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KREIPIAMĖS Į VISĄ LIETUVĄ – PRISIMINKIME TUOS, KURIE 

PAGULDĖ SAVO GALVAS UŢ LIETUVOS LAISVĘ! 

 

2017-07-15 Ukmergės miesto (Dukstynos) kapinėse vyko gėlių 

padėjimas prie plk. mons. Alfonso Svarinsko (1925-2014) kapo. Po 

to Ukmergės raj. Vidiškių sen. Kadrėnų kaime mons. Alfonso 

Svarinsko įkurtame Didţiosios Kovos apygardos partizanų parke 

vyko Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė.  Partizanų parke 

buvo pašventintas Štuthofo kalinio kun. Alfonso Lipniūno (1905 –

1945) atminimo kryţius.  Šv. Mišias uţ partizanus ir Lietuvos 

kariuomenę  su kunigais aukojo vyskupas Jonas Kauneckas bei 

arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po šv. Mišių vyko šventinė 

popietė, kurioje dalyvavo Lietuvos valdţios, Lietuvos laisvės kovų 

sąjūdţio, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos 

kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos, Lietuvos sąjūdţio 

atstovai, šauliai, vietos gyventojai ir kiti svečiai. 

Lietuvos partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę 

visuomet organizuodavo pats mons. Alfonsas Svarinskas, 

svajodamas, kad ji taptų tradiciniu kasmetiniu renginiu. Šiemet 

šventė sutampo su monsinjoro   3-osiomis mirties metinėmis. 

  

Lietuvos sąjūdţio Kauno tarybos informacinis biuras 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tuthofas
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                       NUOSTABIOS  ŠVENTĖS  UKMERGĖJE  AKIMIRKOS 

Tegu broleliai ir sesutės ilsisi jau Nepriklausomoje Lietuvoje, savų 

prisiminti ir širdingai pamylėti maldomis, gėlėmis ir skambiomis eilėmis! 

                   LAISVA,  LAISVA,  PER AMŽIUS  LAISVA  LIETUVA! 
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Seimo pirmininkas Pranckietis pareiškė, kad vyriausybė pritarė, todėl rudens 

sesijoje seimas rengiasi priimti įstatymą, proteguojantį lenkų išskirtinę teisę į 

rašybą, leidžiant atkurti asmens dokumentus pagal anksčiau buvusius įrašus. 

Pirma: toks seimo pirmininko siūlymas yra ydingos įstatymų leidybos tęsinys, 

kadangi akivaizdžiai sukeičiami įstatymų leidžiamosios ir 

vykdomosios valdžios funkcijos ir konstitucinės galios, nes įstatymo 

iniciatyvos teisė perkeliama vykdomajai valdžiai-"vyriausybė pritarė 

" ,tai yra ne Seimas sprendžia, kokį įstatymą priimti, o Vyriausybė, 

kurios pritarimas tampa svarbesniu, nei Seimo įstatyminė iniciatyva.  Žinant 

istorinius faktus, kad Lietuva buvo kaip valstybė sąjungoje su Lenkija , taip pat tą 

aplinkybę, kad tuo metu Lietuva buvo lenkinama, o lenkų iniciatyva  lietuvių 

kalba buvo faktiškai uždrausta, o visi civilinės būklės aktai buvo rašomi lenkų 

kalba,( kai kuriais laikotarpiais-rusų kalba),  pagal istorijos archyvo 

duomenis,  lietuviškų įrašų aplamai nebuvo atliekama, įgyvendinus   Seimo 
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pirmininko Pranckiečio   pasiūlymą  , Lietuvoje nebeliktų nei vieno asmens, kurių 

pavardės ar vardai rašomi lietuviškais rašmenimis. 

Antra: akivaizdu, kad Seimas rengiasi vykdyti kažkieno (galimai prezidentūros iš 

anksto suderintą su Lenkija , galimai karinėje srityje, už kokius nors gynybinius, 

ginkluotės pirkimo, naudojimo )  įstatymų priėmimo užsakymą, kurį galima 

pavadinti įstatymų prekyba, kas reiškia-Lietuvos nepriklausomybės praradimą.  

Kad Lietuvos įstatymus rengiamasi keisti įvykdant svetimų šalių valią , patvirtina 

ir kitaip nepaaiškinamas Teisingumo ministrės  bei Ministro pirmininko 

staigus,  požiūrio į rengiamo įstatymo turinį pasikeitimas, nepriklausomai nuo 

daugkartinius Lietuvių kalbos komisijos ir netgi Konstitucinio teismo 

išaiškinimus.   

 Lietuvos piliečiams tylint , priimamas jau kelintas įstatymas,suteikiantis kitų 

valstybių piliečiams daugiau išskirtinių teisių nei autochtonams-

lietuviams.Pavyzdys-Lietuvos pilietybės įstatymo pataisos , priimtos  

2016 m. birželio 23 d. Nr. XII-2473 Lietuvos Respublikos pilietybės 

įstatymo Nr. XI-1196 2 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas2 straipsnis. 7 

straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. 

kovo 11 d.;“. 

2. Pakeisti 7 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„3) yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.;“. 

kuriuo buvo suteikta išskirtinė teisė žydų tautybės asmenims turėti ir kitos 

šalies ir Lietuvos pilietybę, kai tuo tarpu-išvykę lietuviai tokios teisės 

neturi.Tačiau iki šiol Seime nėra sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos pilietybės 

išsaugojimo dėl įvairių priežasčių išvykusiems lietuviams, kai tuo tarpu -

svetimtaučiai turi tokią privilegiją. 

