5. Poliakas Stanislovas  

6. Petrulaityt÷ Veronika  
7. Aleknavičius Kęstutis  
8. Baikait÷ Birut÷  
9. Kancevičius Kazimieras  
10. Kalytis Regimantas  

11. Vilmanait÷ Ona 
12. Blavasčiūnas Vytautas  
13. Valančiūt÷ Danut÷   
14. Kalninis Jonas  

Klas÷s vadov÷ Valerija Aperavičien÷ 
 

 
 

1977 m. XXII laida  
 

1. Miškinyt÷ Birut÷  
2. Valiauga Romas  
3. Tunaityt÷ Feliksina  
4. Šimkevičiūt÷ Danguol÷  
5. Kaziliūnas Vladas  
6. Urbelyt÷ Ona  
7. Kalninyt÷ Irena  

8. Gasiūnas Jonas  
9. Balčiūnait÷ Gintar÷  
10. Kriščiūnait÷ Regina  
11. Urmonas Kęstutis  
12. Kurlyt÷ Danut÷  
13. Rimkut÷ Birut÷   
14. Tamošiūnait÷ Vita  

15. Lielkuokas Jonas  
16. Viršilait÷ Ligita  
17. Stripeikis Algis  
18. Baikait÷ Vida  
19. Dauparas Saulius  
20. Dičkalnyt÷ Valerija  
21. Vilkait÷ Regina   

Klas÷s vadov÷ Elena Rudien÷ 
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1978 m. XXIII laida  
 

1. Poliakait÷ Danut÷ 
2. Miravičiūt÷ Roma 
3. Matijošiūt÷ Irena 
4. Nainyt÷ Danut÷ 
5. Aleknavičiūt÷ Vida 

6. Zablackyt÷ Nijol÷ 
7. Kurulyt÷ Lina 
8. Šimkevičiūt÷ Ona 
9. Umbrasait÷ Danut÷ 
10. Šimkut÷ Jovita 

11. Briedis Sigitas 
12. Daunoras Kazimieras 
13. Kiršanskas Jonas 

Klas÷s vadov÷ Liudmila Žuravliova-Balčiūnien÷ 
 

 

 
 

1979 m. XXIV laida 
 

1. Kazulis Ausma  
2. Anilionyt÷ Irena  
3. Vaineikyt÷ Danut÷  
4. Vilimait÷ Lolita  

5. Šimkevičiūt÷ Audra  
6. Jonaitis Dalius  
7. Sinkevičius Pranas  
8. Cholomskis Regimantas  

9. Jurgelis Jaunius  
10. Savickas Jonas  

Klas÷s vadovas Rimantas Jasilionis 
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1980 m. XXV laida  
 

1. Jatulis Eimutis  
2. Gudmanas Ričardas  
3. Kiršanskas Vytautas  
4. Balčiūnas Rimantas  
5. Gasiūnas Stanislovas  
6. Gliaudelis Mindaugas  
7. Kancevičius Juozas  
8. Čelkis Algirdas  

9. Ramonait÷ Irena  
10. Gurskyt÷ Daina  
11. Gasiūnait÷ Jadvyga  
12. Ramonait÷ Ligita  
13. Briedyt÷ Virginija  
14. Mačiulyt÷ Irut÷  
15. Gudmanait÷ Daina  
16. Blavasčiūnait÷ Regina  

17. Rimkut÷ Danut÷  
18. Aleknavičiūt÷ Ramut÷  
19. Tunaityt÷ Regina  
20. Briedyt÷ Violeta  
21. Leitmonait÷ Izolda  
22. Dunauskait÷ Valerija  
23. Tamošiūnas Kęstutis  
24. Vilmanait÷ Rasa  

Klas÷s aukl÷toja Danut÷ Sekmokien÷ 
 

 
 

1981 m. XXVI laida 
 

1. Karalius Kazimieras  
2. Kublickait÷ Dalia  
3. Vaitekūnas Algis  
4. Vilimait÷ Eugenija  
5. Riaukait÷ Zita  
6. Augustauskas Algis  

7. Leitmanait÷ Danguol÷  
8. Juškevičius Saulius  
9. Rudyt÷ Regina  
10. Petrutyt÷ Dalia  
11. Janužyt÷ Oksana 
12.  Irgardait÷ Dal÷  

13. Buivyt÷ Audron÷  
14. Indriulyt÷ Vitalija  
15. Tamošiūnait÷ Zita  
16. Zubauskait÷ Rima  
17. Riaukait÷ Ona  
18. Lukošiūt÷ Rima  

