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Nuotolinio mokymosi galia

Pandemijos metu daugelis iš 
mūsų susidūrė ir vis dar susiduria 
su vaizdo konferencijų, nuotolinio 
bendravimo programų naudojimosi 
iššūkiais. Pavyzdžiui, kaip dirbant ar 
mokantis nuotoliniu būdu prisijungti 
prie vaizdo konferencijos progra-
mėlės („Zoom“, „Slack“, „Micro-
soft Teams“ ar pan.), kaip tinkamai 
bendrauti su kitais kolegomis virtua-
liuose susitikimuose. Daugeliui teko 
išmokti internetu užsisakyti maistą į 

namus, susimokėti už komunalines 
paslaugas, užpildyti elektroninius 
dokumentus, e. būdu ir kitomis prie-
monėmis bendrauti su įvairiomis įs-
taigomis ir institucijomis.

Nuotolinės mokymosi
galimybės dirbantiems
Lietuvos gyventojams

Siekdami prisitaikyti prie kintan-
čių gyvenimo sąlygų projekto „Pri-
sijungusi Lietuva: efektyvi, saugi 

Apie iš Pušaloto krašto Girpe-
trių kaimo kilusį savanorį, parti-
zaną, 1941 m. sukilimo dalyvį Ka-
zimierą Januševičių (1898–1986) 
išliko nedaug žinių. Tačiau tai nė 
kiek nesumenkina jo nuopelnų 
kovojant už Lietuvos valstybės 
atkūrimą 1919 metais ir bandy-
mą atkurti Nepriklausomybę per 
nacių ir sovietų okupacijas. Mūsų 
kraštiečio, kraštotyrininko Algi-
manto Stalilionio surinkti duome-
nys dviejuose Lietuvos archyvuose 
– Centriniame valstybės (LCVA) ir 
Ypatingajame (LYA) – liudija Ka-
zimierą Januševičių buvus dide-
liu savo tėvynės patriotu. Didelių 
mokslų nebaigusiam paprastam 
kaimo žmogui Nepriklausoma Lie-
tuvos valstybė buvo pagrindinė 
vertybė, kuriai liko ištikimas visą 
savo gyvenimą.

 Archyvuose rastą negausią 
dokumentinę medžiagą papildo 
prieš trejus metusA. Stalilionio 
užrašyti Panevėžyje gyvenančios 
savanorio dukterėčios Joanos Janu-
ševičiūtės-Platkevičienės (g. 1926 m.) 
prisiminimai. Savanorio brolio, 
1941 m. birželio sukilimo dalyvio 
Juozapo Januševičiaus dukra pa-
sakoja ne tik apie savo dėdę, tėvą, 
bet ir prisimena savo tremtį.

Publikacijoje minimi Girpe-
trių, Maldučionių, Šermukšnių, 
Vaitkūnų kaimai. Du iš jų – Gir-
petriai ir Šermukšniai, deja, jau 
yra išnykusių kaimų sąrašuose. 
Carinės Rusijos laikais valsčiaus 
centru buvusiame Maldučionių 
kaime, paskutiniais duomenimis, 
likę devyni gyventojai, o Vaitkū-
nų kaimo gyvybę palaiko viena 
sodyba. 

Sigitas KANIŠAUSKAS

Su okupantais kovojo
nuosekliai ir ryžtingai

Kazimieras Januševičius gimė 
1898 m. kovo 2 d. Girpetrių kaime 
gyvenusioje Mykolo Januševičiaus 
ir Onos Šidagytės-Januševičienės šei-
moje. Carinės Rusijos laikais kaimas 
priklausė Panevėžio apskrities Mal-

Partizanas, karys savanoris, 1941 sukilėlis
dučionių valsčiui. Januševičiai augino 
keturis vaikus, keturis sūnus – Juozą 
(g. 1889 m.), Kazį (g. 1898 m.), Jurgį 
(g. 1904 m.), Joną (g. 1910 m.) ir 
dukrą Pranę (g. 1908 m.). Žinoma, 
kad Jonas gyveno Girpetriuose, 
Jurgis – Maldučioniuose, Pranė 
su vyru Gižu – Šermukšniuose. 

