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LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS  
Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo Nr.3 bt 4 
92250, Klaipėda, telef. 866673965, el.paštas amgedv@gmail.com, 
kodas 303871378. Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 
EUR, USD Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289                                                                                               
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%! DĖMESIO, SUGEDO MŪSŲ 
SPAUSDINTUVAS (PASENO) GAL GALITE PADĖTI? 

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

 
                                     Nr.12A (75)       

 Klaipėda 2017-12-15 

Pavadinimo autorius gerb. SAULIUS SAVICKIS – org. „MŪSŲ 

MIESTAS KLAIPĖDA“ buvęs prezidentas. Internetinis laikraštėlis 

skirtas visiems LIETUVOS ŽMONĖMS, leidžiamas vieną kartą 

mėn.  Užsiprenumeruoti galite nemokamai  

amgedv@gmail.com; Visada galite paremti.  Būsime dėkingi 

už 2 %!                                                                                                                      

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

          VIENYBĖ – MŪSŲ JĖGA!  

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS 

VEIKSMAI!                                                                                                       
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS  

Gerb. Linai Linkevičiau kodėl neginate savo teiginio? 

Ar ir Jūs su savo ambicijomis ir parašėte tai tik dėl 

parašymo? Ar kiti Lietuvos ministrai ką nors galvoja 

apie visuomenės svarbą ar Jiems vienodai rodo?                     

AR JŪS TURITE ATSISKAITYTI SAVO RINKĖJAMS IR 

SKAITYTIS SU JŲ NUOMONĘ? 

 

  

ETIKOS 
UNIVERSITET
AS, kviečiame 
jaunimą ir 
visus norinčius 
kiekvieno mėn. 
pirmą 
antradienį 
Bendruomenės 
namuose 
Debreceno 48, 
artimiausia 
paskaita    
2018-01-09 
16:00 val. 

INFORMACIJA   
TEIKIAMA: 

Prezidentė-         
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 )  

   

 

mailto:amgedv@gmail.com
http://www.lps.eu/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://nacionaliniskomitetas.lt/category/ziniasklaida/
http://www.pozicija.org/
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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1.   ORI SENATVĖ - vienas iš pirmųjų sveikinimų.        

2.   LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS  

REZOLIUCIJA.                                                                                

3.   Prof. S.Arlauskas DISKUSIJA 

NEPRASIDĖS, JEI EUROPA TAPS NEBE 

EUROPA…, JEIGU BUS PER VĖLU 

(pradžia). 

4.   Kęstutis Masiulis  KĄ DARYTI, KAD                                                                                                   

LIETUVOJE GYVENTŲ 4 MLN.                                                                                                                                                                   

5.   Dr.Jonas Ramanauskas VIEŠAS 

KREIPIMASIS DĖL DVIEJŲ PILIETYBIŲ (pradžia) 

6.   ARVYDAS KAŽDAILIS IŠSIAIŠKINKIME KĄ  DAROME LUKIŠKIŲ 

AIKŠTĖJE.(daugiau apie tai skaitykite spec. Nr.74). 

7.   Nuomonės. 

 Sveikinimai mūsų nariams, GRUODŽIO mėn. gimusiems.  

7.   Redaktoriaus žodis. 

            8.   Mūsų draugai.                                                                                                                       

                                                     

 Mielieji, 

  

„ Klausantis sparčiai artėjančių švenčių žingsnių, 

   Savo mintimis esame su tais, su kuriais buvome greta visus metus, 

   Kuriais tikėjome, mylėjome, iš kurių sėmėmės stiprybės  

silpnumo akimirką 

   Ir tikėjome ja, kai mūsų buvimas buvo atrama 

  Ir  užuovėja šalia esantiems“.                                    

 Pagarbiai, 

Vida Ričkienė 

Direktorė 

  

VšĮ „Ori senatvė“ (dienos socialinė globa, paliatyvi pagalba asmens namuose) 

Taikos pr. 28 ( Vėtrungės pasažas), 9 aukštas, 906 kab. 

91220 Klaipėda 

Mob. + 370 606 92164 

El.p.vida@slauganamie.lt www.slauganamie.lt; 

         

KOMENTARAS : ORI SENATVĖ LABAI PUIKI ORGANIZACIJA – JI PADEDA 

VISIEMS – TIEMS, KURIEMS REIKIA PAGALBOS SUTVARKYTI NAMUS, AR 

NUEITI Į PARDUOTUVĘ AR PRIŢIŪRĖTI GULINTĮ. Mokęstis minimalus, 

gaunantiems maţiausiai – nemokamai. Yra telefonas +370 606 92164 

galima gauti informaciją visais klausimais. Pasinaudokite nuoširdţiai 

teikiamomis paslaugomis!   

https://maps.google.com/?q=Taikos+pr.+28+(+V&entry=gmail&source=g
tel:+370%20606%2092164
mailto:El.p.vida@slauganamie.lt
http://www.slauganamie.lt/
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PASTABA: VISIEMS SVEIKINUSIEMS NUOŠIRDŢIAUSIA PADĖKA, JŲ TIEK 

DAUG, KAD NEĮMANOMA VISŲ SURAŠYTI!      

  

                                                      

 
  

  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS ORGANIZACINIO KOMITETO  
                                                 REZOLIUCIJA 

                          Į VISUS LIETUVOS VALDŽIOS ATSTOVUS 

                          Brangieji Lietuvos žmones, mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimo 

(LPS) organizacija įkūrė ETIKOS Universitetą    (2017-06-01) tam, kad prie jo 

veiklos prisijungtų visi Lietuvos gyventojai, spauda, radijas ir visos televizijos 

programos. 

                       2017-12-16 įvyko Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto 

posėdis, kuriame VISI dalyviai pritarė vienbalsiai Lietuvos etinių – 

moralinių, heraldinių vertybių atstatymui Lietuvoje. 

                        Tikimės ir Jūsų visų pritarimo. Tegu sugrįžta pagarba pagyvenusiam, 

neturtingam, vienišam ir neįgaliam vienišam žmogui (27 m. tikras viešas 

genocidas),  vaikų genocidas (neperkami ekologiški maisto produktai iš vietinių 

augintojų).  

                         Tegu grįžta pagarba neturtingam ligoniui AR SENJORUI  (kuriems 

gydytojai nusikalstamai abejingi), pagaliau tegu grįžta tikra pagarba Moteriai – 

Motinai, kur dingo vyrų inteligencija, ? Tegu gerbia save visų profesijų žmonės, 

kurie aukštindami save (kuriems uždarbį moka visi Lietuvos gyventojai) pamiršta 

tikrąsias žmogiškas vertybes.  Neleiskime užsisėdėti jokose pareigose (ypatingai 

socialinėje tarnyboje, medicinoje ir kt.), nes tai gimdo nejautrą ir korupciją.   

                            Šiurpą keliantys įvykiai Lietuvoje privertė susimastyti ir rašyti šitą 

KREIPIMĄSI, kad atkreiptumėm visos Lietuvos gyventojų dėmesį į tai, kas vyksta 

Lietuvos gyvenime. Siaubą kelia mūsų vaikai, kurie bejausmiai savo Tėvynei, nes 

nėra juose tos ugnelės, kuri mums švietė sąjūdžio laikais. Patriotizmas pamiršta 

savoka. Paklauskite, kas pirmiausia palieka Lietuvą – dažniausiai tai jie – užaugę 

jau Nepriklausomybės metais...ir ne tik... 

