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VYTAUTAS RADŽVILAS: APIE LAISVĖS 

NEUŽMIRŠTUOLIŠKOS POLITIKOS,  DEGLŲ 

ŠVIESĄ IR POLITINIO ALZHEIMERIO LIGOS 

TAMSĄ 

2019-01-16Kauno forumasLietuva Komentarų 0                                 

Nuostabus Sausio 13-osios žygdarbiui pagerbti skirtų jaunimo eitynių su deglais 
vaizdas kelia mintis apie amžinosios Atminties šviesos ir 
begalinės Užmaršties tamsos kovą. Jaunimas išsklaidė 
Neužmirštuolės skleidžiamą tamsą. Kokia ironija: 
neužmirštuolė – Alzheimerio ligos simbolis. Šaipytis iš ją 
sergančių – didžiausia šventvagystė. Ši liga – baisi nelaimė 
ir viena didžiausių tragedijų, kokia tik gali užklupti žmogų.                                                                                                                                                         
Tačiau yra ir kita – politinio Alzheimerio liga, kuria 
susergama savanoriškai, laisvai pasirinkus išbraukti iš atminties ir užmiršti savo 
istoriją. Tokie ligoniai neverti jokios atjautos ir gailesčio, nes patys pasirinko 
Neužmirštuolę, šitaip paniekindami gyvuosius Laisvės kovos simbolius. Ją įpiršo 
mankurtas, nerišliai postringaujantis apie savąjį „išradimą“ pokarinio stribinio 
komsomolo padugnių žargonu. 

Žinoma, jam niekada nebūtų pavykę, jeigu užkulisiuose nebūtų tūnoję „iniciatyvos“ 
apkrėsti visą tautą politinio Alzheimerio virusu tik ir laukę galingi bei įtakingi  

https://kaunoforumas.com/2019/01/16/vytautas-radzvilas-apie-laisves-deglu-sviesa-ir-neuzmirstuoliskos-politinio-alzheimerio-ligos-tamsa/
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/vytautas-radzvilas-apie-laisves-deglu-sviesa-ir-neuzmirstuoliskos-politinio-alzheimerio-ligos-tamsa/
https://kaunoforumas.com/category/lietuva/
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/vytautas-radzvilas-apie-laisves-deglu-sviesa-ir-neuzmirstuoliskos-politinio-alzheimerio-ligos-tamsa/#respond
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užtarėjai ir rėmėjai. Labai sunku, bet būtina tiesiai pasakyti nepagalvojusiems, ką daro: 
Neužmirštuolė atlape – akivaizdus ir neabejotinas politinės Alzheimerio ligos požymis. 

Bet galiausiai tai išėjo į naudą – prasidėjo ir vyksta seniai reikalingas sielų 
išsiskyrimas. Yra viena Lietuva – ta, kuriai kova už Laisvę yra Tautos mūšis už teisę 
turėti savarankišką istorinę ir politinę būtį. Su šia Lietuva dvasioje ir dėl jos gyvena, 
dirba, kovoja ir prireikus miršta tie, kurie supranta: Tautos laisvė yra pirmutinė ir 
svarbiausia, nes nelaisvos tautos žmogus iš principo negali būti laisvas. Šiai Lietuvai 
reikia tikrų – daugybės kartų krauju sutikrovintų ir pašventintų Laisvės simbolių. 