Akivaizdu, kad tokie , išskirtiniai kitų valstybių piliečių , o ne lietuvių teisinę 

padėtį pagerinantys įstatymai yra išdavikiški, įrodantys, kad Lietuvos Vyriausybė 

ir Seimas tarnauja ne Lietuvos tautai, o tenkina  kitų užsienio 

valstybių  pageidavimus.Akivaizdu, kad po šio "reveranso" seks ir kiti,  dar 

akiplėšiškesni Lenkijos ar kitų šalių reikalavimai. Lietuvos Seimas tapo 

"pageidavimų koncertu" svetimtaučiams ir groja pagal jų užsakymus.Kad Seimui 

yra daromas labai didelis spaudimas-akivaizdu, nes valdančiosios partijos nariai 

žino, kad dėl tokių veiksmų jie praras Lietuvos piliečių pasitikėjimą ir jų reitingai 

visiškai nukris .O gal tai ir yra sumanytojų planas? 

Todėl tai  reikia  įvardinti  kaip įstatymų prekyba kitų šalių naudai ir Lietuvos  

išdavyste. 

 Tai būtina sustabdyti, pasipriešinti, sukelti visuomenę!   
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. Rugpiūčio pirmą įvyko svarbus susirinkimas. Mes 

pristatėme mūsų darbo PROGRAMĄ 2017-2020 metams – tai mūsų veiklos 

pagrindinės darbo gairės. (žiūr.“AR Nr.7) Parašytas kreipimasis į visus Lietuvos 

Vyriausybės ministrus, 

kuriame sprendžiamas 

bendradarbiavimo 

klausimas. Daugelis 

ministerijų jau atsakė į 

mūsų kreipimąsi, kas 

suteikia optimizmo 

ateities bendriems 

darbams.Geriausias 

atsakymas gautas iš 

soc.apsaug. ir darbo 

ministerijos (žiūr. 

žemiau.                                                             

Nuotraukoje iš kairės: A.M.G., Klaip. Kult.sk.vedėjas                                                                                                      

Narūnas Lendraitis, Stasys Miliukas ir                                                                                                                                               

„Rūtos‘ vadovė Genė Petrokienė 

Susirinkimo metu pristatytas naujas NVO senjorų atstovas prie Klaipėdos savivaldybės 

Stasys Miliukas, kuris papasakojo apie save, apie savo darbinę veiklą ir numatomus 

artimiausius darbo planus. Stasys – turintis didelę darbo patirtį tikrai sugebės 

atstovauti visus Klaipėdos senjorus, įsitikinau, kad tai geras mūsų, dalyvavusių 

rinkimuose, pasirinkimas.                                                                                                                 

Labai gaila, kad kandidatus pateikė tik trys organizacijos, nors skelbimai miesto 

laikraštyje buvo ne kartą – kviečiantys organizacijas teikti kandidatus į NVO Tarybą. 

Dirbau joje du metus, ataskaitą rasite liepos mėn. numeryje. Mes įpareigojome nauja 

atstovą Stasį Miliuką, kad jis pabandytų apjungti visus miesto senjorua bendram 

darbui. Juk nebūtina tam  būti vienoje organizacijoje, bet labai svarbus glaudus 

bendradarbiavimas tarp visų organizacijų. Jeigu bus keliami reikalavimai savivaldybei 

bendru sutarimu, tai rezultatas bus tikrai  

geresnis, juk mes tuo tikslu ir rinkome naują atstovą, kad visos senjorų organzacijos 

kartu  spręstų visas senjorams iškylančias problemas, kaip pvz. – tinkamas 

privažiavimas prie Bendruomenės namų (pagal savivaldybės atstovų – projektas jau 

yra, tik nutiesti kelią beliko), ar pigesnis važiavimas miesto viešuoju transportu 
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visiems senjorams, nes nebedirbant ir stengiantis pragyventi vien iš pensijos – 

neįmanomas orus gyvenimas, tai nors nemokamas pravažiavimas viešuoju miesto 

transportu būtų šiokia tokia atgaiva žmonėms. Tikimės iš savivaldybės daugiau 

dėmesio ir supratingumo, sprendžiant visas senjorų problemas, ypatingai būtina, kad 

savivaldybė sutvarkytų socialinių išmokų tinkamą informacijos pateikimą miesto 

gyventojams ir socialinių išmokų gavimo procedūros supaprastinimą. Mes to sieksime 

kartu su nauju NVO atstovu Stasiu Miliuku.                                                                                                                                 

Pagrindinis susirinkimo klausimas – LPS VEIKLOS programos 2017-2020 metams 

pristatymas praėjo sklandžiai ir tai buvo paskutinė galimybė papildyti, pakritikuoti 

mūsų darbo programą. Buvo pastabų dėl 22 punkto (žiūr. „AR“ Nr.7), bet pasakiau, 

kad tai vieno kunigo pasiūlymas, tai visi nusiramino. Susirinkimo metu – pristatyti 

naujI LPS Tarybos nariai – viso 7 žmonės, du patarėjai ir vienas atsakingas už filialų 

steigimą. Nutarta sekančiam posėdžiui rinktis 22/08 16:00 val. kavinėje (nes 

Bendruomenės namai rugpiūtį atostogauja), tai patalpų posėdžiui tenka ieškotis kitur. 