                              Lietuvoje vyksta neįtikėtini dalykai – žudomi, prievartaujami 

vaikai, metami į šulinį kūdikiai, beveik visuotinė korupcija, melas, apgavystės, 

vagystės tiesiogine prasme ir paslėptos (šešėlinė ekonomika, pinigų plovimas ir 

pn.),    

                             Korupcija ir šešėlinė ekonomika – tai siaubingas moralės 

smukimas.                                                                                                                                                         
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Lietuva naikinama visais frontais (gyventojų mažėjimas), beveik sunaikinta kaip 

jūrinė valstybė, teisinis nihilizmas (globojamas prezidentės ir naujos 

vyriausybės), sveikatos apsauga sunkiai serga, kultūra šlubuoja dėl menko 

finansavimo ir dėl moralinių – etinių priežasčių. Pagal savižudybes pirmaujame 

ES.                                                                                                                                                                       

Kur dingo Lietuvos bankai?                                                                                                                                      

Užsienio bankai mus žiauriai apiplėšinėja, mūsų pinigais krauna sau turtus, o 

pelną siunčia į užsienį,   

                          Beribis žmonių abejingumas, nusivylimas, netikėjimas, 

nepasitikėjimas pasiekė neįsivaizduojamą lygį. Prarastos - pamirštos tikrosios 

žmogiškos vertybės - dvasinis tobulėjimas.  Ar ne todėl Lietuvos gyventojai bėga 

iš Lietuvos?                                                                                                                                   

Pamirškime asmenines ambicijas, svarbiausia – vienybė. 

                           Dabar pirmoje vietoje pinigai ir turtas!                                                                                                                                                                                                                                                    

                           Atsikvošėkime pagaliau...išsirinkome valdžią, kuri stengiasi Lietuvą 

išvesti iš praeitų vyriausybių pridarytų klaidų, o dar yra nesusipratėlių, kurie ją 

puola. Visada reikia pagalvoti apie tai, ką naujoji valdžia paveldėjo, o ne iš 

inercijos tęsti puolimus. Jeigu mes rinkdami pasitikėjome, tai padėkime, 

atkreipkime dėmesį į tas situacijas, kurios labiausiai šiandien reikaluja dėmesio ir 

taip parodysime savo pasiryžimą tapti savo Tėvynės šeimininkais.                                                                                             

Visų tų klaidų pasiekoje daugybę apsigimimų, nepagydomų ligų, o dar 

kontracepcija ir abortai žaloja ateinančią kartą ir t.t. Ar matėte laidą apie  būrį 

neįgalių vaikų, kuriuos bandoma integruoti į gyvenimą, bet to galėjo ir nebūti, jie 

tapo tokiais, dėl žinių trūkumo. 

                          Niekada nepamirškime, kad visi Lietuvos gyventojai gali 

prisidėti ir  tapti Etikos Universiteto dėstytojais ir klausytojais. Niekada 

nepamirškime, kad kiekvienas visuomenės narys atsakingas už tai kas 

vyksta Lietuvoje! 

                           Prisijunkime, kurkime, dalyvaukime, kovokime su amoralumu, juk 

mes esame savo Šalies šeimininkai, būkime pasiruošę bet kokią minutę gelbėtis 

nuo viso to ir gelbėti Lietuvos žmones, nes tik mūsų visų pastangų dėka gali įvykti 

ženklūs pasikeitimai, jeigu visi būsime nusiteikę viso to nepriimti, o galvosime ir 

DARYSIME kaip reikalauja Visatos dėsniai -10 Dievo įsakymų, tik tada mūsų 

gyvenimas kardinaliai pasikeis, įvyks stebuklas...  

                           Išmokime naudotis savo minčių galia (teisingos mintys nieko 

nekainuoja – jos materializuojasi geriausiai – vienybėje, kai apie tai 

galvosim vienu metu  visi kartu.).  
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                            Todėl visi kartu kiekvieną sekmadienį 21:00 val. tarkime 

žodžius: 

                             „Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės 

taptų sveiki, dori, sąžiningi, laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas 

kitą!“ 

Tokiu būdu nuo tos akimirkos mes visi tampame                                                   

Etikos  Universiteto dėstytojais ir klausytojais. 

                                                                                                                                                                                       

Sėkmės mums visiems šitame Šventame darbe! Tepadeda mums Dievas!  

Kreipimas priimtas bendru sutarimu išplėstiniame LPS Tarybos pasėdyje 

(protokolas Nr. 19. 2017-09-12).Kontaktai: Aldona Marija Gedvilienė, 

lietps.eu; amgedv@gmail.com;866673965; ir                                                                                                                      

2017-12-16 Lietuvos visuomenės organizacinio komiteto posėdyje,(LVT 

protokolas Nr.7.). 

PASTABA: AR NE LAIKAS LIETUVOJE ĮKURTI TIKRĄ PROFESIONALŲ ETIKOS (gal 

ir kartu ESTETIKOS) UNIVERSITETĄ? 

p.s. Etika 

Etika yra bendra sąvoka, kuria dažniausiai apibūdinama moralės teorija. 
Filosofijoje etiškas elgesys yra tas, kuris laikomas „geru“ arba „teisingu“ kito 
žmogaus atžvilgiu. Vakarų tradicijoje etika kartais vadinama moralės filosofija. 
Vikipedija 

                                                      

 
  
DISKUSIJA NEPRASIDĖS, JEI EUROPA TAPS NEBE EUROPA…, JEIGU BUS PER 
VĖLU (pradžia, tęsinys sekančiame numeryje) 

Prof. S.Arlauskas 
2017-12-23 

Spalio pradžioje Europos intelektualai 

išplatino Paryžiaus pareiškimą „Europa, kuria mes 

galime tikėti“. Joje įžymūs Europos mokslininkai ir 

mąstytojai įspėja, kad Vakarų visuomenėms kyla 

susinaikinimo pavojus dėl Europos tautų tradicinių 

krikščioniškų kultūros formų išsižadėjimo. 

Pareiškime nerimastingai sakoma: “Europai, visame 

jos turte ir didybėje, grėsmę kelia klaidingas savęs 

suvokimas“, „klystanti Europa tampa nepalaužiamai 

priešiška savo praeičiai“, „tokia kultūrinio išsižadėjimo pozicija funkcionuoja kaip 

mailto:amgedv@gmail.com;866673965
https://lt.wikipedia.org/wiki/Etika
http://www.pozicija.org/diskusija-neprasides-jei-europa-taps-nebe-europa-jeigu-bus-per-velu/
http://www.pozicija.org/europos-intelektualu-paryziaus-pareiskimas-europa-kuria-galime-tiketi/
http://www.pozicija.org/europos-intelektualu-paryziaus-pareiskimas-europa-kuria-galime-tiketi/
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paprastas ir pigus būdas būti „kritišku“, „ išsižadėjimo kultūra iš būsimosios kartos 

atima tapatybės savivoką“, „klaidingoji Europa yra daug silpnesnė, nei kas nors 

galėjo įsivaizduoti“, „auga nesąžiningumas“, „stiprėja technokratinė tironija“, „mes 

prarandame savo namus“… 

Tokiais žodžiais pareiškimo autoriai kviečia Europos politikus „atnaujinti 

konsensusą apie moralinę kultūrą, idant žmonės galėtų būtų vedami dorovingo 

gyvenimo link“, „užtikrinti, kad Europos ateitis būtų “liberali geriausia šio žodžio 

prasme“. 

