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                           VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!  

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS 

VEIKSMAI! LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTRAS  

KAS  ŽLUGDO LIETUVĄ? TAI NE TIK ALKOHOLIS, KURIS, PAGAL 
MOKSLININKŲ IŠVADAS – PATS KENKSMINGIAUSIAS NARKOTIKAS, BET 
IR  DAR TRYS SVARBŪS REIŠKINIAI: ABEJINGUMAS,  ŽLUGUSI MORALĖ 
IR  BESAIKIS GODUMAS.  

  

  

  

  

  

  

 Lukiškių aikštės konkursas -   NETEISĖTAS!  NEJUOKINKIM PASAULIO, BROLIAI IR SESĖS! 

  

ETIKOS 
UNIVERSITET
AS, kviečiame 
jaunimą ir 
visus norinčius 
kiekvieno mėn. 
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Debreceno 48, 
artimiausia 
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16:00 val. 

INFORMACIJA   
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Aldona Marija 
Gedvilienė  tel. 
866673965  

 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduotoja 

GERTRŪDA 
PETRĖTIENĖ 

Telef.  
861722404 

Daugiau 
informacijos 

www.lps.eu 

http://nacionaliniskom

itetas.lt/category/zinia

sklaida/ 

www.nacionaliniskom

itetas.lt 

(www.pozicija.org )  
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Šiame numeryje skaitykite: 
 

1. Kreipimasis dėl vienišų ir vienišų 
neįgalių LIKIMO! 
šiuo atveju – žmonės svarbiau! 

2. KREIPIMASIS dėl Vyčio paminklo. 

3. Prof. Liudas Mažylis dėl Lukiškių aikštės 
susidūrėme su fenomenu. 

4. Prof.dr.Tomas Kačerauskas Vilniaus 

centre būtinai bunkeris 

5. Pranas Valickas ISTORIJA 
6. Kreipimasis priimtas Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos 

taryboje. 
7. Pareiškimas dėl Lukiškių aikštės tvarkimo. 
8. Vilniaus forumas: neteisėtas ir neskaidrus Lukiškių aikštės konkursas turi 

būti anuliuotas 
9. NUOMONĖS: 48 Povilas - Aidas 
10. Sveikata SHIGEAKI HINOKARAS  patarimai 
11. Gyvenimo filosofija: G.GURKŠNYS  branginkime kiekvieną akimirką. 
12. Redaktoriaus žodis 
13. MŪSŲ DRAUGAI (tapkite mūsų draugais) 

 

                                                     
 

Jos Ekselencijai Prezidentei Daliai Grybauskaitei, 
Lietuvos Respublikos Seimo vadovybei ir nariams, 
Lietuvos Respublikos Premjerui ir Vyriausybės nariams 
 
 
 

Dėl VYČIO paminklo LUKIŠKIŲ aikštėje 
2017-11-30 

 
Mes, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, esame įsitikinę, kad stipriausias, 

labiausiai telkiantis, pamatinis mūsų Tautos simbolis, paveldėtas iš tolimiausių 
istorinių laikų yra VYTIS, o Lukiškių aikštė yra tinkamiausia vieta paminėti 
visas, o ne tik pastarojo pokario, Lietuvoje vykusias Laisvės kovas, jų tarpe ir 
1830, ir 1863 metų sukilimus, su kuriais Lukiškių aikštė susijusi tiesiogiai. 
  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2, 3 ir 4 straipsniai skelbia, kad 
suverenitetas priklauso Tautai, niekas negali varžyti ar riboti Tautos 
suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, o aukščiausią 
suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo 
atstovus. 
  

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
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Tiesioginėje apklausoje dėl paminklo Lukiškių aikštėje už VYTĮ pasisakė 
dauguma apklaustų Lietuvos piliečių. 
  

Ekspertai po šios apklausos galėjo ir gali būti pasitelkiami tik 
rekomendacijoms, parenkant geriausią VYČIO variantą. 
  

Primename, kad ir Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. vasario 11 d. 
nutarime nr. VIII-1070„Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės 
funkcijų“ skelbia, kad „Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė 
reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su Laisvės kovų memorialiniais 
akcentais“, o 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje Seimas „prašo Vyriausybės 
pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 
proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už 
Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su Vyčio skulptūra“ ir „ragina 
Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, bendradarbiaujant su Vyčio paramos 
fondu, operatyviai spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su 
paminklo „Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos Laisvę“ pastatymu 
iki 2018 m. vasario 16 d.“ 
  

Todėl NETEISĖTO Lukiškių aikštės tvarkymo konkurso rezultatai privalo 
būti ANULIUOTI. 
  

REIKALAUJAME gerbti Lietuvos Respublikos Konstituciją, apklaustųjų 
Lietuvos piliečių AIŠKIAI IŠREIKŠTĄ VALIĄ, vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimus ir visus Tautos Atgimimo Sąjūdžius, visas Lietuvoje vykusias Laisvės 
kovas ir tose kovose GYVYBES PAAUKOJUSIŲJŲ ATMINIMĄ Lukiškių aikštėje 
ĮAMŽINTI VYČIO SIMBOLIU. 

 
  
Lietuvos Visuomenės Tarybos 
Organizacinis komitetas 

                                                     

Jos  Ekselencijai  Prezidentei  Daliai Grybauskaitei, 
Lietuvos  Respublikos  Seimo  vadovybei ir  nariams, 
Lietuvos  Respublikos  Premjerui ir Vyriausybės  nariams 
                                                                                                                                                                                                   

Atsakymas reikalingas                                                                                                      

Raštas Nr.2 – psv-2 

                                 DĖL VIENIŠŲ IR VIENIŠŲ NEĮGALIŲ  VISŲ ŽMONIŲ 

                  Gerbiamieji, DABAR VYKSTA  Lietuvos biudžeto lėšų panaudojimo 
perspektyvų svarstymas, klausiau Seimo posėdį, bet neišgirdau nei vieno žodelio 
apie vienišus ir vienišus neįgalius žmones, kas jų laukia? Jokios perspektyvos 
jiems nenumatote? Apie juos  rašome jau nuo Nepriklausimybės pradžios – 
visoms vyriausybėms.  Apie tai žino visi, išskyrus Jus,  mūsų rinktus valdžios 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A35E8E7A294
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A35E8E7A294
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e8a4ca202b1911e79f4996496b137f39
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atstovus, kuriuos renkame, nes norime pasitikėti, (bet Jūs to neįrodote, kad 
verta),  tai kaip suprasti? Ar tikrai vykdomas   samoningas tų Žmonių tikras 
GENOCIDAS  Nepriklausomoje Lietuvoje? Ar gali žmogus išgyventi iš vienos 
minimalios pensijos, kai dažniausiai neužtenka gautų pajamų užmokėti už 
paslaugas , vaistus, o maistui , kuris būtinas, nelieka? 

 Gavau laišką, kuris paskatino dar kartą atkreipti  visų dėmesį ir kreiptis į 

Jus – mūsų išrinktuosius visų lygių valdžios atstovus:  Aldona rašo (tekstas 

netaisytas):                                                                                                                                                                 

„Gal kada Jūsų laikraštis „Auksinis ruduo“ panagrinėtų vienišų pensininkų 

diskriminavimo problemą? Manau, Jūsų tarpe yra ir teisininkų, kurie geriau 

išmano šią temą. Drįstu pridėti ištrauką iš savo FB paskyros šia tema."Žurnale 

„Savaitė“, perskaičiau reklaminį interviu ,su Europos Parlamento  parlamentare 

Vilija Blinkevičiūte.  Ji teigia: „Manau, jog  laikas spręsti ir vienišų pensininkų, kurie 

negauna našlių pensijos, rėmimo problemą“. Prisiminiau LRT radijo laidą, kurioje, 

/galbūt minėtos  parlamentarės paakintas?/, kalbėjo SADM atstovas, žadėdamas 

irgi imti rūpintis tais vienišais pensininkais. T. y. : senberniais, senmergėmis, 

gyvnašliais ir gyvnašlėmis. 

      Tik aš nesuprantu vieno. Kaip galima rūpintis tais, kurie jokiuose 
Nepriklausomos Lietuvos Valstybės: nei Prezidentūros, nei Seimo, nei 
Vyriausybės, nei Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministerijos įstatymuose, nei  
visokiose Žmogaus Teisių Gynimo ir ne diskriminacijos institucijų raštuose, nėra 
paminėti, t.y. neturi jokio teisinio statuso? Priešingai nei, tarkim: pedofilai, 
homoseksualai, asocialios šeimos ir panašiai."  
 
