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Tik neišvarykime tų, kurie gali Lietuvą keisti

Penkiolikametis, daugiavaikės
šeimos sūnus iš Plungės prieš 26
metus atvažiavo mokytis į Mari
jampolės kolegiją mokytojo
specialybės ir liko čia. Ši mokykla
davė pagrindą asmenybės forma
vimuisi, gebėjimų lavinimui, sėk
mingam jaunuolio startui. Dabar
ši gera mokytojų rengimo mokyk
la sunaikinta ir tapo pavyzdžiu,
kaip nepamatuotos reformos
griauna laiko išbandytas mokyk
las, tradicijas, ant griuvėsių nesu
kuriant nieko. Su pedagogu, švie
timo vadybos specialistu, sėk
mingos mokyklos vadovu, trijų
vaikų tėvu kalbėjomės apie refor
mas, kurios neturi ateities, apie
kryžkelėje atsidūrusią Lietuvą,
kuriai niekas kol kas neparodo tei
singos krypties, apie mokyklą ir
mokymą siekti tikslo.
- Žengiate po nusipelniusių
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos licėjų, gimnazijų, į kurias pakliūti ne bet kas gali. Kaip jums,
mažai provincijos gimnazijai,
kuri priimdama mokinius jų neseikėja pro intelekto rėtį, tai
pavyksta? - klausėme Sauliaus
ANDRIUŠKOS.
- Miesto visuomenė pamėgo
mūsų mokyklą, yra daug norinčių
čia mokytis, bet ji niekada nebuvo
perpildyta. Niekada pas mus nebu
vo daugiau kaip 450 mokinių. Kai
aš pradėjau dirbti, pakeitėme gim
nazijos nuostatus ir pradėjome
kurti pradines klases. Šiemet atė
jo antroji pirmokų grupė. Svarsto
me plėstis, esame numatę rekonst
ruoti palėpę ir ten įrengti kelias
klases. Neturime užmačių išpūsti
mokinių skaičių, mūsų tikslas yra
mokymo kokybė. Labai svarbu pra
diniai vaiko žingsniai, būtų tobula
turėti paruošiamąsias klases, kad
vaikai pas mus būtų ugdomi nuo
mažo žmogaus iki brandos atesta
tų įteikimo. Vaikų ėjimas per skir
tingas švietimo pakopas išbarsto
vaikus ir jų siekius.
Šiemet į pirmą klasę priėmėme
24 vaikus, jau turime 25 prašymus
2017-2018 mokslo metams. Kol
kas priimame visus norinčius. Mū
sų mokykla nėra didelė, kiekvie
noje klasėje turime po du komplek
tus, todėl mokytojai gali gerai pa
žinti kiekvieną vaiką. Bendravimas
su kiekvienu vaiku, matymas, ko
jam reikia, manau, ir yra mūsų sėk
mės raktas. Mūsų mokykla yra ka
talikiško pobūdžio, galbūt kai kurie
tėvai iš pradžių to išsigąsta, bet vė
liau pamato, kad skleisdami tikėji

Kazimiero Linkevičiaus nuotr.

Vieno leidinio paskelbtais
duomenimis, Marijampolės
marijonų gimnazija pateko į
geriausių gimnazijų dešimtuką ir
užima aštuntą vietą respublikoje.
Reitingas buvo sudarytas pagal
šių metų egzaminų, priėmimo į
aukštąsias mokyklas rezultatus
ir laimėjimus žinių olimpiadose.
Pernai tame sąraše marijonų
gimnazija buvo septynioliktoje
vietoje. Pasak mokyklos
direktoriaus Sauliaus Andriuškos,
pakliuvus tarp geriausių
nedrąsu sakyti, kad taip bus
visada, bet mokykla to siekia.

mą mes jo nebrukame per prievar
tą. Sėjame žodį, o jis galbūt prigis
po dešimties metų. Nieko nekala
me per prievartą ir savo mokyto
jams sakau, kad svarbiausia yra ti
kėjimą liudyti savo pavyzdžiu. Žo
džiams, kuriuos pasakome, reikia
duoti laiko sudygti.
- Kas lemia rezultatus - pedagogų pastangos, mokinių motyvacija, šeimos nuostatos ar
visa kartu? O gal yra ir kažkas
daugiau?
- Manau, kad tai yra bendras
mokyklos, tėvų, pačių mokinių
pasiekimas. Jeigu tėvų nebus vai
ko gyvenime, jeigu jiems vaiko
veikla neįdomi jau pradinėse kla
sėse, labai retai toks žmogutis
augs smalsiu, ieškančiu ir atran
dančiu žmogumi. Labai svarbu
vaikui kuo anksčiau suprasti savo
pareigas ir atsakomybę. Jau pra
dinukai patys privalo susidėti sa
vo mokymosi reikmenis, o ne
laukti, kad tėvai juos kontroliuo
tų, primintų.

- Pavydo gal ir ne. Tik atsiran
da šaltumo bendravime, lyg būtu
me konkurentai. Mes nekonkuruo
jame nė su viena gimnazija, tik no
rime sukurti mokyklą, kurioje bū
tų gera kiekvienam vaikui, kad
kiekvienas vaikas būtų čia laimin
gas. Jeigu matau vaiką nuliūdusį,
tikrai nepraeinu pro šalį nepaklau
sęs, kas jam yra. Jeigu mokiniui
nesiseka, kviečiuosi mokinį ir
klausiu, kokios bėdos, kuo galėtu
me jam padėti. Visi kartu ieškome
geriausių sprendimų iškylančioms
problemoms spręsti, dedame visas
pastangas, kad ugdytume visaver
tę asmenybę. Praėjusį rudenį už
mačiau, kad keli berniukai į mokyk
lą ateina parūkę. Pasikviečiau tuos
paauglius, pakalbėjome. Jie paža
dėjo ir žodį ištesėjo - situacija ne
bepasikartojo. Nesekioju paskui už
mokyklos tvoros, nežinau, kaip jie
elgiasi namuose, bet pas mus savo
pažadų laikosi.
Svarbu kalbėtis, matyti visumą
ir priimti tinkamus sprendimus. Aš
nesilaikau nuomonės, kad reikia

 Mokykla gali keisti požiūrį į vertybes
ugdydama kitokius žmones. Plačiai
mąstančius, siekiančius žmones
Kitas dalykas - mokytojai. Man
įsiminė vienos mokinės atsaky
mas, kas, jos manymu, mokykloje
yra svarbiausia. „Kiek mokytojas
atiduoda savęs, tiek ir yra mokyk
la“, - sakė mokinė. Teisinga jos
mintis. Dauguma mūsų mokytojų
dirba ne tik dėl atlyginimo, bet ir
dėl savęs. Jie gerai jaučiasi, žino
dami, kad suteikia galimybę savo
mokiniams atsiverti pasauliui, pa
ruošia juos gyvenimui. Toks mo
kytojo darbo supratimas yra labai
svarbus ir mūsų gimnazijoje tokių
mokytojų yra daug.
- Kodėl vienos mokyklos pasiekia gerų rezultatų, o kitos ne? Nuo ko tai priklauso? Ar
nėra pavydo?

