
JIE MOKĖSI MŪSŲ MOKYKLOJE

APOLINARAS SUTKUS (g.1927 m. vasario 23 d. Švendrių k., Šiaulių r.), biomedicinos mokslų 
daktaras, Kauno medicinos universiteto Radiologijos klinikos gydytojas radiologas, Kauno krašto 
radiologų draugijos narys. 
Mokėsi Pažižmėlių (Šiaulių r.) pradinėje mokykloje, Šiaulių berniukų gimnazijoje.
1946-1952 m. studijavo VDU (Vytauto Didžiojo universitete; 1950 m. spalio 31 d. universitetas 
reorganizuotas), Medicinos fakultete. Dirbo Panemunės ligoninėje, Kauno medicinos instituto 
klinikos terapeutu.
1956-1958 m.  – Kauno medicinos instituto Rentgenologijos ir radiologijos katedros asistentas, 
docentas.
Nuo 1987 m. – Kauno medicinos universiteto klinikos Radionuklidinės diagnostikos skyriaus 
gydytojas.
Paskelbė apie 140 publikacijų. Išleido knygą „Medicininė radiologija“ (1986), vadovėlio 
„Radiologijos pagrindai“ (2005) bendraautoris.

STEFA NAVARDAITIENĖ (g. 1930-10-17 Švendriuose, Šiaulių r.), 
skaitovė, renginių vedėja. Mokėsi Raudėnų mokykloje. Baigė KPI 
Technologijos fakultetą, dirbo Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje 
chemijos mokytoja. Po kelerių metų baigė J.Gruodžio aukštesniosios 
muzikos mokyklos teatro skyrių. Vaidino Mokytojų namų liaudies teatre. 
Parengė 6 humoro vakarus. Rengė kūrybos vakarus su teatro 
žvaigždėmis Regina Varnaite, Doloresa Kazragyte, Nijole Narmontaite, 
dainininke Neli Paltiniene. Daugelio skaitovų konkursų laureatė, 
kultūros žymūnė. 
Viena iš kaimo kapelų šventės „Grok, Jurgeli!“ įkūrėjų, vedėja ir 
šeimininkė. Išleista skaitovės plokštelė, garso kasetė „Pasijuokime kartu 

su Stefa“. Gyvena Kaune, Žaliakalnyje.

POVILAS GABALIS (g. 1934-04-05 Tryškių vlsč., Dauginių km.). Mokėsi Kairiškių pradžios 
mokykloje, 1948 m. įstojo į Raudėnų progimnaziją. Reorganizavus mokyklos tinklą1950 m. 
puikiais pažymiais baigė Raudėnų septynmetę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo į Klaipėdos 
muzikos mokyklą, 1954-1960 m. studijavo Vilniaus konservatorijoje. Ją baigęs tais pačiais metais 
pradėjo dirbti Kauno J.Gruodžio muzikos mokykloje dėstytoju. Nuo 1973 m. dirbo direktoriaus 
pavaduotoju mokymo reikalams, o 1975-1989 m. buvo minėtos mokyklos direktoriumi. Jo 
vadovaujami muzikiniai kolektyvai ne kartą tapo respublikinių konkursų laureatais. Šiuo metu 
gyvena Kaune.



PRANCIŠKUS JAKAS (g. 1936-07-24 Daržiškėse, Kuršėnų vlsč., 
Šiaulių aps.), miškininkas. Daktaras (agrariniai mokslai, 1992). 
Mokėsi Raudėnų mokykloje. 1961 m. baigė Lietuvos žemės ūkio 
akademiją. 1966-1967 m. – Lietuvos miškotvarkos įmonės „Miško 
projektas“ vyr. inžinierius. 1996 m. apgynė žemės ūkio mokslų 
kandidato disertaciją. Nuo 1967 m. dėstė Žemės ūkio universitete; 
docentas (1971), 1977-1988 m.  – Miškininkystės katedros vedėjas. 
Vadovėlių „Miškotvarka“ (1968) ir „Miškininkystė“ (1979) 
bendraautoris. Šiuo metu gyvena Kaune.

EDMUNDAS JANAUSKAS (g.1939-12-23 Raudėnuose, Šiaulių r.),  Lietuvos motorlaivių sporto 
federacijos prezidentas, Tarptautinės motorlaivių federacijos narys. 1946-1953 m. mokėsi Raudėnų 
7-etėje mokykloje, 1953-1958 m. – Tryškių (Telšių r.) vidurinėje mokykloje, 1958-1960 m. –
Kaliningrado (Rusija) artilerijos mokykloje, 1960-1961 m. – Chabarovsko (Rusija) artilerijos 
mokykloje, 1981-1986 m. studijavo Smolensko (Rusija) valstybiniame kūno kultūros institute. 
Suteiktas karinės daugiakovės (SSRS) sporto meistro vardas (1963), lengvosios atletikos SSRS 
sporto meistro vardas (1964). 1986 m. suteiktas nusipelnusio Lietuvos trenerio vardas (1986).

JONAS TIŠKEVIČIUS (g.1941-02-09 Švendriuose, Šiaulių r.), docentas, daktaras (dr.) 
(socialiniai mokslai), Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Techninių disciplinų katedros 
vedėjas.

STANISLOVAS TIŠKEVIČIUS (g. 1941-02-09 Švendriuose, Šiaulių r.), technologijos mokslų 
daktaras, Lietuvos žemės ūkio universiteto  žemės ūkio inžinerijos fakulteo prodekanas, docentas. 
1960-1965 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1970-1972 m. – LŽŪA Traktorių ir 
automobilių katedros aspirantas. 1975 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją. 4 
vadovėlių, 6 mokymo priemonių bendraautoris, daugiau kaip 25 mokslinių straipsnių autorius. 
Lietuvos valstybinės premijos laureatas (už vadovėlį „Traktoriai ir automobiliai“ (1984), LŽŪA 
laureatas (už vadovėlį „Traktorių, automobilių ir variklių teorija“, 19960. Kėlė kvalifikaciją 
Danijoje, Suomijoje, Kanadoje.