Į Europos žemyną masiškai plūstančių pabėgėlių ir migrantų akivaizdoje šis 

žymiausių Europos intelektualų pareiškimas tarsi šaltas dušas perliejo įkaitusią 

Vakarų visuomenę. Deja, meinstryminė žiniasklaida apsimetė šių perspėjimų 

neišgirdusi. Ji ir toliau be perstojo šaukia apie pakantumą ir toleranciją bet kam, 

apie visuotinę laisvę ir lygybę, nors daugelis pastebi, kad laisvių, apie kurias tik 

vakar buvo kalbėta, jau nebeturime, deklaruojamos lygybės taip pat nėra, nes ją 

paneigia nuolat auganti žmonių atskirtis – tėra tik mokymas apie laisvę be 

pareigų. 

Apie tai „Pozicijos“ redakcija kalbina filosofijos mokslų daktarą, teisės 

profesorių Saulių Arlauską. 

Stebėtina, bet po šio pareiškimo daugelis Lietuvos intelektualų tyli. O kai 

kurie jų netgi dar atkaliau ėmė skelbti utopinę darnios multikultūrinės 

Europos viziją, tarsi neįžvelgdami pareiškime jokios skelbiamos grėsmės, 

tarsi pareiškimą būtų pasirašę ne žymiausi Europos intelektualai, o būrelis 

politinių marginalų. Kaip Jūsų vertintumėte patį pareiškimo faktą ir jo 

turinį, juk jame gana kritiškai kalbama apie žmogaus teisių ir laisvių 

supratimą? 

Labai tikslus klausimas. Kas Paryžiaus pareiškimą pasirašė? Manau, jog tai tikrieji 

intelektualai. Paskaitykite jų mokslines publikacijas ir abejonių dėl to neliks. 

Todėl viešojoje erdvėje tvyranti tyla yra bauginanti. Šia tyla siekiama apsimesti, 

kad nieko nevyksta. 

Gal šį pareiškimą siekiama ignoruoti, nes  jis kelia reikšmingus ar labai 

nepatogius klausimus? 

Nutylėti vis tiek nepavyks. Nuslėpti problemų, kurios realiai egzistuoja, tiesiog 

neįmanoma. Anksčiau ar vėliau diskusija dėl Paryžiaus pareiškimo prasidės. 

Neprasidės tik vienu atveju, jeigu tai bus per vėlu, jei Europa nebebus ta Europa 

arba taps nebe Europa. 

Kas tokio grėsmingo yra Paryžiaus pareiškime? 
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Nesibaiminu būti pramintas marginalu, kuris netiki greit tobulėjančia Europa. 

Galbūt genderizmas, naikinantis ribą tarp vyro ir moters, yra tobulumo idealas. 

Bet sveiko proto mąstymas išlieka. I.Kantas sakė: „Gerbkite gamtos visuotinį 

įstatymą!“ 

Ar gamta neskiria vyro nuo moters? Iš visų žinomų filosofų tik nedaugelis, tarp jų 

moderni filosofė Judith Butler, tvirtina neįtikėtiną dalyką, kad moters vaidmuo 

visuomenėję išgalvotas. Suprask, vyro ir moters skirtingi gamtos nulemti 

socialiniai vaidmenys išgalvoti…? Dėl to Paryžiaus pareiškimo autoriai mus visus 

įspėja: nepraraskime PROTO. 

O kaip socialinis progresas? Progreso strateginė kryptis – visų formų 

diskriminacijos įveikimas, ypač lyčių skirtumo pagrindu? 

Tikriausiai esu I. Kanto filosofijos sugadintas žmogus. Jis pasakytų: “Kur tu, 

žmogau, su savo baigtiniu protu mąstydamas apie progresą, nulėksi, kaip nugalėsi 

gamtą? Nori pasigalynėti su gamtos Kūrėju? Prašau:patobulink save, įveik 

senatvę, ligas…“.Paaiškėjo, jog išsigandome. Ovjedo sutartimi uždraudėme 

tobulinti žmogų. Šiuo atveju kritinis protas ir gamtos autoritetas nugalėjo. 

Nejau nėra protingos galimybės ką nors patobulinti be grėsmės išnykti? 

Paryžiaus pareiškimo esminis motyvas yra tas, kad nenorėdami nesusinaikinti, 

turime nenukrypti nuo gamtos įstatymų, kad ir kaip manipuliuotume gamtos 

dėsnių pažinimu. 

Jūs peršate mintį, kad yra svarbus ne tik mokslinis gamtos supratimas, bet 

ir religinis santykis su ja? 

Nėra abejonės. Dabar labai populiari mintis, kad tie, kurie mano, jog Dievo nėra, 

yra aukščiau už tuos, kurie tiki Dievo buvimu. Paryžiaus pareiškimo autoriai šitą 

mitą išsklaido. Pagaliau prabilta, kad niekinantieji tikinčiuosius, tai daro iš 

erzacreligijos (tai religijos pakaitalas) pozicijų. Religingų žmonių kritikai neretai 

elgiasi kaip religiniai fundamentalistai. Paradoksalu, tačiau taip yra. Jie, apsirėdę 

visąžinio (žynio) togomis internetinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose 

pamokslauja, aiškina skaitytojams ir klausytojams, kad žmogus gali gyventi taip, 

kaip nori, poruotis su kuo nori, kad jokių žmogaus šventų gyvenimo tikslų nėra. 

Tokie pamokslautojai paprastai religingai fundamentalistiškai tiki savo šventa 

tiesa – kadangi Dievo nėra, aukštesnės mano protui tiesos nėra, todėl galiu 

gyventi taip, kaip noriu. Be to ir visus mokyti.                                                                            

Toks požiūris yra sekuliaristinis. Ar tikite, kad sekuliarėjanti Europa staiga 

vėl atsivers į pamaldžią krikščionišką bendruomenę, kuriai parūpo 

išlikimas? 
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Sekuliarėjanti Europa yra klystkelėje. Apie tai įspėjama Paryžiaus pareiškime. 

Jame sakoma, kad universitetai praranda savo autoritetą. 

Lietuvoje žinomi atvejai, kai iš universitetų ujami kritiškai mąstantys ir 

konjunktūrai nelojalūs žmonės. Ir to nepakanka! Jeigu pasiryžome iš universitetų 

išvaryti sveiką protą, keiskime ir mokymo programas: atsisakykime Platono, 

Aristotelio, Augustino, Akviniečio, Kanto, Hėgelio studijų. Neleiskime šių autorių 

skaityti studentams, nes minėtų mąstytojų „minkštosios technologijos“ sugadins 

jų mąstymą. Teskaito tik Judit Butler. 

Vargu ar įmanoma kardinaliai pakeisti požiūrį į žmogaus teises vien 

propagandinėmis priemonėmis. Ar įmanoma žmones pakreipti kitokiam 

gyvenimui, jei dauguma jų tiki, kad svarbu gyventi sau ir viskas  bus gerai? 

Tai skaudžiausia Europai problema. Paryžiaus pareiškimo autoriai kaip tik 

kviečia apie tai susimastyti. Šiandien gal dar ne vėlu. Rytoj jau gali būti per vėlu. 

Argi ne visada taip buvo? Dažnai mus kažkas įspėja, kad nedarytume klaidų. 

Bet… Ir šiuo atveju – po Europos intelektualų pareiškimo tyla. 

Yra posakis: „tyla prieš audrą“. Nesinori kartoti elementarių tiesų. Neverta slėpti 

problemų apie Europos intelektualines ligas. Problemų nepaslėpsime, nes to 

neįmanoma padaryti. Jeigu jų neišspręsime dabar, tai rytoj turėsime vargti kur 

kas daugiau. Jeigu jas ignoruosime, už mus spręs kiti, taip kaip jiems naudingiau. 

O mūsų gal ir nebebus. (tęsinys sekančiame numeryje) 

 

                                                      

                                    

KĄ DARYTI, KAD LIETUVOJE GYVENTŲ 4 MLN. 