vyti iš mokyklos visus pensinio
amžiaus sulaukusius mokytojus.
Tarp jų yra puikių specialistų, su
kaupusių didelę patirtį ir gebančių
ją kompetentingai perduoti. Norint
pasiekti gerų mokyklos rezultatų,
turi sutartinai dirbti visi - administ
racija, mokytojai, mokiniai, tėvai.
Nesutikčiau su teigiančiais, kad yra
visiškai negabių vaikų, kad jie tik
traukia mokyklos rezultatus že
myn. Dvidešimt metų dirbau su
vaikais valstybinėje mokykloje, at
eidavo vaikų iš įvairių šeimų, bet
man neteko patirti, kad mokinys
nepasiduotų mokymui. Kartą į tre
čią klasę atvedusi mokinį mama
pasakė, kad ankstesnėje mokyklo
je jam neleido mokytis užsienio
kalbos, esą neturi gebėjimų. Mes

jį mokėme, įdėjome daug darbo, o
devintoje klasėje mokinys pradėjo
dalyvauti olimpiadose ir net nuga
lėti. Būtina atrasti vaiko stipriąsias
savybes ir jas ugdyti.
Aš manau, kad mokykla kiek
vieną vaiką gali uždegti noru siekti
arba jį užgesinti. Jeigu mokinys nė
ra tinkamai vedamas, jis išnyks su
savo visais gebėjimais. Man yra te
kę mokyti gabių mokinių pradinėse
klasėse, bet vyresnėse klasėse apie
jų gabumus nieko nebetekdavo gir
dėti, jie kažkur pradingdavo.
- Ką jūs manote apie sunykusias ar visai užsidariusias
mokyklas. Kokia ateitis laukia
provincijų gimnazijų?
- Teko važinėti po mokyklas,
daug kur Lietuvoje rengti semina
rus, skaityti paskaitas. Girdėjau
kaimų mokytojus skundžiantis, esą
miestiečiams gerai siekti rezultatų,
o pas juos ateina mokiniai ne tik
nenorintys mokytis, bet ir mėšli
nais batais, apleisti, jiems svarbu
gauti nemokamą maitinimą ir pa
valgyti. Pagalvojus, gal ir būtų
tiems vaikams geriau, juos paėmus
iš tokios aplinkos, su tokiu nusitei
kimu dirbančiais mokytojais situa
cija nesikeis. Jeigu tų mokytojų pa
sakyti žodžiai atitinka tikrovę. Gal
vaikui atsirastų galimybė gauti ki
tokį ugdymą, nebūti nurašytam dar
nieko nespėjus pasiekti. Panagri
nėjus įstojimo į aukštąsias moky
klas rezultatus, kartais kaip tik to
kia mintis ateina. Jeigu tik penkio
lika procentų mokinių įstoja ten,
kur norėjo. O visi kiti? Jie šiaip sau
dvylika metų mokėsi? Praleido bet
kaip mokykloje, kuri neleido jam
įgyvendinti savo svajonių. Kartais
būna ir taip, kad vaiko rezultatai
pažymėjimuose tarsi geri, bet... Pa
prašius išspręsti nesudėtingą testą
paaiškėja, kad rezultatas visiškai
kitoks. Manau, kad čia atsiskleidžia
perėjimo iš vienos švietimo pako
pos į kitą trūkumas.
Kita vertus, žinau, kad pasitaiko
gerų gimnazijų ir kaimuose. Viskas
priklauso nuo mokytojų, bet pri

traukti stiprių mokytojų į kaimą nė
ra taip paprasta. Yra ir šviesių šeimų,
kurios norėtų savo vaikus ugdyti ten,
kur jie gyvena. Kiekviena situacija
skirtinga ir reikalauja įsigilinimo.
- Ką gera ir ką bloga davė
vis dar nesibaigianti mokyklų
reforma?
- Pabandykite tik gimusį vaiką
duoti dvejus metus auginti vienai
mamai, po to - metus tėčiui, paskui
dar nuvežti metams pas močiutę, o
tada pažiūrėkime, kas iš to išeis.
Mokyklų reformos idėja išgryninti
gimnazijas buvo graži, bet tai rei
kėjo palikti tiems, kurie sieks aukš
čiausių studijų. Reikėjo išlaikyti ir
mokyklas, kur mokytis atėjusiems
mokiniams visai nesvarbu aukštas
lygis, jiems rūpi tik be stresų įgyti
profesiją. Dabar gimnazijų daug, jos
priverstos siekti rezultatų, bet į jas
atėję mokiniai nesugeba, nenori ar
jiems to nereikia, bet nori gauti
brandos atestatą. Atsiranda įvairios
įtampos, reikalavimai, nesusikalbė
jimas. Priimdamas į mūsų gimna
ziją pradinukus aš net buvau sune
rimęs, kaip vyresnieji bendraus su
pirmokėliais. Žiūriu per langą, žai
džia aikštelėje su kamuoliu dešim
tokai ir kartu kamuolį vaikosi ber
niukai pirmokai. Mažieji tokie lai
mingi! Jie gauna pavyzdį iš vyres
niųjų, vyresnieji mokosi juos glo
boti. Lygiai taip pat yra šeimoje.
Vyresnieji globoja mažesnius. Ma
nau, kad tai irgi yra ugdymo dalis.
- Kada ir kodėl taip atsitiko,
kad lietuviams nebereikia Lietuvos? Ką gali padaryti mokyk
la, kad jaunimui pradėtų rūpėti Tėvynės išlikimas?
- Mokykla gali keisti požiūrį į
vertybes ugdydama kitokius žmo
nes. Plačiai mąstančius, siekian
čius žmones. Tėvai formuoja ver
tybes, iš tėvų vaikai išmoksta ver
tinti įvairius dalykus. Iš 29 mūsų
absolventų mokytis į užsienį išva
žiavo trys, o kiti stojo mokytis į
mūsų universitetus. Baisiausia,
kad jeigu nesikeis valstybės politi
ka, jie išvažiuos gavę diplomus.
Emigruos. Aš dar neprarandu vil
ties, kad situacija keisis. Ne kartą
girdėjau klausiant, kada taip atsiti
ko? Kada Lietuva pradėjo tuštėti?
Atsitiko tada, kai jaunimas, kuris
gavo išsilavinimą Lietuvoje, supra
to, kad norint gauti darbą, reikia
turėti pažįstamą dėdę, kad kažkas
paskambintų, užtartų. Norint turė
ti Lietuvą, turime matyti žmogų.
Reikia daugiau skaidrumo. Į postus
atrinkti tinkamiausius. Vertinti
tuos žmones, kurie atiduoda save,
kurie dirba, geba. Ir, žinoma, svar
bu gaunami atlyginimai, dėmesys
jaunoms šeimoms, šeimoms augi
nančioms vaikus, pensininkams.
Atėjus dirbti į gimnaziją, tenka
labai daug bendrauti su vyresniųjų
klasių mokiniais, dvyliktokais. Šis
gražus jaunimas man įžiebia viltį,
kad jie yra tie žmonės, kurie gali
keisti Lietuvą, tik jų nebereikia iš
varyti. Atėjo laikas pradėti dirbti
tiems, kurie valdo Lietuvą, prisi
imti atsakomybę.
Kalbino Dalia BYČIENĖ