Svarbaus susirinkimo reziume: esame nusiteikę darbingai ir pilni optimizmo kursime 

atskirus darbo planus pagal kiekvieną išvardytą punktą LPS veiklos programoje, 

GAUSIME, REIKALUI ESANT INFORMACIJĄ IŠ MINISTERIJŲ, nepamiršime priminti 

Stasiui Miliukui, kad Klaipėdos senjorams reikia įkurti nepriklausomą, visuomeninę 

senjorų Tarybą prie savivaldybės, kuri, kaip ir bet kuri kita Taryba prie savivaldybės ne 

tik atstovautų senjorų interesus, bet ir turėtų savo darbo planus ir tam skirtą 

finansavimą. Tai sėkmės mums visiems ateities kilnių darbo planų vykdyme. A.M.G.                                                                                                                                                       
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(Tęsinys sekančiame numeryje) 

                                                   

V.Razumas. Siekiant strateginio tikslo būtina 

permąstyti ir stiprinti tapatumo sąvoką (pradžia) 

2016-10-11 

 Migracijos problematika. Tai tik viena iš dedamųjų dalių, su 

kuriomis susiduria Lietuva.  2014 Lietuvos mokslų akademija (LMA)  

ėmėsi iniciatyvos suburti įvairių sričių specialistus ir ekspertus diskusijai su 

visuomene. LMA išleido leidinį „Šalies strateginis tikslas – Lietuvos mokslų 

http://www.pozicija.org/2016/10/11/v-razumas-siekiant-strateginio-tikslo-butina-permastyti-ir-stiprinti-tapatumo-savoka/
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akademijos suburtų ekspertų siūlymai (2014)“. Tai mokslo studija. Joje paskelbta visa 

diskusijų medţiaga – pasiūlymai šalies strateginiam tikslui suformuluoti. Štai kelios 

ištraukos iš jos ir paaiškinimai, kodėl LMA inicijavo tokią studiją.                                                                                                                                                                          

Ji susijusi ir su šalies demografine situacija, ir su migracija. Buvo apklausti 1007 

respondentai. Klausimas buvo formuluojamas taip: ar manote, kad  Lietuva turi 

strateginį tikslą? 

33 proc. apklaustųjų atsakė, kad Lietuva turi tikslą. 67 proc. iš jų – apie tokį tikslą 

nieko neţino arba nesusipaţino su juo, nors yra priimta valstybės paţangos strategija 

„Lietuva 2030“. 

Valdemaras Razumas – profesorius, Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas 

Į klausimą, ar reikalingas toks dokumentas, 83 proc. apklaustųjų atsakė, jog toks 

strateginis tikslas reikalingas.                                                                                                                                                               

Taigi iš esmės susiduriame su šalies strateginio tikslo nebuvimo problema. 

LMA subūrė 23 ekspertų grupę, daugelis kurių visuomenei gerai ţinomi asmenys: 

LMA tikrasis narys, prof. habil. dr. Antanas Buračas LMA tikrasis narys, prof. 

habil. dr. Eugenijus Butkus, LMA tikrasis narys, prof. dr. Rimantas Jankauskas 

dr. Alfredas Chmieliauskas, dr. Vidmantas Daugirdas, dr. Aleksandras Dobryninas, 

dr. Marija Drėmaitė, dr. Boguslavas Gruţevskis, dr. Alvydas Jokubaitism Saulius 

Jurkevičius, Algirdas Kaušpėdas, Aldas Kirvaitis, Eugenijus Laurinaitis, Rolandas 

Maskoliūnas (darbo grupės vadovas), Irmantas Norkus, .dr. Saulius Norvaišas, dr. 

Rimvydas Petrauskas, habil. dr. Šarūnas Raudys, Vytautas Rubavičius, habil. dr. 

Vladislava Stankūnienė, Šarūnas Šiugţda Arūnė Tornau, habil. dr. Algis Ţvirblis 

Po ilgų diskusijų kolektyvas parengė studiją ir dėl jos diskutavo. Štai kaip 

ekspertai  įsivaizduoja šalies strateginį tikslą. Atkreipiu dėmesį į 3 svarbius aspektus:                                                                       

Strateginis tikslas – tai šalies kultūrinis, ekonominis ir ekologinis tvarumas toliau 

integruojantis į Europos Sąjungą. 

Pritarus šiam strateginiam tikslui, ekspertai išskyrė tris pagrindinius uţdavinius: 

1. Išsaugoti ir stiprinti Lietuvos kultūrinės erdvės ir piliečių tapatumą (gilesnis jo 

turinio ir pokyčių suvokimas šalies bei tarptautiniame kontekste). 

2. Didinti gyventojų ekonominę gerovę ir maţinti socialinę atskirtį (valdymo ir 

ekonomikos inovatyvumo didinimas, švietimo strategijos pokyčiai ir pan.). 

3. Didinti visuomenės darną (pasitikėjimo ir gyventojų solidarumo stiprinimas, darna 

su aplinka ir paveldu). Suformulavę tikslą ir šiuos tris uţdavinius, ekspertai 

pateikė šešias pagrindines išvadas. 