Mes, Lietuvos žmonės – (Lietuvos visuomenės  Tarybos organizacinis komitetas) 
ieškome išeičių, kaip padėti  mūsų valdžios žmonėms suprasti, kas šiandien 
Lietuvos žmonėms būtiniausia, svarbiausia, nes norime Jums atverti akis, kad 
žinotumėt žmonių bėdas ir lūkęsčius, bet ar Jums tai Įdomu, jeigu šitą problemą 
rašome jau 27 metai, o rezultato jokio. Suprantama, kad tos kategorijos žmonės 
negali patys apsiginti, nes Lietuvoje likęs po ankstesnių vyriausybių sudarytas 
biurokratinis aparatas, temdo Jums akis.                                                                                                                                                                                                 
Jeigu būtų nors elementariausias supratimas vietinių savivaldybių – viskas 
galėtų būti kitaip, juk jos gauna specialias lėšas vargingiausiems žmonėms remti, 
bet savivaldybėse sėdintys metų metais „nepakeičiami“  tie patys žmonės, 
praradę bet kokį jautrumą, išmokyti praeitų vyriausybių gudravimo, kaip taupyti 
pinigus pačių vargingiausių žmonių saskaita (kurie negali apsiginti) geriau už 
tuos pinigus taiso kelius arba gražina į biudžetą, bet žmogui nepasiūlys...o be to 
ir gauti paramą sudėtinga, nes biurokratinis aparatas taip sustyguotas, kad 
silpnas žmogus tiesiog nepajėgia įveikti visų reikalavimų. Dabar internetinaime 
amžiuje, socialinis darbuotojas, neišeidamas iš kabineti gali viską sutvarkyti  ir 
paramą galėtų pristatyti į namus...(turime tokią svajonę) galėtų nevarinėti 
žmogaus rinkti pažymų! Kiek tai gali tęstis? Tie žmonės – vieniši ir vieniši 
neįgalūs, jaučiasi atsidūrę beviltiškoje situacijoje, jie nemato jokios išeities.  Ar 
ne todėl vis didėja psichinių susirgimų jų tarpe,  beviltiškumas  labai blogina jų 
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sveikatą.                                                                                                                                                             
Kodėl Jūs nepagalvojate, kad anksčiau ar vėliau ir Jūs tapsite pensininkais,  gal 
tada ir Jūs atsidurdsite tokioje situacijoje, baisu, tiesa?  Nepamirškite, kad jie visą 
savo gyvenimą dirbo savo Tėvynės labui, pabandykite atsidurti  jų vietoje, gal 
geriau suprasite kokioje beviltiškoje situacijoje jie yra atsidūrę savo Tėvynės 
dėka. 
Gerbiamieji, prisiminkite, kad duodami priesaiką Jūs prisiekėte tarnauti Lietuvos 
žmonėms, rūpintis jais ir būti ištikimi savo Tėvynei Lietuvai. Kur Jūsų pažadai? 
Prisiminkite tai ir atsigręškite į pačius pažeidžiamiausius Lietuvos gyventojus, 
padėkite jiems, juk jie negali važiuoti į svetimas šalis ieškoti duonelės 
kasdieninės...Jiems belikęs paskutinis kelias ten iš kur niekas nebegrįšta, tai 
padarykite jų paskutines dienas tokias, kad galėtų padoriai laukti savo 
paskutinės kelionės... 
Sėkmės Jums garbingame darbe, tegu Jūsų protingi, išmintingi darbai paliks 
mūsų širdyse tik gerus prisiminimus, juk yra kažkokios ribos, kurių peržengti 
nevalia! 
 
LIETUVOS  VISUOMENĖS  TARYBOS  ORGANIZACINIS  KOMITETAS 
 

                                                     

                    Lukiškių aikštėje Vilniuje Vytis įsiteisėja 

  

2016 m. vasario 16 d. vertinimo komisija paskelbė 
geriausius Vyčio paramos fondo paskelbto skulptūros, 
įamžinančios kovojusius už Lietuvos laisvę, konkurso 
rezultatus. Daugiausia komisijos narių balų surinko ir 
konkurso 1-ąją vietą laimėjo skulptorius iš Klaipėdos, 
Nacionalinės premijos laureatas Arūnas Sakalauskas už 
skulptūros projektą Laisvės karys“.  

2017 m. gegužės 2 d. Seimas, 91 parlamentarui 
balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir vienam susilaikius, priėmė rezoliuciją 
„Dėl neatidėliotinų veiksmų siekiant sutvarkyti Lukiškių aikštę Vilniuje ir 
pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio progai“. 

Priimtu dokumentu Seimas atsižvelgė į tai, kad Lukiškių aikštė Vilniuje 
formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės 
kovų memorialiniais akcentais; tačiau praėjus aštuoniolikai metų nuo tai 
nustačiusio Seimo priimto nutarimo įsigaliojimo, nėra jokio aiškumo dėl 
Lukiškių aikštės sutvarkymo darbų užbaigimo iki Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio minėjimo; Vyriausybės skirto finansavimo nepakanka net 
būtiniausiems aikštės sutvarkymo darbams užbaigti, o kovotojų už Lietuvos 
laisvę atminimo įamžinimo memorialui lėšų iš viso neskirta. Taip pat atsižvelgta 
į tai, kad idėjai 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje būtų pastatytas ir 
atidengti paminklas ,,Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos laisvę 



6 
 

atminti“, kuriame yra numatyta vieta tautos ir valstybės simboliui Vyčiui, pritarė 
visuomeninės patriotinės organizacijos. 

Priimta rezoliucija, siekiant, kad iki 2018 m. vasario 16 d. būtų galutinai 
sutvarkyta Lukiškių aikštė Vilniuje ir pastatytas visų laikų kovotojų už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę atminimo įamžinimo memorialas, Seimas prašė 
Vyriausybės skirti papildomų lėšų Lukiškių aikštės sutvarkymo darbams 
užbaigti iki 2018 m. vasario 16 d.; pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių 
aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo 
memorialą su Vyčio skulptūra. 

Kartu Seimas ragino Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, 
bendradarbiaujant su Vyčio paramos fondu, operatyviai spręsti visus 
organizacinius klausimus, susijusius su paminklo ,,Per amžius kovojusiems ir 
žuvusiems už Lietuvos laisvę“ pastatymu iki 2018 m. vasario 16 d. 

Nors Lietuvos šviesuomenė beveik vieningai pasisakė už visuomenės 
surengtame visuomeniniame konkurse išrinkto Vyčio paminklo „Laisvės 
karys“ statybą Vilniaus Lukiškių aikštėje, tačiau iki šiol kultūrine kompetencija ir 
organizaciniais gebėjimais nepasižymėję  Kultūros ministerijos valdininkai ir 
Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) veikėjai paskelbė naują konkursą su 
internetiniu suktai sukurptu balsavimu, sau pasilikdami teisę net į 50 proc. balsų 
galią. Konkursas „įvyko“, „nugalėtojas“ (ne Sakalauskas) paskelbtas, pripažintas 
projektas – žemių sangrūda, pavadinta bunkeriu. Partizaninis karas prieš 
sovietinius okupantus Lietuvoje vyko 1944–1953 metais, tarsi jiems ir palikta 
vieta tęsti savo būtį požemyje. O kur memorialas „per amžius kovojusiems ir 
žuvusiems“? 

Kultūrinio paveldo departamentas nurodė, jog pagal galiojančias 
vertingąsias aikštės savybes aikštėje neturi būti į „bunkerį“ panašių žemių 
sangrūdų, todėl projektas patenka ir į teisinę koliziją.   

Įvertinus susiklosčiusią padėtį, visuomenės ir Seimo nuomonę, Kultūros 
ministerijos konkursą ir laimėtojo paskelbimą turime laikyti niekiniu.  

Siūlymai koreguoti „bunkerio“ projektą prilygtų mėšlo perdirbimui į 
medauninką (spalva gal būtų panaši, bet pirminis kvapas išliktų).Lukiškių 
aikštėje Vytis įsiteisėja.  
 

Algimantas Zolubas 

                                                     

 

           Liudas Mažylis dėl Lukiškių aikštės: susidūrėme su 
fenomenu  
 
Skaitykite daugiau:                                                                                                                                                                        
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liudas-mazylis-del-lukiskiu-aikstes-
susidureme-su-fenomenu.  

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liudas-mazylis-del-lukiskiu-aikstes-susidureme-su-fenomenu.
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/liudas-mazylis-del-lukiskiu-aikstes-susidureme-su-fenomenu.
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Pasibaigus balsavimui fiktyviame konkurse dėl laisvės 
kovotojų įamžinimo  Vilniaus Lukiškių aikštėje projekto, 
tariamai piliečių valia buvo išrinktas  A. Labašausko pasiūlytas 
projektas, pasižymintis partizanų bunkerio  motyvais. 
Nepriklausomai nuo konkurso baigties, Vilniaus forumas   
laikosi savo pozicijos, išreikštos ir lapkričio 17 d. Lukiškių 
aikštėje vykusiame mitinge, kad šios konkursinės "kūrybinės dirbtuvės" tebuvo 
Kultūros ministerijos, Vilniaus savivaldybės ir Šiuolaikinio meno centro dirbtinai 
sukurta kliūtis įgyvendinti Seimo ir piliečių išreikštą valią dėl Vyčio monumento 
statybų įvykdymo. 

Jo teigimu, susidūrėme su sudėtinga situacija, kai vienoje pusėje 
atsidūrė partizanai, kitoje – Vytis. Savo ruožtu parlamentaras Arvydas 
Anušauskas sako, kad dėl Lukiškių aikštės paminklo labiausiai pamiršti patys 
laisvės kovotojai ir jų auka.Vieni sutvarkytoje Lukiškių aikštėje norėtų matyti 
memorialą laisvės kovotojams partizanų bunkerio motyvais, kiti įsitikinę, kad 
čia turėtų stovėti Vytis. Pasak VDU profesoriaus L. Mažylio, mums visiškai 
nereikėtų priešintis: „Turime erdvę sutarimui daugybėje sričių, ir tai juk susiję 
su istorijos supratimu, interpretavimui. Mažiausiai reikėtų tokio supriešinimo, 
apie kurį kalbame.“                                                                                                                                                
Susiję straipsniai: Skvernelis nemato kliūčių Lukiškių memorialo statybai (158) 
Matijošaitis pripažino: Vytis Kaune turėtų iškilti jau visai netrukus (733) Jo 
teigimu, susidūrėme su fenomenu, kai kiekvienas būtinai nori pasakyti savo 
nuomonę, kartais – labai kategorišką, apie tai, kaip turėtų atrodyti Lukiškių 
aikštė.„Komentuodami sureikšminame, kad vienas mano, jog turi būti 
partizanams skirtas paminklas, kitas – kad tik Vyčiui. Atsiranda supriešinimas ir, 
mano nuomone, jis tiesiog betikslis. Abi idėjos yra iš tiesų labai svarbios, ir 
nuvertinti bent vieną jų nebūtų gerai. Mano nuomone, pats supriešinimas buvo 
betikslis ir be reikalo mus skaldantis. Turėkime savyje jėgų nutolti nuo šito 
susipriešinimo ir dar kartą pažvelkime į situaciją ramiai. Gal tada protingi ir 
apgalvoti sprendimai ateis patys“, – siūlo L. Mažylis.  