Klas÷s vadov÷ Danut÷ Šimkuvien÷ 
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1982m. XXVII laida  
 

1. Vilmanait÷ Snieg÷    
2. Juozapaityt÷ Gražina  
3. Vilmanait÷ Jurgita  
4. Miravičiūt÷ Lolita  
5. Briedyt÷ Daiva   
6. Čeputyt÷ Vilija   

7. Leitmonait÷ Violeta  
8. Mačiulyt÷ Ilona  
9. Jančiauskait÷ Audron÷  
10. Savickait÷ Rita  
11. Meškinyt÷ Danut÷  
12. Gačiauskait÷ Zita  

13. Anilionis Albertas  
14. Aperavičiūt÷ Daiva  
15. Poliakait÷ Dalia  
16. Anilionis Ričardas  

Klas÷s vadov÷ Janina Ragulien÷ 
 
 
 

 
 

1983 m. XXVIII laida  
 

1. Mačiulis Vilius  
2. Jatulis Remigijus  
3. Gaigalas Romas  
4. Kurlys Gediminas   
5. Sirunavičius Ridmantas  
6. Stašelyt÷ Silva  

7. Masiliūnait÷ Vida  
8. Sasnauskait÷ Audron÷  
9. Baltramaityt÷ Lina  
10. Gailiūt÷ Ilona  
11. Balčiūnait÷ Jūrat÷  
12. Meškait÷ Vijol÷  

13. Musejukait÷ Alina  
14. Gasickait÷ Violeta  
15. Bosait÷ Asta  
16. Venislovait÷ Salom÷ja  
17. Rimkut÷ Dalia   

Klas÷s vadov÷ Regina Čeputien÷ 
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1984 m. XXIX laida 
 

1. Galinauskait÷ Vitalija   
2. Augustauskait÷ Audron÷   
3. Rudyt÷ Gražina  
4. Augustauskait÷ Ida  

5. Zubauskait÷ Daiva  
6. Rupeika Rimantas  
7. Janužis Egidijus  
8. Jatulis Gintautas  

9. Ramonas Julius  
10. Valiukas Virgilijus 

Klas÷s vadov÷ Valerija Aperavičien÷ 
 

 
 

1985 m. XXX laida  
 

1. Šl÷ktait÷ Rosita  
2. Vaitkut÷ Diana  
3. Užkuraityt÷ Ol÷  

4. Gylyt÷ Ilona  
5. Žilinskait÷ Regina  
6. Vilmanait÷ Daiva  

7. Tikniūt÷ Loreta  
8. Vaineikyt÷ Aušra   

Klas÷s vadov÷ Elena Rudien÷ 
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1986 m. XXXI laida 
 

1. Lukošiūt÷ Violeta   
2. Pakeltis Arūnas  
3. Ramonas Arūnas  

4. Rimkut÷ Silva  
5. Mažeikait÷ Jolanta  
6. Galkut÷ Irena  

7. Bertulis Gražvydas  
8. Gilyt÷ Gitana  

Klas÷s vadov÷ Elena Buivien÷ 
 

 

 
 

1987 m. XXXII laida  
 

1. Gaigalait÷ Regina   
2. Bagdonas Arūnas  
3. Raponavičiūt÷ Roma  
4. Jatulis Virginijus  
5. Levanas Romas  
6. Kalninyt÷ Vita  

7. Jankevičius Vaidas  
8. Mažeika Arūnas  
9. Vilimas Sigitas  
10. Juozaityt÷ Jovita  
11. Martinaityt÷ Dalia   
12. Lingevičius Remigijus  

13. Balčiūnait÷ Rita  
14. Gailius Vitalijus  
15. Čerkauskait÷ Aušra  
16. Gecevičius Darijus   

Klas÷s vadov÷ Gražina Kaikarien÷ 
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1988 m. XXXIII laida 
 

1. Luopait÷ Reda  
2. Luopait÷ Rasa  
3. Palionyt÷ Lina  
4. Rudyt÷ Inga  
5. Poliakas Gintautas  

6. Servait÷ Renata  
7. Žalpyt÷ Loreta  
8. Dūda Arūnas   
9. Vaitiekaityt÷ Violeta  
10. Pontežis Raigirdas  

11. Milenčiūt÷ Danguol÷  
12. Martinaityt÷ Daiva  
13. Matilionyt÷ Sandra  

Klas÷s vadov÷ Danut÷ Sekmokien÷ 
 

 
 