Kadapolicijojebaigsisreformos,otarnybojenebežuspareigūnai?
G.JAKAVONIS: Kokios padažnėjusių išpuolių prieš pareigūnus priežastys? Policininkas
juk yra mokslus baigęs, parengtas žmogus, jis nuolatos turi būti budrus. Kaip prisigėręs chuliganas sugeba jį nudurti?
V.GRIGARAVIČIUS: Anks
toka kalbėti apie šį atvejį, kol ne
baigtas ikiteisminis tyrimas ir
vyksta tarnybiniai patikrinimai, ne
nustatytos visos aplinkybės. Kiek
vienas iškvietimas, ypač kilus bui
tiniam konfliktui, smurtui artimoje
aplinkoje, yra gan pavojingas. Nes
tiek viena, tiek kita pusė būna
įsiaudrinusios, o atsiradus dar vie
nai  tramdančiai  pusei, policijos
pareigūnams, pasitaiko įvairių si
tuacijų. Kartais tos abi konfliktuo
jančios pusės suvienija savo jėgas
prieš policijos pareigūną. Tad jam

pasirengimas policijoje yra silpno
kas. Gal dėl to, kad jam skiriama
mažai laiko. Užsiėmę tie policinin
kai, galų gale ir resursų trūksta.
Šaudymui, sportinėms ir kovinėms
treniruotėms reikia skirti mažiau
siai vieną kartą per savaitę, jei ne
du kartus. Ar tam yra laiko? Ir ar
yra tų resursų? Tai antras klausi
mas.
Greta kovinio pasirengimo la
bai svarbu partnerių suderinamu
mas. Juk dirbama poromis. Ar jos
pakankamai suderinamos? Turėki
me omeny, kad per įvykį Telšiuose
porininkė buvo mergina. Ar pori
ninkų suderinamumui pakankamai
skiriama dėmesio, tai įvertins ty
rimas. Policijos veikla yra bet ku
riuo atveju rizikinga. Ir šitai reikia
priimti. Ta rizika buvo, yra ir bus
visą laiką.

 Jeikalbame,
jogreformą
vykdomevien
dėlto,kad
neturimepinigų,
taijautruputį
juokingai
skamba
tikrai reikia tam tikro pasirengimo,
atitinkamo bendravimo taktikos.
G.JAKAVONIS: Anksčiau
veikė specializuoti padaliniai,
o dabar atvažiavo kelių policininkai, kurie tam lyg ir nepasirengę...
A.SADECKAS: Problema čia
susijusi su veiklos organizavimu ir
pagrindiniu principu, vadovaujantis
kuriuo siekiama policininką pada
ryti „labiau universalų“. Kokios
yra to universalumo ribos ir kiek
galima atsisakyti specializacijos?
Panašiai turbūt yra medicinoje 
vietoj greitosios pagalbos gydytojo,
vargu ar akušeris važiuotų spręsti
ne savo srities klausimų. Kiek rei
kia atsisakyti specializacijos polici
joje, dabar  diskusijų tema. Policijos
bendruomenėje į tai nėra vieningo
atsakymo. Kai kalbame apie bendrą
policiją, man neaišku ir tai, kaip bus
su kriminaline policija, su Interpo
lu? Tai juk tarptautinė kriminalinės
policijos organizacija.
Turbūt niekas nekurs atskiros
policijos šeimyniniams konfliktams
artimoje aplinkoje spręsti, bet jei
kuriame bendrą viešąją policiją, ke
lių policijos ekipažas turi būti pa
siruošęs bet kam  prireikus sulai
kyti nusikaltėlį, kuris nuvarė auto
mobilį, galbūt ir žudiką. Tačiau,
esant dabartinei informacinei sis
temai, svarbu, kad policija galėtų
pasitikrinti, kam priklauso automo
bilis, gauti pirminę informaciją apie
tą asmenį, pas kurį važiuoja. Ar jie
spėja pasitikrinti per atitinkamas
duomenų bazes informaciją apie jo
teistumą, jo administracinę atsako
mybę? Tarkime, jei važiuoja pas
Joną, kuris smurtauja prieš mamą,
pareigūnas turi žinoti, ar tas Jonas
teistas.
Kitas dalykas, manau, kovinis

Alvydas SADECKAS
Buvęs Seimo Nacionalinio saugumo
ir gynybos komiteto pirmininkas

A.PAULAUSKAS: Trumpai
sureaguosiu dėl merginų. Kalbė
jausi su Kauno policijos mokyklos
vadovu ir jis pranešė, kad dabar
policijos mokykloje mokosi dau
giau kaip du trečdaliai merginų ir,
matyt, jų skaičius tik augs. Kodėl?
600 eurų minimumas vyrų nedo
mina, nes tai nedidelis atlyginimas,
o merginai jis gal ir tinkamas. To
dėl dažniau pirmosios grandies po
licininko darbą renkasi merginos.
Dabar dėl reformos. Aš apie ją
esu ne kartą išklausęs informaciją
ir noriu pasakyti, kad pats jos tiks
las man yra suprantamas ir aš ma
nau, kad jis  teisingas. Siekiama
operatyviai reaguoti į kiekvieną iš
kvietimą. Norima, kad policija, jei
žmogui kyla pavojus, atvyktų kuo
greičiau. Galime prisiminti, kas
anksčiau vykdavo gatvėse, kiek
būdavo tų budinčių policininkų, o
kiek jų sėdėdavo kabinetuose,
dirbdavo budinčiose dalyse ir ne
vykdavo į įvykius. Dabar norima
turėti kuo daugiau patruliuojančių
ekipažų, juo labiau kad jie jau val
domi iš apskrities. Dabar siekiama
užtikrinti, kad būtų galima opera
tyviai juos nusiųsti į įvykio vietą.
Aišku, kai kurie policininkai tuo
nepatenkinti  jiems reikia išeiti iš
kabinetų ir patruliuoti. Kiti gal ne
patenkinti, kad turi palikti savo
postą kelyje, nes jiems liepiama va
žiuoti į įvykį. Esama visokių atve
jų, bet, jei tu esi policininkas, ma
nau, sulaikyti nusikaltėlį tu turi
mokėti. Juolab kad dvi fizinio pasi
rengimo valandos per savaitę jiems
yra privalomos, tai daroma darbo
laiko sąskaita. Trys valandos per
mėnesį skiriamos šaudymo praty

