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Ð VIETIMAS

Ið tamsos á
ðviesà

A L B I N A S BATAVIÈIUS

Lietuviø tauta, nuo seno garsëjusi savo iðtverme ir karingumu,
1795 m. po treèiojo Þeèpospolitos padalijimo ilgam pateko á Rusijos globà. Prasidëjo lietuviø tautos naikinimas, kuris su pertrûkiais
tæsësi iki Lietuvos valstybingumo atkûrimo 1990 m. kovo 11 dienà.
Tai, kad rusinimo politika carui priklausanèiose teritorijose buvo
vykdoma planingai, rodo kultûros leidinyje „Sietynas“ (2 laida, t. 7,
Vilnius, 1990, p. 203) iðspausdintas dar Petro I laikø dokumentas
(testamentas). Jame – 14 skyriø. Èia raðoma, kaip Rusija turi uþkariauti Europà. Rekomenduojama laikytis dar graikø bei romënø laikais taikytos praktikos – uþkariaujamas tautas kirðinti, skaidyti,
naudotis jø nesutarimais. Raðoma, kad Rusija esanti jaunesnë uþ
senàsias Europos tautas, pastarosios nebegalinèios vienos gyvuoti ir Rusija turinti jas gelbëti nuo praþûties. Toks veiklos planas
turëjo bûti taikomas Baltijos, Juodosios jûros ðalyse, Turkijoje, Persijoje ir kt.
Nors abiejose Nemuno pusëse ilgus metus bandyta caro valdþioje
esanèias tautas mokyti „geresniø, europietiðkesniø“ kalbø, mes
atsilaikëme.
Vokiðkos kilmës buvusi Jekaterina II, perversmo dëka tapusi
Rusijos imperatoriene, kreipësi á tuomet garsø prancûzø raðytojà,
dramaturgà Volterà, praðydama patarimo, kaip greièiau nutautinti
Pabaltijá. Volteras, anot karaliaus Fridricho, nuostabiø gabumø, bet
niekingos sielos þmogus, pataræs, kad jas reikia nugirdyti. Tada ir
prasidëjo spirito varyklø, bravorø, karèemø bei ávairiausio tipo
smukliø, kuriø baudþiavos laikais Lietuvoje buvo galima pamatyti
beveik prie kiekvieno stambesnio kaimo kryþkelës, klestëjimo laikai. Ne iðimtis ir Tauragës apskritis. Tai liudija iðlikæs Tauragës
apskrities valdybos ir Ðvietimo komisijos kreipimasis á Tauragës
miesto ir apskrities gyventojus.
Tauragës ðviesuomenei buvo þinoma, kad jø apskrityje veikia
78 karèemos, á kurias suplaukia daugiau kaip 9 milijonai auksinø, ir
tik 72 pradþios mokyklos, kurioms skirta 864 tûkstanèiai auksinø.
Á kovà su girtavimu visø ðviesuoliø priekyje tais laikais stojo
Þemaièiø vyskupas Motiejus Valanèius. Ðio vyskupo ir jo bendraminèiø iniciatyva visoje Lietuvoje veiklà iðplëtojo blaivybës draugijos, buvo imtasi kitø priemoniø girtavimui áveikti. Dabartinio Tau-