1989 m. XXXIV laida  
 

1. Stasiulis Artūras  
2. Zelvartait÷ Leta  
3. Legačinskas Tomas  
4. Sinkevičius  Aidas  
5. Šapalait÷ Inga  

6. Legačinskait÷ Diana  
7. Kvašyt÷ Egl÷  
8. Bertulis Saulius  
9. Musejukas Mindaugas  
10. Pocevičiūt÷ Daiva  

11. Jasaityt÷ Asta  
12. Aleknavičiūt÷ Jurgita  
13. Bertulyt÷ Lina  
14. Sipavičiūt÷ Daina 

Klas÷s vadov÷ Elena Rudien÷ 
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1990m. XXXV laida  
 

1. Dūdait÷ Gitana 
2. Lapinskait÷ Gitana 
3. Miravičiūt÷ Edita 

4. Kelpšait÷ Renata 
5. Pociūt÷ Loreta 
6. Sekmokait÷ Pranut÷ 

7. Dūda Juozas 
8. Kaulinis Andrius 

Klas÷s vadov÷ Janina Ragulien÷ 
 

 

 
 

1991 m. XXXVI laida 
  
 

1. Vilimait÷ Erika 
2. Lingevičiūt÷ Renata 

3. Ramonas Romas 
4. Čelkyt÷ Rasa  

5. Rakauskait÷ Diana  

Klas÷s vadovas Vydas Narvidas 
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1992 m. XXXVII laida 
 
 

1. Luopait÷ Vida  
2. Servait÷ Ineta  
3. Plekavičiūt÷ Erika  
4. Gecevičiūt÷ Neringa  

5. Kupryt÷ Diana  
6. Gilyt÷ Diana  
7. Kaulinyt÷ Vita  
8. Buivydait÷ Irma  

9. Bačianskas Egidijus  
10. Vaitiekūnait÷ Renata  
11. Šlekonis Ramūnas  
12. Nainys Rimantas  

Klas÷s vadov÷ Stefa Grigaliūnien÷ 
 
 

 

 
 

1993 m. XXXVIII laida 
 
1. Balčiūnait÷ Jovita  2. Eitkevičiūt÷ Aida  

Klas÷s vadov÷ Irena Gecevičien÷ 
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1994 m. XXXIX laida  
 
 

1. Adomaityt÷ Rasa  
2. Dūdait÷ Alma  
3. Kaulinyt÷ Ligita  

4. Bagdonavičiūt÷ Neringa  
5. Sinkevičiūt÷ Jurgita  

Klas÷s vadov÷ Elena Buivien÷ 
 
 

 

 
 

1995 m. XXXX laida 
 

1. Valiaugait÷ Daiva  
2. Kvašyt÷ Jurga  
3. Mackevičiūt÷ Miranda  

4. Pocius Žydrūnas  
5. Nainys Saulius  
6. Stažys Jonas  

7. Pintulyt÷ Jolanta   

Klas÷s vadov÷ Gražina Kaikarien÷ 
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1996 m. XXXXI laida 
 
1. Šiudeikyt÷ Birut÷  
2. Ratomskyt÷ Kristina  
3. Žukauskait÷ Inga  

4. Dumskis Marius  
5. Tikniūt÷ Ligita  
6. Legačinskait÷ Stella  

7. Vadapalait÷ Sandra   

Klas÷s vadov÷ Danut÷ Sekmokien÷ 
 
 

 

 
 

1997 m. XXXXII laida  
 

1. Prušinskait÷ Sigut÷  
2. Umbrasait÷ Inesa  
3. Vainauskait÷ Živil÷  

4. Stripeikyt÷ Renata  
5. Žulpys Dinas  
6. Maižiūt÷ Jolanta  

7. Venislovait÷ Migl÷   
8. Kalytis Darius  

Klas÷s vadov÷ Elena Rudien÷ 
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1998 m. XXXXIII laida  
 

1. Daunoras Tomas  
2. Stripeikis Erikas  
3. Balčiūnait÷ Kristina  

4. Balčiūnas Mindaugas  
5. Strakšait÷ Giedr÷  
6. Kupčikait÷ Julija  

7. Danielius Rasius  

Klas÷s vadov÷ Renata Vaineikyt÷ 
 
 

 

 
 