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Apie tai prie žAlGIRIO NACIONAlINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO apskritojo stalo diskutavo dabartinis Alytaus meras, buvęs ilgametis generalinis policijos komisaras Vytautas GRIGARAVIČIUS, buvęs
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Alvydas
SADECKAS, dabartinis to komiteto pirmininkas Artūras PAUlAUSKAS
ir teisininkas, Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Egidijus
BIČKAUSKAS. Diskusiją vedė žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

boms, dvi valandos  taktikos pra
tyboms. Nežinia, ar jie visi sąžinin
gai tai daro, bet jiems sudarytos
sąlygos palaikyti fizinę būklę. Kitas
dalykas, jei esi policininkas, jaunas
žmogus, tu gali laisvalaikiu skirti
laiko sportui. Nebūtina jį praleisti
kažkur prie butelio.
Manau, Telšiuose įvykusiu
atveju tiesiog nebuvo įvertinta ri
zika, per daug atsipalaiduota. Lie
menę tas pareigūnas turėjo, bet ji
buvo bagažinėje, kažkodėl jos ne
apsivilko. Elektrošoką lyg ir panau
dojo, bet jis gal nesuveikė. Komi
sijos išvadoje bus paaiškinta, kodėl
taip nutiko. Dar reikia ieškoti to
priežasčių, bet akivaizdu ir tai, kad
jie neįvertino situacijos. Neva kaž
koks kaimo chuliganas triukšmau
ja, o mes jį tuoj suriesim ir atvešim
į skyrių. Matyt, reikia tokias nuo
taikas išsklaidyti.
Dėl vakarais nebedirbančių ko
misariatų aš pats neturiu nuomo
nės, bet jų vadovybė argumentuo
ja, kad komisariatuose sėdėti trims
ar keturiems žmonės, nors dažnai
nebūna sulaikytųjų, o jų pareiga 
tik užėjusį žmogų išklausyti ir už
registruoti įvykį, kai šiandien visi
turi mobiliuosius telefonus ir gali
ma į Bendrąjį pagalbos centrą pa
skambinus iš karto, nebėgant į ko
misariatą, sulaukti pagalbos, yra ne
visai racionalu. Buvo klausiama ir
kodėl prie komisariatų nėra telefo
nų. Man aiškino, kad visur prie ko
misariatų žmogus atėjęs gali pa
skambinti ir sulaukti pagalbos.
Kitas dalykas  policija pradėjo
skaičiuoti pinigus. Sovietmečiu gal
pinigų nei policininkų nereikėjo
skaičiuoti, bet dabar svarstoma,
kiek pagal biudžetą įmanoma išlai
kyti pareigūnų. Pasakysiu viena:
2008 metų biudžetas šiandien dar
yra nepasiektas. 2016 metais, jei
lygintume su 2008aisiais, trūksta
30 milijonų eurų. Tad galima su
vokti, koks buvo finansavimas
2008 metais ir koks 2016aisiais,
jau padidėjęs, net nekalbu apie
2009 ar 2010 metus. Tai privertė
racionalizuoti žmonių kiekį, o funk
cijas  suglaudinti.
Esu gyvenime nemažai skaitęs
įvykio vietos apžiūros protokolų.
Neseniai lankiausi Panemunės ko
misariate pas tyrėją, sakau  štai,
važiuoja patruliai į įvykio vietas, da
ro aprašymus, parodykite, kaip jie
atrodo dabar. Galiu pasakyti, mačiau
daug blogesnių tais laikais, kai į įvy

kius važiuodavo ir tardytojai ar apy
linkės inspektoriai. Gal šiandien yra
daugiau skilčių, kur reikia nurodyti
tik „taip“ ar „ne“, bet dėl tų vietų,
kur aprašoma įvykio vieta, negaliu
didelių priekaištų pasakyti. Tai reiš
kia, jog profesionalumas nenuken
tėjo. Apie įvykio vietos apžiūrą kal
bu, nes tai labai svarbi dalis tiriant
visą nusikaltimą.
Tad aš manau, kad dar anksti
vertinti vykstančios reformos re
zultatus. Bet kai kas pasinaudoja
vienu ar kitu įvykiu ir ima kalbėti
apie visišką policijos degradaciją. Su
tuo niekaip nesutinku. Gal reikia
stiprinti pasirengimą, pabandyti kai
kurias naujoves ne visoje šalyje iš
kart įdiegti. Sakysim, aš irgi dar ne
labai suprantu, kaip kriminalinę po
liciją sujungs su viešąja. Ir man net
būsimas jų pavadinimas nesupran
tamas. Kažkokie „valdymo skyriai“
ten bus. Tad daug kas dar neaišku,
be to, net tas įsakymas dar nėra pa
sirašytas. Gerai, kad vykdomi tik

niai, ir aš visą laiką buvau būtent
tokio policininko šalininkas. Nega
lima visko absoliutinti, bet polici
ninkas turi būti universalus, o
žmogui visai nesvarbu, ar pas jį at
važiuos kelių policininkas, ar kas
kitas, jam reikia, kad būtų suteikta
pagalba.
Kalbant apie šį konkretų atvejį,
nutikusį Telšiuose, tinka rusiškas
posakis „protiv loma net prijoma“.
Nuo laužtuvo jokiais kovos būdais
neapsiginsi. Nuo tokių atvejų, deja,
mes nesame ir nebūsime apdraus
ti. Aišku, daugiau aplinkybių at
skleis vidinis tyrimas, bet many
čiau, kad gal būta ir tam tikro atsi
palaidavimo. Vis dėlto kelių polici
ja nuolatos nesusiduria su tokio
pobūdžio konfliktais, tad buvo ne
sitikėta, jog taip gali nutikti. Bet
policininkas, eidamas į tarnybą, tu
ri žinoti, kad jo darbas yra pavojin
gas. Todėl yra privalomai ir valsty
bės draudžiamas, ir į pensiją anks
čiau išeina.
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Artūras PAULAUSKAS
Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto pirmininkas

pilotiniai projektai, o atsižvelgiant į
jų sėkmingumą bus galima konkre
čiau spręsti. Reforma turėtų būti
vykdoma etapais. Reikia pažiūrėti,
kas tinka, o kas ne, ką atmesti, o ką
tęsti. Bet pats tikslas, kad policija
reaguotų greitai ir profesionaliai,
mano supratimu, yra teisingas. Tuo
keliu ir einama.
E.BIČKAUSKAS: Aš trupu
tėlį pasigirsiu, kad turiu pirmojo
laipsnio Angelo sargo apdovanoji
mą ir juo labai didžiuojuosi. Tai vie
nas iš aukščiausių policijos vidinių
apdovanojimų, tad šiokį tokį ryšį
su policija aš turiu. Man teko daly
vauti pačioje policijos reformos
pradžioje, iškart po 1990 metų.
Apie universalų policininką ir uni
versalią policiją buvo kalbama se