Pirmoji – PASITIKĖJIMAS 

Siekiant strateginio šalies tikslo pasitikėjimas valstybės institucijomis ir piliečių vieni  
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kitais yra gyvybiškai reikšmingas uţtikrinant demokratinio proceso plėtojimą, 

mobilizuojant visuomenės narius vidiniams ir išoriniams iššūkiams, stiprinant 

nacionalines ir bendraţmogiškąsias vertybes. Tik pagarba, atvirumu, sąţiningumu ir 

sąmoningumu grįstas socialinis polilogas gali sustiprinti įvairių socialinių grupių bei 

institucijų tarpusavio pasitikėjimą. Visuomenėje pasitikėjimo pagrindą sudaro piliečių 

galimybė tinkamai patenkinti savo poreikius. Todėl būtina maţinti pajamų 

diferenciaciją bei socialinę atskirtį šalyje didinant visų gyventojų grupių galimybę 

aktyviai dalyvauti nacionalinės gerovės kūrime. Itin svarbu stiprinti pasitikėjimą teisės 

sistema. Todėl teisė ir teisėkūros procesas neturėtų būti uţdaras profesionalų reikalas. 

Reikia ieškoti racionalių ir atsakingų kelių, kaip įtraukti į šį procesą visuomenės 

atstovus: nevyriausybines organizacijas, verslo sektorių, mokslininkus. Pasitikėjimui 

formuoti daug daugiau dėmesio turi būti skiriama bendrojo lavinimo sistemoje 

atskleidţiant sąţiningo gyvenimo privalumus. 

 

Antroji TAPATUMAS                                                                                                                                                  

Siekiant strateginio tikslo būtina permąstyti ir stiprinti tapatumo sąvoką. Tai svarbus 

aspektas ugdant šiuolaikinę visuomenę, analizuojant Lietuvos vietą Europos Sąjungoje 

ir jos santykius su kaimyninėmis valstybėmis. Būtina stiprinti pilietiškumą skatinant 

permąstyti respublikos idėją – ne tik demokratinius valdţios įgyvendinimo 

mechanizmus bei asmens laisvę, bet ir atsakomybės kategoriją, ugdyti sąmoningumą. 

Įtraukti visuomenės grupes į aktualias politines ir kultūrines diskusijas. Taip pat 

svarbu ugdyti istorinės atminties įvairovę derinant daugiakultūrinės Lietuvos 

Didţiosios Kunigaikštystės ir tautinės tarpukario Lietuvos įvaizdţius. Populiarinti 

istoriškai kintančią politinės/pilietinės tautos koncepciją. Skatinti integralų poţiūrį į 

įvairių laikotarpių paveldą. Saugoti paveldą ir lanksčiai bei kūrybingai jį naudoti 

pereinant nuo „baudimo“ strategijos prie visuomenės informavimo ir įtraukimo į 

paveldosaugos iniciatyvas. 

 

Trečioji – IŠSILAVINIMAS 

        Tai buvusi švietimo politika. Švietimas yra viena svarbiausių visuomenės ir 

valstybės socialinę bei ekonominę paţangą bei socialinę sanglaudą uţtikrinančių 

sričių. Būtent švietimo sistema turėtų padėti valstybės piliečiams geriau prisitaikyti 

prie sparčiai kintančios situacijos darbo rinkoje, tobulinti profesinius įgūdţius, įgyti 

naujų kvalifikacijų. Todėl šiose srityse būtina susieti mokymo strategijas su Lietuvos 

valstybės strategine vizija artimoje ir tolesnėje perspektyvoje (2030 m. ir vėliau). 

Parengti specialistus, gebančius įgyvendinti šiuos strateginius tikslus, nuoseklų 

mokytojų psichologinių ir pedagoginių kvalifikacijų kėlimą derinti su dalykinių 

kompetencijų ugdymu. Formuoti kritinį mąstymą, efektyvinti meninį ir ekologinį 

auklėjimą, diegti kultūrines ir tautines vertybes. Sudaryti ir įgyvendinti nuoseklią 

gabių mokinių ugdymo sistemą. Tobulinti povidurinio ugdymo (aukštojo mokslo)  
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studijų kokybę, remiantis visų susijusių šalių poreikiais. Kryptingai įgyvendinti 

parengtas neformaliojo ir mokymosi visą gyvenimą strategijas. Skatinti įvairaus 

amţiaus ir gabumų piliečius investuoti į save, į mokymąsi visą gyvenimą. Sekti kitų 

valstybių pavyzdţiu, kurioms geriau sekasi prisivilioti talentus. Atlikti mokslinių 

tyrimų tarptautinį įvertinimą ir didinti mokslo tarptautinį konkurencingumą. Mokslo 

tarptautiškumas turi būti pagrindinis kriterijus vertinant mokslo rezultatus ir skiriant 

konkursinį finansavimą. (tęsinys sekančiame numeryje). 

 

                                                         

PAULIUS STONIS.            

            SUSTINGUSI  LIETUVIŠKA  KASDIENYBĖ 

2017-07-21                                                                                                                                                               

Yra sakoma, kad pagrindinė prieţastis, dėl ko ţmonės gyvena kartu, organizuodamiesi 

politiškai, yra laisvė. Be jos bendras gyvenimas neturėtų jokios prasmės. Tokią laisvę 

kiekvienas ţmogus patiria veikdamas ir dalyvaudamas savo valstybės kūrime.  Bet 

ţvelgdami į savo lietuvišką kasdienybę netruksime pajusti, kad 

tokia laisvės samprata būdinga nebent kokiems šveicarams, 

danams ar suomiams. Ir, tikriausiai, nebūsime per toli nuo 

teisybės. Juk vien paţvelgę į mūsų emigracijos rodiklius 

suprasime, kad gyvename visai kitokia laisvės samprata. Tokia, 

nuo kurios nemaţa dalis ţmonių nusprendţia „išsivaduoti“ 

tiesiog išvykdami svetur. 