Kęstutis Masiulis, Seimo narys                                                                                               

Kaip ir visi sutaria, kad emigracija ir gyventojų mažėjimas 

yra pagrindinė Lietuvos strateginė bėda. Na, jeigu ne bėda, 

tai bent indikatorius visų Lietuvos problemų tai tikrai. 

Gyventojų mažėjimas kerta per visą valstybės ūkį, grasina 

išsprogdinti sveikatos ir socialinės apsaugos sistemą, 

žlugdo švietimą, naikina regionus ir verčia susimąstyti apie tautos išlikimą. 

Aimanuoti lengva, bet ar galima ką nors pakeisti? 

Emigracija politikams nerūpi 

Emigracijos klausimo politikai vengia, nes nelabai turi ką pasiūlyti. Medikai 

su atlyginimų reikalavimu ir mokytojų profsąjungos čia pat už lango, o emigracija  
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tai tokia valstybinė problema, kuri mitingu prie Vyriausybės langų 

nepatriukšmaus. Dar yra požiūris, kad emigracija išsispręs savaime arba „o kam 

išvis ką nors daryti“, bet daugiausiai girdisi bambeklių balsai kaip viskas blogai ir 

absoliučiai nesigirdi jokių siūlymų. 

Emigracija, kaip ir imigracija, kaip ir gyventojų skaičiaus pokyčiai, yra 

socialiniai procesai, kurie gali būti valdomi. Tai įrodo Izraelio pavyzdys: kaip 

tuščioje nederlingoje ir priešiškoje aplinkoje sukurti klestinčią valstybę. Tačiau 

Izraeliui nebuvo lengva, ypač pradžioje, kai šalis buvo labai neturtinga, o aplink 

vieni priešai. Reikėjo sukurti sistemą kaip pritraukti gyventojų, kurie pastatytų ir 

apgintų valstybę. Nuo pat įkūrimo Izraelio gyventojų skaičius sparčiai augo ir kuo 

labiau daugėjo gyventojų, tuo šalis stiprėjo. Akivaizdu, kad valstybės stiprybė yra 

gyventojai. Tą supranta ir kitos šalys ir konkuruoja dėl gyventojų, bet tą daro JAV, 

Australija, Kanada, Airija ir dauguma pasiturinčių šalių. O ką daro Lietuva? Nieko. 

Gyventojų skaičius net nesuprantamas kaip problema. 

Izraelio būdas: Grįžimo įstatymas 

Šį rudenį Izraelio pavyzdžiu pasiūliau Seime priimti Grįžimo įstatymą. Šis 

teisės aktas sudarytų sąlygas pradėti veikti gyventojų pritraukimo mechanizmui. 

Paprasčiau kalbant, atsirastų institucija, kuri rūpintųsi kaip pritraukti gyventojų 

ir vykdytų pritraukimo projektus. Štai čia ir prabilo bambeklių choras: vieniems 

tai nauji biurokratai, antriems valstybės išlaidavimas, treti tiesiog puolė 

pavyduliauti – saviems Lietuvoje geriau padėtum ir t.t. Žodžiu, geriau nieko 

nedaryti.. 

Tačiau jeigu norime veikti, o ne tylomis kasdien išlydėti po 

lėktuvą naujų emigrantų, tai reikia imtis tą emigravimo procesą 

valdyti, ir pradėti siekti reemigracijos.  Reikia suprasti, kad jeigu 

procesas politiškai yra valdomas, būtini valdytojai, kitaip viskas 

vyksta savaime ir rezultatai gali būti bet kokie. Ar tikrai 

valstybinės institucijos negali nieko nuveikti? Lietuvoje turime 

sėkmės pavyzdžių. Įkūrus „Investuok Lietuvoje“ ir tiesiogiai 

dirbant su investicijų pritraukimu per paskutinį laikotarpį buvo 

pasiekta labai didelė pažanga. Valstybinė institucija „Kino centras“ į naują lygį 

pakėlė visą kino industriją. 2007 m. Lietuvoje buvo sukurti vos keli 

pilnametražiai filmai, o pernai jau 15, dar 25 Lietuvoje pastatė užsienio 

kompanijos. Tai tik keli pavyzdžiai, kai aktyvi valstybės politika duoda rezultatų. 

Pasaulyje tas pats. Juk niekas nesistebi, kad JAV veikiančiai „žaliosios kortos“ 

programai būtini ir įstatymai, ir administratoriai, ir finansavimas. Jeigu tai 

neįtikina, siūlau uždaryti Turizmo departamentą ir skiriamus pinigus išleisti 

skatinant grįžimą. Turistai kaip nors patys ras kelią į Lietuvą ir iš Lietuvos!  

http://www.ekspertai.eu/static/uploads/cache/800x600/2017-09-11/screen-shot-2017-09-11-at-08-04-49.png
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Izraelis Grįžimo įstatymą priėmė 1950 m. Nuo tada valstybė vykdo labai 

intensyvią gyventojų pritraukimo politiką, apjungdama valstybines paslaugas, 

verslo organizacijas, nevyriausybines organizacijas, savanorius, biurokratus ir 

mecenatus. Izraelis sugebėjo suvienyti visas žydų organizacijas užsienyje dėl 

vieno bendro tikslo. Taip šalis įgijo tūkstančius ambasadorių ir rėmėjų, o 

namuose Vyriausybė sukūrė efektyvią naujakurių paramos ir integracijos 

programą. Gali pasirodyti, kad tai labai brangu, bet paradoksas, kad tai labai pigu. 

Atvykę naujakuriai daug dirba, jie yra motyvuoti ir praturtina šalį savo žiniomis 

bei sukuria daug didesnę vertę nei Izraelis išleidžia jiems prisivilioti. Sistema 

veikia kaip laikrodis. Įvyko krizė Ukrainoje, Kijeve atsidarė speciali atstovybė, 

padedanti žydams išvažiuoti. Sunkumai Venesueloje: tik pasakyk „taip” ir avia 

bilietai į Ben Guriono oro uostą tuoj pat ir nemokai. 

Lietuva nedaro nieko 

Lietuvos gyventojų pritraukimo sistema apgailėtina. Išdalinome butus 

tremtiniams ir politiniams kaliniams bei jų vaikams ir tesugebėjome pritraukti 

vos 2 tūkst. žmonių. Kai Rusijoje lietuvių kilmės asmenų apie 200 tūkst. Ir čia jau 

nekalbama apie norvegiškus atlyginimus. Nėra ką lyginti kaip žmonės gyvena 

kokioje nors Krasnodaro srityje ir kaip Lietuvoje. Mūsų šalis tikrai turi ką 

pasiūlyti. O kur dar Centrinė Azija, Ukraina, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalys.  

Vytautas gimė Kirgizijoje, tačiau labai norėjo atvykti gyventi į savo tėvų 

miestą Tauragę, tačiau kaip tai padaryti, kai vien lėktuvo bilietas kainuoja apie 

1000 eurų, o alga toje šalyje nesiekia ir 200 eurų. Nors Vytautas prašė pagalbos 

grįžtant, Tėvynė Lietuva nepadėjo niekaip. Dar apdėjo konsuliniais mokesčiais, 

pateikė krūvą reikalavimų ir pasiūlė informacijos paieškoti internete. Laimei, 

atsirado verslininkas iš Tauragės, pats gimęs tremtinių šeimoje, kuris apmokėjo 

lėktuvo bilietą Vytauto šeimai, pravedė pro biurokratų koridorius, padėjo  

išnuomoti butą ir rasti darbą. Dabar Vytautas dirba šalies naudai, yra Lietuvos 

pilietis ir patriotas, du šeimos vaikai yra šios valstybės ateitis. O geradarį 

verslininką aplankė ir jam padėkojo pati šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ar 

ne laikas tokį sėkmės modelį perkelti į kiekvieną savivaldybę, kiekvieną miestą ir 

į visą šalį?  