Tačiau šių metų įvykis, kai chu
liganas Vilniuje pabėgo su polici
ninko automatu, man yra nepaly
ginamas su nelaime, nutikusia Tel
šiuose. Dabartinis įvykis  tai tra
gedija, be jokios abejonės, ne pir
ma ir ne paskutinė, deja, taip buvo
ir bus, policija susiduria su ne pačia
geriausia visuomenės dalimi, tam
ji iš esmės ir yra sukurta. O pabė
gimas su automatu mane privertė
raudonuoti ir pagalvoti, kad išties
čia kažkas ne taip.
V.GRIGARAVIČIUS: Labai
svarbu, kad policijos pareigūnas
būtų universalus, ir tai yra siekia
mybė. Aišku, kritikuoti visuomet
lengviausia, nors rizikinga kriti
kuoti nežinant visos esmės ir ke
tinimų. Laikas parodys, ar tai, kas
vyksta dabar, yra teisinga. Įdomu,
kaip šią reformą vertina patys po
licijos pareigūnai, ar jie mato, kad

 Kogero,nebuvo
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Vytautas GRIGARAVIČIUS

ji tikrai reikalinga. O gal tai vėl bus
tik eilinė reforma, kokių jau buvo
daug metų, kiek pamenu, ir mano
laikais, ir iki manęs, ir po manęs.
Ko gero, nebuvo nė vienų metų
policijoje, kad nevyktų kokia refor
ma. Tai, aišku, nėra geras dalykas.
G.JAKAVONIS: Koks jūsų
požiūris į tokių statutines parei gas einančių darbuotojų
profsąjungų santykius su savo
vadovybe? Aš pastaraisiais metais mačiau labai daug politikavimo. Vadovai jau tiesiogiai pasuko į politiką.
V.GRIGARAVIČIUS: Praktika
įvairi. Bet šiaip profesinė sąjunga
yra demokratijos išraiška. Kita ver
tus, jei nėra susikalbėjimo ar kyla
noras politikuoti, daryti didesnę įta
ką, negu dera profesinėms sąjun
goms, gal tuomet atsiranda negerų
reiškinių. Šiaip įstatymai profsąjun
gas numato. Kitaip jų nebūtų. Yra
policijos įstaigų, kur susiklostė labai
normalūs, labai geri dalykiniai san
tykiai su profesinėmis sąjungomis
ir jos kartu sprendžia buitinius, tar
nybos klausimus. Yra profesinių są
jungų, kurios kelia kitokių klausi
mų. Tai, matyt, priklauso nuo žmo
nių, kurie ten dirba ar vadovauja.
G.JAKAVONIS: Suprantu,
kai kalbama apie pareigūnų
buities pagerinimą, bet tai, ką
aš pats mačiau, buvo tiesiog lindimas į politiką.
A.SADECKAS: Taip, profsąjun
gos turi veikti savo kompetencijos
srityje, kad nekiltų abejonių, kas vis
dėlto valdo policiją, ar dvi struktū
ros  Policijos departamentas ir ge
neralinis komisaras, ar ir dar kas
nors. Kartais žmonės to jau klausia.
Dėl policijos reformos pasaky
čiau taip: policininkas turi būti ne
universalus, o universalesnis. Taip
matau policijos reformos esmę. Be

Dabartinis Alytaus meras, buvęs ilgametis
generalinis policijos komisaras

to, kategoriškai nepritariu krimi
nalinės ir viešosios policijos supla
kimui, nes taip sužlugdytume kovą
su nusikalstamumu, kiltų aibė ne
susipratimų ir chaosas.
Policijos funkcija nėra vien vie
šosios tvarkos palaikymas. Ponai
mieli, kodėl mes kalbame, kad po
licininkus Lietuvoje reikia varyti į
gatves? Ar Lietuvos gatvės yra
Niujorko gatvės? Ar tai yra Rio de
Žaneiro arba Sicilijos gatvės? Jūs
man pasakykite, kurioje Vilniaus
gatvėje turėtų patruliuoti policinin
kai. Bet mes seniai kalbame apie

nis, nes jis sugebės sulaikyti ir nu
sikaltėlį, jeigu jam prireiks tą da
ryti. Jis galės sustabdyti ir automo
bilį kelyje, patikrinti vairuotojo pa
žymėjimą, pasakyti, kad pažeidė
taisykles. Jis tikrai tai sugebės. Ta
čiau ar viešosios policijos pareigū
nas sugebės dirbti su slaptais
bendradarbiais, tirti nusikaltimus?
Juk nusikaltimų tyrimas  tai mįslių
sprendimas. Tad kodėl kalbama
vien apie viešąją tvarką? Ar Lietu
voje taip baisu į gatvę išeiti?
Kai kalbame apie vykimą į įvy
kius, svarbu, kokius įvykius turime
galvoje. Vienas dalykas yra važiuo
ti ten, kur kilo šeimyninis ginčas,
bet kas kita, kai įvykdyta užsako
moji žmogžudystė. Ir jei pats ne
apžiūrėjai įvykio vietos, prokuroras
gali paklausti, kaip tu toliau tirsi tą
įvykį pats ten nebuvęs. Tad kas ten
turi važiuoti? Kriminalistas. Aišku,
kiti gali atlikti pirminę apžiūrą,
nors aš neįsivaizduoju, kaip pats
tirčiau nusikaltimą neapsilankęs
įvykio vietoje.
Todėl ir kalbu apie universalu
mo ribas. Amerikos filmuose ma
tome, kaip penki policininkai nu
šauna 20 priešų, bet nusikaltimus
pas juos tiria detektyvai. Federali
nis tyrimų biuras juos tiria, o ne
viešosios tvarkos prižiūrėtojai. At
ribokime šiuos dalykus, tada pui
kiai suprasime, kas yra specializa
cija, pasirengimo ir didesnio uni
versalumo būtinybė.
E.BIČKAUSKAS: Daug metų
man teko dirbti Respublikos pro
kuratūroje. Mūsų brigada važinė
davo į vadinamuosius tamsius, ne
išaiškintus nužudymus, tai buvo
anuomet, pavadinkim, tokia „spe
cializacija“. Aš ten būdavau tyrėjas
arba tardytojas. Kažkodėl mums
bekalbant, prisiminiau amžinatilsį
tokį kriminalinės policijos darbuo
toją pulkininką Stasaitį. Mes su juo
Klaipėdoje keletą kartų gyvenome
viešbutyje. Jis iš ryto užsidėdavo
savo tokią kepuraitę ir išeidavo į
miestą. O vakare man pateikdavo
tiek informacijos... Bet įsivaizduo
ti Stasaičio, stovinčio ar patruliuo
jančio gatvėje, niekaip negaliu,  jis
net ginklo neimdavo niekados.
Turbūt net kvalifikuotai nebūtų su
rašęs gero protokolo. Bet iš jo bu
vo milžiniška nauda.