1999 m. XXXXIV laida 
 

1. Kazlauskas Donatas  
2. Bambonaityt÷ Neringa  
3. Kalytis Giedrius  
4. Tikniūt÷ Kristina  

5. Vainauskas Žydrūnas  
6. Rem÷zait÷ Jolanta  
7. Valiaugait÷ Lidija  
8. Survilas Mindaugas  

9. Mickevičiūt÷ Vitalija  
10. Petkus Ramūnas  

Klas÷s vadov÷ Janina Ragulien÷ 
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2000 m. XXXXV laida  
 
1. Balčiūnait÷ Živil÷  
2. Gendvilait÷ Asta  
3. Gendvilait÷ Iveta  
4. Jakštait÷ Jurgita  

5. Lingevičius Antanas  
6. Meškait÷ Lina  
7. Petrikait÷ Daiva  
8. Ramonait÷ Jurgita  

9. Tamošiūnait÷ Rasa  
10. Varanavičiūt÷ Jurgita  
11. Žukauskas Deimantas  

Klas÷s vadov÷ Jovita Bertulien÷ 
 

 

 
 

2001 m. XXXXVI laida  
 

1. Vilimait÷ Neringa  
2. Mickevičiūt÷ Jolita  
3. Šmitait÷ Renata  
4. Rimkut÷ Jurgita  

5. Lukšait÷ Inga  
6. Bertašius Donatas  
7. Kirsnauskait÷ Inga  
8. Rudyt÷ Rasa  

9. Čerkauskait÷ Jurgita  
10. Vilimas Mantas  

Klas÷s vadov÷ Liudmila  Balčiūnien÷ 
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KRIUKŲ PAGRINDINöS MOKYKLOS DEŠIMTOKŲ LAIDOS 
 

 
 

2002 m. I laida 
 

1.Gerčiukait÷ Danut÷  
2. Adomaitis Svajūnas  
3. Anilionyt÷ Viktorija  
4. Augustauskait÷ Inga  
5. Bambonaityt÷ Justina  
6. Bartkut÷ Vitalija  
7. Bernotait÷ Judita  
8. Daunorait÷ Rasa  

9. Gačiauskas Paulius  
10. Ičait÷ Lina  
11. Janušauskait÷ Agn÷  
12. Jokubauskayt÷ Vilija  
13. Meška Nerijus  
14. Miravičius Valentas  
15. Pociūt÷ Sandra  
16. Sinkevičiūt÷ Laura  

17. Švedarauskait÷ Kristina  
18. Traškinas Nerijus  
19. Trepoška Arvydas  
20. Venckut÷ Rasa  
21. Pociūt÷ Sandra  
22. Trepoška Arvydas  

Klas÷s vadov÷ Irena Kenzgailien÷ 
 

 
 

2003 m.  II laida 
 

 
1. Bartkus Vytautas 
2. Bernotas Nerijus 
3. Bertulyt÷ Giedr÷ 
4. Daunoras Vaidas 
5. Gačiauskait÷ Ieva 
6. Gelžyt÷ Laura 
7. Jakimavičiūt÷ Jurgita 
8. Kalytis Mantas 
9. Lukšas Valentas 

10. Novikovas Jevgenijus 
11. Petniūnas Gediminas 
12. Plekavičiūt÷ Vilma 
13. Pociūt÷ Gitana 
14. Pociūt÷ Vilija 
15. Ragulis Nerijus 
16. Rakštyt÷ Laura 
17. Ramonait÷ Raimonda 
18. Samaitis Vitalijus 

19. Skirvainis Domas 
20. Šelest Konstantinas 
21. Šteinait÷ Neringa 
22. Trepoškait÷ Asta 
23. Vilimait÷ Renata 
24. Vitkauskas Gintaras 
25. Vyšnarauskait÷ Jolanta 

Klas÷s vadov÷ Elena Rudien÷ 
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2004 m.  III laida 
 

1. Aulasevičiūt÷ Egl÷ 
2. Čerkauskas Mantas 
3. Kasiulis Edgaras 
4. Katinas Marius 
5. Macevičiūt÷ Aurelija 
6. Navickas Evaldas 
7. Šelest Andrejus 

 
Klas÷s vadovas Darius Milaknis 

 

 
 

 
 

2005 m.  IV laida  
 

1. Zigmantavičius Linas  
2. Višnarauskait÷ Renata  
3. Dovydaitis Aurimas  
4. Baranauskas Darius   
5. Jokubauskas Tomas   

6. Kancevičius Vladas  
7. Višnarauskait÷ Vitalija  
8. Zakaras Remigijus  
9. Šveisterys Mantas  
10. Klimas Valentas  

11. Skurdelis Vaidas  
12. Kancevičiūt÷ Marija  
13. Girdžiūnas Vilmantas  
14. Kupčikas Tomas  
15. Zaura Ernestas  

Klas÷s vadov÷ Janina Ragulien÷ 
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2006m.  V laida 
 

