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Sigitas KANIŠAUSKAS

DĖMESIO!
Kitas „Darbo“ numeris išeis
vasario 18 d., ketvirtadienį!

Užgavėnės –
lietuviškas laikas kartu

Pamažiukais, sniegą šnekindamas, neregimas pėdas 
palikdamas, ateina antradienis. Nekasdienis, atnešąs 
šventinį laiką. Ši vasario 16-oji klausia – kas yra tavoji 
lietuvybė? Tavo valstybės pamatas? Ar jauti amžinai 
besisukantį papročių ratą? Šįmet sutampa Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos ir Užgavėnių laikas. Apie 
pastarąjį ir pasikalbėjome su etninės kultūros renginių 
organizatore, muzikos pedagoge, Pasvalio kultūros 
centro folkloro kolektyvo „Rags“ vadove Daiva Adam-
kavičiene. 

Aidos GARASTAITĖS nuotr.

Į bibliotekoje saugomą
Jono Vileišio fondą pažvelgus

„Pavergtoj Lietuvoj – varpininkas, ko-
votojas. Laisvojoj Lietuvoj – valstybės 
statytojas, teisių gynėjas.“ Tokie žodžiai 
užrašyti ant Vasario 16-osios akto sig-
nataro Jono Vileišio (1872–1942) pa-
minklinės lentos Vileišių koplyčioje Rasų 
kapinėse Vilniuje. Žodžiai paprasti ir kar-
tu labai talpūs, atspindintys didžiojo Lie-
tuvos kėlėjo Petro Vileišio (1851–1926) 
jauniausiojo brolio gyvenimo kelią, kuris 
buvo pašvęstas tėvynės atgimimui ir at-
kurtos valstybės pamatų kūrimui.

Jono Vileišio, kaip ir jo brolių Petro, Antano, iš-
samią gyvenimo ir veiklos studiją yra pateikęs mūsų 
kraštietis, istorikas, prof. Jonas Aničas. Greičiausiai 
kiekvieno, krašto istorija besidominčiojo, bibliote-
koje rastume prieš 26 metus išleistą 670 puslapių 
Jono Aničo monografiją „Jonas Vileišis. Gyvenimo 
ir veiklos bruožai“. 

Nuo ketvirtadienio pasikeitė 
Statistikos departamento patei-
kiami duomenys apie sergamumą 
COVID-19 liga. Šie pokyčiai su-
siję su sergančiųjų, pasveikusiųjų 
nuo koronaviruso skaičiavimu, iš-
samesniais mirusiųjų duomenimis, 
atnaujintais žemėlapiais pagal 14 
dienų sergamumo rodiklius ir ka-
rantino atlaisvinimo scenarijus.

Pagal naują skaičiavimą, net 
šešis kartus keičiasi ir deklaruo-
jamas sergančiųjų koronavirusu 
asmenų skaičius. Statistikos depar-
tamento duomenimis, šiuo metu 
COVID-19 Lietuvoje serga 61 
682 asmenys. Tiesa, paskutinėmis 
savaitėmis pastebėta, kad tarp jų 
vis dar įtraukti jau seniai pasveikę 
asmenys. Todėl nuo šiol bus pa-
teikiamas statistinis sergančiųjų 

skaičius, kuris dabar siekia 10 701.
Vakar dienos duomenimis, 

Pasvalio rajone COVID-19 infek-
cija sirgo 36 (deklaruota – 533) 
žmonės. Vasario 10–11 dienomis 
nustatyti du nauji atvejai, 7 (dekla-
ruota 3) žmonės pasveiko.

Nuo pandemijos pradžios mūsų 
rajone patvirtinti 1 227 koronaviru-
so atvejai, 1 146 (deklaruota 649) 
žmonės pasveiko, 27 mirė (42 mi-
rusiems žmonėms buvo diagnozuo-
tas COVID-19, tačiau pagrindinė 
mirties priežastis buvo kita).

