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Spaudos draudimo metais Lietuvoje, 
o taip pat ir Labūnavos apylinkėse pra-
dėjo kurtis slaptosios daraktorinės moky-
klos. Žiemos metu daugelyje kaimų veikė 
dažnai kas savaitę iš trobos į trobą kelia-
ma mokyklėlė. Joje vaikus mokė tikėjimo 
pradžiamokslio, skaityti, skaičiuoti (mokė 
tėvų pasamdytas asmuo), rečiau – rašyti 
gimtąja kalba.

Labūnavos krašte daraktorinių moky-
klų buvo nemažai. Žinoma, kad jos buvo 
Jono Jucevičiaus, Butkienės (vardas ne-
žinomas), Prano Zutkio, Adomo Butkaus 

sodybose Kruopių kaime. Šiose mokyklėlėse dirbo daraktoriai: Butkienė (vardas nežinomas, 
apie 1900 m.), Sasnauskas (vardas nežinomas, 1903-1904 m.), Bronius Banevičius (apie 1915 
m.), Povilas Kerza ( metai nežinomi). 

Yra išlikusių prisiminimų apie mokyklą pas Praną Zutkį. Pamokos vykdavo seklyčioje. Stalai 
ir zoslanai buvo sustatyti ratu. Daraktorius turėjo atskirą stalą ir kėdę. Už mokslą tėvai turėjo 
mokėti ir vieną dieną maitinti daraktorių.

1918 m. mokykla tapo valstybine. Ją sudarė trys skyriai, kuriuose dirbo vienas mokytojas. 
Buvo mokoma skaityti, rašyti, aritmetikos, gamtos, geografijos. Už mokslą mokėti nereikėjo. 
1921 m.  Ansainių kaime, Kazimiero Šatinsko sodyboje,  atidaryta pradžios mokykla. Čia  dirbo 
mokytoja Magdalena Mugasaitė. Mokyklą rėmė ūkininkai – Kšenavičius (vardas nežinomas) ir  
Fabijonas Dautartas, kuris buvo dar ir tėvų komiteto pirmininkas. 

Nuo 1927 m. Švietimo ministerija įvedė 
privalomą pradinį mokymą. Todėl Labūna-
vos krašte atsiranda daugiau pradžios  mo-
kyklų: Serbinų, Kruopių kaimuose.

Iš pasakojimų žinoma, kad Labūnavos 
pradžios mokykla apie 1931-1932 m. buvo 
klebonijos patalpose. Jai vadovavo moky-
tojas Petras Girčys (tremtinys). Remiantis 
senų žmonių prisiminimais, atsidarius La-
būnavos pradžios mokyklai, buvo uždarytos 
(ne visos) aplinkiniuose kaimuose esančios 
mokyklos.

1938-1944 m. pradžios mokykla buvo įsikūrusi Petro Ibensko sodyboje Kunigiškių kaime.
Nuo 1933 m. pradėtos steigti 6 skyrių pradinės mokyklos. Jose dėstyti dalykai: tikyba, lie-

tuvių k., skaičiavimas, Tėvynės pažinimas, istorija, geografija, gamta, dailės dalykai, rankų 
darbai, muzika ir dainavimas, kūno kultūra.

1949-1950 m. m. įkurta septynmetė mokykla. Laikinai mokykla įsikūrė Pakapiuose, Stasio 
Petraičio ir Onos Pakštienės privačiuose namuose, nes buvo ruošiamos patalpos Labūnavos 

Labūnavos pradžios mokykla.

Kačergių pradžios mokykloje.

mokyklos raida
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špitolėje. 1950 m. sausio mėnesį mokykla 
perkelta į Labūnavą. 