                                                      

 
                          
                                 VIEŠAS KREIPIMASIS DĖL DVIEJŲ PILIETYBIŲ  
 



11 
 

 
Paskelbta: 2017-09-12 
18:25 

Autorius: Dr. Jonas 
Ramanauskas | 
joramlt@yahoo.com 

 
Kreipimasis pirmučiausiai yra skirtas LR Seimui, nes Seimo pareiga yra ta, kad 
Konstitucijoje garantuotos teisės dėl dviejų pilietybių būtų įtvirtintos Pilietybės 
įstatyme, kad būtų paskirti tinkami tam darbui 9 LR KT teisėjai ir jų pirmininkas. 
Kreipimasis yra skirtas JE LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, kurios pareiga 
ir atsakomybė tinkamai parinkti 3 LR KT teisėjus ir jų pirmininką. 
Kreipimasis yra skirtas ir LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, kurio 
pareigai ir atsakomybei tenka parinkti 3 LR KT teisėjus. 
Kreipimasis yra skirtas LR AT pirmininkui Rimvydui Norkui, kurio pareiga ir 
atsakomybė už LT KT 3 teisėjų parinkimą 
Kreipimasis yra skirtas LR Konstituciniam Teismui, kurio atsakomybė dėl ilgai 
2003-2013 trunkančios iki dabar teisinės diversijos prieš Lietuvos valstybę, jos 
Konstituciją yra milžiniška, dėl ko LR piliečių Konstitucijos garantuotas teises į 
dvi pilietybes yra neįgyvendintos. Praktiškai LR Konstitucinis Teismas ne kartą 
jau įvykdė antkonstitucinę diversiją išniekindamas konstitucines nuostatas. Apie 
tai 2017-08-10 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)“. 
Kreipimais yra skirtas Pasaulio lietuvių bendruomenei tam, kad suvoktų, kodėl 
jų siekis dėl dviejų pilietybių taip sunkiai ir labai keistai skinasi kelią tuščių, į 
diversijas panašių konferencijų būdu. 2017-08-31 straipsnis „Pasaulio lietuviai už 
dvi pilietybes (III dalis)“. 
Kreipimasis yra skirtas Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio 
universitetų teisininkams tikslu parodyti tą neįtikėtiną apverktiną padėti 
aukščiausioje Lietuvos teisinėje grandyje – LR Konstituciniame Teisme. Paprašyti 
universitetų teisininkų bendruomenes panaudoti savo sugebėjimus tos 
problemos teisiniam išsprendimui, gal būt net organizuoti bendrą mokslinę 
konferenciją: „Dvi pilietybės – LR Konstitucijos analizė“. Kitaip patikimo 
rezultato neturėsime. 
Gal jau nuo 2003 metų laikas nuo laiko verda įvairios diskusijos dėl dviejų 
pilietybių ir niekaip nesurandamas sprendimas. Atrodytų, kad tai didžiausia 
problema pasaulyje? Neįveikiamas uždavinys? Kaip taip sugebėta elementarų 
klausimą paversti neįveikiamu ir dar planuose sprendimai be pabaigos? 
Dėl šios priežasties teko atlikti nuoseklų tyrimą ir pabandyti išsiaiškinti tokios 
nesėkmės priežastis. Tyrimo rezultatai yra publikuoti 23-juose straipsniuose, 
kurių sąrašas yra pateiktas žemiau. 
Dviejų pilietybių konstitucinė kvintesencija 
LR Konstitucijos 12-tas straipsnis: 
Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais 
pagrindais. 
Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pilietis. 
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas. 

http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/
http://www.ekspertai.eu/-pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesiii-dalis93340/
http://www.ekspertai.eu/-pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesiii-dalis93340/
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Kai LR pilietybė įgyjama gimstant, tai Pilietybės įstatymas, visokie LR KT 
išaiškinimai, visokie Vyriausybės nutarimai, visų kitų teismų sprendimai 
PRIVALO būti nukreipti ta linkme, kad UŽGARANTUOTI šios Konstitucijoje 
įtvirtintos teisės ĮGYVENDINIMĄ. Niekas neturi teisės šios aukščiausiame 
įstatyme įtvirtintos teisės atimti, šioji teisė tiesiog yra neprarandama. Tik pats 
asmuo savo aktyviais veiksmais kartu su atitinkamos kompetencijos valdžia 
suderintais veiksmais gali atsisakyti LR pilietybės, tačiau teisės į pilietybę 
atsisakyti neįmanoma, tačiau ją galima ir nesinaudoti. 
Kada LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu? 
Kaip labai aiškiai matome, LR Konstitucijos 12-to straipsnio 2-a dalis pilnai 
suteikia įstatymų leidėjui, Seimui, pareigą numatyti ne bet kokius, o atskirus 
atvejus, kai LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Kartu turi būti aiškiai 
suvokta, kad žodis „atskiras“ nėra koks tai naujas, o yra kalbininko Jono 
Jablonskio sunormintas žodis, kuris labai senai jau yra įtrauktas į žodynus ir jo 
reikšmė yra privaloma naudoti Konstitucijos turinio aiškinimui. Taigi įstatymo 
leidėjas, Seimas, yra susaistytas Konstitucijoje panaudoto žodžio „atskiras“ 
reikšme. Trumpai, tas kas nėra kartu yra atskirai. 
Kartu Konstitucija suteikia pilietybės statusui ypatingą reikšmę labai griežtai 
pabrėždama, kad „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali 
būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis“. Taigi konstitucija 
sako, kad kalba eina tik apie atskirus atvejus, o ne bet kokius atvejus. Todėl 
žodžio „atskiras“ reikšmės supratimui turi būti ypatingas dėmesys ir tikslumas 
ne bet kaip paaiškinti, o tik taip, kaip jo sunorminta ir paskelbta reikšmė reiškia. 
Tokia sunorminta žodynuose žodžio “atskiras” reikšmė ir kuriant Konstitucija 
privalėjo būti įdėta ir buvo įdėta, nes kitokios reikšmės tas žodis neturi. Apie tai 
2017-08-08 straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“. 
Keistenybės prasidėjo tada, kai LR KT teisėjai niekaip “nematydami” LR 
Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies, 2-ą dalį pradėjo skaityti ne nuo 
pradžios, o nuo vidurio, pradėjo skaityti, kad „niekas negali…“, o reikia skaityti 
nuo pradžios ir tada pasimato, kas “įstatymo numatytais atskirais atvejais 
gali….”, o visaip kitaip negali. Taip ir turi būti teisinėje valstybėje, kaip įstatymų 
leidėjas neprieštaraudamas Konstitucijai priėmė, taip ir turi būti. 
Taigi LR KT teisėjai siekdami suniokoti LR Konstituciją, įvelti valstybės piliečius į 
amžinus ginčus, atimti LR piliečių konstitucines teises Konstitucijos sakinius 
skaito nuo vidurio, nemato kas parašyta, nes iškreipia žodžių reikšmes ir t.t. Apie 
tai aprašyta 2017-08-28 straipsnis „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“. 
 