Lietuvos ligoninėse dėl CO-
VID-19 gydomi 1 028 žmonės, 
iš jų 113 – reanimacijoje. Su de-
guonies kaukėmis gydomi 908 pa-
cientai, 70-čiai žmonių taikoma 
dirbtinė plaučių ventiliacija.

„Darbo“ inf.

Nereikonių senolės receptas:
neskubėti ir nuoširdžiai kalbėtis

Žvali, viskuo besidominti, giedro veido ir mielos šypsenos Nereikonių kaimo senolė 
Danutė Čepulytė-Rapkevičienė rytoj – vasario 14-ąją – minės 90-ąjį savo gimtadienį. 
Du sūnus užauginusi, keturiais anūkais ir trim proanūkiais besidžiaugianti jubiliatė 
smagiai šmaikštauja, jog proproanūkiams, matyt, dar yra per jauna.

Vasario 14-ąją Nereikonių kaimo senolė Danutė Rapkevičienė minės 90-ąjį gimtadienį.
Aidos GARASTAITĖS nuotr.
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TIKIME, KAD JŪS:
• Turite galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją.
• Dirbate kompiuteriu.
• Mokate atlikti intervencines bei kitas slaugos procedūras 

(kraujo paėmimas iš venos, injekcijos, EKG užrašymas ir t. t.).
• Esate atsakingi, sąžiningi, pareigingi ir bendradarbiaujantys.
SIŪLOME:
• 0,5–1 etato darbo krūvį slenkančiu arba nuolatiniu darbo 

grafiku.
• Už kokybiškai ir atsakingai atliktą darbą, dirbant 1 etato darbo 

krūviu, siūlome 900 Eur (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį.
• Lankstus požiūris į jūsų kitus darbus, atostogas, kvalifikacijos 

kursus, papildomas poilsio dienas.

IEŠKOME BENDROSIOS PRAKTIKOS
SLAUGYTOJOS DARBUI PASVALYJE

Jeigu susidomėjote, siųskite 
savo gyvenimo aprašymą (CV) 
el. paštu nvklinika@gmail.com 
ir mes su jumis susisieksime.

Konkursuose dalyvauja ir per nuotolį
– Nuo spalio 23-iosios dirbam nuotoliniu būdu ir tai 

mums iššūkis tiek psichologiškai, tiek fiziškai, – pripa-
žįsta Pasvalio muzikos mokyklos direktorė Bronislava 
Mainonienė.

Juolab kad ši mokykla pirmiausia už gyvą bendravimą, 
už gyvą garsą ir spalvą.

Pasvalio muzikos mokyklos akordeonininkas Nedas Stankevičius 
Kijeve vykusiame tarptautiniame konkurse „Vandenio era“ laimėjo 
Grand Prix.

Tomas Samulėnas, respublikiniame konkurse „Karališkasis barokas“ įvertintas antrąja vieta, kūrinį 
įrašė bažnyčioje.              

– Nors nėra kontakto, bet mo-
kymas nesustojo, mokinių iš esmės 
nesumažėjo ir dar per nuotolinį daly-
vaujam respublikiniuose bei tarptau-
tiniuose konkursuose, – atskleidžia 
direktorė.

Štai Elonos Rodžienės akorde-
onininkai pelnė svarių pasiekimų.

Gruodžio pabaigoje Slovakijoje 
vykusiame tarptautiniame konkurse 
„Žiemos melodijos“ Pasvalio muzi-
kos mokyklos akordeonų orkestras 
laimėjo pirmo laipsnio diplomą, o 
Plungėje tapo laureatu.

Akordeonininkas Nedas Stanke-
vičius sausio pradžioje Grand Prix 

iškovojo Kijeve organizuotame tarp-
tautiniame konkurse „Vandenio era“.

Respublikiniame akordeoninin-
kų konkurse „Karališkasis barokas“ 
Tomas Samulėnas įvertintas antrąja 
vieta.