Ir yra kita Lietuva – tos tikrosios Lietuvos parodija ir šešėlis. Šiai šešėlinei Lietuvai 
priklauso tie, kuriems suprantama vienintelė laisvės forma – iš aptvaro išleisto arba 
ištrūkusio vergo zyliojimas po platųjį pasaulį ieškant riebesnio kąsnio. Tai grynojo 
biologinio gyvenimo ciklo beprasmybę ir tuštumą įkūnijantis šėliojančių vergų 
zyliojimas, nuostabiai panašus į „Animal Planet“ filmuose rodomas klajojančių ir 
ieškančių ganyklų su sodresne žole galvijų bandas. Apie tokių padarų atmintį, kurios 
simboliu galėtų būti Sausio 13-ąją brukama Neužmirštuolė, viską jau yra pasakęs 
Nietzsche, pranašiškai įspėjęs apie mūsų nuolatos tykančią praryti begalinės 
užmaršties tamsą: 

„Pažvelk į bandą, kuri ganosi šalia: ji nežino, ką reiškia „vakar“, ji strikinėja, 
žiaumoja žolę, ilsisi, virškina maistą, vėl strikinėja, ir taip nuo ryto iki nakties, 
diena po dienos. Jos džiaugsmas ir jos kančia tvirtai pririša ją prie akimirkos 
kuolo, todėl ji nepažįsta nei melancholijos, nei nuobodulio. Šis reginys žmogų 
nepaprastai slegia – mat jis didžiuojasi prieš gyvulį tuo, kad jis žmogus, ir sykiu 
pavyzdžiai žvelgia į gyvulio laimę, nes žmogus, kaip ir gyvulys, nori tik vieno: 
gyventi be nuobodulio ir skausmo, bet jo norai bergždi, nes nori jis to ne taip, 
kaip nori gyvulys. 
Žinoma, žmogus kartais klausia gyvulį: kodėl tu man nieko nesakai apie savąją 
laimę ir tik žiūri į mane? Gyvulys galėtų atsakyti: taip yra todėl, kad aš tuojau 
pat užmirštu, ką norėjau pasakyti – bet pamiršta ir šį atsakymą, o šitai 
ganėtinai stebina žmogų. Tačiau žmogus stebisi ir pats savimi – tuo, kad jis 
neįstengia išmokti pamiršti ir kad jis visuomet prikaustytas prie praeities <…> 
Tada žmogus sako: aš prisimenu, – ir pavydi gyvuliui, kuris tuojau pat 
pamiršta ir kuriam kiekviena akimirka tikrai miršta, grimzdama į rūką ir 
naktį, ir užgęsta amžiams“. 

F.Nietzsche Neužmirštuolė kaip tik ir yra šio pasąmoninio pavydo simbolis. Be galo 
džiugu, kad Lietuvoje niekada neišnyks ir netrokštantieji bei nepavydintieji tokios 
laimės, kurią suteikia bemintis panirimas į gyvuliškos užmaršties prarają. Jaunimo 
deglai ištirpdė Neužmirštuolės skleidžiamos užmaršties tamsą, be žodžių bylodami: 
Lietuva gyvuos tol, kol jos kelią nušvies jaunų rankų nešama gyvos ir į ateitį vedančios 
istorinės atminties Šviesa. 
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Arvydas Juozaitis: 
Vienalyčių šeimų pagal 
Lietuvos Konstituciją būti 
negali 
 

 

Nuotrauka: A. Juozaitis | BNS nuotr. 

Autorius: Arvydas Juozaitis 
 

 
2019-01-12 15:00:00 
Niekas neturi teisės iškelti savęs aukščiau KONSTITUCIJOS. 

Filosofas, rašytojas, publicistas, humanitarinių mokslų daktaras, kandidatas į Lietus 
Respublikos Prezidentus Arvydas Juozaitis komentuoja Konstitucinio Teismo sprendimą dėl 
užsienyje sudarytų vienalyčių santuokų pripažinimo Lietuvoje: 