Surastas atsakymas, kodėl dviejų pilietybių klausimas iki šiol neišspręstas. 
2017-08-28 straipsnio „Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema“ išvada: dvi 
pilietybės yra ne konstitucinė problema, o priešiškų užsienio valstybių 
slaptųjų tarnybų įtakos užkardymo problema. LR Konstitucinio Teismo 
teisėjai įvykdė DIVERSIJĄ prieš LR Konstituciją, mūsų valstybės teisinį 
pagrindą. 
Konstitucinis sprendimas dėl dviejų pilietybių surastas taip pat. 
Kas nori atidžiau apie tai pasiskaityti, tai prašau studijuoti 2017-08-08 
straipsnį „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (I dalis)“. Šiame straipsnyje yra 

http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaii-dalis/
http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/
http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/
http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaii-dalis/
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pateiktas sprendimas, kokia turi būti LR Pilietybės įstatymo nuostata, tenkinanti 
vieną atskirą atvejį: 
LR pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, gali gauti ir kitos valstybės 
pilietybę. 
Įvertinus LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmą ir antrą dalis, galima šitą 
nuostatą siaurinti: 
LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos 
valstybės pilietybę. 
Apie tai skaitykite 2017-08-21 straipsnį „Pasaulio lietuviai už dvi pilietybes (I 
dalis)“. 
Ar antikonstitucingumas vertybė? Okupantams ir kolaborantams taip! 

Nereikėtų stebėtis, kad ir LR Konstitucinio Teismo teisėjai taip pat dirba prieš 
Lietuvos Respubliką, LR Konstituciją ir LR Konstitucijos garantuojamas LR 
piliečių teises. Taip dirba kitos valdžios šakos, galime pasiklausyti 2016-03-31 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos 
konferencijoje „Dėl valdžios antivalstybinės veiklos“. 
 
                                                      

 

ARVYDAS KAŽDAILIS 

Išsiaiškinkime ką darome Lukiškių aikštėje 

            Lietuva - žodžio kultūros žemė. Bet viešumoje kartais 
atrodo, kad daugiau žodžio, nei kultūros. Tai ryškiai pajutau jau 
virš metų įsijungęs į Lukiškių aikštės pertvarkymo į Valstybės 
aikštę reikalus. Esu dailininkas jau 30 metų dirbantis heraldikos 
srityje. Heraldikos, kaip istorijos ir dailės dalyko nežinojimą 
galiu prikišti daugeliui kalbančių ir rašančių ta tema: ir 
Edmundui Bumblauskui, ir Vytautui Radžvilui, ir Tomui Venclovai ir daugeliui 
kitų. Suprantama, rašantis rašančiam nelygu, bet kalbėti apie visiems svarbią 
temą nepasidomėjus pačia temos esme panašu į provincialumą, ar pasikėlimą. 
Kad išsiaiškinti dalyko esmę siūlau panagrinėti keletą klausimų: 
 1. Ar sutinkame, kad viešoje erdvėje pristatant Lukiškių aikštės reikalus 
sąmoningai nutylima svarbiausioji dalis - architektūrinis idėjinis aikštės 
pertvarkymas į Valstybės aikštę? 
2. Ar sutinkame, kad aikštėje tyliai, be projekto, saviveiklos būdu atlikti darbai 
palieka aikštę chaotišką ir be idėjos? Ar galime leisti, kad stūmimo būdu 
realizuota kreiva saviveikla liktų amžinai? 
  
3. Ar sutinkame, kad atlikti "aikštės sutvarkymo" darbai užkerta kelią tolesniam 
prasmingam  Valstybės aikštės aikštės ANSAMBLIO visumos sukūrimui? 
4. Ar sutinkame, kad ši skuba "sutvarkant aikštę" tik tam, kad pateisinti išleistas 
lėšas - mūsų lėšas? 
5. Ar įmanoma sukurti "paminklą Vyčiui"? Ar sutinkame, kad paminklai 
(priminimai) statomi mirusiems? 

http://www.ekspertai.eu/pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesi-dalis93241/
http://www.ekspertai.eu/pasaulio-lietuviai-uz-dvi-pilietybesi-dalis93241/
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6. Ar didelė realistinė raitelio skulptūra išreikš Valstybės simbolį, ar konkretų 
karžygį ar valdovą? 
7. Ar sutinkame, kad aikštė būtų formuojama pagal 1999 metų Seimo nutarimo 
esmę, su Valstybės simbolika ir memorialu VISIEMS už ją žuvusiems.  
                      1. Apie svarbiausią temą - aikštės architektūrinį sprendimą kalbėti 
vengiama ne šiaip sau. "Vyčio pastatymo komiteto" ir kitų norinčių raitelio, 
spaudimas viešoje erdvėje didelis. Taip aikštės, architektūra kaip diskusijų tema, 
buvo palikta savieigai ir saviveiklai. Buvo tyliai vykdomas neoficialus ir vis 
keičiamas, ydingas ir visuomenei nepristatytas, aikštės darbų rangovų 
užsakytas Gintaro Čaikausko projektas.  
2. Apie galutinį patvirtintą aikštės projektą kalbėti negalime, nes tokio nėra. Iki 
pat chaotiško "sutvarkymo" pabaigos vis dar buvo ardoma jau išklota aikštės 
danga, įrenginėjamas ne už dyką dovanotas fontanas reprezentacinėje aikštės 
dalyje. Todėl apie architektūrinį aikštės formavimą negali būti jokios kalbos, nes 
tokia aikštė kokią matome nei reprezentacinė, nei rekreacinė, o kažkoks jovalas. 
3.Šiandien aikštė jau "sutvarkyta". Ar tai pagrindinė Lietuvos Valstybės aikštė, ar 
kokia kita, neaišku. Matant Likiškių aikštėje realius "sutvarkymo" rezultatus 
drąsiai galima teigti, kad aikštės architektūrinio idėjinio sprendimo iš viso nėra.  
Turint omenyje išleistas lėšas kyla natūralus klausimas: ar tokia aikštė liks visam 
laikui? Jei taip, bus užkirst keliai geriems sprendimams ir ilgam laikui liks daug 
sakančiu vaizdeliu - kokie esame. 
4. Galima paklausti: ar ne todėl "sutvarkyta", kad pateisinti išleistus 3,7 milijonų 
eurų? O gal todėl, kad neliktų kelio atgal? 
5.Polemikos viešojoje erdvėje pagrindinės dvi temos: arba paminklas Vyčiui, arba 
iš viso jo nereikia. Tai kam tada ta aikštė?  Sutinku su daugumos teiginiais, kad 
svarbiausiu simboliu aikštėje privalo būti Valstybės herbas. Tiktai 
koks? Klausimas toks: ar iš viso reikia, ir ar įmanoma sukurti "paminklą Vyčiui"? 
Neteko matyti didelių herbų paminklų, ar skulptūrų. Herbo simbolių taip. Kiek 
žinau paminklai (priminimai) statomi tik mirusiems karaliams, karžygiams ar 
poetams. Ar galima sukurti paminklą Valstybės simboliui, kuris, kaip ir pati 
Valstybė dar gyvas? Ar galima iš Valstybės simbolio daryti didelę realistinę 
skulptūrą ir statyti ją žemai? Tokią pastačius, matytume konkretų karžygį ar 
kunigaikštį, bet ne Valstybės simbolį. Ar pastačius "didelį paminklą Vyčiui", kokį 
stumia "Vyčio pastatymo komitetas" derės dėti po žirgo kojomis gėles visiems 
žuvusiems už Lietuvą? Manau, kad ne. Didelė raitelio skulptūra pirmiausia 
suvokiama kaip konkretaus karžygio, ar valdovo. Pasidomėjus plačiau matome, 
kad šventovėse, ar visuomeniniuose objektuose svarbiausi simboliai, tame tarpe 
heraldiniai, nestatomi nuošaliai, ar ant žemės, nes jie yra idėjų simboliai, o ne 
realijų. Todėl, kalbant apie Lukiškių aikštės pertvarkymą į Valstybės aikštę, 
privalu: CENTRINĖ aikštės kompozicija, o herbo simbolis CENTRE, AUKŠTAI, 
SIDABRIŠKAS ir ATPAŽĮSTAMAS. 
6.  Temos branduolys yra Valstybės herbas. Keista, kad į Lietuvos heraldikos 
komisiją prie Respublikos Prezidento niekas nesikreipė. Valstybės herbas yra 
heraldinis objektas, todėl rašant, ar kalbant, pirmiausia reiktų pasidomėti kas tai 
yra. Bent jau paskaityti europinio lygio heraldikos žinovo Edmundo Rimšos 
leidinius. Daugelį suklaidino devyniolikto amžiaus vertinys iš lenkų kalbos 
"POGONJ - VYTIS", vejantis, ar vaikantis. Šiandien Valstybės herbo vardą Vytis 
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heraldikos  mokslas vertina kaip sąlyginį, bet mūsų visuomenės plačiai 
naudojamą. Nepasidomėjus ši aplinkybė lėmė visų buvusių aikštės skulptūros 
konkursų nesėkmę. Europos heraldikoje herbų figūros statiškos, o vardus herbai 
turi tik Lenkijoje. Taip ir mūsų valstybės herbo figūra nieko nesiveja ir nesivaiko. 
Tai "brandus valdovas gebantis apginti savo šalį". Tokia jo, kaip vieno seniausių 
valstybės herbų Europoje, prasmė.  
7. Architektūrinis Valstybės aikštės sprendimas pagal 1999 metų Seimo nutarimo 
dėl Lukiškių aikštės pertvarkymo į svarbiausią Valstybės aikštę, suvokiamas kaip 
architektūrinio ansamblio visuma nuo Tauro kalno iki Jokūbo bažnyčios. Taip 
suvokiant užduotį ir dirbtinai nelaužant istoriškai susiformavusios Lukiškių 
aikštės prigimties, pakanka vietos oficialiąjai, kieta danga grįstai aikštės daliai su 
Valstybės simboliu, stelai su amžinąja ugnimi VISIEMS už Lietuvą žuvusiems, 
garbės sargybai, su jos ceremonialu ir amžinąją ugnimi. Čia, o ne po raitelio 
kojomis, turėtų būti dedamos gėlės. 
 