1. Voroničas Aivaras 
2. Impolyt÷ Simona  
3. Pipirait÷ Violeta  
4. Eitkevičiūt÷ Roberta  
5. Juška Rimvydas  
6. Sabalyt÷ Rita  
7. Juškevičiūt÷ Žavinta  

8. Klimait÷ Milda   
9. Kupčikas Linas  
10. Venckut÷ Asta  
11. Jokštait÷ Donalda  
12. Pocius Svajūnas  
13. Švedavičius Romualdas 
14. Bernotait÷ Odeta  

15. Milevičiūt÷ Renata  
16. Pociūnait÷ Neringa  
17. Ramonas Ričardas   
18. Sabalyt÷ Sandra   
19. Jakimavičiūt÷ Dal÷  
20. Miravičius Rimvydas  
21. Vanagas Mindaugas  

Klas÷s vadov÷ Laima Kasiulien÷ 
 
 

 
 
 

Glausta Kriukų mokyklos istorija 
 

1827 m. pirmoji mokykla Kriukuose buvo parapin÷  
1864 m. įkurta liaudies pradin÷ mokykla 
1888 m. pastatytas pirmas valdiškas pradin÷s mokyklos pastatas 
Apie1906-1907m. kriukiečiai nušalino rusišką valsčiaus administraciją ir rusų tautyb÷s mokytoją 
1907 m. paskirtas pirmasis mokytojas lietuvis Feliksas Daug÷la 
1936 m. keturmet÷ pradin÷ mokykla perorganizuojama į pradinę šešiametę 
1939 m. pastatytas senasis pradin÷s mokyklos pastatas, skirtas šešiems skyriams 
1946 m. mokykla perorganizuota į progimnaziją 
1949 m. mokykla perorganizuota į septynmetę 
1952 m. mokykla perorganizuota į vidurinę 
1956 m. mokyklą baig÷ pirmoji abiturientų laida 
Iki 2001 m. mokykla išleido 46 abiturientų laidas 
2001 m. mokykla perorganizuota į pagrindinę 
2003 m. mokykla renovuota 
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Statybos po 1940 m. 
 
1964 m. pirmasis mokyklos priestatas 
1967 m. keturbutis mokytojams  
1979 m.  bendrabutis mokiniams 
1982 m. antrasis priestatas, valgykla, sporto sal÷ 
1983 m.  aštuonbutis mokytojams 
 

Mokyklos vadovai 
 
Ved÷jai, direktoriai 
 
1920–1936m. pradin÷s mokyklos ved÷jas – Juozas Indriulaitis 
1936–1946m. šešiamet÷s pradin÷s mokyklos ved÷jas – Juozas Bučas 
1946–1948 m. progimnazijos direktorius – Vladas Valiušaitis 
1948–1949–1952 m. progimnazijos, septynmet÷s mokyklos direktorius – Juozas Bučas 
1952-1953 m. m. vidurin÷s mokyklos direktorius – Juozas Baikštys 
1953–1957 m. vidurin÷s mokyklos direktorius – Antanas Bukauskas 
1957-1958 m. m. vidurin÷s mokyklos direktorius – Juozas Parnarauskas 
1958–1996 m. vidurin÷s mokyklos direktorius –Antanas Čeputis 
1999–2001 m. iki šiol vidurin÷s, pagrindin÷s mokyklos direktorius – Vaclovas Martinaitis 
 
Direktorių pavaduotojai 
 
1950-1951 m. m. Povilas Milašauskas 
1951–1955 m. 
1955–1958 m. 

Aldona Jasaityt÷ 
Regina Vinkšnelyt÷ 

1958–1969 m. Danut÷ Klumbyt÷ 
1969–1974 m.    Danut÷ Šimkuvien÷ 
1974–2003 m.    Stas÷ Sinkevičien÷ (1976-1977 m. m. S. Sinkevičienę pavadavo Stas÷ 

Viršilien÷) 
Nuo 2003 m. iki šiol    Jovita Bertulien÷ 
 
Užklasinio darbo organizator÷s 
 

1968–1972 m. Danut÷ Šližien÷ 
1972–1978 m.    Zita Sūrien÷ 
1978–1992 m.    Liudmila Balčiūnien÷ (Nuo1990 iki 1992 m. L. Balčiūnienę pavadavo 

Vytautas Baltramaitis) 
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