Sausio 11 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas aiškiai viršijo suvereno – Tautos jam 
suteiktus įgaliojimus. Konstitucijos 38 straipsnio apibrėžiančio ŠEIMOS ir SANTUOKOS 
sąvokas ir jomis grindžiamas šeimos ir santuokos sampratas atskirdamas vieną nuo kitos ir 
supriešindamas. KT išaiškinimas, kad Konstitucijoje įtvirtinta ŠEIMOS samprata yra neutrali 
ją sudarančių asmenų lyties požiūriu yra spekuliatyvi ir teisiškai nepagrįsta. 38 Lietuvos 
Konstitucijos straipsnis yra sudarytas kaip vienas iš kito išplaukiančių teiginių visuma. Šis 
straipsnis aiškiai nustato, kad ŠEIMA kyla iš SANTUOKOS, o SANTUOKA yra sudaroma laisvu  

https://minfo.lt/lietuva/straipsnis/teismas-lietuva-turi-pripazinti-uzsienyje-sudarytas-tos-pacios-lyties-santuokas
https://minfo.lt/lietuva/straipsnis/teismas-lietuva-turi-pripazinti-uzsienyje-sudarytas-tos-pacios-lyties-santuokas
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vyro ir moters sutarimu. Tad ŠEIMĄ sudaro SANTUOKĄ sudarę SUTUOKTINIAI – vyras 
(tėvas) ir moteris (motina) ir jų vaikai. Vienalyčių šeimų pagal Lietuvos Konstituciją būti 
negali. 

Pritariu Laisvos visuomenės instituto (LVI) šiandienos pareiškimui, kuriame be kita ko 
pabrėžiama, kad: „Šeima yra pamatinė ir prigimtinė bendruomenė. Ši bendruomenė yra 
ankstesnė už valstybę. Todėl šeimos samprata turi būti lemiama pačios žmogaus prigimties, o 
ne teisinio reguliavimo ar teismo nutarimų./.../ Šeimos sampratos atskyrimas nuo ją 
sąlygojančių lyčių skirtumų, šeimą paverčia teisinių konstruktu, kuris nebeturi nieko bendro 
su žmogaus prigimtimi.“                                                                                                                                            
Užsienio valstybių teisės aktai kitaip apibrėžiantys ŠEIMĄ ir SANTUOKĄ Lietuvos 
neįpareigoja. Tad šiuo konkrečiu atveju užsienio piliečio teisė laisvai judėti ir gyventi 
Lietuvoje turėtų būti pripažinta tik tuo atveju jei ji grindžiama kitomis Lietuvos Respublikos 
jurisdikcijai neprieštaraujančiomis teisėmis, bet ne vienalytės santuokos pagrindu.                                                                                       
Ateina laikas inicijuoti Konstitucinio Teismo reformą. Niekas neturi teisės iškelti savęs 
aukščiau KONSTITUCIJOS. 

                                                           

DALIUS STANCIKAS: 
KONSTITUCINIS PERVERSMAS 
 

2019-01-16Kauno forumasDemokratija, Lietuva, Šeima Komentarų: 0 
Jei kas nežinojo ar pamiršo, kam egzistuoja Lietuvos Konstitucija, labai                                
aiškiai pirmadienį paaiškino Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius                                              
Žalimas: „Konstitucija  ir yra tam, kad ji būtų interpretuojama. Ir interpretuojama ne 
jūsų,  o Konstitucinio Teismo“. 

Įsiskaitykite dar kartą: daugumos visuomenės nuomonė negali būti 
konstituciškai                                         pateisinamu pagrindu! 

Viskas aišku? O jei neaišku ir, neduokdie, manote kitaip, tai jūsų mintys „susišaukia su                                                                  
tuo, kas kalbama Rusijoje“ (čia dar vienas svarus KT pirmininko argumentas). 

Iš čia ir išvada: netikėkite savo akimis, kai Lietuvos Konstitucijos preambulėje skaitote, 
kad „Lietuvių tauta“ savo Konstituciją priėmė „siekdama atviros, teisingos, darnios 
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės“. 

Netikėkite ir Konstitucinio Teismo įstatymo 1-uoju straipsniu „Lietuvos Respublikos                                          
Konstitucinis Teismas garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę teisės                                                       
sistemoje ir konstitucinį teisėtumą“. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pasirašymo ceremonija 1992 m. lapkričio 6 d. 