Pagrindiniame pastate buvo įrengtos 2 
klasės, vėliau keturios klasės. Pradinės kla-
sės mokiniai mokėsi kitame klebonijos pas-
tate. 1957 m. vasarą vyko kapitalinis moky-
klos remontas. Atlikta darbų už 20 tūkst. rub. 
Fanera pakaltos lubos, perdėtos ir išdažytos 
grindys, pastatytos koklių krosnys, išdažytos 
sienos, langai. Biblioteka papildyta 1000 kny-
gų, gautų iš rajoninių pionierių namų. 1958 m. 
nupirkta mokymo priemonių už 19 tūkst. rub. 
– akordeonas, 2 rankiniai patefonai, plokštelių 
rinkinys, 10 porų slidžių, priemonių fizikos pamokoms. 1960 m. pradėtos statyti mokomosios 
dirbtuvės, kurios, perėjus prie aštuonmečio mokymo, tapo klasėmis. Jos buvo įrengtos bu-
vusiame I-IV kl. komplekte. 1961 m. buvo pastatytas šiltnamis. 1961-1962 m. m. išleista I-oji 
aštuntokų laida. 1964 m. pagrindinis pastatas buvo apkaltas lentelėmis, įdėti nauji langai.

1965 m. rugsėjo 1-ąją duris atvėrė nauja dviejų aukštų mūrinė (dabartinė) mokykla. Pagal 
projektą mokyklą turėjo sudaryti aštuonios klasės, mokytojų kambarys, rūbinė. Statybų eigoje 

nutarta papildomai įrengti radijo mazgą, 
direktoriaus kabinetą, pastatyti katilinę ir 
įrengti centrinį šildymą, vandentiekį, vie-
tinę kanalizaciją, vėliau buvo įrengta ir 
valgykla.

1975 m. fizikos kabinetų apžiūroje 
tarp aštuonmečių mokyklų užimta I-oji 
vieta. 1980 m. įrengtas lingafoninis an-
glų kalbos kabinetas. 1987 m. rajoninio 
konkurso ,,Dainų dainelė” nugalėtojai 
atstovavo rajoną Vilniuje. Liaudies ūkio 
pasiekimo parodoje Maskvoje mokykla 
atstovavo  Lietuvą ir buvo apdovanota 

aukso medaliu. 1986 – 1987 m. m. išleista I-oji devintokų laida.
Prasidėjus Lietuvos  atgimimui,  mokykloje įkurta žmonių grupė ir etnografinis ansamblis 

„Aukuras“, kurių veikla priminė Labūnavos visuomenei svarbiausius Lietuvos įvykius, datas, 
pirmosios Lietuvos istoriją, tautines dienas. 1989 m. mokykla pirmoji rajone įkūrė jaunųjų 
maironiečių kuopelę. Vėliau buvo įkurtos ateitininkų ir valančiukų kuopelės. 1996 m. sukurta 
mokyklos emblema. 1998 m. išleistas pirmasis mokyklos laikraštėlio „Vaivorykštė“ numeris. 
1999-2000 m. m. išleista I-oji dešimtokų laida. 2001 m. įkurtas mokyklos muziejus. 2002 m. 
įrengta sporto ir aktų salės, kompiuterių klasė. 2004 m. Nociūnų ir Beinaičių darželiai-mokyklos 
tapo Labūnavos pagrindinės mokyklos skyriais. 2012 m. prie mokyklos prijungtas Labūnavos 
lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 2014 m. Pelėdnagių „Dobiliuko“ skyrius.

Labūnavos pagrindinę mokyklą baigė 62 mokinių laidos ir nuo 1950-2014 m. m. dirbo 206 
mokytojai. 

Mokytojas Pranciškus Labutis su auklėtiniais.

Lietuvių k. pamoka. Mokytoja K. Stanionienė.
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mokyklos vadovai

Vladas 
Dambauskas
Mokyklai 
vadovavo  
1949  - 1951 m.  

Antanas 
Skarupskas
Mokyklai 
vadovavo   
1956 - 1971 m.

Henrika 
Lukoševičienė
Mokyklai 
vadovavo   
1974 - 1982 m.

Kristina 
Stanionienė
Mokyklai 
vadovavo   
1989 - 2012 m.

Valdemaras 
Skugaras
Mokyklai 
vadovavo   
1985 - 1986 m. 

Rita 
Karnilavičienė
Mokyklai 
vadovauja nuo 
2013 m.    

