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Nuo vai kys tės do mė jo si praei ti mi
„Nuo vai kys tės do mė jau si praei

ti mi. Go džiai klau sy da vau si ma mos 
pa sa ko ji mų apie ca ro lai kų mo kyk
lą. Var ty da vau ir vai kiš ku žvilgs niu 
įver tin da vau re li gi nę li te ra tū rą, ku
rios bu vo ap stu tė vų na muo se. Vos 
iš mo ku si skai ty ti, skai ti nė jau jau
ni mui skir tą žur na lą „Pa va sa ris“, 
do mė jau si sa vo gi mi nės is to ri ja. 
Vi sa tai klos tė si gal vo je“, – pa sa ko
jo Onu tė Bra zie nė.

Su si do mė ji mas praei ti mi lė mė 
ir is to ri jos stu di jas. O min tis pa ra
šy ti kny gą apie gim tą jį kai mą ki lo 
Lie tu vai at ga vus Nep rik lau so my bę. 
Tuo met ga lė jo ras ti tei sin gos in for
ma ci jos apie praei tį.

Mo ky to ja ko lek cio nuo ja se nus, 
praė ju sių am žių bui tį me nan čius 
daik tus. Dau ge lį jų ra do XIX am
žiaus pa bai go je ir XX amžiaus 
pra džio je gy ve nu sių sa vo se ne lių 
so dy bo je. Vė liau so dy ba su de gė. 
Jos vie tą ro do tik iš li ku si lie pa.

„Džiau giuo si,  
kad neap vy liau žmo nių“

Iš lei du si 200 pus la pių nuo trau
ko mis gau siai iliust ruo tą kny gą 
„Ke lias į tė viš kę: Kai ma lės kai mo 
is to ri ja“ O. Bra zie nė džiau gia si, kad 
neap vy lė žmo nių. Juk tiek il gai kai 
ku riuos truk dė ir kal bi no, rin ko jų 
pri si mi ni mus po ma žą tru pi nį.

Pir mą kar tą Kai ma lė pa mi nė ta 
Pag ry žu vio dva ro už ra šuo se 1763 
me tais. Šia da ta kny gos au to rė ir 
rė mė si mi nė da ma kai mo įsi kū ri
mo pra džią.

Pri kel ti Kai ma lės is to ri ją ne bu vo 
leng va. Pir mo ji gy ven to jų ban ga 
kai mą pa li ko, kai žmo nės bu vo ke
lia mi iš vien kie mių į gy ven vie tes. 
Ki ti iš mi rė ar ba iš si kė lė at kū rus 
Nep rik lau so my bę. 

At si kė lę nau ji gy ven to jai ne ką 
te ga lė jo pa sa ky ti.

Mo ky to jai dar pa vy ko ras ti 1930 
me tais Kai ma lė je gy ve nu sių gy vų 
žmo nių. Va žia vo į Klai pė dą, Šiau
lius, Ty tu vė nus, Kel mę, už ra šė jų 
pri si mi ni mus, ieš ko jo in for ma ci jos 
ra šy ti niuo se šal ti niuo se.
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Ar mo kyk los va do vas tu ri tei sę 
dirb ti dar ir mo ky to ju, kai 
mo ky to jai jo va do vau ja mo je 
mo kyk lo je tu ri tik po 16 
pa mo kų? Ar jis ga li sau tai ky ti 
di des nį at ly gi ni mo koe fi cien tą, 
kai mo ky to jai dir ba už pa tį 
ma žiau sią? Ar gaus še šių 
mė ne sių išei ti nes kom pen sa ci jas 
sa vo dar bo vie tą jau nes niems 
ko le goms už lei džian tys 
mo ky to jai pen si nin kai?
To kie klau si mai bu vo ke lia mi 
prieš nau juo sius moks lo me tus 
Lie tu vos švie ti mo įstai gų 
pro fsą jun gos Kel mės ra jo no 
su si vie ni ji mo su si ti ki me  
su ra jo no va do vais.
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Ar vi si di rek to riai at si sa kys pa mo kų?
Su si ti ki me da ly va vo Lie tu vos švie ti mo įstai gų 