Ir jau jokiu būdu netikėkite 2006 m. kovo 14 d. Konstitucinio Teismo (KT pirmininkas                                                                
– Egidijus Kūris) nutartimi, kad Lietuvos Konstitucija yra aukščiau ES teisės. Nes 
dabartinis KT pirmininkas D. Žalimas labai aiškiai pasakė: „nėra jokio konstitucinio 
pagrindo Konstitucijos nuostatas suprasti kažkaip kitaip, nei ES teisė. Nes kitaip 
prieitume prie išvados, kad įstojome į Europos Sąjungą su prieštaraujančia narystei  

https://kaunoforumas.com/2019/01/16/dalius-stancikas-konstitucinis-perversmas/
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/dalius-stancikas-konstitucinis-perversmas/
https://kaunoforumas.com/category/demokratija/
https://kaunoforumas.com/category/lietuva/
https://kaunoforumas.com/category/seima/
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/dalius-stancikas-konstitucinis-perversmas/#respond
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Europos Sąjungoje Konstitucija.“ 

Štai taip šiuo metu ir yra interpretuojama Lietuvos Konstitucija – kaip ES teisė. 

Lietuvių tauta, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,                                                        
išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, atgimusios Lietuvos                                                    
valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją. 

Lietuvos Respublikos Konstitucija 

Kažkada turėjome tokį KT pirmininką Romualdą Kęstutį Urbaitį, kuris viešai aiškino                                              
(priversdamas už galvų griebtis Konstitucijos kūrėjus), kad Konstituciją pildo ne Tauta 
ar jos atstovybė (Seimas), kaip numatyta Konstitucijoje, bet… Konstitucinis Teismas. 
Dabar štai turime KT pirmininką D. Žalimą, kuris neraudonuodamas Lietuvos 
Konstituciją  nužemina prieš ES teisės aktus, pamiršdamas 2006 m. KT nutartį ir iki 
šiol bertus paaiškinimus apie KT doktrinos „tęstinumą, stabilumą, perimamumą“. 

Nuo šiol nebegalima Lietuvos Konstitucijos nuostatas suprasti kitaip nei ES teisę. 
Kitaip tai „susišauks su tuo, kas kalbama Rusijoje“. 