 Daugkurpas
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Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

tai, kad visus varytų į gatves. O ką
gi jose daryti? Kur rezgami nusi
kaltimai  narkotikų prekyba, nu
žudymai, organizuotas nusikalsta
mumas? Juk ne gatvėse. Kas vyk
dys nusikaltimų tyrimą ir užkardy
mą? Juk tai turi daryti tie, kurie
turi ir įstatymų suteiktas krimina
linės žvalgybos funkcijas. Krimina
listas, kuris tiria nusikaltimus, ku
ris atlieka itin sudėtingą darbą, rei
kalaujantį patirties, nuovokos, in
tuicijos, žvalgybinių žinių, atsida
vimo, negali dirbti gatvėje nuo 8
iki 18 val. Bet kas su tuo sutiks. Šį
darbą galės atlikti tik kriminalinė
policija.
Kriminalistas yra universales

A.SADECKAS: Jis tyrė nužu
dymus. Tai buvo vidurinį išsilavini
mą turintis žmogus, aš jį puikiai ži
nau  jis rinko informaciją, o ne pa
laikė viešąją tvarką gatvėse. Jau
nekalbu apie Interpolą, kuris yra
tarptautinė kriminalinės policijos
organizacija, vykdanti tarptautinį in
formacijos apsikeitimą tiriant nusi
kaltimus. Dabar Interpolas pa
klaus  ar pas jus nėra kriminalinės
policijos? Tai čia patruliai susirinko?
A.PAULAUSKAS: Atskirki
me du dalykus. Yra viešosios tvar
kos, viešojo saugumo priežiūra, kai
policininkai vyksta į įvykio vietą,
ir dažniausiai čia reaguojama į
administracinius teisės pažeidi

mus, į smurtą artimoje aplinkoje,
gal į nedidelę vagystę. Tai  pirmi
nė grandis, dažniausiai rajoninė, ir
jos pareigūnai važiuoja į įvykio vie
tą  sulaikyti, užkardyti, pradėti ty
rimo. Tyrėjai rajone irgi dirba, bet
jiems perduodamos sudėtingesnės
bylos, o visa kita  protokolų sura
šymą ir perdavimą  tie patruliai
išvykę turėtų ir užbaigti. Nes rajo
ne turbūt du trečdalius nusikaltimų
sudaro administraciniai pažeidimai.
Sudėtingi nusikaltimai, nužu
dymai, organizuotas nusikalstamu
mas dabar tiriami apskrityse, kur
veikia tam įsteigti specializuoti
skyriai. Ir jei, sakykim, Šalčinin
kuose įvyksta sunkus nusikalti
mas, iš Vilniaus atvyksta ir tas pats
kriminalinės paieškos darbuotojas,
ir ekspertas, ir turbūt vietinės apy
linkės inspektorius. Visa ta grupė

linė žvalgyba, bus specializuoti sky
riai. O kaip jie vadinsis, nežinau.
Dabar dėl profsąjungų keletas
žodžių. Iš tiesų mane stebina, kad
jų tiek daug, gal šešios ar septynios.
Jos tarpusavyje konkuruoja, vienos
nepritaria kitų pozicijai. Dabar, po
to įvykio Telšiuose, matome, kad
tuo naudojamasi, pradedama reika
lauti dėmesio, susitikimų. Susidaro
įspūdis, kad tos profsąjungos pačios
sau ieško darbo ar galimybės pasi
rodyti, kai kur kišasi į sprendimus.
Prisiminkime, kaip buvo skiriami
ministrai: vienas  geras, kitas  blo
gas, trečias buvo iš anksto sukriti
kuotas. Manau, tai tikrai ne tas ke
lias, kuriuo einant situacija pagerės.
Susikūrus profsąjungoms iš tiesų
daugeliui jų veikėjų atsirado tiesiog
gera terpė pereiti į politiką ar susi
rasti kitus darbus.
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kartu dirba, jei įvykdytas sunkus
nusikaltimas. Tad „specializacija“,
apie kurią kalbame, lieka, tik tam
tikrų ginčų kelia tai, kad anksčiau
kriminalinė žvalgyba užsiimdavo ir
rajonine grandimi. Kiekvienas kri
minalinės paieškos, ekonominės
policijos operatyvinis darbuotojas
turėdavo savo agentūrinį tinklą ir
vykdė kriminalinę žvalgybą. Dabar
ši funkcija perduota apskričiai, o
rajonai, tiriantys smulkius admi
nistracinius nusižengimus, krimi
nalinės žvalgybos nebevykdo.
Galima dėl tokios tvarkos gin
čytis, bet buvo, pavyzdžiui, Šiau
liuose, kad visas skyrius, kovojęs
su narkotikais, pats tuos narkotikus
vogė, pareigūnai patys juos parda
vinėjo, nors operatyvinės bylos bu
vo surašomos idealiai, kriminalinė
žvalgyba lyg buvo organizuota kuo
puikiausiai. Žodžiu, gauja veikė pa
čioje policijoje. Ir tokių atvejų, kai
kriminalinė žvalgyba korumpavosi
ir tapo nusikalstama, buvo atskleis
tas ne vienas. Šiauliai čia tik pasku
tinis atvejis, jų būta daugiau.
Tada ir buvo priimtas sprendi
mas atimti iš tų pirminių grandžių
kriminalinės žvalgybos funkciją ir
perduoti ją apskritims. Nesu didelis
ekspertas tuo klausimu, bet kai ku
rie kriminalinės paieškos darbuoto
jai sakė, kad nėra patenkinti ta re
forma. Turbūt laikas parodys, kiek
ji pasiteisins, nenoriu šiuo klausimu
teigti savo nuomonės. Bet noriu pa
sakyti, kad nebus taip, jog bet kuris
policijos mokyklą baigęs naujokas,
vos atėjęs, tirs nužudymus, organi
zuotus nusikaltimus. To nėra ir tur
būt niekada nebus.
A.SADECKAS: Kas tirs tada,
jei nebus kriminalinės policijos?
A.PAULAUSKAS: Kriminali
nė policija bus.
A.SADECKAS: Dabar kalba
ma, kad jos nebus. Tai kas tirs?
Viešosios policijos organizuoto nu
sikalstamumo tyrimo skyrius?
A.PAULAUSKAS: Ne, aš ma
nau, mes čia dėl pavadinimo ginči
jamės, bet apskrityje dirbs krimina

A.SADECKAS: Reikalingas
labai rimtas valstybės požiūris į po
liciją, kuri yra viena iš pagrindinių
nacionalinį ir viešąjį saugumą už
tikrinančių institucijų. Visi čia
vykstantys procesai, taip pat refor
mos, kurios tikrai reikalingos, tu
rėtų būti nagrinėjami aukščiausiu
lygiu, ir Seime, ir Vyriausybėje,
nes policija  vienas iš valstybės
ramsčių. Bet jei kalbame, jog re
formą vykdome vien dėl to, kad
neturime pinigų, tai jau truputį juo
kingai skamba. Gal tuomet pinigų
duokime, kad nebūtų taip, jog vals
tybė kažkiek pamėtėjo, o jūs kaž
kaip reformuokitės? Reikia, kad
valstybė pasirūpintų daugiau, di
desnį savo indėlį įdėtų.
G.JAKAVONIS: Daug kur pas
mus funkcijos pridedamos, o pinigų neduodama joms vykdyti.
A.PAULAUSKAS: Mūsų po
licija visada buvo gausi  jei lygin
tume su kitomis Europos šalimis,
viena iš gausiausių. O tyrimo ter
minai būdavo gan ilgi, reagavimo
laikas ilgas,  reikėjo pokyčių. Aš
manau, kad jie dabar ir vyksta.
Kai ateina statutinės organiza
cijos ir pradeda ginčytis dėl vieno
ar dviejų milijonų, reikalingų pa
reigūnams rengti, apginkluoti, iš
tikrųjų valstybė turi apsispręsti,
ar ji nori turėti stiprią, kvalifikuo
tą, gerai ginkluotą policiją, ar po
licijos komisaras vėl kaskart turės
išmušinėti tuos keletą eurų, kad
galėtų egzistuoti, pragyventi. Da
bar išties policijoje susidarė nege
ras, manyčiau, klimatas  atlei
džiami darbuotojai, nes likusiems
reikia pakelti atlyginimus. Įsivaiz
duokite, kaip jaučiasi tas atleista
sis ir kaip jaučiasi likę darbe pa
reigūnai, gaunantys didesnį atly
ginimą dėl to, kad jų kolega buvo
atleistas.
Parengė Darius KAUZANAS