pro fe si nės są jun gos Kel mės ra jo no su si vie ni ji mo 
pir mi nin kė Li li ja Pa rad ni kie nė, Kel mės ra jo no 
pro fsą jun gos pir mi nin kės pa va duo to ja Le vo nė 
En ze lie nė, „Au ku ro“ pa grin di nės mo kyk los pro f
są jun gos pir mi nin kė Si gi ta Ru kai tė ir „Ąžuo liu ko“ 
lop še liodar že lio pro fsą jun gos pir mi nin kė Ele na 
Tul či nie nė.

Nau jo ji švie ti mo ir moks lo mi nist rė Aud ro nė 
Pit rė nie nė pa kei tė kai ku riuos švie ti mo įstai gų 
dar buo to jų tvar kos ap mo kė ji mo už dar bą ap ra šo 
punk tus. Pa gal anks tes nę tvar ką mo kyk los va do
vas pri va lė da vo tu rė ti pen kias pa mo kas.

 Pa kei tus ap mo kė ji mo tvar ką, pa mo kų di rek to
rius ne pri va lės tu rė ti, o at ly gi ni mas liks tas pa ts. 
Pa mo kos bus ati duo da mos mo ky to jui spe cia lis tui. 
Di rek to riui pa lie ka mos tik tuo at ve ju, jei gu mo
kyk la ne tu ri spe cia lis to.

Ta čiau kai ku rie mo kyk lų va do vai, be pri va lo
mų pen kių pa mo kų, su da ry da vo pa pil do mą su
tar tį dėl mo ky to jo pa rei gų ir pa pil do mai gau da vo 
dar ke lias sa vai ti nes pa mo kas, nors tos mo kyk los 
mo ky to jams su si da ry da vo tik 16 pa mo kų sa vai

ti nis krū vis.
Pa pil do mas su tar tis di rek to riai ga lė da vo pa si

ra šy ti su sa vo pa va duo to jais.
Prof są jun gų at sto vai kė lė klau si mą, kad mo kyk

lų va do vai pa pil do mo dar bo su tar tis ga lė tų su da
ry ti tik su Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to re. 
Re ko men da vo to kių su tar čių ne pa si ra šy ti, nes di
rek to riai gau na at ly gi ni mą už va do va vi mą. Tuo 
tar pu mo ky to jai tu ri ten kin tis ne pil nais krū viais.

Lie tu vos švie ti mo įstai gų dar buo to jų pro fsą jun
gos Kel mės su si vie ni ji mo pir mi nin kė L. Pa rad ni
kie nė in for ma vo, kad pro fe si nę są jun gą ne ra mi na 
ir tai, jog kai ku rių švie ti mo įstai gų va do vai mo
ky to jų rei ka lau ja dirb ti už pa tį ma žiau sią at ly gi
ni mo koe fi cien tą, o pa tys dir ba už vi du ti nį ar ba 
mak si ma lų.

Su si ti ki me rei ka lau ta, jog di rek to rių at ly gi ni
mas ne bū tų mo kyk los vi daus rei ka las. Koe fi cien tą 
nu sta ty tų Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja, su de ri nu si 
su pro fsą jun gų at sto vais.

Mo kyk lą pa lik ti pla nuo ja 15 pen si nin kų
Mo ty vuo jant mo ky to jus pen si nin kus pa lik ti 

mo kyk lą ir už leis ti dar bo vie tą jau niems spe
cia lis tams, Vy riau sy bė nu spren dė dar bo at
si sa kan tiems pen si nin kams skir ti lė šų še šių 
mė ne sių išei ti nėms kom pen sa ci joms.
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LIE PA: Bra zų šei ma Kai ma lės kai mą įam ži no pri ka bin da ma at mi ni mo len tą 
ant lie pos. Ša lia tos lie pos sto vė jo Onos Bra zie nės se ne lių so dy ba.

Vil mos DI CHA VI ČIE NĖS nuo tr.

