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Šiame leidime: 

 Apie Šventežerio 

miestelio praeitį istori-

nės žinios labai skur-

džios. Daugiausia kraš-

totyrinės medžiagos 

yra surinkęs kunigas, 

istorikas ir kraštotyri-

ninkas Jonas Reitelai-

tis, 1913 m. įšventintas 

kunigu ir paskirtas vi-

karu į Naugardo mies-

telį Lenkijoje, tais pa-

čiais metais perkeltas į 

Šventežerį. Vėliau ku-

nigavo Seirijuose. 

1925 m. gegužės 28 d. 

buvo gautas vyskupo 

leidimas steigti naują 

parapiją Krikštonyse, o 

1927 m. sausio 15 d. 

jos klebonu paskirtas 

Jonas Reitelaitis. Apie 

Šventežerį savo knygo-

je „Seirijų praeities 

takais“ rašė kraštotyri-

ninkas Juozas Petraus-

kas. Miestelis minimas 

ir kituose istorijos šal-

tiniuose. Informacija 

dažnai fragmentiška ir 

netiksli. 

Dabartinės Šventežerio 

apylinkės jau seniai 

buvo apgyvendintos. 

Pats Šventežerio pava-

dinimas liudija jį 

buvus pagonybės 

kulto vieta. Kaip ir 

visas pagoniškas 

vietas pakrikštiję 

kryžiuočiai, matyt, 

ir Šventežeriui su-

kūrė legendą, jog 

ežere nuskendęs 

kunigas su Švč. 

Sakramentu. Tie patys 

kryžiuočiai dėl puldinėji-

mų ir pavertė Šventežerio 

apylinkes dykyne. Moks-

lininkai yra nustatę, kad 

šiose vietose žmonės gy-

veno daugiau kaip prieš 

6000 metų. Apie gyveni-

mą praeityje mums liudija 

gyvi gamtos paminklai: 

Buteliūnų, Giraitės, Mi-

kyčių, Prelomciškės, Pa-

liūnų, Verstaminų ir kiti 

piliakalniai. Jie mena di-

dingą mūsų, dzūkų, jot-

vingišką dvasią. Mūsų 

apylinkėje buvo nemažai  

partizanų, kurie kovojo su 

Rusijos valdžia. Jiems 

žuvus buvo pastatyti pa-

minklai, o tie, kurie buvo 

niekam nežinomi, juos 

tiesiog  pakasdavo po že-

me, kur papuldavo.Prie 

mūsų mokyklos buvo pa-

laidoti mums nežinomi 

partizanai. Tokių palai-

kų paieška vyko prie 

pat, mūsų mokyklos 

mes galėjome tai stebėti  

gyvai, bet ši paieška 

buvo bevaisė ir neleido 

pamatyti svarbių atradi-

mų. Nes kasinėjant ne-

buvo rasta partizanų 

palaikų. 

Mūsų apylinkėje yra 

garbingo amžiaus žmo-

nių, kurie gali papasa-

koti neįtikėtinų istorijų.  

Apie praeitį dar galima 

sužinoti ne tik bibliote-

koje, bet ir mokyklos 

liaudies ir buities 

muziejuje, kuriame gali-

ma pamatyti, sužinoti, 

kokiais įrankiais dirbo, 

kokią aprangą vilkėjo. 

Visa tai brangus paliki-

mas ateinančioms kar-

toms. 

Mokyklos ramybę sudrumstė 

partizanų paieška  

2018 

Šventežerio mokykla 



Tokių mokytojų kurie dirba tiek metų 

yra tik du mūsų mokykloje, nuo pra-

džios. Direktorium tapo mano moki-

nys, kurį aš mokinau. Dirba daug 

mokytojų kurie buvo mokiniai šitos 

mokyklos aišku. O  išore jūs matote, 

išorė pasikeitė, vidus dalimis pasikei-

tė, bet atmosfera tapo geresnė, drau-

giškesnė gal saugesnė mokiniams. 

Tai aišku pasikeitė į gerą. 