Profesoriaus teigimu, atminčių įamžinimo problema nėra paprasta ir 
lengvai išsprendžiama. Be to, pasak L. Mažylio, Lukiškių aikštė – ne vienintelė 
erdvė [statyti paminklus], jų yra daugiau, todėl galimi subalansuoti 
sprendimai.„Problemos visada buvo, yra ir liks. Visada bus įgaliotų institucijų ir 
komisijų, kuriose taip pat bus daug skirtingų nuomonių. Ir visuomenėje bus 
skirtingų nuomonių. Todėl linkėčiau į viską pažvelgti nuosakiai, ramiai ir be 
susipriešinimo“, – LRT.lt dėstė L. Mažylis. 

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

                                                     

 Replika            Aistras dėl Lukiškių aikštės įvertinęs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

A. Anušauskas  dūrė į lietuvių baimę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                     
 

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/12/01/news/apie-lukiskiu-aikstes-aistras-prabiles-arvydas-anusauskas-dure-i-lietuviu-baime-3738823/
https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/12/01/news/apie-lukiskiu-aikstes-aistras-prabiles-arvydas-anusauskas-dure-i-lietuviu-baime-3738823/
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                  DIEVŲ MIŠKAS VILNIUJE 

 
 

 
 

                 PRANAS VALICKAS 

Pirmiausia įdedu ką apie šią vietą rašo vikipedija 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Luki%C5%A1k%C4%97s ): 

↓↓↓ 

Lukiškės – Vilniaus miesto dalis, esanti į vakarus ir pietvakarius nuo 
Senamiesčio, kairiajame Neries krante. Rytuose tarp senosios Vilnelės vagos 
ir Lukiškių spėjama buvus Šventaragio mišką, Lukiškių pakraštys buvo ties 
dabartine Tilto gatve, vakaruose apėmė Lukiškių šilą (dabartinį Vingio 
parką) ir driekėsi iki Panerių kalvų. 

Lukiškės dar vadinamos Totorių 
Likiškėmis arba Totorija. Yra Lukiškių 
aikštė, Lukiškių kalėjimas ir Lukiškių 
cerkvė. 

Istorija 

 
←Vilniaus Lukiškių kalėjimo Šv. 
Nikolajaus cerkvė 

Manoma, kad pavadinimas kilęs nuo 
totoriaus Luko Petravičiaus, kuriam Ldk 
Vytautas XIV a. pabaigoje ar XV a. 
pradžioje čia paskyrė didelį žemės 
sklypą. Jos buvo vadinamos taip pat 
Totorių Lukiškėmis arba Totorija. Nuo 

XVI a. Lukiškės tapo uostu. Palei Nerį buvo pirklių sandėliai. Lukiškių šile 
XVI a. buvo dvaras. 1553–1561 m. Mikalojus Radvila Juodasis jame 
priglaudė evangelikus reformatus. 1584 ir 1593 m. Stanislovas Radvila 
dvarą perdavė jėzuitams vasarvietei; apylinkė pavadinta Jėzuitų 
Lukiškėmis. 

XVII a. Lukiškės tapo Vilniaus priemiesčiu, susiformavo trys gatvės. 
Lukiškėse buvo įrengtos vargingųjų Vilniaus miestiečių kapinės. Didikas 
Jurgis Liutauras Chreptavičius Lukiškėse vienuoliams dominikonams 
padovanoja žemės sklypą ir pinigų, kad šie kapinėse pastatytų bažnyčią. 
1642 m. dominikonai pastato medinę Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo 
bažnyčią, netrukus – vienuolyną. 1677 m. įsteigta parapija, kuri veikė iki 
1948 m. Per LLV karą 1654–1667 m. su Rusija ir per 1700–1721 m. Šiaurės 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Lukiskiu_cerkve.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Luki%C5%A1k%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/1654
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karą Lukiškės smarkiai nukentėjo, sudegė bažnyčia ir vienuolynas. 1722 m. 
atstatyta bažnyčia ir 1739 m. atstatytas vienuolynas buvo pirmieji mūriniai 
pastatai Lukiškėse. 1757–1761 m. architektas Jonas Kristupas Glaubicas 
jėzuitams suprojektavo 3 aukštų rūmus su mansardomis, o vėliau rūmai ir 
pastatyti, o 1872 m. sunyko. Apie 1800 m. Jėzuitų Lukiškės imtos vadinti 
Vingiu. XIX a. namai Lukiškėse statyti neplaningai, paliekant vietos tik 
siauroms gatvelėms. 1860 m. Lukiškių aikštėje įrengtas miesto turgus. XIX 
a. viduryje nutiestos svarbiausios gatvės – Šv. Jurgio (dabar Gedimino) 
prospektas ir Pamėnkalnio, XIX a. 2-ojoje pusėje Lukiškės prijungtos prie 
Vilniaus. 1891 m. prospektas iki Lukiškių aikštės išgrįstas ir apsodintas 
liepomis. 1897 m. pastatyti teismo rūmai, 1898–1903 m. – Lukiškių 
kalėjimas. 1908 m. Juozapo Montvilos iniciatyva pradėtas statyti triaukščių 
gyvenamųjų namų kvartalas, dar vadinamas Lukiškių arba Montvilos 
kolonija. 

1940 m. Lukiškių aikštėje įsikūrė NKVD. 1941–1944 m. per Vokietijos 
okupaciją Lukiškėse įsikūrė gestapas. 1944 m. čia vėl įsikuria NKVD. 1948 
m. uždaryta bažnyčia (iki 1992 m.). 1950 m. Lukiškės priskirtos Vilniaus 
miesto Spalio rajonui. 1952 m. baigus rekonstruoti aikštę, ji buvo 
pervadinta Lenino aikšte. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę vėl 
imtas vartoti Lukiškių vardas. 

↑↑↑ 

Na va, vikipedija rašo, kad dabartinių Lukiškių vietoje iki-krikščioniškais 

laikais buvęs Šventaragio miškas. Šitą teiginį pažymėjau geltonai.  

Dabar pacituosiu kitą liudytoją. Tai Adomas Honoris Kirkoras. Jis 1859 

metais Vilniuje išleido knygą „Pasivaikščiojimai po VILNIŲ ir jo apylinkes“. 

Knyga išleista lenkų kalba, o 1991 metais leidykla „Mintis“ išvertė ir antrąjį 

leidimą išleido lietuvių kalba. 112 puslapyje A.H.Kirkoras apie Lukiškes 

rašo: „Beveik pačiame Lukiškių viduryje, toje vietoje, kur pagonybės laikais 

ošė šventa giria, iš kur buvo gabenamos malkos Vilniaus Perkūno šventyklos 

niekad negęstančiai ugniai kūrenti, dabar iškilo mūro siena, juosianti didelę 

bažnyčią su vienuolynu“. 235 puslapyje A.H.Kirkoras rašo: „Nežinomos 

statulos akmeninė koja rasta Vilniuje, Lukiškėse, kasant duobę Šv. apaštalų 

Pilypo ir Jokūbo bažnyčios kapinėse. Jos ilgis 16,5 lietuviško colio. Be abejo, ši 

koja priklausė kuriam nors Lietuvos dievui, juo labiau kad pagonybės laikais 

šioje vietoje buvo šventas dievų šilas“.  

Dabar apie bažnyčią ir vienuolyną DIEVŲ MIŠKE arba DIEVŲ ŠILE. Bažnyčia 

su vienuolynu priklausė dominikonams. O kas gi dominikonai tokie? 

Vilipedija (https://lt.wikipedia.org/wiki/Dominikon%C5%B3_ordinas ) 

rašo: 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Dominikon%C5%B3_ordinas
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↓↓↓ 

Dominikonų ordiną, dominikones ir Dominikonų pasauliečių broliją 1215 
m. Tulūzoje įkūrė šv. Dominykas kovai su albigiečiais. 

Dominikonų ordino vienuoliai tuo metu buvo pagrindiniai Šventosios 
inkvizicijos teismų tardytojai. XIII a. ypatingai aktyviai reiškėsi pietų 
Prancūzijoje. Buvo sukūrę institucinį registrą (archyvą), kuriame saugojo 
tardymo duomenis apie visus, kuriuos kada nors buvo tardę. 

... 

Dominikonų ministras kartu buvo ir popiežiaus rūmų magistras; jam buvo 

pavesta cenzūruoti knygas, sudarinėti draudžiamųjų knygų sąrašą. 

↑↑↑ 

Jau matome, kad katalikų dominikonų vienuolių ordinas buvo įkurtas 

kovoti su kitų tikėjimų žmonėmis ir juos kankinti bei žudyti, o taip pat ir 

cenzūruoti knygas. O jei kokią knygą išcenzūruodavo, tai kaip gerai žinome 

jos autorių pačirškindavo ant laužo — pavyzdžiui, Džordaną Bruną. 

Europoje inkvizicija ant laužų sudegino dešimtis tūkstančių žmonių vien už 

tai, kad jie galvojo kitaip negu reikalavo popiežius. Apie albigiečius rašoma, 

kad inkvizitoriai rengė prieš juos net kryžiaus žygius, per kuriuos nužudė 

daugiau kaip pusę milijono žmonių. 