Jau išsiųsti kanklių, vargonų ir 
akordeonų klasės mokinių įrašai 
respublikiniam konkursui Utenoje.

Beje, nuotoliniu būdu iš visos 
Lietuvos jame dar daugiau dalyvių 
– per tūkstantį.

Radviliškio muzikos mokykla 
feisbuke organizuoja vokalinės 
muzikos festivalį „Neužmirštuolė 
gyva“, kuriame irgi gausiai dalyvauja 
mūsų šalies dainininkai. Tarp jų – 
pasvaliečiai solistai Rūta Preidžiūtė, 
Gustė Ranonytė (mokytoja Kristi-

na Matulienė), Smiltė Garčinskaitė, 
Konstantinas Veberis ir Domantas 
Arlauskas (mokytoja Gema Šinke-
vičienė).

Vyksta ir virtualios dailės parodos 
„Kalėdų angelai“, „Namuose korona 
nebaisi“.

Tiesa, rudenį dar prieš karantiną 
mokytojos Nerutės Čiukšienės jau-
nieji keramikai su savo darbais spėjo 
nulėkti į Vilnių, kur buvo organizuo-
jamas tradicinis Lietuvos mokinių 
keramikos konkursas. Šį kartą jis 
vadinosi „Molinukas“.

Ir tradiciškai Pasvalio muzi-
kos mokyklos keramikai vėl skynė 
laurus. Laureatais tapo Paulina Vi-
laišytė, Gabrielė Briedytė, Rugilė 
Paliukėnaitė ir Motiejus Andžius.

– Ypač pastaruoju metu esam 
išsiilgę gyvos spalvos, gyvo garso, 
apskritai gyvo susitikimo ir bendra-
vimo. Dabar mes viską atliekam tik 
per nuotolį. Džiaugiuosi mokiniais, 

mokytojais ir tėveliais, kurie daro 
įrašus ir taip dalyvauja konkursuose, 
tampa nugalėtojais ar laimi prizines 
vietas, – kalbėjo mokyklos direktorė 
ir kartu pastebėjo, kad dėl skirtingos 
ryšio spartos labai nukenčia chorų, 

orkestrų repeticijos. – Jie repetuoja 
paprastai grupėmis.

Aidos GARASTAITĖS
nuotraukos

Tad užuot kartoję tai, kas para-
šyta profesoriaus knygoje, žvilgte-
lėkime į Pasvalio Mariaus Katiliškio 
viešosios bibliotekos rankrašty-
ne esantį Jono Vileišio fondą. 
Bene didžiausią jo dalį sudaro 
šviesaus atminimo fotografo 
Vido Dulkės įamžinti Vasario 
16-osios akto signataro 50-ųjų 
mirties metinių minėjimai Kau-
ne ir Pasvalyje 1992 m. vasarą, 
130-osioms gimimo metinėms 
skirti renginiai Vilniaus Rotu-
šėje, Mokslų akademijos salėje, 
Pasvalyje 2002 m. ir kt. Fonde 
taip pat gausu J. Vileišio veiklą 
liudijančių dokumentų faksimi-
lių, fotokopijų. 

Dėmesį patraukė keli origi-
nalūs eksponatai. Vienas iš jų 
– 1932 m. gruodžio 7 d. dien-
raščio „Lietuvos žinios“ lapas, 
kuriame publikuojamas Jono 
Vileišio straipsnis „Užmirštasai 
Petras Vileišis“. Šiemet minimos 
Petro Vileišio 170-osios gimimo 
metinės, tad verta perskaityti, ką 
apie savo vyriausiąjį brolį rašė 
Jonas Vileišis.