Elena 
Skarupskienė
Mokyklai 
vadovavo  
1971 - 1974 m.   
1982 - 1985 m.   
1986 - 1989 m.    

Jurgis 
Baltušnikas
Mokyklai 
vadovavo   
1951 - 1956 m. 
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Čia dirbo ir dirba mokyToJai
Jurgis Baltušnikas
Emilija Baltušnikienė
Regina Lemtienė 
Valerija Statulevičienė 
Vaclovas Martusevičius                                                 
Ona Kriščiūnaitė
Janina Vasiliauskaitė 
Jonas Viržonis 
Liudas Bartaševičius 
Jekaterina Kretavičienė
Antanas Skarupskas
Elena Skarupskienė
Irena Šmitaitė
Pranciškus Labutis
Ona Kalvaitienė
Danutė Šriubšaitė 
(Smulskienė)
Kristina Stanionienė
Romualda Babenskienė
Alma Petraitytė (Jarienė)

Stasys Vaičekauskas
Janina Paplauskienė
Danutė Bartušytė   
Genutė Burnytė
Virginija Sinickienė
Eugenija Teišerskienė 
Janina Ališauskienė
Henrika Lukoševičienė
(Liaudanskienė)
Sigitas Mikšta
Janina Kosmauskaitė  
Julija Januševičienė 
Julius Stonkus
Aigirdas Kučiauskas
Leonas Skinderis 
Virginija Pauliukaitienė
Nijolė Steiblienė
Ramutė Saltonienė
Gintautas Pelegrimas 
Vilma Matonienė

Severa Čepulienė
Kęstutis Čepulis 
Rima Zakšauskaitė
Valdemaras Skugaras
Rita Karnilavičienė
Rita Koreckaitė  
(Naruševičienė) 
Rita Krivoūsienė 
Arvydas Adomaitis
Audronė Grikevičienė
Irena Liubomirskienė
Tatjana Balsienė
Zenonas Šmuilys
Alma Urbonavičienė
Janina Černauskienė
Diana Dovydavičiūtė
Gintarė Ivaškevičiūtė-Dirdė
Vaida Vėlienė
Tadas Kavoliūnas
Saulius Stanionis

Jolanta Smalskienė
Algimantas Pareigis
Janina Vencevičienė
Henrikas Juškus
Virginija Poderienė
Vilmantas Jasiulevičius
Virginijus Baltrūnas
Vilma Mikalauskienė 
Sandra Varkalaitė
Oksana Nečajeva
Alicija Vilkelienė
Jurgita Vaitiekūnienė
Rusnė Feiferienė
Edita Markevičienė

Socialiniai pedagogai:
Indrė Mackevičienė 
Neringa Spūdytė  
Aldona Bukauskienė 

Nociūnų skyrius„Dobiliuko“ skyrius„Ąžuoliuko“ skyrius

Labūnavos pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvas 2015 m.
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mokyklos gyvenimo akimirkos
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Tai mUs sUbUria
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Mokykla trejus metus iš eilės dalyvavo moksleivių 
pilietinio ugdymo projekte „GIMTINĖ“, kurį inicijavo 
respublikinis pedagoginis muziejus. Projektas įtrau-
kė visas mokyklos klases ir būrelius.  Vyko renginiai 
su ansambliu „Ainiai“ ir kitomis rajono mokyklomis. 
Komanda nugalėtoja su kitomis Kauno apskrities 
mokyklomis 
d a l y v a v o 
k o n k u r s e 
R e s p u b l i -

kiniame pedagoginiame muziejuje. Kartu vyko pradinių 
klasių mokiniai su originalia menine programa  „PIEME-
NĖLIŲ DIENOS”. Projekto organizatoriai direktorė Kristi-
na Stanionienė, mokytojos Audronė Grikevičienė, Janina 
Černauskienė, Janina Ališauskienė.