Tradicinę lietuvišką, krikščionišką šeimos sampratą, už kurią ir balsavo Tauta 1992 
metais, Konstitucinis Teismas paniekino dar 2011 metais, kai išaiškino šeimos 
sampratą ne pagal Konstituciją, o pagal savo, KT teisėjų pasaulėžiūrą. Priminsiu, ką 
tuomet savo atskiroje nuomonėje rašė KT teisėja Ramutė Ruškytė: „Viena vertus, 
Konstitucinis Teismas pažymi, jog „tai, kad santuokos ir šeimos institutai yra įtvirtinti 
tame pačiame Konstitucijos 38 straipsnyje, rodo neatsiejamą ir neginčijamą santuokos 
ir šeimos ryšį“ (…). Kita vertus, Konstitucinis Teismas nepaaiškina, iš kokių konkrečių 
Konstitucijos normų ir principų kyla  emocinio prieraišumo ir pan. Elementų,                                                                                          
kaip šeimą apibūdinančių požymių, būtinumas, neatskleidžia nuo kurio momento                                                                             
ir kas deklaruoja, kad prisiimtos tam tikros teisės ir  pareigos, kad tokį darinį jau                                                      
būtų galima vadinti šeima.“                                                                                                       
Paprasčiau tariant, jau 2011 m. KT nutarė, kad šeima yra visai ne tai, ką supranta 
dauguma piliečių ir kas jų valia apibrėžta Konstitucijoje, o tai, ką interpretuoja KT 
teisėjai – emocinis  prieraišumas. Ši teisėjų interpretacija nuo šiol teisėje ir laikoma 
konstitucine šeimos sąvoka. Nesvarbu, kad tokių žodžių nėra Konstitucijoje, kad už 
tokią nuostatą niekada nebalsavo Lietuvos piliečiai, kad tokiu būdu KT grubiai pažeidė 
Konstitucijos straipsnių nuostatas apie Tautai priklausantį suverenitetą,                                                                                                                                                                                                                                              
kad „svarbiausi valstybės ir Tautos klausimai sprendžiami referendumu“,                                        
o ne KT nutarimais, kad „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas“                                                
– paėmė, išardė 38 Konstitucijos straipsnį apie šeimą ir santuoką – ir taškas. Visi, kas 
tam prieštarauja – „susišaukia su tuo, kas kalbama Rusijoje“…                                                                                                    
Šokiruoja, kai šviežiausiame savo nutarime KT, nesibodamas savo piliečių, skelbia, jog                                                                                   
konstitucinė šeimos samprata yra neutrali lyties požiūriu, Šokiruoja, kai KT 
pirmininkas, komentuodamas šį KT nutarimą, apsimeta, jog toks išaiškinimas susietas 
ne su gėjų šeimomis. Šokiruoja, nes sako netiesą. Ir tai geriausiai patvirtina šis šio KT 
nutarimo sakinys: „demokratinėje teisinėje valstybėje tam tikru laikotarpiu 
vyraujančios daugumos visuomenės narių nuostatos ar stereotipai negali būti 
konstituciškai pateisinamu pagrindu, remiantis konstituciškai svarbiais tikslais                                                                                                                            
inter alia viešąja tvarka, diskriminuoti asmenis vien dėl jų lytinės tapatybės ir (ar) 
seksualinės orientacijos (…)“. 
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Supratote? Įsiskaitykite dar kartą: daugumos visuomenės nuomonė negali būti                                                                 
konstituciškai pateisinamu pagrindu! 

Daugumos visuomenės nuomonė gali būti ignoruojama, jei taip nuspręs KT. 

Ir dar įsiskaitykite: tam tikru laikotarpiu vyraujančios daugumos visuomenės 
stereotipai negali būti pagrindu. Supratote? Čia taikoma absoliučios daugumos piliečių 
nuomonei dėl gėjų šeimų ir santuokų. KT teisėjai atvirai teigia, kad žino daugumos 
piliečių nuomonę šiuo klausimu, bet jiems – „dzin“. Tai tik „tam tikro laikotarpio 
stereotipai“. 

Štai toks itin gerai apmokamos teisinės mažumos žvilgsnis į mus, į daugumą. Anot jų,                                                 
į mažaraščius būrus, kuriems nesuteikta teisė interpretuoti savo gyvenimų. 

Visi, kas tam prieštarauja – „susišaukia su tuo, kas kalbama  prieštarauja –                          
„susišaukia su tuo, kas kalbama Rusijoje“… 

 Į tuos, kurie vis dar vertina savo istoriją, protėvių papročius, tradicijas (pagal KT –                                                            
tam tikro laikotarpio stereotipus). 

Kurie vis dar naiviai tiki tuo, kas parašyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje: 

„Lietuvių tauta, šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, 
išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, atgimusios Lietuvos 
valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią Konstituciją“. 

                                                       

Trečiadienis, gruodžio 19, 2018  NAUJA KNYGA  „Praviri langai“ 

miestas Klaipėda 
Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje praėjusį savaitgalį vyko Žemaitijos 

rašytojų bendrijos išleistos poezijos knygos 

„Praviri langai“ sutiktuvės. Renginio metu buvo 

skaitoma kūryba, peržiūrėtas projekto 

„Aidai nuo Baltijos jūros krantų“ metu sukurtas 

flmas.„Poezijos knygos „Praviri langai“ autoriai 

šalia esančią 

bendruomenę kviečia džiaugtis grožiu, siekti 

kilnumo, sudėti paguodos dainą, sukurti meilės 

himną, – tikina Žemaitijos rašytojų bendrijos 

vadovė Virginija Kairienė. – Pažinimas yra 

vienintelė dovana, kurią jie perduoda kitiems, 

kad nereikė, tų aplinkiniais keliais klaidžioti ieškant to, kas slepiasi mūsų pačių širdyse ko 

nerandame pasaulio išmintyje, bet slepiame savo intuicijoje.“Anot V.Kairienės, gimdamas 