Šiais teiginiais esu įsitikinęs. Po Gedimino paminklo pastatymo domiuosi 
viešomis erdvėmis ir paminklais Europoje. Jau 30 metų dirbu heraldikos srityje, 
esu visų Valstybės heraldinių simbolių rekonstrukcijų autorius, bet šiuo klausimu 
į mane niekas nesikreipė. Tiesa, prieš paskelbiant paskutinį konkursą buvau 
iškviestas į Kultūros ministeriją ir apklaustas. Ten, dalyvaujant viceministrei 
Gintautei Žemaitytei, patarėjams Viktorui Bachmetjevui ir Janinai Krušinskaitei 
išdėsčiau tai, ką rašau čia. Man nesakė ar sutinka su mano teiginiais, ar ne, o man 
nepatogu buvo klausti. Tik konkurso terminui baigiantis, visai neplanuotai, 
pajutęs kur viskas krypsta, pateikiau ŠMC konkursui savo idėjų vaizdus. Kad 
vėliau nebūtų sakoma: tai kur tu buvai kai skelbėme konkursą.  
Ar tikrai Kultūros ministrė už Valstybės herbą Valstybės aikštėje? Ar tą liudija jos 
inicijuotas naujas konkursas, kurio vykdymas pavestas ŠMC?  Be kita ko šis 
konkursas įpareigojo konkurso dalyvius taikytis prie atliktų aikštėje darbų. Apie 
tai vaizdžiai kalba konkurso rezultatai. Jie yra vieši, pasidomėkime internete. 
Nekalbant apie keturių laimėtojų plastinių idėjų ir profesionalumo stoką, ten 
nematyti net užuominos į Valstybės herbą. Po konkurso išvados lieka dvi: Kad ir 
sugadinta aikštė privalo likti, o iš penkių laimėtojų geriausias Arūno Sakalausko 
raitelis, kurio niekaip negalima pripažinti Valstybės herbo simboliu nes tai 
skulptūra karžygiui. Ar to tikėjosi ministrė? O, jei tikėjosi, tai kodėl?  
Gerbiu kolegą Arūną Sakalauską kaip puikų profesionalą. Teigiamai vertinu jo 
raitelį, nors ir netinkantį Lukiškių aikštei. Vilniaus forumo, "Vyčio pastatymo 
komiteto" ir kitų norinčių šio raitelio, spaudimas viešoje erdvėje didelis. 
Skulptoriaus vardu ir jo kūriniu  naudojamasi, kodėl jis tyli? Aikštė be oficialaus 
projekto "sutvarkyta" milijonai išleisti, kad kelių atgal neliktų, nes norintiems 
"paminklo Vyčiui" tinka ir raitelis ir chaotiškai formuojama aikštė. Taip būtų 
pateisintos vykdomų darbų ir pačios skulptūros išlaidos ir visų "saviveiklininkų" 
ambicijos. Kas vyksta? Ar ne dėl to reikalavimai, peticijos, kreipimaisi ir 
kraipymaisi? Čia turbūt tiktų priminti lyg ir P. K. Tacito teiginį, kad siekti garbės 
garbingomis priemonėmis dera romėnui... Manau, kad jau šiandien Kultūros 
ministrė turėtų inicijuoti visų aikštės pertvarkos konkursų projektų ir pasiūlymų 
parodą. Tai būtų vieša ir prasminga. 
Šiandien jau aišku - Kultūros ministerijos ir ŠMC avantiūra žlunga. To ir buvo 
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galima tikėtis. Kas toliau? Vyčio pastatymo komitetas? Nežiūrint patriotinių 
puošmenų daugėja kritinių pastabų komitetui dėl savivalės ir kompetencijos 
stokos. Ar tikrai jį palaikys Lietuvos inteligentija? Kiek galima neskaityti, 
negirdėti, ignoruoti kitų teiginius, net imtis neleistinų veiksmų? Kiek gali atskiri 
nekompetentingi asmenys naudodami patriotinius šūkius siekti savų (o gal ir 
svetimų) tikslų? Kiek gali patriotinės organizacijos, Lietuvos tremtinių ir politinių 
kalinių sąjunga ir Karininkų ramovė, būti kai kurių asmenų ambicijų įkaitais ir 
leistis vedžiojamais už nosies? Ar ne laikas imti kalbėtis užuot švilpus ir trypus 
kojomis kaip Mažvydo bibliotekoje 2016 metais lapkričio 25 dieną ir kitais 
atvejais. 
Nekompromituokime savęs ir būkime verti Lietuvos ir Vilniaus. 
Arvydas Každailis 
2017 lapkričio 4 diena 

 

                                                     
 

 NUOMONĖS tęsiant heraldikos temą 

Sveiki Ponia Aldona, 

Pagaliau tik dabar suradau laiko ištęsėti pažadą ir jums parašytį. Jūs man 
pasiūlėte Vyčio temą, ko gero jūs turite mintyse dėl Vytčio paminklo Lukiškių 
aikštėje?                                                                                                                                               
Matote, aš nekeliu sau klausimo ar ten reikalingas Vyčio paminklas, 
vienareikšmiškai, reikalingas, bet ar to pakanka? Aš gyvenu su amžinu klausimu, 
ką mūsų karta gavo iš savo tėvų ir ką palieka po savęs? Vytis yra vaizduojamas 
mūsų asmens dokumentuose, portretuose ir dar kai kur, bet kas yra žinoma apie 
Vyčio epochą, kas tai, kas tada vyko, kokie buvo iššūkiai, dėl ko tuomet buvo 
dirbama ir kovojama, kas buvo laimėta, ką ji mums turi simbolizuoti? Vat čia ir 
prasideda mūsų tautos suvokimo spragos. Jei jūs paklaustumėte mūsų jaunosios 
kartos, kas jiems yra Žalgiris, jūs gautumėte neitikėtinus atsakymus: Žalgirio 
krepšinio komanda, Žalgirio futbolo komanda, Žalgirio arena, Žalgirio alus, 
Žalgirio asocijacija… ir t.t. Žalgirio mūšis būtų paminėtas tik antrame dešimtuke 
geriausiu atveju.  