Labūnavos pagrindinės 
mokyklos mokinių komanda 
2009 metais dalyvavo respubli-
kiniame etnokultūros projekte 
„Mūsų kraitis Europo-
je“. Įveikę kitas Aukštaitijos 
regiono komandas, pateko į 
respublikinį varžytuvių turą, kur 
rungėsi su stipriausiomis moks-
leivių komandomis iš visų Lie-
tuvos regionų ir užėmė I-ąją 
vietą. Mokinius varžytuvėms 
ruošė mokytoja, vaikų folkloro 
ratelio „Pėdelis“ vadovė Diana 
Dovydavičiūtė ir mokytoja Jani-
na Ališauskienė.

Projektas „Maironio stebuklingas 
žodis“. Bendradarbiaujant su Kėdainių dai-
lės ir kitomis rajono mokyklomis išleista rajono 
moksleivių kūrybos 
knyga „Laiškai iš 
sielos uostų“. Pro-
jekto vadovė moky-
toja Nijolė Steiblie-
nė, 2008 m.

proJekTai
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Daugelį metų yra vykdoma vaikų vasaros po-
ilsio stovykla „Vaikystės šypsena”. Pastaraisiais 
metais vaikų vasaros poilsis yra organizuojamas ir vy-
resniesiems mokiniams: „Robinzono Kruzo Keliais sa-
vęs pažinimo link“ , „Draugystės Molio Motiejukas 2013“, 
„Gyvenimo meno pamokos”, „Nuo praeities lobyno link 
savęs pažinimo”. Stovyklų vadovė socialinė pedagogė 
Aldona Bukauskienė.

Labūnavos pagrindinės mokyklos bibliote-
ka dalyvavo  projekto „Aukštosios kul-
tūros impulsai mokykloms (AKIM)“ 
veikloje. Projekto tikslas – mokyklų bendruo-
menių atskirties nuo kultūros proceso mažini-
mas. Mokiniams meninės kūrybos pamokas 
vedė žymūs Lietuvos menininkai. Projekto va-
dovė bibliotekininkė Vilma Matonienė.

Dvejus metus vykdytas Comenius projektas „From story to story“, kurio 
tikslas buvo gilinti mokinių žinias apie tradicines lietuviškas pasakas, susipažinti su aštuonių 
valstybių mokinių išrinktomis tradicinėmis pasakomis, jas iliustruoti, inscenizuoti, dalintis savo 
meninėmis idėjomis.

Mokiniai pažino dalį Europos, išmoko vertinti ir suprasti šalių kultūrinį, tautosakinį išskirtinu-
mą, tobulino anglų kalbos žinias, susirado draugų, įgijo geografinių, istorinių, etikos žinių, ugdė 

kūrybiškumą. Mokytojai gilino 
anglų kalbos žinias, turėjo 
galimybę susipažinti su Len-
kijos, Anglijos, Vengrijos, Ru-
munijos, Ispanijos, Turkijos, 
Prancūzijos švietimo siste-
momis, integravo projektines 
veiklas savo ugdomuosiuose 
dalykuose. Projekto vadovė 
mokytoja Sandra Varkalaitė.
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Tarp tau t in i s 
m a t e m a t i k o s 
konkursas  Ken-
gūra, inicijuotas 
(pirmųjų rajone) 
matematikos mo-
kytojų Virginijos 
Pauliukaitienės ir 
Ritos Karnilavičie-

nės,  mokykloje vyksta nuo 1999 m.  Ši tradicija tęsiasi iki 
šiol. Kiekvienais metais mūsų mokyklos mokiniai patenka 
tarp dešimt geriausiųjų rajono mokinių, o keletą metų ir 
tarp penkiasdešimties geriausių Lietuvos mokinių:  Ro-
berta Karnilavičiūtė, Liutauras Butkus (mokytoja Virginija Pauliukaitienė),  Rūtenė Kretavičiūtė, 
Saulius Česnavičius ( mokytoja Alma Urbonavičienė).