KAZIMIERAS LIPSKIS (g.1943-03-05 Švendriuose, Šiaulių r.), daktaras (dr.) (fiziniai mokslai, 
fizika), Panevėžio J.Balčikonio gimnazijos fizikos ir ekonomikos mokytojas ekspertas, KTU 
Panevėžio filialo Administravimo ir vadybos fakulteto Socialinių mokslų katedros docentas. 1953-
1956 m. mokėsi Raudėnų (Šiaulių r.) 7-etėje mokykloje, 1956-1960 m. – Kuršėnų (Šiaulių r.) 
vidurinėje mokykloje, 1960-1965 m. studijavo Vilniaus universitete, 1968-1971 m. – Vilniaus 
universiteto Fizikos fakulteo Puslaidininkių fizikos katedroje aspirantas, 1992 m. – Panevėžio 
J.Balčikonio gimnazijos fizikos ir ekonomikos mokytojas, nuo 1996 m. – KTU Panevėžio fakulteto 
(filialo) docentas. Apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją „Kai kurie 
pernešimo reiškinių ypatumai aukštaomiuose puslaidininkiuose“ (1972). „Ekonomikos uždavinyno“ 
(1998) autorius. Suteiktos fizikos mokytojo eksperto (1996), ekonomikos mokytojo eksperto (1999) 
kvalifikacinės kategorijos. Šiuo metu dirba KTU filiale Panevėžyje ir dėsto Panevėžio J.Balčikonio 
gimnazijoje.

GENOVAITĖ LIPSKYTĖ (g. 1945-10-02 Švendriuose, Šiaulių r.), Kauno 
medicinos akademijos dėstytoja. Baigusi Pažižmėlių pradžios mokyklą 
mokėsi Raudėnų septynmetėje, po to baigė Kuršėnų vidurinę mokyklą. 
Vilniaus valstybiniame universitete studijavo biofiziką. Baigusi mokslus 25 
metus dirbo Kauno technologijos universitete, šiuo metu dirba pedagoginį 
darbą Kauno medicinos iniversitete. Gyvena Kaune.

VALDAS LAURINAVIČIUS (g.1949 m. balandžio 18 d. Būdose, 
Šiaulių r.), habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos 
biochemijos instituto bioanalizės laboratorijos vadovas, šio instituto 
tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos chemikų, biochemikų, 
biotechnologų draugijų, Lietuvos inžinierių sąjungos, Nacionalinės 
geografijos draugijos narys, ES mokslinių programų ekspertas. 1956-
1964 m. mokėsi Raudėnų (Šiaulių r.) 8-metėje mokykloje, Kuršėnų 
vidurinėje mokykloje. 1967-1972 m. studijavo Vilniaus universiteto 
Chemijos fakultete, 1974-1977 m. – Biochemijos instituto aspirantas. 
Elektronų transporto problemų tyrimo biologinėse sistemose ir gautų 
rezultatų taikymo analitinėse sistemose specialistas.  Kuria analitinius 
prietaisus. Už analizatorių „Eksan-G“, skirtą gliukozės nustatymui 

kraujyje, paskirta Lietuvos valstybinė premija (1989). Nuo 2004 m. yra biochemijos instituto 
direktorius. Skaito paskaitas VU, VDU, VGTU. Daugelio mokslinių straipsnių, 26 patentų ir 
išradimų autorius. 



ALEKSANDRAS ŽALYS (g. 1951-10-26 Girininkų k., Šiaulių r.), 
Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, 
Lietuvių kalbos ir literatūros katedros vedėjas, mokslų daktaras, 
vienas iš Klaipėdos universiteto steigėjų. Lietuvos rašytojų sąjungos 
narys. Mokėsi 1958-1962 m. Girininkų (Šiaulių r.) pradinėje 
mokykloje, 1962-1966 m. – Raudėnų (Šiaulių r.) 8-metėje 
mokykloje, 1969-1970 m. studijavo VU Filologijos fakultete, 1971-
1975 m. – LVK (Lietuvos valstybinės konservatorijos) Klaipėdos 
fakultete, 1977-1980 m. – VU Lietuvių literatūros katedros 
aspirantas. 
Nuo 1997 m. – Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų 
fakulteto dekanas. Knygos „Lietuvių baladė“ sudarytojas ir įvadinio 

straipsnio autorius, monografijos „Lietuvių literatūrinė baladė“ straipsnių ir eilėraščių knygų 
autorius. Vienas iš KU steigimo (1989-1991) ir konferencijos „Klaipėdos universitetas: idėjos, 
problemos, realijos“ (1989) organizatorių.

DARIUS ŠIAUČIŪNAS gimė 1971 m. Nuo 1978 m. iki 1986 m. 
mokėsi Raudėnų mokykloje, 1989 m. baigė Kuršėnų trečiąją vidurinę
mokyklą. 1995 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo 
matematikos, informatikos ir skaičiavimo technikos mokytojo 
profesinę kvalifikaciją. 1999 m. Šiaulių universitetas suteikė Socialinių 
mokslų edukologijos magistro laipsnį ir gimnazijos matematikos 
mokytojo kvalifikaciją. 2004 m. Vilniaus universitetas suteikė 
matematikos mokslų daktaro laipsnį. Šiuo metu - Šiaulių universiteto 
matematikos – informatikos fakulteto dekanas.