Visa filmuota
mediaga tinklalapyje

Rokiškėnų matematikos mokytojas J.Janulionis
„Jau šešis dešimtmečius saugau pirmąją
už gerą mokymąsi gautą dovaną Džonatano Svifto (Jonathan Swift) knygą
„Guliverio kelionės“, kurią man pirmoje
klasėje įteikė Rokiškio vidurinės mokyklos
direktorius autoritetingas matematikos
mokytojas Juozas Janulionis. Nuo to laiko
knyga tapo mano gyvenimo neatskiriama
dalimi“, - taip savo Mokytoją prisimena
knygos „Pagyvenkime kitaip: pašnekesiai
iš besikeičiančio laiko“ autorius, Žurnalistų
sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų
asociacijos narys Algis Juozas Kusta.

Juozas Janulionis gimė 1896 09 01 Biržų
aps., Papilio vls., Satkūnų k. Tėvams nuo
mojant dvarelį Latvijoje, netoli Kuldigos,
ganė dvarelio bandą, lankė pradžios mokyk
lą. Pirmojo pasaulinio karo metu, patekęs į
Rusiją, kun. J.Tumo-Vaižganto (1969-1933)
pastangomis aštuoniolikmetis Juozas buvo
paskirtas Peterburgo lietuvių moksleivių
bendrabučio prižiūrėtoju.
Tai buvo gana saugi priebėga nuo I pa
saulinio karo negandų. Juozas ir pats galė
jo mokytis: 1917 m. baigė į Peterburgą iš
Latvijos perkeltą Pabaltijo mokytojų semi
nariją, studijavo Peterburgo universiteto
Fizikos-matematikos fakultete. 1918 m.
grįžo į Lietuvą ir 1920-1962 m. dirbo Ro
kiškyje, dab. J.Tumo-Vaižganto gimnazijoje
(1936-1940 ir 1947-1951 m. direktorius).
J.Tumo-Vaižganto vardą tuometei Rokiškio
gimnazijai išrūpino būtent direktorius
J.Janulionis. Beje, Vaižgantas 1923 m.
J.Janulionį sutuokė su Liuda Paplauskaite
Vytauto bažnyčioje Kaune. Žinant sangvi
nišką Vaižganto temperamentą, kaip rašė
D.Šilinytė-Šilinienė, nestebina tokia deta
lė: „Kunigas J.Tumas, kadangi buvusi labai
jauna, pavaręs: „Dar tokia piemenė... Šian
dien tuoktis, ryt išsituokti sumanysi... Ne
šliūbavosiu...“
Teko įsikišti solidesniems giminaičiams.
Vaižgantui skambino profesorius Antanas
Purėnas (1881-1962), jaunosios giminaitės
advokatės Liudos Purėnienės (1884-1972)
vyras. Vaižgantas „atsileido“: „Tai ko nesa
kei? Ar labai supykai? Na, nepyk, nepyk...
Dykai vaikus pakrikštysiu.“
1930 m. J.Janulionis įgijo gimnazijos ma
tematikos mokytojo teises, išlaikęs Vytauto
Didžiojo universitete cenzo gavimo egzami
nus. Jo mokiniais pokaryje buvo prof. habil.
dr. Mifodijus ir prof. dr. Jonas Sapagovai, doc.
dr. Bronius Riauba - žinomi Lietuvos mate
matikai. Jie su didele meile ir dėkingumu
prisimena savo mokytoją. Jų teigimu, „Ro
kiškio gimnazijos istorijoje giliausius pėdsa
kus paliko ilgametis direktorius ir matema
tikos mokytojas Juozas Janulionis“.
Istorikai teigia, kad ant savo akademijos
sienos Platonas užrašė: „Kas nemoka ge
ometrijos, teneužeina į mano namus.“
J.Janulionio auklėtinių matematikų teigimu,
„jis ne tik supažindino su Euklidu, Pitago
ru ir Archimedu, bet ir atliko misiją, net
priešingą Platonui: neišleisti iš mūsų Ro
kiškio akademijos, vadintos gimnazija, vė
liau 1-ąja vidurine mokykla, tų, kurie ne
moka geometrijos. Ne vien tiesiogine, bet
ir perkeltine prasme. Jeigu matematika ry
mo ant dviejų kolonų - aritmetikos ir geo
metrijos, tai Rokiškio gimnazija irgi rymo
jo ant dviejų kolonų: J.Janulionio - matema
tikos mokytojo ir J.Janulionio - ilgamečio
direktoriaus“.
Nors dalykiniu požiūriu kai kurie moki
niai pralenkė savo mokytoją, jie tuo nesi
didžiuoja: „Tai buvo nesunku, nes talkino
laikas, bet Mokytojas, kaip pedagogas, liko

Juozas

Janulionis (1896-1982 m.)

nepralenktas. Jo pamokoje nebuvo išanks
tinės režisūros ir negyvos schemos. Jo pa
mokai buvo būdinga rami tėkmė, lakoniška
frazė, vaizdingas pasakojimas ir turinio bei
formos harmonija. O dar klasės nuotaikos,
psichologinės situacijos stebuklingas pojū
tis, intonacijos ir tempo kaita. Neužmiršta
mos, atitinkančios klasės būseną pedago
ginės pertraukėlės, prisodrintos humoru
be satyros, be pašaipos. Štai jis pasako:
„Koks gražus lietuviškas terminas, sukur

sės, pavyko išspręsti tokį uždavinį. Moky
tojas pakvietė mane prie lentos ir liepė pa
aiškinti uždavinio sprendimą. Paskui jis
ypač nustebo, kad klasės žurnale man pa
rašytas trejetas. Kiek prisimenu, tai buvo
pirmas ir paskutinis man mokytojo J.Janu
lionio parašytas trejetas. Įdomus faktas, kad
jis reikalaudavo prie lentos atmintinai pa
sakyti neišspręsto namuose uždavinio są
lygą, tvirtindamas, kad, jei nesupratai už
davinio, tai turi apie jį tiek galvoti, kol su