Štai ką apie albigiečius rašo vikipedija 

(https://lt.wikipedia.org/wiki/Katarai ): 

↓↓↓ 

Katarai (lot. catharus, iš gr. katharos 'švarus') arba albigiečiai (pagal Albi 
miestą) – krikščionybės atmainos XI – XIV amžiuje pietų Prancūzijoje, 
šiaurės Italijoje, katalikų bažnyčios pripažintos erezija, išpažinėjai. 

Katarai ragino grįžti prie ankstyvųjų krikščionybės principų, skelbė neturto, 
asketizmo idėjas. Nepripažino sakramentų. Teigė, kad Dievas (Parakletas) 
sukūręs tik dvasinį pasaulį, o žemiškąjį – Šėtonas (Demiurgas). Katarai, 
skirtingai nei katalikiška viduramžių Europa, tikėjo dvasinio žmogaus 
išgelbėjimo svarba. Anot jų, pasaulyje viešpatauja prievarta, mirtis ir 
kančios, nes jis pavergtas piktojo. Albigiečiai reikalavo naikinti bažnyčios 
žemėvaldą, dešimtinę, indulgencijas. Siekė turtinės lygybės. Albigiečiai 
tikėjo žmogaus reinkarnacija. 

Daugumą šio judėjimo sudarė neturtingieji, nekilmingieji riteriai, taip pat 
buvo ir keletas kilmingųjų, tokių kaip Vilhelmas IX, Reimondas VI ir kiti. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Katarai
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Popiežius Inocentas III prieš juos paskelbė kryžiaus žygį (1209-1229), 
kuriuo prasidėjo Albigiečių karai, trukę nuo 1209 iki 1229 m. Per šiuos 
žygius buvo sunaikinta apie 500 000 vyrų, moterų ir vaikų, kurie nesutiko 
būti pakrikštyti ir tarnauti Romos katalikų bažnyčiai. Šimtai katarų 
mažesniuose miestuose buvo sudeginti. Kiekviena mergaitė nuo 12 m. ir 
kiekvienas berniukas nuo 14 m. amžiaus buvo apklausiami dėl šio tikėjimo. 
Teisėjai jiems palikdavo tik vieną pasirinkimą: išsižadėti savo tikėjimo arba 
mirti. Didesnioji jų dalis pasirinkdavo baisią mirtį liepsnose. Katarai 
inkvizicijos galutinai užgniaužti XIV amžiaus pabaigoje. 

↑↑↑ 

Dominikonų nuopelnus Prancūzijoje nuspalvinau geltonai. Tais laikais buvo 

apie dešimtį kartų mažesnis žmonių tankumas. Dominikonai išžudė visą 

sritį pietų Prancūzijoje, t.y. virš pusės milijono, o kitus pavertė vergais — 

šiais laikais esant didesniam gyventojų tankiui toks dominikonų žygdarbis 

atitiktų maždaug penkis milijonus lavonų. Tai vien tik Prancūzijoje ir tik per 

20 metų jie tiek pridarė, o inkvizicija Europoje siautėjo iki 19-o amžiaus 

antrosios pusės. 

Vikipedija apie inkviziciją (https://lt.wikipedia.org/wiki/Inkvizicija ) rašo: 

↓↓↓ 

Inkvizicija (lot. Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium, nuo 
Inquisitio – „apklausa, tardymas“) – bendras Katalikų bažnyčios institucijų, 
skirtų kovai su erezijomis, pavadinimas. 

Inkvizicija buvo paplitusi Pietų Europoje, daugiausia romanų šalyse, ir 
pasižymėjo slaptu šnipinėjimu, žiauriais kankinimais, rafinuotu tyčiojimusi, 
neviešu, šališku bažnytiniu teismu. Ypač persekioti valdensai (religinė 
sekta, kovojusi prieš katalikybę). 

... 

Pagrindiniai kankinimai vyko Šiaurės Italijoje ir Pietų Prancūzijoje, kur 
buvo apsistoję katarai ir manichėjai, kurių religinės doktrinos labai 
nepatiko katalikų bažnyčiai, dėl jų populiarinimo ir populiarumo. Tuo pačiu, 
labai gąsdino katalikų dvasininkiją, dėl šių religijų pozicijos tvirtumo. Dėl 
šių aplinkybių, bažnyčia ragino kuo greičiau nuteisti kitatikius be teismo ir 
siekiant bausmės efektyvumo – naudoti egzekucijas; kaltinamieji buvo arba 
už įstatymo ribų arba nuteisiami mirti. 

Viduriniaisiais amžiais bažnyčia ėmėsi spręsti sektų ir kitatikių „problemą“. 
XII a. pradžioje Bažnyčios Taryba įsakė pasaulietiniams valdovams 
persekioti kitatikius. 1231 m. Popiežius Grigalius IX išleido įsaką, kuris 
numatė, kad reikia įkalinti visus eretikus, kol jie įtikės ir išpažins 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Inkvizicija
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krikščionybę, o užsispyrėlius bausti mirties bausme. Taip pat, popiežiaus 
manymu, buvo labai naudinga atlikti egzekuciją. Nuo šios pareigos 
popiežius Grigalius IX atleido vyskupus ir arkivyskupus ir priskyrė juos 
dominikonų ordinui, bet vis tiek daugelis inkvizitorių buvo iš kitų 
dvasininkijos ordinų.  

Teisėjas ar inkvizitorius galėjo pareikšti kaltinimus bet kam. Kaltinimasis 
neturėjo teisės gintis teisme ar uždavinėti klausimų kaltintojui. 
Populiariausia buvo teisti nusikaltėlius, žmones su bloga reputacija, 
atskirtus nuo bendruomenės bei kitatikius. Kaltinamieji negalėjo turėti 
advokato, o inkvizicijos teismo nuosprendžiai buvo neapskundžiami. 

... 

Inkvizicijos nuosprendis buvo perskaitomas prieš žmonių minią, 
kaltinamasis paklupdomas ant kelių viena ranka laikydamas Bibliją prieš 
inkvizitorių. Bausmės kilo iš bažnyčių, piligrimų kelionių, gėdos kryžiaus 
privalomo nešiojimo nuteistiesiems ir mirties bausmės. Mirties bausmė 
dažniausiai būdavo sudeginimas ant laužo. 

... 

Iš kaltinamųjų visada buvo konfiskuojamas turtas. 

↑↑↑ 

Apie inkviziciją daugiau nenoriu plėstis. Kiekvienas gali susirasti jos 

smulkius aprašymus vikipedijoje rusų, lenkų, vokiečių, anglų ir kitomis 

kalbomis. Pasakysiu tik tiek, kad inkviziciją Europoje panaikino 

Napoleonas, kai kuriose vietose, pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje po 

Napoleono pralaimėjimo ji buvo atkurta, bet 1840 metais galutinai 

panaikinta. Kai kuriose šalyse žmonės paskaičiavo kiek inkvizitoriai 

pridirbo. Pavyzdžiui, vikipedijoje rusų kalba 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0

%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7

%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F rašoma, kad ispanai suskaičiavo 

(vertimas): 

↓↓↓ 

Ispanijoje inkvizicija buvo panaikinta 1808 metais Žozefo Bonaparto 

įsakymu (Žozefas Bonapartas buvo Napoleono brolis, kurį jis užkariavęs 

Ispaniją paskyrė josios valdytoju. P.V. pastaba). Pagal Lorjentės veikale 

surinktus duomenis inkvizicijos aukomis Ispanijoje nuo 1481 iki 1809 metų 

tapo 341021 žmogus. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Dominikon%C5%B3_ordinas
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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↑↑↑ 

 

 

Jan Hus auf dem 

Scheiterhaufen, Spiezer 

Chronik (1485) 

Janas Husas kyla į Dangų. 

Paveikslas iš vikipedijos 

vokiečių kalba. 

Dar  reikia  pasakyti  apie  Lukiškių  aikštę  (https://lt.wikipedia.org/wiki/L

uki%C5%A1ki%C5%B3_aik%C5%A1t%C4%97 ): 

↓↓↓ 

1863 m. čia įvykdytas mirties nuosprendis žymiems sukilimo dalyviams. 

Egzekucija buvo vykdoma Tauro kalno šlaite, kuris buvo suvokiamas kaip 

Lukiškių turgavietės dalis. 1863-64 m. sukilimo metu Lukiškių priemiesčio 

aikštėje, jos pietinėje dalyje, viešai vykdyti mirties nuosprendžiai. 

Nužudytas 21 sukilimo dalyvis (12 pakarta, 9 sušaudyti). 1920 m. aikštės 

viduryje pastatytas paminklinis akmuo 1863 m. sukilimo aukoms atminti, 

kuris 1936 m., aikštę pavadinus J. Pilsudskio vardu, iškeltas į šiaurinę jos 

dalį, o viduryje pastatytas paminklas maršalui J. Pilsudskiui. (iš tikrųjų 

paminklo pastatyti nespėjo. P.V.pastaba) ... 

Pokaryje, 1949–1952 m. pagal archit. Vladislovo Mikučianio projektą aikštė 

rekonstruota, įjungus į ją iki karo suformuotus takus ir kitus gerovės 

elementus. Įrengti pagal autorinį projektą sukurti šviestuvai, bordiūrai, 

pakoreguoti želdynai. 1952 m. pagal skulpt. Nikolajaus Tomskio ir archit. 

Vladislovo Mikučianio projektą aikštės centre (buvusio maršalo J. 

Pilsudskio paminklo vietoje) pastatytas paminklas V. Leninui (1991 m. 

demontuotas) (paminklo Pilsudskiui pastatyti lenkai nespėjo P.V. pastaba). 