K. Januševičius į Pušaloto 
partizanų kuopą įstojo 1919 m. 
sausio 12 d. Tarnavo kulkosvaidi-
ninku. Dalyvavo visose Pušaloto 
kuopos kautynėse su bolševikais. 
Iš karinės tarnybos paleistas į at-
sargą 1921 m. spalio 26 d.

LCVA rasti dokumentai by-
loja, kad gimtinėje – Girpetrių 
kaime – kartu su tėvais, trimis 
broliais ir seserimi gyvenęs sa-
vanoris 1925 m. vedė. Kartu su 
žmona Marija (1905–2000) au-
gino dukrą Mariją (g. 1926 m.). 
Ji mokėsi Panevėžio gimnazijoje. 
Deja, šeimos vienturtės atžalos 
likimas susiklostė tragiškai – mer-
gina ekskursijos metu žuvo pate-
kusi po traukiniu. Išlikęs 1926 m. 
dokumentas taip pat patvirtina, 
kad K. Januševičius priklausė Lie-
tuvos vasaros rytų partizanų brolijai 
(LVRPB).

1929 m. spalio 25 d. gimtinėje 
gyvenantis K. Januševičius pripa-
žintas Lietuvos kariuomenės kūrėju 
savanoriu, o tų pačių metų lapkričio 
21 d. jam buvo įteiktas Savanorio 
medalis.

1941 m. birželio 22-ąją prasidė-
jus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
karui, kitą dieną K. Januševičius pri-
sijungė prie sukilėlių. Birželio 24 d. 
dalyvavo mūšyje su raudonarmie-
čiais ir komunistų partijos aktyvu, 
kurie siauruoju traukinuku važiavo 
į pagalbą Pušaloto komunistams. 
Sukilėliai nukovė tris sovietų akty-
vistus. Dalyvavo suimant besitrau-
kiančius raudonarmiečius. Su broliu 
Juozu Vaitkūnu geležinkelio stotyje 
nuėmė ir suplėšė Stalino portretą ir 
iškėlė Lietuvos trispalvę. 1944 m. 
prasidėjus antrajai sovietų okupa-
cijai, tapo partizanu. Jam pasisekė 
gauti padirbtus asmens dokumentus. 

Svetima pavarde partizanas legaliza-
vosi ir kurį laiką ūkininkavo. 

Sovietų saugumo agentai K. Janu-
ševičių suėmė 1946 m. spalio 29 d., o 
1947 m. kovo 6 d. jis buvo nuteistas 

sušaudyti. Bausmė buvo pakeista į 
20 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Vėliau bausmė sumažinta perpus – 
iki 10 metų. 1948 m. birželio 11 d. 
išvežtas į Mordovijoje buvusį Dubro-
vlago lagerį, kuriame iki pat Sovietų 
Sąjungos žlugimo buvo kalinami 
politiniai kaliniai. K. Januševičius 
iš lagerio paleistas 1958 m. rugsėjo 
12 d. Nuo 1970 m. lapkričio 11 d. 
jam leista gyventi Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siojo teismo 1990 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr. 8-7894/90 K. Januše-
vičius buvo reabilituotas.

Savanorio, partizano brolis Juo-
zas, su kuriuo 1941 m. birželio 24 d. 
sunaikino Stalino portretą, gyveno 
Vaitkūnuose. Su žmona Veronika 
(g. 1900 m.) augino dukrą Janiną 
(g. 1927 m.). Sukilimo dalyvį sovietai 
suėmė 1946 m. lapkričio 29 d., o kitų 
metų kovo 6 d. buvo nuteistas 10 metų 
katorgos darbų.

 
Liudija savanorio dukterėčia

Senelio šeimoje buvo penki vai-
kai: Kazys, Juozapas (1899–1982), 
Jonas, Jurgis ir Pranutė. Dėdė Kazys 
neturėjo nuolatinės gyvenamosios 
vietos. Tuo metu, kai jį suėmė, gyve-
no Vaitkūnų kaime. Grįžęs iš Sibiro 
kurį laiką gyveno Tauragėje – neži-

nau, mieste ar rajone. Jis buvo pas 
savo dėdę Šidagį (Šidagio žmona 
Januševičiūtė, bet iš kitos giminės 
šakos) išmokęs staliaus amato. Mano 
tėvelis Juozapas pas tą patį dėdę 

pramoko kalvystės. 
Dėdė Kazys Januševičius 

buvo vedęs, dukra mokėsi Pane-
vėžyje, gimnazijoje. Žuvo ekskur-
sijos metu, pakliuvo po traukiniu.