 Nors nuo P. Vileišio mirties 
buvo praslinkę tik šešeri metai, 
Vasario 16-osios akto signataras, 
tuometis Valstybės tarybos na-
rys apgailestauja, kad tyrinėjant 
lietuviškos spaudos istoriją jo 
brolis nepelnytai primirštas. Štai 

Į bibliotekoje saugomą Jono Vileišio fondą pažvelgus
keletas šio straipsnio citatų (kalba 
netaisyta – aut.). „Vis dar pirmoj 
vietoj statomas yra d-ras Jonas Ba-
sanavičius ir kiti, kurių buvo dedami 
atvaizdai, o apie Petrą Vileišį kaip ir 

užmirštama … Petras Vileišis dirbda-
mas kokį darbą, nesiskelbė, nesigar-
sino. Dirbo tyliai, nenorėdamas net 
kad kiti matytų. Ir patį d-rą Basanavi-
čių atsikvietė Lietuvon iš Bulgarijos, 

duodamas jam visokių pažadų. 
Be to, Petras Vileišis neprigulėjo 
nė prie vienos grupės, kurios da-
bar yra virtusios partijomis. Kaip 
svietiškis, nors ir geras katalikas, 
dėjosi prie kunigų su tam tikru 
rezervu, nesišalino ir nuo viso-
kios krypties pirmeivių, jeigu tik 
yra užmatęs juose gerą lietuvį. 
Buvo laisvas, neprigulmingas, 
neieškojo populiaringumo, grei-
čiau bėgo nuo jo…“

J. Vileišis straipsnyje prime-
na, kad spaudos draudimo lai-
kais jo brolis savo lėšomis leido 
lietuviškas knygeles, apžvelgia 
dienraščio „Vilniaus žinios“ lei-
dybos peripetijas. 

Vasario 16-osios akto si-
gnataro jauniausioji dukra Rita 
Vileišytė-Bagdonienė Mariaus 
Katiliškio viešojoje bibliotekoje 
organizuotame susitikime mi-
nėjo, kad jos tėvelis labai mėgo 
liaudies dainas. Signataro dė-
mesį tautos kultūros lobynui 
liudija du originalūs rankrašty-
ne saugomi eksponatai. Vienas 
iš jų – Skrebotiškio bažnyčios 
choro dalyvei Marijonai Šakar-
nytei 1928 m. išduotas liudijimas 
apie jos apdovanojimą Dainų 
šventės ženkleliu. Dokumentas 

patvirtintas antrosios Dainų šventės 
organizacinio komiteto pirmininko, 
Kauno burmistro Jono Vileišio para-
šu. Po poros metų, 1930-ųjų birželį, 
laikinojoje sostinėje surengta Vy-
tauto Didžiojo 500-osioms mirties 
metinėms skirta Dainų diena. Joje 
dalyvavusi M. Šakarnytė pelnė šio 
renginio proga išleistą atminimo 
medalį. Tarp liudijimą pasirašiusių-
jų yra Lietuvos muzikos ir dainos 
centro valdybos pirmininko, Kauno 
burmistro J. Vileišio parašas. 

Lietuvos muzikos ir dainos cen-
tro steigiamasis susirinkimas įvyko 

Valstybinės konservatorijos salėje 
1928 m. spalio 24 d. Susirinkime 
dalyvavo per pusšimtį muzikų, chor-
vedžių, kultūros veikėjų. Susirinki-
mui pirmininkavęs J. Vileišis sakė, 
kad nauja draugija skirta „vienyti 
mūsų muzikus ir dainininkus, kelti 
visuomenėje meilę prie muzikos ir 
dainos…“ Šis įvykis išsamiai nu-
šviestas minėtoje J. Aničo knygoje 
„Jonas Vileišis. Gyvenimo ir veiklos 
bruožai“.

Fotokopija iš Pasvalio
Mariaus Katiliškio viešosios 

bibliotekos rankraštyno

Skrebotiškio bažnyčios choro dalyvei Ma-
rijonai Šakarnytei išduotas liudijimas apie jos 
apdovanojimą Dainų šventės ženkleliu. Tarp 
liudijimą pasirašiusiųjų yra organizacinio 
komiteto pirmininko, Kauno burmistro Jono 
Vileišio parašas.

Pasvalio muzikos mokyklos svetainės nuotr.