 Rokiškio gimnazijos istorijoje giliausius
pėdsakus paliko ilgametis direktorius ir
matematikos mokytojas Juozas Janulionis
tas kalbininko Jablonskio ir matematiko Že
maičio: lygiagretainis! Jo internacionalinis
pakaitalas skamba: paralelipipedas. Na, pa
kartokit!“ Klasėje pasigirsta: „paralialialia
pipipipedas...“ Paprasta ir prasminga per
traukėlė.“
Mokiniams buvo reiklus. Prof. dr. J.Sa
pagovas prisimena: „Gauti gerą, o juo labiau
labai gerą mokytojo J.Janulionio pažymį ne
buvo lengva. Paklausdavo kokios nors teo
remos formuluotės ar kokios figūros api
brėžimo, o jei mokinys tiksliai atsakydavo,
pasakydavo: „Sėsk, trys.“ Tas pats atsitiko
su manimi IX klasėje. Kadangi mokiausi
neblogai ir turėjau polinkį į tiksliuosius
mokslus, šis „trys“ manęs nedžiugino. Mo
kytojas mėgdavo užduoti įdomius, kartais
gana sunkius uždavinius namie išspręsti.
Vieną kartą man, bene vieninteliam iš kla

prasi, o jei to nedarai, vadinasi, nedirbi ir
todėl gauni dvejetą. Sakydavo, kad nesu
prantąs, kaip mokinys, neišsprendęs užda
vinio, gali naktį ramiai miegoti.“
Tačiau jis jautriai mylėjo šeimą ir tuos,
kuriuos mokė matematikos. „Niekuomet ne
teko girdėti rūstaus jo balso, pakelto tono,
tik tvirtą žodį, įkvepiantį pasitikėjimą savo
jėgomis: „Matematika - kietas riešutas, bet
mes jį išgliaudysime!“ Nusiminusius dėl to
„neįkandamo riešuto“, tarp kurių būdavau
ir aš, J.Janulionis prablaškydavo humoru,
užkrėsdavo gera nuotaika“, - rašė D.Šiliny
tė-Šilinienė.
Doc. dr. B.Riaubos atsiminimuose ryš
kiai akcentuojama, kad J.Janulionis „domė
josi savo mokinių studijomis, atostogų metu
bendraudavo su jais. Ir vėliau, jau dirbdamas,
su mokytoju palaikydavau ryšius.

Reguliariai keisdavomės naujametiniais
sveikinimais. Ypač įspūdingi būdavo moky
tojo J.Janulionio gimimo dienos minėjimai
<...> sulaukus jubiliejinių datų. Jis gimęs
rugsėjo pirmąją, kai visais miestų, miestelių
ir kaimų keliais bei takeliais su gėlėmis sku
ba mokinukai. Dažnokai šią dieną su savo
klasės draugais tekdavo važiuoti iš Kauno į
Rokiškį sveikinti Mokytojo. Tai buvo neuž
mirštamos kelionės. Net meteorologai tei
gia, kad rugsėjo pirmoji paprastai būna gra
ži, saulėta diena. Taigi ir pati gamta nuosta
biai sveikina taurius, dorus, savo kraštą my
linčius žmones.
Mokytojas šią dieną būdavo gerai nusi
teikęs, visus vaišindavo savo paties išpuo
selėto sodo vaisiais bei medum, o jo žmona,
taip pat mokytoja, stebino mus savo patie
kalais. Nors mokytojas buvo jau gana gar
baus amžiaus (prisimenu jo 85-ąjį gimtadie
nį), tačiau turėjo dar gerą atmintį, žinojo sa
vo mokinių pavardes, klausinėjo, kaip jie
gyvena, kaip sekasi dirbti. <...> Prisimenu
tokį epizodą. Lankydamasis 1976 m. Kana
doje sutikau Janulionio mokinį, kilusį nuo
Panemunio, stomatologą J.Mališką. Prisimi
nėme Janulionį ir jis paprašė savo ir brolio
inžinieriaus vardu perduoti linkėjimų, bet
sudvejojo, ar buvęs Mokytojas juos prisi
mins. Sakiau, kad tikrai prisimins. Grįžęs
atlikau šią misiją, bet Mokytojas mane nu
stebino klausimu, o ar jų sesers neteko su
tikti?“
Dažnai prisimenamas J.Janulionis ir kitų
jo mokinių bei kolegų. „Buvusi mokytoja Liu
da Janulionienė prisimena, kad <...> direk
torius, <...> naktimis kviečiamas į saugumą,
paryčiais grįždavęs nepanašus į žmogų“, rašo Elena Naginskaitė-Vajegienė. D.ŠilinytėŠilinienė rašė, jog „jį kankino, ypač 1945 me
tais, enkavedistai, reikalaudami bendradar
biauti su jais. Apsigalvojimui liepdavo nusi
sukti į sieną, ir virš galvos lėkdavo iš auto
mato paleistos kulkų serijos. Kategoriškai
atsisakius, sekdavo eilinis „Nusisuk!“ ir au
tomato tratėjimas“.
Sovietiniais metais, kad gautų nusipel
niusiųjų vardus ar būtų apdovanoti, turėjo ne
tik gerai dirbti, bet ir reikėjo turėti „švarią“
biografiją. J.Janulionis jokių vardų ar apdova
nojimų neturėjo. Janulionių šeima buvo labai
aukštos kultūros: „Kokius baldus ši šeima
gyvenimo pradžioje įsigijo, tokie ir liko iki
gyvenimo pabaigos. Ne daiktai, ne madų vai
kymasis, o knygos, paveikslai, parvežtų eks
kursijų įspūdžiai turtino jų namų židinį. <...>
Apvalus stalas <...> mena tas nuostabias
valandas, kai <...> klausėmės Janulionių pa
sakojimų apie Juozą Tumą-Vaižgantą, Vydūną,
skaičiusį paskaitas Rokiškyje ir buvusį sve
čiu, profesorių Antaną Purėną, girdėjome
raiškų Juozo Janulionio balsą, rusų kalba skai
tantį zaporožiečių atsakymą turkų sultonui,
kuris vertė visus kvatotis <...>. Prie šio
stalo teko pirmą sykį išgirsti apie Aisedorą
Dunkan ir Sergejų Jeseniną, Ogiustą Rode
ną... Mįslingos M.K.Čiurlionio akys, žvel
giančios nuo sienos, priminė tą vakarą, kai
tarp svečių buvęs genijaus brolis Stasys
Čiurlionis“, - rašė D.Šilinytė-Šilinienė.
J.Janulionis buvo ir aistringas šachmati
ninkas. Sovietiniais metais pedagoginėje pe
riodikoje paskelbė matematikos didaktikos
straipsnių. J.Janulionis mirė 1982 05 19 Ro
kiškyje.
Prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Rugilė Žilėnaitė,
VU studentė, Rokiškio J.Tumo-Vaižganto
gimnazijos abiturientė