Sulaukęs pensinio amžiaus 
dėdė Kazys grįžo arčiau gimtinės 
– apsistojo Panevėžyje. Smėlynės 
ir Paliūniškio gatvių sankryžoje 
šeima nusipirko pusę medinio na-
melio. Daugiau vaikų nesusilau-
kė. Žmona buvo labai ligota. Juos 
prižiūrėjo žmonos giminaitė, kuri 
dirbo mėsos kombinate. Dėdė Ka-
zimieras mirė 1986 m., o žmona, 
sulaukusi 95 metų – 2000-aisiais. 
Abu palaidoti Panevėžyje, Ramy-
galos gatvėj esančiose kapinėse.

Mano tėvelis Juozapas Janu-
ševičius tarnavo Lietuvos kariuo-
menėje, pasienyje su Vokietija. Jis 
buvo suimtas 1946 m. lapkričio 
pabaigoje už tai, kad 1941 m. 
birželio 24 d. kartu su broliu Ka-

zimieru Vaitkūnu geležinkelio sto-
tyje iškėlė Lietuvos trispalvę. Buvo 
nuteistas 10 metų kalėjimo, kalėjo 
Sibire – lageryje už Irkutsko.

Aš šeimoje buvau vienas vaikas. 
Kartu su mama 1948 m. gegužės 
22-osios naktį ištrėmė į Buriat Mon-
goliją, Anahojaus rajoną, Baruno 
gyvenvietę. Tremtyje gyvenome kartu 
su Barisais iš Papiškių, Kubiliais nuo 
Pasvalio, Židoniais iš Meškalaukio, 

Kirkiliene su vaikais iš Girpetrių, 
Zalieckiais iš Pumpėnų, Janina ir 
Petru Čeponiais, kurių sodyba buvo 
kažkur tarp Pasvalio ir Daujėnų.

 Gerai mokėjau rusų kalbą, nes 
dar prie vokiečių pradėjau mokytis 
amatų mokykloje, kurią baigiau an-
trosios sovietų okupacijos pradžioje. 
Sibiro tremtyje atrinko tuos, kurie 
galėjo susišnekėti rusiškai. Todėl 
vietos valdžia kartais kviesdavo į 
kontorą, kai jiems reikėdavo susikal-
bėti su vyresnio amžiaus lietuviais.

Kontoroje kabėjo žemėlapis, tai 
aš vis įsidėmėdavau po kelias gele-
žinkelio stoteles, kurių pavadinimus 
užsirašydavau grįžusi į baraką. Taip 
pasižymėjau visas geležinkelio stotis 
iki pat Lietuvos. 

Tame pačiame barake gyveno 
Zalieckienė, su kuria susidrauga-
vome. Abi šeimos nutarė, kad iš 
tremties reikia bėgti. Patyrę įvairių 
nuotykių pasiekėme Kansko geležin-
kelio stotį, kurioje tikrindavo visų 
keliaujančiųjų dokumentus. Deja, 
mus sugavo ir grąžino į lagerį. Už 
bandymą pabėgti teismas skyrė dar 
trejus metus kalėjimo.  

Girpetrių kaime gyveno kita 
Januševičių šeima – mūsų giminai-
čiai. Jų sūnus Jonas Januševičius 
(1918–1951), partizanas, turėjo 

Vilko slapyvardį. Jis žuvo, kai mes 
jau buvome lageryje. Tuo laiku visi 
buvome Lietuvos patriotai. 

Parengė Algimantas
STALILIONIS 

Lietuvos ypatingojo
archyvo fotokopijos

Kazimieras Januševičius, 1941 m.

Savanorio parašas, 1929 m.

Pažyma, patvirtinanti K. Januševičiaus dalyvavimą 1941 m. birželio 
23 d. sukilime. 

ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“ mokymų organiza-
toriai taip pat buvo priversti bent 
laikinai, kol viešosios bibliotekos 
uždarytos, perkelti skaitmeninio 
raštingumo mokymus į nuotolinę 
erdvę. Ši krizė atvėrė naują galimybę 
dirbantiems gyventojams dalyvauti 
mokymuose, nes jiems savo darbo 
aplinką perkėlus į nuotolinę erdvę 
kaip niekad prisireikė stiprinti savo 
skaitmeninio raštingumo žinias ir 
įgūdžius.

Nuo 2020 m. balandžio mėn. 
iki dabar nuotoliniuose mokymuo-
se dalyvavo apie 20000 gyventojų. 
Mokymų dalyviai – įvairių Lietuvos 
valstybinių bei privačių organizacijų 
darbuotojai, pradedant nuo medici-
nos personalo, savivaldybių, teismų, 
kultūros darbuotojų iki pardavėjų, 
vadybininkų ir t. t. „Mokytis nuotoli-
niu būdu buvo itin paprasta ir patogu. 
Dalyvavau „Efektyvaus laiko plana-
vimas ir bendravimas“ programoje. 
Įgytas žinias apie laiko planavimo, 

nuotolinio bendravimo įrankius tai-
kau savo asmeninėje ir profesinėje 
veikloje“, – savo įspūdžiais dalinosi 
medicinos seserimi dirbanti Daiva. 
Paklausus dar vieno mokymo daly-
vio Gedimino apie nuotolinius mo-
kymus, jis prasitarė: „Viskas pavyko 
puikiai. Dirbu darbų vadovu ir dažnai 
klientams prisireikia paskaičiuoti 
sąmatas. Dalyvavau „Skaičiuoklė 
namams ir darbui“ programoje ir 
nenusivyliau. Išmokau atlikti nesu-
dėtingus skaičiavimus, kurti lenteles, 
braižyti grafikus.“

Vienuolika nuotolinio
mokymosi programų 

Pasvalio rajone nuotolinius kom-
piuterinio raštingumo mokymus gy-
ventojams rengia Pasvalio Mariaus 
Katiliškio viešosios bibliotekos bi-
bliotekininkai. Iš viso nuotoliniuose 
mokymuose jau dalyvavo 150 rajo-
no gyventojų. Štai vasario 8–13 d. 
surengtuose mokymuose „Būkime 
saugūs internete“ kursą išklausė 45 

žmonės. 
Šiuo metu projekte yra siūloma 

vienuolika skirtingų skaitmeninio 
raštingumo mokymo programų. Pas-
valio rajone pačios populiariausios 
programos nuotoliniu būdu išlieka 
„Efektyvus laiko planavimas ir ben-
dravimas“, „Skaičiuoklė darbui ir 
namams“, „Pristatymų rengimas“, 
„Dokumentų kūrimas internete ir da-
lijimasis su kitais“ bei „Skaitmeninių 
nuotraukų apdorojimas ir saugus 
dalijimasis“. Programų aprašymus 
galima rasti internete adresu www.
prisijungusi.lt

Kviečiame visus norinčius re-
gistruotis į nuotolinius skaitme-
ninio raštingumo mokymus tele-
fonu 8 620 20 961 arba e. paštu 
mokymai@vipt.lt Taip pat galite 
kreiptis į Pasvalio Mariaus Kati-
liškio viešąją biblioteką telefonu (8 
451) 34 319, e. paštu rita.bedulyte@
psvb.lt ir į kaimuose esančias bi-
bliotekas.

Pandemijos iššūkiai 
2020 m. pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija stipriai 

paveikė kiekvieno iš mūsų gyvenimą. Pastangos sustab-
dyti pandemijos protrūkį lėmė priverstinį perėjimą prie 
darbo iš namų, mokymosi internetu ar kasdienės veiklos 
organizavimo nuotoliniu būdu. Šis precedento neturintis 
technologijų naudojimas mums atvėrė naujų galimybių. 
Tam, kad nuotolinis darbas ir mokymasis taptų įprastu 
reiškiniu daugeliui Lietuvos gyventojų, nepriklausomai 
nuo jų amžiaus, lyties ar gyvenamosios vietos, yra ir bus 
svarbu stiprinti savo skaitmeninius įgūdžius ir gebėjimus.