1995 m. dramos būrelis  tapo rajono laure-
atais.  Dalyvavo zoninėje teatrų apžiūroje Jonavoje 
(B.Buivydaitės „Stebuklingoji radasta”), regioninėje 
kaimo vaikų ir jaunimo teatrų šventėje  „Pastogėlė 99” 
Anykščiuose  (J. Radzevičiaus „Skruzdė atsiskyrė-
lė”),  konkurse „Šimtakojis 2003”, kuriame   Justinas 
Urbonavičius pelnė geriausio aktoriaus nominaciją 
(D.Čiurlionytės „Paukštvanagis”). Vadovė mokytoja 
Janina  Ališauskienė.

Vaikų folklorinio ratelio „Pėdelis” kolektyvas 2003 m., 2007m., 2009 m., 2014 m.  Lietuvos 
dainų švenčių dalyviai. Respublikinio vaikų liaudies atlikėjų konkurso „Tramtatulis” rajoninio, regi-
oninio, respublikinio turų nugalėtojai bei dalyviai. Respublikinių tradicinių liaudies šokių varžytuvių 
„Patrepsynė“ diplomantai. Respublikinės varžytuvės „Tautosakos malūnas 2015” - II vieta, Kau-
nas. Vaikų folklorinis ratelis „Pėdelis” - nuolatinis bendruomenės bei mokyklos švenčių, seniūnijų 
kultūros ir meno dienų bei rajoninių dainų švenčių dalyvis. Vadovė mokytoja Diana Dovydavičiūtė.

mUms sekasi
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Respublikinio šiuolaikinių šokio kon-
kurso „Undinėlių daina“ , Kauno respubli-
kinio šokių konkurso „Pavasario fiesta“, 
zoninio šokių konkurso „Norim kilt“ ir ra-
joninių konkursų dalyvė – ritminių šo-
kių grupė „Altiva“, vadovė mokytoja 
Jolanta Smalskienė.

Mokyklos lėlių teatro būrelis 
- Lietuvos Lėlių teatrų renginio „Molinuko 
teatras“ rajoninio turo  2008-2014 m. da-
lyvis. Vadovė Alma Urbonavičienė.

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
tarpzoninėse pradinių klasių  kva-
drato varžybose laimėjo II vietą, 
zoninėse – I vietą. Mokytoja Alma Urbo-
navičienė.

Ryškūs sporto pasiekimai: 1998 m. 
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių tarpzoninėse kvadrato varžybose mer-
gaičių tarpe I-oji vieta. 2001 m. Labūnavos 
pagrindinės mokyklos berniukų komanda tarp-
zoniniame krepšinio turnyre užėmė II vietą. Mo-
kyklos krepšininkai atstovavo Kėdainių rajoną 
respublikinėse finalinėse varžybose ir pateko į 
stipriausiųjų  respublikos mokyklų I-ąjį ketver-

tuką. LMOF rajone pagrindinių mokyklų tarpe 
I-oji vieta. Kėdainių r. mokinių 2014-2015 m. m. 
olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų var-
žybų tarpe III-oji vieta. Keletą metų rajoninės 
mokinių olimpinio festivalio varžybose laimėtos 
prizinės vietos. Kūno kultūros mokytojas Sau-
lius Stanionis.
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Mokyklos muziejaus ir kraštotyros būrelio veikla. 
2000 m.  rajoninėje istorinėje viktorinoje „Ką žinai apie Kėdainių miestą“ 
- III vieta. Kraštotyriniai darbai atrinkti į Kauno apskrities respublikinę 
konferenciją: „Labūnavos apylinkių vietovardžiai“, „Švietimas Labūna-
vos apylinkėse“, „Jie buvo šalia mūsų“ . Rajoninė istorinė viktorina „Kė-
dainių miesto paslaptys“   I vieta. Rajoninė istorinė viktorina „Kėdainiai 
1918 - 1940m.“ -  I vieta. 2009 m. rajoninėje kraštotyrinių darbų parodoje 
kraštotyrinis darbas  „La-
būnavos kapinių apy-
rašas“ atrinktas į res-
publikinę kraštotyrinių 

darbų parodą.  2009 m. muziejus pateko tarp 
dvidešimties geriausių Lietuvos mokyklos mu-
ziejų. Kraštotyrinis darbas  „Labūnavos švietimo 
pradžia. Dautartų giminė “ II vieta respublikoje. 
Suskaitmenintos Labūnavos kapinės, duomenys 
perkelti į „Atminimo knygą“. Vadovė mokytoja Au-
dronė Grikevičienė.