Pavaduotoja 

 

 - Ar patinka mokyklos kolektyvas? 

Kuo ir kodėl? 

 - Taip. Draugiški, kad galima kreiptis 

pagalbos, kad jeigu ir kas žinau, kad 

pagelbės. 

Technologijų mokytoja   

- Kaip pasikeitė mokykla nuo jūsų 

darbo pradžios? Jūsų nuomone į gerą 

ar bloga puse pasikeitė Šventežerio 

mokykla? 

 - Nuo mano atėjimo mokykla pasi-

keitė žinoma labai smarkiai. Aš šitoje 

mokykloje 39 m. , aišku pasikeitė į 

gerąją pusę. Į gerąją puse pasikeitė 

atžvilgiu ne tik pastato kaip vidaus ir 

išorės atrodymu, bet pasikeitė ir pati 

mokinių kultūra, mokytojų kolekty-

vas nors jis visą laiką buvo draugiš-

kas, bet per mano buvimą mokykloje 

jis pasikeitė visiškai, šimta procentų. 

 
- Ar jums patinka mokinių elge-

sys? 

- Taip, mokinių elgesys man 

patinka. Mokiniai pakanka-

mai taktiški, mandagūs, 

dirbti su jais gana malonu.  

- Kaip pasikeitė jūsų ir mokinių 

bendravimas? 

- Bendravimas su mokiniais? 

Na, kažkiek, labai daug ir 

nepasikeitė jis, ir nuo pat 

pradžių buvo toks gana ge-

ras, malonus, draugiškas, 

abipusis. Kažkas labai ypa-

tingai nepasikeitė. 

Fizikos mokytojas 

 

 

- Kaip įsivaizduoji mokykla atei-

tyje? 

- Aš įsivaizduoju, kad ateities 

mokykla bus graži, patobulė-

jus, su daugiau mokinių. 

 

- Kokia mėgstamiausia tavo pa-

moka? Kodėl? 

- Mano mėgstamiausia pamoka 

muzika. Dėl to, kad reikia 

dainuoti, man labai patinka ir 

smagu dainuoti. 

Erika 3kl. 

 

 

 

- Kaip pasikeitė mokytojų ben-

dravimas su jumis per pasta-

ruosius septynerius metus? 

- Nepasikeitė. Nepasikeitė tikrai 

kaip bendravo su mažais taip 

ir dabar, nes ir dabar maži. 

Vaidas 12kl. 

 

- Ar patinka jums mokytojų elge-

sys pamokos metu? Ko-

dėl? 

- Taip, nes jos geros, gerai 

mokina, bendrauja su mu-

mis. 

Šeštokės 

labiau tokie na savo darbą atlieka ir 

viskas lyg. Yra mokytojų aišku kurie 

skiria tam dėmesio, kurie bendrauja su 

mokiniais, važiuoja į ekskursijas ir t.t. 

Tai manyčiau, kad keitėsi labai, bet 

nepasakyčiau, kad čia į gera ar bloga 

tai net nežinau, sakyčiau gal žinot 

laikmetis pakeičia, sąlygos pakeičia. 

Matematikos mokytoja 

 - Kaip keitėsi mokinių ir mokytojų 

elgesys nuo jūsų darbo pradžios iki 

dabar? 

 - Kadangi aš dirbu labai jau daug 

metų, šiaip tai mokiniai keitėsi labai, 

bet ir mokytojai keitėsi labai. Tai da-

bar bendrai pagalvojus mokiniai ankš-

čiau buvo nuoširdesni, nuoširdžiau 

netgi bendravo su mokytojais, bet ir 

mokytojai ankščiau buvo kitokie jie 

gal labiau stengėsi bendraut su moki-

niais. Dabar mano manymu mokytojai 

Interviu su mokyklos atstovais 
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Lazdijų apskrityje, Šventežerio vals-

čiuje, mokykla įkurta apie 1871 m. 