Dabartiniam politiniam diskurse, yra nepopuliaru kalbėti, kad kažkada Lietuva 
kovojo su grobikiška Europa, nes mes išsirenkam tokią savo valdžią, kuri iki 
paskutinio geno yra su baudžiauninko mentalitetu, anais laikais, tokius 
parsidavėlius Vytautas ant kuolo sodindavo. Aš suprantu kodėl jiems geriau 
Raudų Siena Lukiškių aikštė nei Vytis.                                                                                                 
Žinoma, mūsų valdininkai tą projektą vadina Bunkeriu, tai nesėkmingas 
bandymas idėją pritempti prie kitų kovų ir labai nevykęs. Viskas priklauso kiek 
išprusę mes patys ir ar dar save gerbiam. Jei mes būsime paskutiniais liurbiais, 
valdžia mums amžinai pardavinės Stradivarijaus būgnelius, jau laikas valžią 
vadinti niekšiškų jėzuitų šutve, tik tada mes su valdininkais kalbėsim apie 
Stradivarijaus smuiką. Yra daug pavyzdžių, kada mūsų vaikams nebepasakojama 
apie Įpiltės ar Pilėnų mūšių tragedijas, valdžios įsitikinimu, dabar apie tai kalbėti 
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politiškai nekorektiška, nes pasak juos, Europa niekada nebuvo Lietuvos priešas, 
dar daugiau, paskutiniu metu pastebiu istorikus, kuriuos reikia vadinti tiesiog 
šarlatanais. Jų teigimu, Vytis ištisai kovojo su Maskvos Rusija. Tokiu atveju, 
negaliu sau atsakytį, kodėl rusai kovėsi  

Vyčio gretose prieš Kalavijuočių ordiną? Viskas taip supainiota, kad nebežinai nei 
kas balta, nei kas juoda, o ta visuomenės liberastiška gyvenimo religija, kaip 
vėžys naikina ne tik lietuvių tautą, bet ir bet kokį valstybiškumą, juk Prūsija taip 
ir išnyko. Mūsų liberali valdžia, dabar pasivadino tautiniais liberalais arba 
nacional liberalais, kas tai per darinys? Vadinu tai aksiomaroma  (nesuderinamų 
dalių suderinimas), suprantamesnis apibūdinimas kaip košerinė kiauliena… Šioje 
situacijoje aš suvokiu, kad svarbu ne tik Vyčio paminklą paliktį, bet ir kokią 
išmintį mūsų jaunajai kartai į galvą sudėtį. Kas buvo Vytis ir dėl ko Lietuva 400 
metų kovėsi su kryžiuočiais.  

Kažkada skaitydamas Hitlerio “Mein Kampf”, perskaičiau puikią įdeologinę 
taisyklę, žinomą aš ją pakeičiau ir pritaikiau mums lietuviams: Mes Lietuviai, 
privalome užauginti tokią kartą, kuri atstatys šią sunaikintą valstybę, o jei reikės 
ją ir apgins. Lietuvių mergaitės turi užaugti Lietuvos mamomis, kurios gimdys tą 
naują kartą, o Lietuvos berniukai turi užaugti vyrais, kurie kurs Lietuviškas 
šeimas, dirbs bei puoselės šį kraštą. Mes europiečiai, dažnai kalbame 
nusistovėjusiomis klišėmis, net nesigilinam ką iš tikro tai reiškia ir ar tai iš tikro 
teisinga, nes taip įprasta ir priimta. Pas mus dažnai sakoma, kad ginčuose gimsta 
tiesa. Skaitydamas Kinijos filosofą Konfucijų, supratau, kad tai ne taip.  

Konfucijus prieš 4000 metų teigė, kad tiesa gimsta šeimoje ir čia tik belieka jam 
pritarti….                                                                 

Ponia Aldona, tokia yra mano reakcija, taip aš dėstau savo suvokimą ir taip aš jį 
retransiliuoju. 

Pagarbiai 

Egidijus Baltušis 

Egidijus baltusis 
 

20:15 (prieš 14 
valandų) 

 

  

 

skirta man 

 
 

Sveiki Ponia Aldona,  
perskaičiau, pamirštus Lietuvos senjorus, neigalius senolius, mažas pensijas ir t.t. 
Man tai kelia slogią nuotaiką, kažkoks amžino vargo ir dejonių kraštas. Ką čia 
bepridursi.. Pribloškė mūsų europietiška Blinkevičiūtė - Ji teigia: „Manau, jog 
laikas spręsti ir vienišų pensininkų, kurie negauna našlių pensijos, rėmimo 
problemą“.. Madam, žmonės tiesiog išeis pas Abraomą kol tau šaus į galvą 
ką iš tikro reikia darytį, savo pareiškimais valdininkai parodo protinį 
aklumą. Politikieriai, jūs leiskite bent per puse tapti Lietuvos pensininkui 



18 
 

imigrantu iš Sirijos, šiuo atveju, mūsų senolis bent gales tikėtis gauti pusę tų 
pinigų kuriuos švaistote tiems kurie nieko neprisidėje prie šios valstybės kūrimo. 
Atrodo, gyvname kažkokioje komiksų karalystėje. Tiesa skurdas palietė ne tik 
senus žmones, jauni taip pat alkio ir skolų prispausti masiškai palieka šitą kraštą.  
Ši problema turėtų vieniti skirtingas kartas bendram problemos sprendimui. 
Labai gaila, bet pensijų ar atlyginimo kėlimas čia nieko nepadės, su kiekvienu 
minimumo pakėlimu, valdžia pakelia ir mokesčių naštą, o rezultate kas iš to? 
Kodėl 2010 4 žmonių šeima iš 1000Lt kažkaip pragyvendavo, o 2017 ši šeima 
nebepragyvena iš 1000 Eur… Turiu idėjų, bet tiek to.. 
Pagarbiai 
Egidijus Baltušis 

 

                                                     
 

           SVEIKINIMAI: SVEIKINAME SAVO NARIUS GRUODŽIO MĖN GIMUSIUS: 
būkite sveiki, laimingi ir nepamiškite, kad esame pilietinė organizacija! 

 
SVEIKINAME 
 

1. Virginijus Partaukas  
2. Liucija Gerčienė 
3. Violeta Gurskienė 
4. Valerija Zamiatina 
5. Romanas Virkutis 

                  

                                                                                
 

REDAKTORIAUS ŽODIS 

 

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!!! 
PASTABA: atsiprašome, kad tenka trumpinti įdomius straipsnius, bet 
pratęsimas tikrai bus sekančiuose numeriuose, tai dėl nedidelio mūsų 
laikraštėlio apimties. 
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MŪSŲ DRAUGAI 

                                
  bernardinai.lt                                                                        

                                                        

 

 

 

 