Mokyklos skaitovai 
rajone ir Respublikoje. 
Ugnė Karnilavičiūtė 1997 m., 
2000 m. Maironio muziejaus 
skaitovų konkurso 1-ojo turo 
nugalėtoja. Mokytoja Janina 
Ališauskienė, mokytoja Nijolė 
Steiblienė. Kipras Kretavičius 
2000 m. Maironio muziejaus 
skaitovų konkurso 1-ojo ir 2-ojo 
turo laureatas. Justinas Urbona-
vičius 2002 m. rajoninio skaitovų 
konkurso laureatas, 2004 m. Maironio muziejaus skaitovų konkurso dalyvis. Mokytoja Jani-
na Ališauskienė. 2004 m. rajoninio skaitovų konkurso laureatė Rutenė Kretavičiūtė. Mokytoja 
Alma Urbonavičienė. Gabrielė Stanionytė 2005 m. rajoninio skaitovų konkurso laureatė. Mo-
kytoja Janina Ališauskienė. Martynas Skiparius 2014 m. rajoninio skaitovų konkurso laureatas. 
Mokytoja Janina Ališauskienė. Nikita Vidikaitė 2008m. ir 2011m. rajoninio skaitovų konkurso 
laureatė. Mokytoja Alma Urbonavičienė.

Mokyklos  būrelio „Knygas skaityti sveika“ 
komanda respublikinio konkurso „Mano žalioji palangė“ 
2015 m. nugalėtojų sąraše. Vadovė Vilma Matonienė.
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verTinanTiems praeiTį, kUrianTiems šiandien, 
žvelgianTiems į priekį...

Studijos vadovė Severa Čepulienė, 2007 m.

Verslininkas Povilas Grigaitis, 2007 m. 

Dainininkė Giulija Baužienė, 2007 m. Kariūnas Danas Sodaitis, 2008 m.

Architektas Paulius Naruševičius, 2007 m. 

Masažuotoja Zita Vasiliauskienė, 2008 m.

Inspektorė Evelina Šimkutė, 2013 m.

Mokykloje kelerius metus buvo vykdomas 
respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“, 
kurio tikslas padėti jaunimui apsispręsti ren-
kantis gyvenimo kelią ir profesiją, padrąsinti 
siekti savo tikslų, bendrauti su autoritetingais 
ir daug pasiekusiais ir šioje mokykloje besi-
mokiusiais žmonėmis. Juos į Garbės Galeriją 
išrinko, išreiškė norą daugiau sužinoti apie jų 
pasiekimus dabartinė mokinių karta. Projekto 
vadovė Vilma Matonienė.

Garbės Galerijos nariai
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Vilniaus universiteto docentas 
Arminas Stanionis, 2008 m.

Kriminalinės policijos vyresnysis tyrėjas 
Saulius Sinickis, 2010 m.

Juvelyras Donatas Kasbaras, 2008 m.

Psichologė Ina Šaferienė, 2008 m.

Chemijos mokytoja Daiva Ivaškevičienė, 
2009 m.

Interjero dizaineris Tomas Knizelis, 2010 m.

Žemės ūkio specialistė 
Albina Domanskienė, 2010 m. 

Dailininkas Petras Ibianskas, 2012 m. 
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pasižvalgykime...



Kontaktai:
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla

Barupės g. 2, Labūnava, LT-58173, Kėdainių r.sav.
El.p. mokykla@labunava.kedainiai.lm.lt

Tel. (8 347) 34248, tel/faks. (8 347) 34306
www.labunava.kedainiai.lm.lt 

Spausdino UAB Spaudvita, Radvilų g. 16, Kėdainiai
Tel. +370 347 60711, El p. spaudvita@centras.lt

Užsakymas Nr.  961. Tiražas 500 egz.