↑↑↑ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiezer_Chronik
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiezer_Chronik
https://lt.wikipedia.org/wiki/Luki%C5%A1ki%C5%B3_aik%C5%A1t%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Luki%C5%A1ki%C5%B3_aik%C5%A1t%C4%97
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Aikštėje dėjosi įdomūs dalykai — lietuviai 1920 metais aikštės vidury 

pastatė paminklinį akmenį šioje aikštėje sušaudytiems ir pakartiems 

sukilėliams. Lenkai užėmę Vilnių akmenį pašalino ir jo vietoje norėjo 

pastatyti paminklą Pilsudskiui. Komunistai po karo pastatė savo stabą 

Leniną. Dabar vieta tuščia. Jau dvidešimt su viršum metų planuojama ką jon 

pastatyti. 

Štai toks vaizdelis — Vilniuje iki krikšto buvusioje Šventojoje Girioje arba 

DIEVŲ MIŠKE po krikšto įsikūrė lietuvių kankintojai ir žudikai. Dominikonų 

vienuolyne aukos buvo tardomos, kankinamos ir kalinamos, o egzekucijos 

vykdavo lauke, iškirtus DIEVŲ MIŠKĄ, plytėjusiame nuo vienuolyno-

bažnyčios iki Tauro kalno — ten kur vėliau buvo Lenino aikštė, KGB rūmai 

ir Konservatorija.  

Taigi turime — iki krikšto buvo DIEVŲ MIŠKAS, o Lietuvai apsikrikštijus 

jame įsikūrė patys tikriausieji velniai. Velniai privatizavo kas priklausė 

Dievams. Ir toji velnių tradicija tęsiasi. Lietuvą okupavusi carinė Rusija 

buvusiame DIEVŲ MIŠKE pastatė Lukiškių kalėjimą ir jo kieme cerkvę, o 

aikštėje šaudė ir korė sukilėlius. Kartoju ką rašo vikipedija — 1940 m. 

Lukiškių aikštėje įsikūrė NKVD. Per 1941-1944 metų Vokietijos okupaciją 

tame pačiame pastate buvo gestapas. Po karo vėl NKVD ir KGB, kuri išbuvo 

iki 1991 metų. Kalėjimas po šiai dienai tebestovi ir jame kalinami žmonės. 

Balys Sruoga parašė veikalą „Dievų Miškas“. Jis rašo, kad toje vietoje 

kadaise buvo prūsų Šventoji Giria arba Dievų Miškas. Jį iškirtę kryžiuočiai, o 

hitlerininkai buvusiame Dievų Miške įkūrė žmonių naikinimo įstaigą —

konclagerį, kuriame Balys Sruoga ir sėdėjo, ir apie kurį parašė knygą. 

Labai simboliškai išeina — iki krikšto buvo DIEVŲ MIŠKAS, po krikšto 

pasidarė velnių irštva, kur jie kankina ir žudo žmones — ir Vilniuje, ir 

Prūsijoje tas pats. Būtų vienoje vietoje, tai sakytum atsitiktinumas, o dabar 

dviejose — tai jau dėsningumas. 

 

Pranas Valickas   2015  rugpjūčio  17  

P.S. Paminklai yra simboliai. O simboliai rodo kieno valdžia. Kitaip nebūna. 

2017-11-28, Vilnius, Lietuvos sostinė 

                                                     

 

Pareiškimas dėl Lukiškių aikštės tvarkymo 
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Svarbiausioje Lietuvos sostinės Lukiškių aikštėje Lietuvos Vyriausybės komisija 
nutarė supilti kalvelę. Teigiama, kad taip bus įamžintas pokario partizanų 
atminimas. 

Lietuvos partizanus kovoje su okupantais vienijo Vyčio ženklas, gimęs 

tūkstantmetėje Lietuvos istorijoje.  

Tautiškai mąstantys Lietuvos piliečiai vieningai pareiškė, kad Lukiškių aikštėje 

turėtų būti statomas paminklas Vyčiui. Dauguma žmonių balsavusių už Lukiškių 

aiškės tvarkymo projektus pasirinko Vytį. 

Vyriausybės sudaryta komisija ignoravo demokratišką pilietinę iniciatyvą, 
padarė viską, kad vietoje Tautai svarbaus simbolio atsirastų tarsi dar vienas 
surūdijęs vamzdis ar kalniukas. Ši komisija netgi atmetė kas aštunto pasisakiusio 
projekto svarstymuose Lietuvos piliečio nuomonę. 

Toks antidemokratinis veikimas ir antivalstybinis sprendimas liudija, kad 
komisijos nariai nesuvokė savo atsakomybės Lietuvos visuomenei ir būsimoms 
kartoms. 

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos taryba prašo Lietuvos Respublikos 
Prezidentę JE D. Grybauskaitę, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką V. 
Pranckietį, Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką S. Skvernelį pareikšti savo 
aiškią nuomonę dėl sprendimo nestatyti Lukiškių aikštėje paminklo Vyčiui. 

Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos taryba kviečia visus, kam brangūs 
Lietuvos istoriniai ženklai, protestuoti prieš šį antivalstybinį sprendimą. 

Tautos jėga vienybėje!  

Pirmininkas Sakalas Gorodeckis 

Kreipimasis priimtas Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjungos taryboje. 

                                                     

                                          NUOMONĖS 
48 POVILAS 
Tie ginčai dėl paminklo Lukiškių aikštėje jau visiems nusibodo. Mano nuomone, 
aikštės išplanavimas ir ir tas pasiūlytas "bunkeris" - absurdo viršūnė. Mūsų 
jaunoji kūrybinė inteligentija visai išsisėmė. Tas siūlomas "bunkeris" iš esmės 
bus memorialo Vašingtone kopija. Skirtumas tik tas, kad ten įrašytos visų 
žuvusių Vietnamae pavardės, o čia bus - slapyvardžiai. O kam jų reika, jeigu 
Kryžkalnyje planuojama statyti monumentą, kur bus surašytos visų, žuvusių 
laisvės kovose pavardės? Bunkeriuose laisvės kovotojai pasislėpė tik 2-ame 
kovų etape, kuomet negalėjo atsispirti daug gausesnei ir geriau ginkluotai bei 
aprūpintai reguliariai okupantų kariuomenei. Bunkeriuose daug jų ir žuvo, todėl 
dabar ten yra ne vienas ir ne du atminimo ženklai, paminklai ir atstatyti 
bunkeriai. Tas "bunkeris" tik menkins sostinės prestižą. 

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79141&pt=sn:3#sn
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=8801&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79141&pt=sn:3#sn
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Daugiau sureaguosiu Gerb. Eugenijaus pastabą "Gražiausia". Kadangi gyvenu 
netoli Lukiškių aikštės, dažnai pro ją eidamas atkreipiau dėmesi į vieną niuansą. 
Jei atsimenate, anksčiau į aikštę nuo Gedimino prospekto buvo nusileidimas 
laipteliais ir pati aikštė iš tiesų buvo "lygi", jei tą žodį suprastume taip, kad lygi 
plokštuma, tai tokia, ant kurios uždėjus gulsčiuką, jo oro burbuliukas nusistovi 
lygiai tarp dviejų brūkšnelių. Dabar gi tie laipteliai panaikinti (!) ir aikštė nuo 
Gedimino prospekto, nežinau iki kokios ribos, eina nuožulniai žemyn. Tad 
klausimas, ar jau čia nenusižengta kultūros paveldo nurodymams? Iš kitos pusės 
man kilo mintis, kad tokia aikštė iš anksto ir buvo suprojektuota kažkokios 
kalvelės atsiradimui, kuri vizualiai "išlygintų" tą aikštę, taip, kad tas konkursas 
buvo tik akių dūmimas. Dabar beveik pritarčiau Gerb. Pranui, kad geriau būtų 
nieko nedaryti, nes pakalnėje stovintis paminklas, kad ir Vyčiui irgi jau būtų 
panašu į parodiją. 

Pagarbiai, Aldas 
  

Mes, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, esame įsitikinę, kad stipriausias, 
labiausiai telkiantis, pamatinis mūsų Tautos simbolis, paveldėtas iš tolimiausių 
istorinių laikų yra VYTIS, o Lukiškių aikštė yra tinkamiausia vieta paminėti 
visas, o ne tik pastarojo pokario, Lietuvoje vykusias Laisvės kovas, jų tarpe ir 
1830, ir 1863 metų sukilimus, su kuriais Lukiškių aikštė susijusi tiesiogiai. 
 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2,3 ir 4 straipsniaiskelbia, kad 
suverenitetas priklauso Tautai, niekas negali varžyti ar riboti Tautos 
suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, o aukščiausią 
suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo 
atstovus. 
 
Tiesioginėje apklausoje dėl paminklo Lukiškių aikštėje už VYTĮ pasisakė 
dauguma apklaustų Lietuvos piliečių. 
 
Ekspertai po šios apklausos galėjo ir gali būti pasitelkiami tik rekomendacijoms, 
parenkant geriausią VYČIO variantą. 
 

                                                     

Pasibaigus balsavimui fiktyviame konkurse dėl laisvės kovotojų 
įamžinimo Vilniaus Lukiškių aikštėje projekto, tariamai piliečių valia 
buvo išrinktas A. Labašausko pasiūlytas projektas, pasižymintis 

partizanų bunkerio motyvais. Nepriklausomai nuo konkurso 
baigties, Vilniaus forumas laikosi savo pozicijos, išreikštos ir 
lapkričio 17 d. Lukiškių aikštėje vykusiame mitinge, kad šios 
konkursinės "kūrybinės dirbtuvės" tebuvo Kultūros ministerijos, 
Vilniaus savivaldybės ir Šiuolaikinio meno centro dirbtinai sukurta 

http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/vilniaus-zinios/isrinktas-vytis-galintis-iskilti-lukiskiu-aiksteje-793-756362
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kliūtis įgyvendinti Seimo ir piliečių išreikštą valią dėl Vyčio 

monumento statybų įvykdymo. 