Pag ry žu vy je pri sta ty ta is to ri jos mo ky to jos Onu tės 
Bra zie nės kny ga apie gim tą jį jos kai mą Kai ma lę, 
esan čią ne to li Pag ry žu vio. Už tar nau to poil sio išė ju si  
ir į gim ti nę su grį žu si mo ky to ja ke le tą me tų rin ko 
in for ma ci ją, ieš ko jo po Lie tu vą iš si bars čiu sių bu vu sių 
Kai ma lės gy ven to jų, už ra ši nė jo jų pri si mi ni mus.  
Kai kny ga pa ga liau iš vy do die nos švie są, mo ky to ja 
džiau gia si su spė ju si dar lai ku, nes kai ku rie jos 
pa šne ko vai jau iš ke lia vo Am ži ny bėn.

Sau lė te ka 6.14,
lei džia si 20.26.
Die nos il gu mas – 14.12.
Mė nu lis – prieš pil nis.
Sau lė Mer ge lės ženk le.
35oji me tų sa vai tė.
Var da die nius šian dien šven

čia: Al gi na, Al gi nas, Al gi nė, 
Al gin ta, Al gin tas, Alek sand ras, 
Gai lius, Ze fi ri nas, Ze fy ri nas;

ry toj: Auš ri nė, Ce za ri jus, 
Gei das, Geid bu tas, Gei dė, Gei
dys, Mo ni ka, Mud rė, Tol vy da, 
Tol vy das.

* 1978 m. Ve ne ci jos kar di
no las Al bi nas Lu čia nis bu vo 
iš rink tas po pie žiu mi Jo nu Pau
liu mi I. Praė jus tik 33 die noms 
jis mi rė nuo in fark to.

*1991 m. Reik ja vi ke su reng
ta dip lo ma ti nių san ty kių tarp 
Is lan di jos ir tri jų Bal ti jos ša lių 
– Lie tu vos, Lat vi jos, Es ti jos – 
už mez gi mo ce re mo ni ja.

* 1998 m. mi rė ita lų chi
rur gas pro fe so rius Fran čes kas 
Kru či tis, 1981 m. iš gel bė jęs pa
si kė si ni mo au ka ta pu sio po pie
žiaus Jo no Pau liaus II gy vy bę.

* 1999 m. Vil niaus apy gar
dos teis me baig tas skai ty ti 
tre jus me tus nag ri nė tos 1991 
me tų Sau sio įvy kių by los nuo
spren dis. My ko las Bu ro ke vi
čius nu teis tas ka lė ti 12, Juo zas 
Jer ma la vi čius – 8, Juo zas Kuo
le lis – 6, Leo nas Bar to še vi čius 
– 3, Sta nis la vas Mic ke vi čius – 4 
me tus.

* 2003 m. pa sau lio leng vo
sios at le ti kos čem pio na te Pa
ry žiu je olim pi nis dis ko me ti mo 
čem pio nas Vir gi li jus Alek na 
ta po pa sau lio čem pio nu. Iki 
tol jis du kar tus bu vo pa sau lio 
vi ce čem pio nas – 1997 ir 2001 
me tais.

* 2008 m. Ru si ja vie na ša
liš kai pri pa ži no nuo Gru zi
jos at si sky ru sių Ab cha zi jos 
ir Pie tų Ose ti jos res pub li kų 
ne prik lau so my bę.

* 2008 m. su ofi cia liu vi zi tu 
pir mą kar tą Lie tu vo je lan kė
si Vo kie ti jos kanc le rė An ge la 
Mer kel.

SEN TEN CI JA...
„Gy ve ni mas – mu gė, lė lių teat

ro vai di ni mas, kiek vie no žmo
gaus sie la – krau tu vė lė tuš ty bės 
mu gė je“.

(V. Te ke rė jus)

Šian dien vie to mis nu ma to
mas trum pas lie tus. Tem pe
ra tū ra die ną 19–24 laips niai 
ši lu mos.

Ry toj lie taus ne nu ma to ma. 
Tem pe ra tū ra nak tį 11–16, die
ną 22–27 laips niai ši lu mos.
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