Daugelį kartų esame girdėję įvairių pasvarstymų, kas gi išties skatina emigruoti mūsų 

tautiečius. Nemaţa dalis įvardinamų motyvų būna ganėtinai paprasti: per maţi 

atlyginimai, per silpna ekonomika, per dideli mokesčiai ir panašiai. Tačiau toks 

tikrovės aiškinimas yra vien ekonominis, tad jis trukdo ţvelgti giliau ir aiškintis kitas 

galimas išvykimo iš Lietuvos prieţastis. O jų tikrai yra. 

Keli į svečias šalis emigravę paţįstami, kurie Lietuvoje iki išvykimo ne taip jau prastai 

gyveno, vieno iš daugelio sugrįţimų metu uţsiminė, kad į vakarus nuo Lietuvos būties 

dţiaugsmo yra daugiau dėl tvaresnių ţmonių tarpusavio santykių. Jie vardino, kad ten 

daugiau tarpusavio pasitikėjimo, pagarbos, net ir paprastuose darbiniuose santykiuose 

vyrauja daug didesnė bendraţmogiškų dalykų pajauta ir sureikšminimas. 

Būtent tai, jų tvirtinimu, ir lemia geresnes ekonomines sąlygas, o šios – ir didesnį 

geresnio gyvenimo prieinamumą didesnei visuomenės daliai. Be to, bičiuliai 

emigrantai pridurdavo, kad tose visuomenėse esi laisvesnis, nes ţinai, kad nuo tavęs ir 

nuo kitų bendruomenės narių veiklumo daugiau ar maţiau priklauso įvairūs pokyčiai. 

Ţinoma, šiuo palyginimu nenorime pasakyti, kad Lietuvoje gyvenantys ţmonės yra 

kaţkuo blogesni, negebantys kurti tiek stipresnės valstybės, tiek ekonomikos. Tačiau 

pats ţmonių išvykimo iš Lietuvos faktas liudija, kad šiandien nemaţa dalis mūsų 

http://www.pozicija.org/2017/07/21/paulius-stonis-sustingusi-lietuviska-kasdienybe/
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piliečių smarkiai pasigenda Lietuvai taip reikalingų pokyčių. Tokių, kurie kad ir 

pamaţu, bet iš esmės perkeistų tiek mūsų politinę, tiek socioekonominę sistemą. 

Tokių, kurie padidintų piliečių politines ir ekonomines galias, tuo pačiu sustiprindami 

jų motyvaciją ir galimybes apsaugoti savo valstybę nuo augančios geopolitinės 

grėsmės iš Rytų. 

Sakydami „pokyčiai“, omenyje tikrai neturime turėti liberalios utopijos kūrimo, 

kurioje dėl absoliučiai panaikintų mokesčių ar kai kurių įstatymų tiesiog viskas 

savaime neva imtų augti ir klestėti. Toks įsivaizdavimas tėra primityvi ir nieko su 

ţmogiška tikrove niekada neturėjusi fikcija. 

Kaip ir kokiais sprendimais reiktų tobulinti Lietuvos politinę bei ekonominę sistemą 

šiandien galime išgirsti daug versijų. Nemaţą jų dalį galėtume pavadinti tiesiog 

technokratiniais sprendimais, iš esmės nieko nekeičiančiais, tačiau vienai ar kitai 

interesų grupei tiesiog pabloginančiais ar  

pagerinančiais sąlygas. Todėl pirmiausia būtų teisingiau kalbėti apie principines 

nuostatas, kuriomis vadovaujamės priimdami sprendimus ir įgyvendinami pokyčius. 

Viena iš tokių principinių nuostatų – tai ir mūsų turima laisvės samprata. 

Ţvelgdami į šiandieninę lietuvišką kasdienybę, nesunkiai pajusime, kad gyvename 

turėdami gan siaurą laisvės sampratą, kurią būtų galima pavadinti tiesiog nepolitine 

arba „vidine laisve“. Tokia laisvės samprata apsiriboja daugiau jausmu, kad esi 

laisvas. Šiai laisvei pats svarbiausias dalykas yra galimybė atlikti pasirinkimą, visiškai 

atsiribojant nuo to pasirinkimo turinio. Kitaip tariant, svarbiausiu dalyku yra tai, kad 

renkiesi, o ne tai, ką renkiesi. 

Tokiai laisvei daug svarbesnis yra individualumas, o ne bendruomeniškumas. Tokia 

laisvė realizuojama per originalumo siekį. Ir net jei šis originalumas tampa išoriškai 

matomas, jis tėra vidinio – vien individualiai suvokiamo ir tik tam ţmogui prasmingo 

– jausmo išraiška.Ţinoma, kad tokia laisvės samprata daug svarbesnė rinkos 

ekonomikai, nei demokratinei politikai. Be to, vidinės laisvės sampratą mes linkę 

labiau vertinti ir smarkiai piktinamės, kai ją bando bent kiek reguliuoti. 

Vien ko vertas dėl alkoholio prieinamumo ir reklamos ribojimo įstatymų kilęs 

„Laisvės rokenrolui“ šaršalas. Jis buvo absurdiškas ne todėl, kad, kaip buvo parodyta, 

nemaţa dalis šio maršo dalyvių nelabai suprato kokio pobūdţio akcijoje dalyvauja. Jis 

buvo absurdiškas todėl, kad atskleidė, jog mums labiau rūpi turėti didesnes vartojimo 

galimybes, bet ne didesnes politines laisves. 