                                                     

 

Vilniaus forumas: neteisėtas ir neskaidrus 

Lukiškių aikštės konkursas turi būti anuliuotas 
5 MIN. 

SKAITYMO 

Nacionalinio Lietuvos valstybės intereso nepaisančios, šališkai suburtos 

ekspertų komisijos priimtas sprendimas dėl konkursinio Lukiškių aikštės 

projekto yra natūralus ir neišvengiamas jau daugiau kaip du dešimtmečius 

aukščiausiu politiniu lygmeniu vykdomo Lietuvos ištautinimo ir išvalstybinimo 

rezultatas, išduodantis logiškas ir dėsningas antivalstybinių veikėjų pastangas 

ištirpinti lietuvių tautą multikultūrinėje, paneuropinėje visuomenėje, o Lietuvos 

valstybę paversti savo valstybingumą praradusia Europos Sąjungos teritorine 

provincija. Lietuvos valstybingumo ženklų pašalinimas iš Sausio 13-osios 

minėjimo simbolikos, pakeičiant juos abstrakčiu ir nieko bendra su Gynėjų diena 

neturinčiu neužmirštuolės žiedu, grubus lietuvių kalbos stūmimas iš viešosios 

erdvės į privataus ir buitinio vartojimo sritį, lituanistikos studijų apimties ir 

statuso siaurinimas akademinėje sferoje, nuolatiniai ir vis įžūlesni išpuoliai prieš 

Laisvės kovotojus, bei patyčios iš pasipriešinimo judėjimo – tai tik keletas šios 

išvalstybinimo politikos apraiškų, kurių šiandien dažnai jau nebesivarginama 

slėpti. 

 

Tokios antivalstybinės politikos kontekste, Vilniaus forumas deklaruoja savo 

poziciją, kad organizuotas konkursas buvo neteisėtas, nedemokratiškas ir 

neskaidrus, o jo rezultatą nulėmė beveidžių biurokratų, o ne Lietuvos piliečių 

valia sudaryta komisija, kurios absoliučią daugumą sudaro asmenys, atvirai 

besivadovaujantys antitautinėmis ir antivalstybinėmis pažiūromis. Toks 

įsitikinimas yra grindžiamas faktu, jog organizuojant paminklo konkursą buvo 

šiurkščiai paminta Seimo išsakyta valia ir reprezentatyvioje apklausoje aiškiai 

išreikšta daugumos piliečių nuomonė dėl jiems priimtino paminklo. Tai leidžia 

tvirtinti, kad organizuodamos konkursą Kultūros ministerija, Vilniaus 

savivaldybė ir Šiuolaikinio meno centras iš esmės uzurpavo suverenias tautos 

galias. Vilniaus forumo poziciją patvirtinta ir tai, jog nedemokratiškas, neteisėtai 

suorganizuotas konkursas nuo pat savo pradžios vyko neskaidriai, nes 

balsavimo procedūra paliko plačias galimybes klastoti piliečių valią. 
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Vilniaus forumas, pasmerkdamas konkursu siūlomą Laisvės kovas įprasminti 

turintį monumentą kaip menkinantį ir griaunantį Lietuvos valstybingumo idėją, 

ir atsižvelgdamas į tai, jog konkursu buvo nusikalstamai supriešinta visuomenė, 

o jo rezultatai gali būti traktuojami kaip Valstybės idėjos ir Laisvės kovotojų 

atminimo paniekinimas bei tyčinis visuomenės kiršinimas, deklaruoja savo 

poziciją, kad konkurso rezultatai turi būti panaikinti, bei privalo būti 

suorganizuotas naujas, visuomenės atstovų stebimas ir kontroliuojamas 

Lukiškių aikštės valstybinio įprasminimo projekto konkursas. 

 

Lukiškių aikštės valstybinė reikšmė 

 

Lukiškių aikštėje ir jos prieigose okupaciniai režimai žudė ir kankino kovotojus 

už Lietuvos laisvę. Todėl ši aikštė užima ypatingą vietą Lietuvos istorijoje ir 

lietuvių tautinėje-valstybinėje sąmonėje. Dėl Lukiškių aikštės ypatingos 

simbolinės reikšmės jos įprasminimas dėsningai tampa išskirtinės svarbos 

istorijos ir kultūros politikos klausimu. 

 

Vilniaus Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo principai 

 

Lukiškių aikštės sutvarkymas nėra eilinis miesto erdvės tvarkymo projektas; 

Lukiškių aikštė privalo būti įprasminama ir tvarkoma vadovaujantis principais, 

išplaukiančiais iš jos ypatingo statuso. Šie principai yra tokie: 

 • aikštė turi būti įprasminama ir tvarkoma taip, kad imtų funkcionuoti kaip 

svarbiausia memorialinė ir reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė; 

 • utilitarinė ir rekreacinė aikštės funkcijos turi būti laikomos mažiau svarbiomis 

už simbolinę, patriotinę-auklėjamąją ir reprezentacinę funkcijas; 

 • aikštė turi būti įprasminama ir tvarkoma taip, kad įgyvendintas sprendimas 

galėtų tarnauti šimtmečius; 

 • aikštė neturi būti atiduota nekontroliuojamai menininkų ir architektų 

„saviraiškai“, „įsiamžinimui“, neturi būti paversta modernistinių meninių ir 

architektūrinių eksperimentų bei madų poligonu; 

 • aikštėje turi būti pastatytas monumentas, įprasminantis kovotojų už Lietuvos 

politinę laisvę auką, Lietuvos tūkstantmetę istoriją ir valstybingumą;  toks 

monumentas turi dominuoti aikštės erdvėje, negali būti minimalistinis arba 

nukištas į aikštės pakraštį; monumento meninė raiška neturi stebinti ir 

šokiruoti; meninis sprendimas turi būti profesionalus, turtingas simbolinių 

prasmių, tačiau suprantamas ir priimtinas plačiajai visuomenei. 

 

Esama Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo būklė 

 

LR Seimas yra priėmęs du dokumentus dėl Lukiškių aikštės įprasminimo ir 

sutvarkymo. Seimas 1999 m. vasario 11 d. nutarime nr. VIII-1070 „Dėl valstybės 
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sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ nustatė, kad „Lukiškių aikštė 

Vilniuje formuojama kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė 

su laisvės kovų memorialiniais akcentais.“ 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje 

Seimas „prašo Vyriausybės pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečio proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje, 

Vilniuje, pastatyti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su 

Vyčio skulptūra“ ir „ragina Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, 

bendradarbiaujant su Vyčio paramos fondu, operatyviai spręsti visus 

organizacinius klausimus, susijusius su paminklo „Per amžius kovojusiems ir 

žuvusiems už Lietuvos laisvę“ pastatymu iki 2018 m. vasario 16 d.“ Šie Seimo 

dokumentai iš esmės atitinka aukščiau pristatytus Lukiškių aikštės įprasminimo 

ir sutvarkymo principus bei išreiškia visuomenės ir laisvės kovotojų valią. 

 

Vyčio paramos fondas daug nuveikė populiarindamas patriotinę Vyčio 

memorialo idėją ir kovodamas prieš abstrakčių ir išprasmintų meninių akcentų 

brukimą. Tačiau fondo pasirinktas projektas kol kas nėra pakankamai aukštos 

meninės kokybės, todėl negali atlikti valstybės pagrindinės reprezentacinės 

aikštės memorialo funkcijos ir neturėtų būti įgyvendinamas. 

 

Viešai deklaruojantys savo kosmopolitines ir antivalstybines pažiūras kultūros 

ministė Liana Ruokytė-Jonsson ir Vilniaus meras Remigijus Šimašius, 

ignoruodami visuomenės, Seimo ir laisvės kovotojų valią, nuosekliai ir atvirai 

veikia idant Lukiškių aikštėje neatsirastų ilgaamžį Lietuvos valstybingumą ir 

kovą už politinę valstybės laisvę liudijantis memorialas. Paskutiniais mėnesiais 

prisidengus tariama rekonstrukcija Lukiškių aikštė buvo sąmoningai sudarkyta 

tam, kad iš anksto būtų sutrukdyta sutvarkyti ją kaip valstybės reprezentacinę 

aikštę, taip pakertant galimybes joje tinkamai įkomponuoti valstybingumo 

simbolius. Prisidengus šališkai parinkta politiškai suverenios tautos ir 

nacionalinės valstybės idėją atmetančių ekspertų komisija vietoje tokio 

memorialo bandomi įbrukti abstraktūs ir išprasminti aikštės meniniai-

architektūriniai akcentai. Lapkričio 27 dieną šių ekspertų komisija paskelbė 

neteisėto ir surežisuoto konkurso sprendimą, kuriuo bandoma legitimuoti 

ideologinį apsisprendimą neleisti aikštėje atsirasti valstybingumo ir patriotizmo 

simboliui. Tokia minėtų politikų veikla rodo jų nedemokratiškas nuostatas ir 

panieką šalies piliečiams. Šitoks elgesys taip pat atskleidžia ir tikrąjį – atsainų ir 

niekinantį – požiūrį į Lietuvos valstybę, kovose už jos laisvę patirtas kančias ir 

šalies patriotų sudėtas gyvybės aukas. Manipuliuojant paminklo koncepcija 

vykdomas ideologinis ir politinis mėginimas nuslėpti arba iškreipti kovos už 

laisvę tikrąjį tikslą ir prasmę. 