Mokyklos pastatas buvo medinis, 

šiaudais dengtas stogas. Po I pasauli-

nio karo dvarininkas Meškauskas, 

kuriam priklausė 15 dvarų ir mokykla, 

pardavė pastatą iš Amerikos grįžu-

siam Vladui Daugėlai. 1930 m. mo-

kykla sudegė, mokiniai mokėsi kelio-

se ūkininkų pirkiose. Valsčiaus viršai-

čio Margelio rūpesčiu gautas leidimas 

1938 m. pradėti statyti Šventežeryje 

pradinę mokyklą. Po II pasaulinio 

karo Šventežeryje įkurta progimnazi-

ja. 1948–1949 m. įrengtas I aukštas, 6 

klasėse mokėsi 73 mokiniai. 

1951 m. įkurta pagrindinė mokykla, 

kuri 1953 m. reorganizuota į Švente-

žerio vidurinę mokyklą. 1954 m. mo-

kykla išleidžia pirmąją abiturientų 

laidą (14 mokinių). Mokykloje dirba 

21 mokytojas, mokosi 248 mokiniai. 

1956 m. mokyklos direktore paskirta 

mokytoja O. Sukackienė. Jai vadovau-

jant mokykloje įvestas centralinis šil-

dymas, elektra. 1965–1966 m. mokyk-

los direktorius K. Čekauskas. 1966 m. 

sugrįžta vadovauti O. Sukackienė. 

1972–1978 m. vadovauja Z. Zepčikas, 

1978–1987 m. V. Mikelionis, 1987–

1992 m. D. Jurčienė, Nuo 2004 m. 

mokyklai vadovauja buvęs mokyklos 

mokinys Artūras Čiurlionis. 

Mokyklos istorija 
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Artūras Čiurlionis 

Šiais informacinių technologijų laikais 

ne kartą diskutuota – koks knygos 

vaidmuo? Ir nors A. Čiurlionis yra už 

informacinių technologijų vartojimą 

kuo plačiau, bet knygų skaitymo at-

žvilgiu lieka konservatyvus. „Knygos 

privalo būti skaitomos kaip knygos: 

laikant rankose, jaučiant verčiamų 

lapų šiurenimą ir dažų ar dulkių kva-

pą… To joks elektroninis knygų skai-

tytuvas neatstos“, – įsitikinęs Švente-

žerio mokyklos direktorius. Vos išmo-

kęs skaityti su knyga jis niekada nesi-

skyrė. Net tarnaudamas sovietinėje 

armijoje Vokietijoje iš namų sulaukda-

vo knygų, siunčiamų dalimis. 

Dabar, kaip istorikas, istorijos mokyto-

jas, mėgsta skaityti istorinius romanus, 

detektyvus, mokslinę fantastiką, žiny-

nus ir tautų mentalitetą aprašančius 

kūrinius.  Prisipažįsta, jog dėl knygos, 

kuri pasirodo ypatingai įtraukianti, 

tenka ir bemiegę naktį praleisti. Daž-

niausiai laiko skaityti turi tamsiuoju 

metų laiku: rudenį ir žiemą. 

A. Čiurlionio teigimu, tokia jau ta mo-

kytojo profesija – neatsiejama nuo 

knygų, ypač jei esi mokytojas iš pa-

šaukimo. Jis pabrėžia, jog skaitymas 

turėtų būti malonumas. Kartais knygų 

skaitymo džiaugsmą pavyksta atrasti, 

kai tiesiog išbandai naujo žanro, kito-

kių autorių knygas. Reikia eksperi-

mentuoti. Dažniausiai knygas A. Čiur-

lioniui dovanoja artimieji ir kolegos 

žinodami jo pomėgį jas skaityti. „Ypač 

įtraukia viduramžiai. Paskutiniai per-

skaityti Mikko Waltari romanai bei 

Christopherio Hario „Bizantijos eunu-

chas“. Didelis malonumas buvo skai-

tyti „Europos mentaliteto istoriją”, 

Jurgos Ivanauskaitės „Ragana ir lie-

tus” ir Umberto Eko „Rožės vardas”. 