Palyginimui galime prisiminti prieš kelis metus įvykusį profsąjungų mitingą prie 

Seimo, kuriuo buvo siekiama pasipriešinti „naktinei“ mokesčių reformai. Šis mitingas 

buvo numalšintas kaip riaušės, o ţmonės antrą kartą prie Seimo nebesusirinko. Tai 
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parodo kiek maţai mes vertiname savo politinę laisvę ir kaip silpnai suvokiame jos 

svarbą. 

Būtent tik politinė arba išoriškai pasireiškianti laisvė yra galimybė kurti tokią valstybę, 

kurios politinė sistema būtų demokratiška – priklausytų nuo daugumos ţmonių 

sprendimų, o nebūtų nuo jų nepriklausoma. Ţinoma, kokybiškai demokratinei politikai 

reikia brandţios politinės bendruomenės, tačiau ji gali atsirasti tik per demokratijos 

praktiką, visų pirma – savivaldoje ir teismuose. Juk kai ţmonės suvokia, kad nuo jų 

tikrai kaţkas priklauso, paprastai veikia ir elgiasi daug atsakingiau nei tie, uţ kuriuos 

viskas būna nuspręsta „taip, kaip reikia“. 

Politinė laisvė buvo visų Lietuvos nepriklausomybės kovų tikslas. Tačiau kodėl 

politinė laisvė yra tiek maţai reikalinga šiandienos Lietuvai? Juk ji galėtų padėti 

išjudinti sustingusią lietuvišką kasdienybę, padėti rastis tikrai savivaldţiai politinei 

bendruomenei. Galbūt tuomet nebereiktų kiekvienais metais skaičiuoti ir šalies 

pilietiškumo indeksų, kurie savaime yra maţai prasmingi. Mat beveik visas mūsų 

pilietiškumas, persmelktas nepolitinės laisvės samprata, tiesiog pasmerktas reikštis 

rinkos, o ne politinės demokratijos rėmuose. 

                                                     

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKUI V.PRANCKIEČIUI 

                                   

                                          PAREIŠKIMAS                                                                                          

                                                2017 07 28                                                                      

Kęstučio Urbos, (g 1955-02-22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Gyv.  Lietuva,  Vilnius, Jeruzalės 27-218 

                                                                     

    DĖL SEIMO NARIŲ ATOSTOGŲ IR JŲ VEIKLOS 

SKAIDRUMO 

 Seimo nario 40 dienų trukmės atostogas bei kitus 

dalykus reglamentuojantis pateiktas darbo grupės projektas yra 

ţingsnelis į priekį, tačiau galimi ir tobulesni tvarkos Seime įvedimo būdai, kur kas 

geriau atitinkantys Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas. 

 Tai pirmiausia susiję su Seimo nario būtinų ilgesnės trukmės poilsiavimo 

dienų laikotarpio  skirtumu nuo atostogoms skirtų kalendorinių dienų. Nesudėtinga 

teisiškai įtvirtinti Seimo nario poilsiavimo dienų laikotarpio sampratą, pabrėţiant, kad 

kilus reikalui (ekstremaliai situacijai) Seimo narys pirmininko kvietimu ar savo paties 

iniciatyva jos metu privalo atvykti į savo darbo vietą. Atostogos gi tokio dalyko 

nenumato.  
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 Be to, Seimo narys privalėtų deklaruoti Seimo vadovybei savo papildomo, 

apart savaitgalio, poilsiavimo dienas geresniam Seimo darbo organizavimui, 

atsiţvelgdamas į vyriausio  

Lietuvos higienisto rekomendacijas dėl poilsiavimo dienų trukmės sudėtingą protinį 

darbą dirbantiems asmenims, kurių veikloje gausu ir komandiruočių - kelionių. Mano 

supratimu, Seimo pirmininko ir pirmos vicepirmininkės (poilsiavimo dienų  - 

„atostogų“) trukmė turėtų būti 40 dienų, todėl, kad jų darbo diena, kaip taisyklė yra 

gerokai ilgesnė nei 8 val. Kitų Seimo vicepirmininkų bei Seimo komiteto pirmininkų 

ir frakcijų seniūnų  - 30 dienų, o likusių Seimo narių – 20d.   Konferencijoje 

Maţvydo bibliotekoje įvykusioje šį pavasarį ţinomas teisininkas V.Sinkevičius teisėtai 

išreiškė pasipiktinimą, kad jei Europarlamente komitetų posėdţiai ar konferencijos 

nevyksta tik 40 dienų, tai Lietuvos Seimo nariai gali sau leisti atostogauti ir penkis 

tarpsesijinius mėnesius. Taigi, jei Seimo nariai atmestų 40 dienų trukmės 

atostogavimo projektą, tai visai įmanomas poilsiavimo dienų įteisinimo bei jų 

privalomo deklaravimo variantas Seimo statuto pataisa, atsiţvelgiant į ţemiau 

išdėstytus konstitucinius argumentus, nors tai ir nebūtina, nes aišku. 