 

Vykdomas aikštės „sutvarkymas“ ir „konkursas“ yra ideologinis išpuolis prieš 

Lietuvos valstybę ir vertintinas kaip sąmoningas mėginimas toliau griauti 
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Lietuvos visuomenės istorinę atmintį ir tautinę bei valstybinę sąmonę. Šio 

sumanymo iniciatoriams ir vykdytojams turi kristi ne tik moralinė ir politinė, bet 

ir teisinė atsakomybė už šį antivalstybinio istorinio, kultūrinio ir politinio 

vandalizmo aktą. 

 

Sprendimai, būtini tinkamam Lukiškių aikštės įprasminimui ir 

sutvarkymui 

 

Būtina pripažinti, kad tinkamai įprasminti ir sutvarkyti Lukiškių aikštės iki 

valstybingumo atkūrimo šimtmečio jubiliejaus yra neįmanoma. Būtina stabdyti 

visus pradėtus įgyvendinti aikštės sutvarkymo ir įprasminimo projektus tol, kol 

bus parengtas vieningas, visuomenę ir specialistus tenkinantis sprendimas. 

 

Nepaisant neišvengiamos gaišaties ir didelių išlaidų, aikštė turi būti iš naujo 

sutvarkyta taip, kad atitiktų valstybės reprezentacinės aikštės reikalavimus. 

Aikštė turi išlaikyti jai būdingą urbanistinį centruotumą. Jai  pertvarkyti būtinos 

lėšos turi būti teismine tvarka išieškotos iš aikštę sudarkiusių valstybės 

ir  miesto savivaldybės politikų bei pareigūnų. 

 

Vieningą Lukiškių aikštės įprasminimo ir sutvarkymo sprendimą turi parengti 

autoritetinga komisija, sudaryta iš architektūros ir meno profesionalų, Seimo, 

Vilniaus savivaldybės, Bažnyčios ir laisvės kovotojų bei patriotinių organizacijų 

atstovų, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo. Komisija turėtų dirbti tiek laiko, 

kiek reikės. Parengtas projektas turi būti priimtinas visuomenei ir laisvės 

kovotojams. Visuomenei ir laisvės kovotojams nepriimtini projektai turi būti 

pripažinti nesėkmingais ir negali būti įgyvendinami. 

 

Seimas turėtų grįžti prie Lukiškių aikštės įstatymo projekto, kurį vetavo 

prezidentas V. Adamkus, priėmimo. Taip pat Seimas turi grįžti prie istorijos 

politikos įstatymo ir įsteigti instituciją, užtikrinančią valstybės ir Tautos 

interesus atitinkančios istorijos politikos įgyvendinimą. 

 

Nuo aikštės įprasminimo ir tvarkymo reikalų turi būti nušalinti politikai ir 

ekspertai, kurie iki šiol sabotavo Seimo ir piliečių valią dėl Lukiškių aikštės 

įprasminimo. Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson  turi nedelsiant 

atsistatydinti arba būti atstatydinta, o Vilniaus meras privalo atsistatydinti iš 

užimamų pareigų už Tautos ir jos atstovybės – Seimo – valios ignoravimą, už 

nesugebėjimą valstybės nepriklausomybės šimtmečio įamžinti deramu 

monumentu, už dar vieno valstybės simbolio – Gedimino kalno gėdingą 

nepriežiūrą, už netinkamą Lietuvos paveldo saugojimą. 
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Kova dėl valstybės aikštės Lietuvos sostinėje ir prasmingo kritusiųjų už Laisvę 

didvyrių atminimo įamžinimo tik prasideda. Jai turi telktis visi patriotiški šalies 

piliečiai. Norinčius prisidėti prie šio svarbaus reikalo, prašome susisiekti su mumis 

el. pašto adresu info@pilieciai.lt. 
 

 

 
 

Primename, kad ir Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. vasario 11 d. 
nutarime nr. VIII-1070„Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės 
funkcijų“ skelbia, kad „Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama kaip pagrindinė 
reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su Laisvės kovų memorialiniais 
akcentais“, o 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje Seimas „prašo Vyriausybės 
pritarti Vyčio paramos fondo iniciatyvai Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio 
proga iki 2018 m. vasario 16 d. Lukiškių aikštėje, Vilniuje, pastatyti kovotojų už 
Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialą su Vyčio skulptūra“ ir „ragina 
Vyriausybę ir Vilniaus miesto savivaldybę, bendradarbiaujant su Vyčio paramos 
fondu, operatyviai spręsti visus organizacinius klausimus, susijusius su 
paminklo „Per amžius kovojusiems ir žuvusiems už Lietuvos Laisvę“ pastatymu 
iki 2018 m. vasario 16 d.“ 
 
KOMENTARAS: todėl NETEISĖTO Lukiškių aikštės tvarkymo konkurso 
rezultatai privalo būti ANULIUOTI. 
 
REIKALAUJAME gerbti Lietuvos Respublikos Konstituciją, apklaustųjų Lietuvos 
piliečių AIŠKIAI IŠREIKŠTĄ VALIĄ, vykdyti Lietuvos Respublikos Seimo 
nutarimus ir visus Tautos Atgimimo Sąjūdžius, visas Lietuvoje vykusias Laisvės 
kovas ir tose kovose GYVYBES PAAUKOJUSIŲJŲ ATMINIMĄ Lukiškių aikštėje 
ĮAMŽINTI VYČIO SIMBOLIU. 
 
Lietuvos Visuomenės Tarybos 
Organizacinis komitetas 

                                                     

                      SVEIKATA        
 Apsilankykite svetainėje „SVEIKATA SAVO JĖGOMIS“    
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105 m. japonų gydytojo Shigeaki Hinoharos išmintingi patarimai įkvėpė 
milijonus (100) www.DELFI.lt 2017 m. gruodžio 1 d. 21:54 'delfilt.adocean.pl' }); 
Gydytojas Shigeaki Hinohara parašė 150 knygų apie sveikatą, įskaitant itin gerai 
perkamą knygą „Living Long, Living Good“, įsteigė Naująjį pagyvenusių žmonių 
judėjimą („New Elderly Movement“) ir tapo vyriausiu praktikuojančiu mediku. 
 
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/fit/sveika-gyensena/105-m-japonu-
gydytojo-shigeaki-hinoharos-ismintingi-patarimai-ikvepe-
milijonus.d?id=76405909#cxrecs_s 

Susiję straipsniai: Neįkainojami genialaus gydytojo N. Amosovo patarimai (83) 
Lietuvių kilmės garsenybių gydytojas S. Tacas: žmonės pamiršo, kad sveikatą 
stiprina visai paprasti dalykai (146) 2017 metais šį pasaulį palikęs Sh. Hinohara 
paliko milžinišką palikimą tiems, kurie trokšta gyventi pilnavertišką, sveiką ir 
laimingą gyvenimą, rašo delfi.lv.Štai 14 išmintingo daktaro patarimų, kurių 
veiksmingumą jis įrodė savo nuosava patirtimi.1. Lipkite laiptais ir patys neškite 
savo daiktus. Pats gydytojas lipdavo tik kas antrą laiptelį.2. Netikėkite viskuo, ką 
sako jūsų gydytojas. Skaitykite, analizuokite, užsiimkite savišvieta.3. Dalinkitės 
žiniomis. Daktaras Sh. Hinohara kasmet skaitydavo maždaug 150 paskaitų. Beje, 
skaitydamas paskaitas jis dažniausiai stovėdavo, o viena paskaita trukdavo 
maždaug 90 minučių.4. Nebūtina išeiti į pensiją. Ypač jei mylite savo darbą. 
Planuokite savo ateitį. Jei norite mėgautis gyvenimu, kiekviena diena turi būti 
užpildyta darbu, mokymusi, susitikimais. Pats Sh. Hinohara planavo apsilankyti 
2020 metų olimpinėse žaidynėse Tokijuje.6. Stenkitės nepriaugti antsvorio. 
Paties daktaro pusryčius sudarydavo šaukštelis alyvuogių aliejaus, apelsinų 
sultys ir kava, pietus – pienas ir sausainiai, vakarienę – ryžiai, žuvis ir daržovės. 
Dukart per savaitę jis suvalgydavo 100 g liesos mėsos.7. Energijos negausite, jei 
ilgai gulinėsite ir be saiko valgysite. Ji atsiras nuo geros savijautos. Geriau ir 
energingiau jausitės, jei neribosite savęs laikinais rėmais. Elkitės tarsi vaikas – 
džiaukitės ir linksminkitės, kol nepavargsite ir nepraalksite.8. Gyventi ilgai – 
nuostabu. Iki pat savo gyvenimo pabaigos daktaras Sh. Hinohara tarnavo 
žmonėms, savanoriavo, dirbdavo po 18 valandų per parą ir džiaugdavosi 
kiekviena savo gyvenimo minute.9. Raskite sau tinkamą pavyzdį. Pats gydytojas 
savęs klausdavo, kaip vieną ar kitą problemą spręstų jo tėvas.10. Neverta 
pernelyg krimstis. Gyvenimas yra nenuspėjamas ir pilnas įvykių.11. Mokslas 
pats savaime negali padėti žmonėms ir jų išgydyti. Tačiau japonų gydytojas 
manė, kad žmones gydo kūryba.12. Nepergyvenkite dėl pinigų. Po mirties su 
savimi nepasiimsite nė cento.13. Liga – tai mįslė. Kad pamirštumėt skausmą, 
reikia daryti tai, kas teikia džiaugsmą. Muzika ir gyvūnai padeda kovoti su 
skausmu ir jį sumažina.14. Būkite kupini įkvėpimo. Kad jaustumėt motyvaciją, 
reikia rasti tai, kas jus įkvepia. Pats Sh. Hinohara įkvėpimo semdavosi iš Roberto 
Browningo poezijos. _  
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/fit/sveika-gyensena/105-m-japonu-
gydytojo-shigeaki-hinoharos-ismintingi-patarimai-ikvepe-
milijonus.d?id=76405909#cxrecs_s 
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      GYVENIMO  FILOSOFIJA 
 

      Tas, kuris eina lynu, tik tada nenukris, jei nė vieną sekundę 

nesuabejos. (Vanda Juknaitė) 

                                                     
 
   LAIMĖS  VISIEMS,  SĖKMĖS – TESUŠILDO  JUS VISUS MŪSŲ ŠIRDŽIŲ  

ŠILUMA,  TEPADEDA  MUMS DIEVAS, kad taptumėm SUPRATINGESNI! 

  Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos gyventojai taptų 

sveiki, dori, sažiningi bei mylėtų ir gerbtų vienas kitą! 

                                                       
 

                                                                                     
                                                                 
 
                                                          RYTIS  GURKŠNYS                                                                                                                                                                                               
                                   Rektorius Vilniaus šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčia 

 
                          BRANGINTI GRAŽIAS AKIMIRKAS 
 
               Mano patirtis sako, kad mano gyvenimo džiaugsmas 

slypi ne dideliuose laimėjimuose, bet mano kasdieninio 

gyvenimo akimirkose. Kartais mes per daug susikoncentruojame į savo 

tikslus, projektus ir svajones. Tuomet mes nebematome mažų gražių dalykų, 

kurie vyksta kiekvieną dieną. Kai mąstome vien tik apie savo didžiausius 

gyvenimo siekius, mes nebepastebime gražių kasdieninių gyvenimo akimirkų 

ir mažų laimėjimų.  

            Daugelis iš jūsų gyvenate kasdieninėje rutinoje. Keliatės anksti ryte, 
einate į darbo vietą, ten atliekate įprastas užduotis, sutinkate tuos pačius 
žmones, vakare grįžtate namo ir ten toliau atliekate įprastus tvarkymo darbus, 
einate tuo pačiu laiku ilsėtis. Dideli laimėjimai ir ypatingi pokyčiai vyksta labai 
retai. Mokyklos baigimas, įstojimas į universitetą, santuokos šventė, 
įspūdingos atostogos ir kiti dideli įvykiai būna gana retai. Tokių ypatingų dienų 
būna labai nedaug. Kartais net keletą metų tenka laukti tų didelių pokyčių ir 
laimėjimų.  
Vienas futbolo žaidėjas turėjo svajonę laimėti pasaulio čempiono titulą. Buvo 
talentingas ir stiprus žaidėjas. Daugelį metų nuo vaikystės tam nuosekliai ir 
ištvermingai ruošėsi. Šį tikslą nuolat laikė savo mintyse ir nuoširdžiai 
darbavosi. Jis pasakojo, kad turėjo atsisakyti daugelio kitų brangių dalykų 
tam, kad daugiau laiko ir jėgų skirtų šiam tikslui. Jis daug laiko praleisdavo 
treniruotėse arba ilsėdamasis po jų. Nebeturėjo laiko ir jėgų pabendrauti su 
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draugais, kurti šeimą, keliauti, studijuoti ir užsiimti kita veikla.  
 
               Po daugelio tokio intensyvaus gyvenimo metų vieną dieną jo 
komanda tapo pasaulio čempione. Jo svajonė išsipildė. Jis pasiekė tikslą, 
kuriam skyrė visas savo jėgas ir visą laisvalaikį. Po to jis pasakojo: „Tą 
vakarą pasibaigus šventei grįžau namo. Mane užplūdo labai tamsios mintys. 
Patyriau baisią tuštumą savo gyvenime. Tą vakarą pastebėjau, kad nebeturiu, 
ko siekti. Mano didžiausia gyvenimo svajonė išsipildė. Buvau laimingas, kad 
pasiekiau tikslą. Bet dabar širdyje buvo tuštuma. Mano visa kasdienybė buvo 
nukreipta į šią svajonę. Tą akimirką suvokiau, kad nebeturiu tikslo, kuriam 
skirčiau visas savo jėgas ir laiką.“ 
Moksliniai tyrimai sako, kad ne tikslo pasiekimas suteikia tikrąją laimę, bet jo 
siekimas ir kelionė į jį suteikia daugiau džiaugsmo. Tikslo turėjimas ir jo 
siekimas padaro žmogų laimingesniu. Mūsų džiaugsmą, laimę ir ramybę 
palaiko mažos gražios akimirkos. 
Daugelis tų, kurie pasiekė didelių laimėjimų karjeroje pripažįsta, kad dėl šio jų 
laimėjimo nukentėjo jų šeimos santykiai. Dauguma iš jų gailisi, kad skyrė per 
mažai laiko ir dėmesio bendravimui, buvimui su sutuoktiniu, su savo vaikais ir 
su savo tėvais. Jie gailisi, kad nesuvaldė savęs ir skyrė daugiau ir daugiau 
laiko darbui. Mažiau ir mažiau laiko likdavo bendravimui su mylimais 
žmonėmis.  
 
                Visi kasdien gauname tam tikrų dovanų. Vieni gauname nuostabų ir 
nepakartojamą saulėtekį, kuriuo galime gėrėtis. Kiti gauname daugybę 
žvaigždžių naktį, į kurias galime  
 
pakelti akis. Kiti turime tėvus, kurie netoli gyvena, kuriuos galime dažnai 
aplankyti. 
                 Dažnai esame per daug susirūpinę savo asmeniniais planais, savo 
darbo problemomis ir ateities sėkme. Tai neleidžia mums pastebėti stebuklų, 
kurie vyksta čia pat šią akimirką. Skirkime daugiau gėrėtis gražiomis 
akimirkomis, gamtos, šeimos ir kitų žmonių grožiu ir gerumu. Kasdien galime 
pastebėti ir gėrėtis mažais stebuklais, kurių kupinas pasaulis. Kasdien galime 
prisiminti tai, kas gera buvo mūsų ir kitų gyvenime. 
Jei norite patirti daugiau džiaugsmo ir laimės, turite dažniau sustoti ir gėrėtis 
kiekviena gyvenimo akimirka. Turite pasirinkti ir vertinti tai, kas brangiausia ir 
svarbiausia. Nebūkite darboholikai, kurie neturi laiko ir jėgų gėrėtis šeima ir 
kiekvienu sutiktu žmogumi. Sumažinkite stresą bei skubėjimą, kad 
galėtumėte džiaugtis paprastais dalykais. Visa tai suteiks jums daugiau 
ramybės, stiprybės ir sėkmės. 
 
Šiandien turime daug galimybių pasinerti į informacijos vandenyną. Turime 
šimtus televizijos kanalų, greitą internetą, patogius telefonus. Visa tai užpildo 
didžiąją dalį mūsų laisvalaikio. 
Jei šiandien turite mylimų žmonių, jūs esate labai turtingi. Jei šiandien esate 
sveiki, jūs esate turtingi. Jei turite su kuo pasikalbėti, jūs esate turtingi. Jei 
pastebite gražių akimirkų, jūs esate turtingi. Kuo dažniau sustojate, tuo 
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turtingesni tampate. Kuo dažniau gėritės paprastais dalykais kasdien, tuo 
turtingesni esate. Gyvenimas trumpas. Pradėkite jį gyventi šiandien. Siekite 
didesnių tikslų ir gėrėkitės kelione į juos.  
 
Sumažinkite stresą. Supaprastinkite kasdieninę rutiną. Suvaldykite save ir 
susikoncentruokite į tai, kas svarbiausia bei vertingiausia. Pastebėkite ir 
branginkite tai, kas gera vyksta dabar. Sustokite ir pamąstykite apie gyvenimo 
grožį. Siekite didesnių laimėjimų ateityje ir skirkite laiko gėrėtis gyvenimu 
šiandien. Pastebėkite paprastas vertingas akimirkas. Jei taip gyvensite, jūs 
pastebėsime dar daugiau stebuklų, kurie vyksta kasdien. Jei gėrėsitės mažais 
dalykais, jūs greičiau pasieksite didesnių laimėjimų. Jūs turėsime daugiau 
ramybės ir stiprybės. Jūs nugalėsite visas kliūtis ir pasieksite daugiau savo 
tikslų. Jūs kursite patį gražiausią gyvenimą, kuriame esate pašaukti.                                                                                              
Praktiniai patarimai: 
-Leiskite sau dažniau gėrėtis kiekviena diena ir pastebėti daugiau gerų 
akimirkų. 
-Turėkite didelių tikslų ir atkakliai siekite jų, nes tai padaro žmogų laimingu. 
-Siekite įkvepiančių ateities tikslų ir kasdien suraskite laiko pastebėti tai, kas 
gera ir gražu. 
-Dalinkitės gerais įspūdžiais su draugais ir su šeimos nariais. 
-Stebėkite žvaigždes naktį ir saulėtekį anksti ryte. 
-Pasivaikščiokite parke arba aplankykite vienišą žmogų. 
-Paklauskite, kaip galite padėti vargstančiam arba nusivylusiam žmogui. 
-Būkite dėkingi tiems, su kuriais gyvenate arba dirbate. 
-Suvaldykite save, kad darbas neatimtų laiko skirto šeimai, poilsiui, maldai, 
tarnystei. 
-Susikoncentruokite į svarbiausius gyvenimo tikslus ir vertybes. 
-Skirkite laiko dvasiniams ir fiziniams pratimams bei muzikos klausymui. 
-Gėrėkitės gyvenimu, nes tuomet greičiau ir lengviau pasieksite užsibrėžtus 
tikslus. www.susitikimai.lt   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

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. 
 Laukiame!!! 
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Mūsų draugai 

                                           
                  

Bernardinai.lt                                                                                                                                                                                                                    
 

                                                      
 

               

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