ragës rajono Þygaièiø mietelyje tada buvo uþdarytos dvi karèemos.
XIX a. II p. – XX a. pr. Tauragës apskrityje tai vienur, tai kitur
atsirado nauji ir atgijo seni kultûros ir ðvietimo þidiniai, plëtësi pradþios mokyklø tinklas. Tokios mokyklos duris atvërë ir Erþvilko
valsèiuje. Èia mokykla veikë nuo 1863 m., Kovaliuose – nuo 1918 m.,
Paðaltuonyje – nuo 1919 metø.
Batakiuose, miestelyje kurio apylinkëse yra vykæ vieni pirmøjø þemaièiø susirëmimø su kryþiuoèiais, kur stovëjo Aukaimio
pilis (P. Dusburgo kronikoje minima 1285 m.), 1880 m. veikë net
dvi karèemos, o pradþios mokykla atidaryta tik 1918 m., Ðakvieèio gyvenvietëje – 1919 metais. 1863 m. Þygaièiuose, padedant
M. Valanèiui, ásteigta valdiðka pradþios mokykla, Skirþemëje –
1912 m., Balèiuose –1913 m., Margiðkëse – 1919 metais. Skaudvilëje apie 1820 m. veikë mokykla, kurioje buvo mokoma vokieèiø kalba. 1863 m., po baudþiavos panaikinimo, èia ásteigta ir
rusiðka pradþios mokykla. Adakave mokykla pradëjo veikti
1908 metais. Gaurës parapijoje pradþios mokykla veikë jau apie
1650-uosius metus. Tada joje mokësi penki vaikai. Tauragës pradinë mokykla atidaryta apie 1507-uosius metus. 1868 m. prie Tauragës evangelikø liuteronø parapijos veikë septynios parapijinës
mokyklos. 1913 m. Lietuvoje ið viso veikë 875 pradþios mokyklos, jose mokësi 51 221 mokinys. 1918 m. atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, ðvietimui valdþia skyrë ypatingà dëmesá. 1919 m.
Lietuvoje jau veikë 1 036, 1922 m. – 1 650, 1924 m. – 2 002
pradþios mokyklos, jose buvo labai iðaugæs mokiniø ir mokytojø
skaièius. 1919 m. spalio 21 d. Tauragës apskrities pradedamøjø
mokyklø instruktoriui adresuotame raðte praneðama, kad Tauragës apskrities mokyklø reikalams rugsëjo mënesiui asignuota
30 000 auksinø, skirtø mokytojø algoms, 1 000 auksinø instruktoriui ir 300 auksinø raðtinës iðlaidoms. Raðtà pasiraðë Pradþios
mokslo departamento direktorius J. Vokietaitis. 1921 m. Tauragës apskrityje veikë 66, o 1923 m. – 111 pradþios mokyklø. 1922
m. gruodþio mënesio mokytojø, kuriems buvo mokamas atlyginimas uþ darbà, sàraðe – 135 pavardës.
Taip pamaþu Lietuva ir lietuviai atsitiesë.
2004 m. kovo 31 d. Tauragës rajono tarybos sprendimu Nr.1-447
patvirtintame Tauragës rajono mokyklø tinklo pertvarkos plane nurodyta, kad 2002–2003 mokslo metais rajono bendrojo lavinimo
mokyklose mokësi daugiau negu 9 tûkstanèiai vaikø.
2010 m. Tauragës rajone veikë 4 gimnazijos: Tauragës
„Versmës“, Þalgiriø, Skaudvilës ir Þygaièiø (su jos skyriumi Aukðtupiø kaime). Tauragëje papildomai dar veikë 4 pagrindinës mokyklos: „Auðros“, Jovarø (su skyriumi Dacijonø kaime), Martyno
Maþvydo bei „Ðaltinio“. Tauragëje gabius, talentingus vaikus ugdo
ir muzikos mokyklos pedagogai. Mieste veikia Vaikø ir jauniø sporto mokykla, Moksleiviø kûrybos centras bei Suaugusiøjø mokymo
centras. Mieste yra Vaikø reabilitacijos centras-mokykla „Puðelë“.
Ikimokyklinio amþiaus vaikai mieste lanko lopðelius-darþelius
„Àþuoliukas“, „Kodëlèius“, „Þvaigþdutë“.
Batakiø miestelis turi vidurinæ mokyklà. Kitose rajono seniûnijose dar veikia 8 pagrindinës mokyklos. Jos yra Adakave, Baltruðaièiuose, Gaurëje (turi skyriø Eièiø kaime), Lauksargiuose,
Lomiuose (turi skyriø Ðakvieèio kaime), Pagramantyje (turi skyriø Sungailiðkiø kaime), Sartininkuose, Tarailiuose (turi skyrius
Taurø bei Dapkiðkiø (Pilaitës) kaimuose). Tarailiuose veikia ir
ikimokyklinës ugdymo grupës, Skaudvilës miestelyje – specialioji mokykla.