 Tiek poilsiavimo dienų būtinumas, tiek ir jų deklaravimo privalomumas, 

juridiškai išplaukia iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos: 48 straipsnis 

Kiekvienas ţmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, 

saugias ir sveikas darbo sąlygas… 

 Jei Seimo narys tinkamai nepailsi (taip vadinami „darboholikai“), tai didėja 

susierzinimo bei etikos ir procedūrų paţeidimo tikimybė. Kita vertus, dėl dalies Seimo 

narių neatsakingumo – poilsiavimo įpročio ilgą laiką, nėra tradicijos bei galimybių 

tinkamai organizuoti Seimo veiklą tarpsesijiniais laikotarpiais, pvz. tarpkomitetiniuose 

posėdţiuose skiriant pagrindinį dėmesį ilgalaikėms ir esminėms Lietuvos problemoms 

bei aktualiems iššūkiams. 

 Kita vertus, yra dar svrbesnis ir Konstitucijos preambulės bei 1 str. – 

atviros ir demokratiškos visuomenės siekio įgyvendinimas Seimo narių darbe. Pvz. 

jei Seimo pirmininko darbotvarkėje, beje, kaip ir kitų -  pageidautinose bei būtinose  

Seimo narių darbotvarkėse būtų nurodoma su kokiais konkrečiais dokumentais 

dirbama, bei taptų internete atsiskaitoma kiekvieną savaitę uţ nuveiktus darbus, tai 

atsirastų galimybė  piliečiams bei NVO prisidėti savais siūlymais ir didėtų piliečių 

tarpe itin menkas Seimo autoritetas. Prašau nedelsiant pareikalauti iš Seimo narių 

deklaruoti savas poilsiavimo dienas ir uţtikrinti jų veiklos skaidrumą – įgyvendinti 

Konstituciją. 

                                                      

NAUJIENA – NUOMONĖS, ši pastraipa bus visada, rašykite, juk tai įdomu... 

                  

ARVYDAS ANUŠAUSKAS,  
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Aš visada maniau, kad Lietuva remiasi veiksmais, o ne žodžiais. Mūsų šalis 

vis dar yra labai pažeidžiama korupcijos. Mano nuomone, 

Lietuva turėtų reaguoti į savo piliečių lūkesčius:.Skaidrumas 

ir Atvirumas yra pagrindas visuomenės pasitikėjimui. - be to 

pastarasis negali išgyventi. Valstybės kūrimo procesas 

Lietuvoje vis dar vystosi.Tvirta valstybė turi būti grindžiama 

ne tik savo kariniais pajėgumais, bet ir politiškai aktyviais, 

įsitikintais ir gerbiamais piliečiais. Manau, kad kartu galime padaryti mūsų šalį 

stipresnę - be melo ir baimes dėl ateities.Visada tikėjau, kad Lietuva kuriame 

ne žodžiais, o darbais. Mūsų valstybė dar labai pažeidžiama korupcijos. 

Manau, kad Kovo 11-osios valstybe turi visiškai kitaip reaguoti į savo piliečių 

pageidavimus. Politika yra moralė ir atsakomybė, be to, veda į 

akligatvį. Turime galimybę padaryti, kad piliečiai nebūtų neskaidrios valdžios ar 

korupuotų valdininkų įkaitais. Esu įsitikinęs, kad kovo 11-osios valstybės 

kūrimas dar vis vyksta. Tik kartu galime padaryti, kad žmonės susigražintų 

tikėjimą, kad galima ir kitokia Lietuva - be melo ir baimės dėl ateities. Saugi 

valstybė, ne tik su stipria kariuomene, bet ir savimi pasitikinčiais ir pagarbos 

vertą atlygį gaunančiam mažos mokyklos mokytojui, kaimo ar miestelio 

bibliotekininkui, autoritetingu policininku, dirbančiu jaunystėje. Kad žmonės 

susigražintų tikėjimą, kad LIETUVA gali  būti be melo ir baimės dėl ateities! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prof. STASYS PAULAUSKAS 

 

VšĮ Strateginės savivaldos institutas su regiono partneriais įgyvendina Pietų Baltijos 

programos projektą CleanTech International, kurio paskirtis skatinti esamų ir naujų 

SVV įmonių įsitraukimą į švariųjų technologijų veiklas -

 https://youtu.be/xTBVioxLBP0 

 Kviečiame švariųjų technologijų srityje veikiančias arba 

ketinančias veikti SVV įmones dalyvauti tolesnėse projekto 

veiklose: 

 Registruotis projekto duomenų bazėje -

 http://www.southbaltic-cleantech.eu/companies/ 

 Registruotis dalyvauti 2017 metų rugsėjo 28-29 d.d. Rostoke, Vokietijoje 

rengiamoje švariųjų technologijų konferencijoje - http://www.baltic-

clean-technology.com/participants/registration/ 

 Registruotis vykti į konferenciją autobusu - vejas@eksponente.lt   Vietų 

skaičius ribotas. Kelionės išlaidas dengia SSI. 

 Konferencijos metu numatytas susitikimas su Vokietijos įmonių atstovais, 

su kuriomis pageidautumėte uţmegzti kontaktus. Reikia iš anksto 

pareikšti savo pageidavimus mums. 

Kreipkitės – mielai patalkinsime. 

 

Dėkojame uţ bendradarbiavimą! 

https://youtu.be/xTBVioxLBP0
http://www.southbaltic-cleantech.eu/companies/
http://www.baltic-clean-technology.com/participants/registration/
http://www.baltic-clean-technology.com/participants/registration/
mailto:vejas@eksponente.lt
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Prof. STASYS PAULAUSKAS 

CEO 

Strategic Self-Management Institute 

 

Kvietimas jungtis prie švariųjų technologijų SVV veiklų. 