Tiesa, vėlesnė jo knyga „Fuko švy-

tuoklė” kiek nuvylė. Daug perskaitytų 

knygų esu pažymėjęs savo veidakny-

gėje. Šiuo metu skaitau daug pasakų 

savo mažajai fėjai. Tačiau knygų kny-

ga man yra Michailo Bulgakovo 

„Meistras ir Margarita“, – teigia iš 

tiesų nemažai knygų perskaitęs A. 

Čiurlionis. 

Paprašytas mūsų laikraščio skaityto-

jams rekomenduoti keletą knygų prisi-

pažino, jog tai padaryti sudėtinga ir dėl 

to, jog daug perskaitęs, ir dėl to, kad 

kas patinka vienam, nebūtinai patiks 

kitam. „Pats šiuo metu skaitau sūnaus 

dovanotą Andriaus Tapino knygą 

„Vilko valanda”, neseniai perskaičiau 

Jeffrey Archerio knygas, ruošiuosi 

skaityti „Protų dvikovas”, eilės laukia 

„Pribuvėjos prakeiksmas”, Kristinos 

Sabaliauskaitės „Silva rerum”, Jean 

M.Auel „Pirmykštė moteris“. Iš tiesų 

šį sąrašą būtų galimą tęsti ir tęsti“, – 

sako istorikas. 

Mokyklos direktorius — Artūras Čiurlionis ir 

knygų rekomendacijos 



Mąstanti mokykla, IT ugdymą grindžianti, atliepianti naciona-

linius rajono, vietos, mokyklos bendruomenės poreikius. 

Adresas:  

Dusios g. 1, Šventežeris, Lazdijų r. 

 

El. paštas: 

sventezerio.mokykla@lazdijai.lt 

 

L A Z D I J Ų  R .  ŠVENTE Ž E R I O  M O K Y K L A  

Užėjau į parduotuvę, o pardavė-

jas man šypsosi ir klausia: 

- ,, Ko mergina norėtų?"  

Aš jam sakau 

- Mergina norėtų martinio, bet 

atėjo duonos. 

 

- Man prašyčiau dviguba ,, Mar-

tinio". 

- Mergaite, ką jūs sau leidžiate? 

Čia mokyklos valgykla! 

- Oj, labai atsiprašau, užsisvajo-

jau. 

 

Dvyliktą valandą nakties skam-

butis į duris. Pribėga moteriškė 

ir klausia: 

- Kas ten? 

- Čia aš, santechnikas. 

- O ko taip vėlai? 

- Aš su nakvyne. 

Viena draugė sako kitai: 

- Tau, kad greitai numestum svo-

rį, reikia atsisakyti trijų dalykų 

- Na, ir kokių?  

- Pusryčių, pietų ir vakarienės. 

 

Tėtis atsidaro sūnaus kambario 

duris ir pamato jį stovintį kampe 

- Vaike, ką tu darai? - paklausia 

tėvas. 

- Praktikuojuosi mokyklai. 

 

Jūsų pasiūlymas vis dar galioja? 

- Taip 

- Tai vėl atsisakau. 

 

 

 

- Ką žmona Kalėdų proga pado-

vanojo? 

- Nieko. 

- Mhm... Irgi neblogas daiktas... 

- Aha, o svarbiausia - vietos ne-

užima. 

 

Tikybos mokytoja klausia Petriu-

ko: 

- Kas viską mato ir girdi? 

- Mūsų kaimynė. 

 

- Mama, šviestuvas dega! 

- Ne dega, o šviečia! 

- Mama, jau užuolaidos šviečia! 

 

Du šunys stebi, kaip darbininkai 

stato naują šviesoforą. 

- Ateik, - sako vienas, - naują 

šviesoforą reikia aplaistyti. 

Mąstanti mokykla, IT ugdymą grindžianti, atliepian-

ti nacionalinius rajono, vietos, mokyklos bendruome-

nės poreikius. 

Anekdotai  