Kartais paskaitinėju jūsų susirašinėjimus. Rašyti ţiauriai laiko neturiu. 

Labai dţiaugiuosi, kad ţmonės po truputį įgauna aktyvumo – bent jau pasakaito 

kitokią nuomonę, tampa atsparesni dėţės ir kitos ţiniasklaidos primetamam pasaulio ir 

Lietuvos matymui. 

 

Trumpai dėl energetikos. Neseku situacijos spaudoje, tik galiu pranešti tai, kas 

tikriausiai dar niekur neskelbiama – EON, kuris buvo įsigijęs ir Vilniaus energijos 

akcijų, taip pat ruošiasi uţsidarymui. Kodėl? Todėl, kad nesugeba konkuruoti su 

ţaliąja energetika. 

  

Pagarbiai,                                                    

Proservisai, UAB 

Direktorius 

Vytautas Paulikas 

mob. +370 618 49606 

Skype: vytautasp 

el. paštas: vytautas@proservisai.lt  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

                  VALENTINAS ŠAPALAS  
  

Atidţiai perskaičiau šį dokumentą. Abejoju ar šiandien vėjo jėgainės gamina pusę 

Lietuvoje pagaminamos el. energijos. Net jeigu ir nėra taip (tai palikime skaičiavimui, 

statistikai), ir turėdamas galvoje tai, kad p. Paulauskas yra 

suinteresuotas šios energetikos vystymu, turiu pasakyti, kad jo 

laiškas-išvados mane maloniai nustebino ir aš joms esmėje 

pritariu. Manau, kad jo brėţiama kryptis yra teisinga ir Lietuvai 

priimtina, net būtina. p. Paulausko argumentai mane įtikino. Aš 

seniai galvoju apie tai ir taip pat, ir dabar turiu savotišką savo 

minčių argumentuotą patvirtinimą. Manau, kad tai yra 

perspektyvu Lietuvai ir būtų naudinga visiems jos ţmonėms. 

Taip pat manau, kad nepagrįstai Lietuvoje yra atsisakyta vandens energetikos 

vystymo. Anksčiau tekėdamas vanduo suko el. generatorius ir malūnus, lentpjūves ir 

kt., dabar jis teka veltui, nepanaudojamas. Ir jį reiktų išnaudoti.  

Jeigu atsirastų norinčių statyti tokias vėjo jėgaines, ne jūroje, bet ţemyne, taip pat 

Saulės jėgaines, galėčiau veltui duoti ţemės tiek, kiek tam reikia. Aš esu uţ 

energetikos, naudojančios naturalius energijos šaltinius (Saulė, vėjas, vanduo), 

Lietuvoje vystymą. Tai nieko nekainuojantys en. šaltiniai, be to jie yra švarūs,  

neteršiantys aplinkos ir niekaip nekenkiantys ţmonėms. Jų nenaudojimas, o el. en. 

pirkimas iš kitų šalių arba iškastinio kuro deginimas yra nusikalstama veikla Lietuvai. 

http://proservisai.lt/
tel:+370%20618%2049606
mailto:vytautas@proservisai.lt
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Šią veiklą privalome nutraukti. Remsiu visais įmanomais būdais visus (partijas, kt. 

organizacijas ir asmenis), kurie imsis šios veiklos. Prie to kviečiu prisidėti ir kitus 

Lietuvos piliečius ir nepiliečius. 

SVEIKATA   „Sveikata savo jėgomis“ (aldonamarija.apie.lt, 

sveikatos naujienos - lps.eu) 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

Naujas gyvenimas, koks jis? Ar įmanoma aukštesnė dvasinė pakopa, kai visur tiek 

netiesos? Auksčiausio lygio specialistai be jokio gėdos jausmo daro tai, ko nepadarytų 

joks paprastas ţmogus: su pasityčiojimo gaidele ţiūri tau į akis ir gina „pinigus“, ar 

nepasidygėtina situacija?  Pinigai  visagaliai! Rodo jų elgesys, kam ta 

saţinė, jeigu jam tai nenaudinga... O kas toliau? Kaip su Visatos 

dėsniais, kuriuos jis pamina po kojom. O kas, jei uţ viską reikės 

uţmokėti: savo vaikų sveikata, savo artimų ţmonių ligomis ir 

nesėkmėmis? Teks prisiminti praeitį, bet jos, deja, naįmanoma 

sugraţinti, taip kaip ir savo vaikelio negalią...Ar būna kas skaudţiau? 

Gyvenime uţ viską reikia mokėti, bet uţ pinigus nieko tikro nenusipirksi...Ar ne laikas 

susimastyti kol nevėlu? Nematai kito ţmogaus ašarų, negirdi jo širdies skausmo, nes 

galvoji tik apie save... 

Laikraštėlio redaktorius, korektorius ir tecninis darbuotojas A.M.Gedvilienė. 
Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslis redaktorius! Gal atsilieptų  
galintys padėti? Pinigų neturime!     
Kviečiu visus rašyti, komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš 
visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik apie pensininkus, nors jų reikalai irgi 
svarbūs.  Tai turi būti tokia medžiaga, kaip pagerinti įvairaus amžiaus Lietuvos 
gyventojų padėtį (Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – 
pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir vienybė), kaip sugražinti išvykusius ir 
pn. Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone.     
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją tik mūsų atsiklausus ir 
nurodant šaltinį.     
Norintieji reklamuotis gali siųsti savo logo. 