žmogus neturi jokio supratimo apie visuomenę, kurios dalimi jis bus visą gyvenimą. „Kol 

požiūris ir elgesys dar nesuformuoti, jis gali būti priskiriamas įvairiems sluoksniams“, – teigė  
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bendrijos vadovė. Moteris akcentavo, kad projekto metu didelis dėmesys buvo skirtas 

šeimoms, auginančioms vaikus. Į knygą „Praviri langai“ sudėtos 20-ies autorių eilės. Rašytojai 

šalia esančią bendruomenę kviečia džiaugtis grožiu, siekti kilnumo, sudėti paguodos dainą, 

sukurti meilės himną. Knygos leidybą fnansavo Klaipėdos miesto savivaldybė pagal 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 m. veiksmų 

plano įgyvendinimo 2.3 priemonės„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 m. 

Klaipėdos miesto Danės ir Pajūrio teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti 

fnansuojamą projektą. 

„Esame dėkingi savanoriams, kurie padėjo vaikams patirti susitikimų prasmę. Taip pat rė-

mėjams iš Airijos, Švedijos, Vokietijos, kurie skyrė dovanas vaikams“, – teigė V.Kairienė. „ „                                                                                                                  

Rinktinė: iš„  leis„  to„  je„ poe„  zi„  jos„ kny„  go„  je„ „Pra„  vi„  ri„ lan„  gai“„ su„  dė„  

tos„ 20-ies„ au„  to„  rių„ ei„  lės.„  

„  Vy„  tau„  to„ Pet„  ri„  ko„ nuo„  tr 

                                                        

G. Navaitis. Prezidento profesija:                                                                                                   

Kokio Prezidento reikia šiandieną?                                                                                   

(apklausa) (31) 

Gediminas Navaitis, www.alkas.lt  

2019 01 26 11:35  

 Alkas.lt koliažas                                                                                                                                                                   

 

Įsijungę internetinę paiešką iš kart rasime bent 

trisdešimt tekstų įvardintų kaip klausimas: „Kokio 

Prezidento reikia Lietuvai?“ Savalaikis klausimas, 

įdomios diskusijos, o artėjant rinkimams jų bus dar 

daugiau. 

Šiai diskusijai galima pasiūlyti ir dar vieną, kol kas 

mažai svarstytą požiūrį. Jei manysime, kad 

Prezidentas ne antgamtinė būtybė valdanti tik jai 

vienai paklūstančias galias ir turinti pasirūpinti visų 

mūsų gerove, o žmogus, dirbantis sunkų, atsakingą 

darbą, tai turėtume pasiaiškinti koks tai darbas. Akivaizdu, kad išskirtinis, tačiau ir išskirtinį galime 

priskirti kuriai nors profesijų grupei. 

Amerikiečių psichologas Džonas L. Holandas (John L. Holland) yra pasiūlęs asmenybės ir darbo 

suderinamumo teoriją. Jo nuomone visą begalinį profesijų pasaulį įmanoma suskirstyti į šešias dalis. Jose 

veikia realistinis tipas, teikiantis pirmenybę fizinei veiklai (pvz. stalius, šaltkalvis), tyrinėtojo tipas, kuriam 

patinka mąstyti ir suprasti (pvz. matematikas, astronomas), socialinis tipas – norintis ir gebantis padėti 

kitiems (pvz. mokytojas, socialinis darbuotojas), meniškas tipas, kuris renkasi neapibrėžtą, kūrybinę veiklą  

(pvz. tapytojas, muzikantas), konvencionalus tipas – teikiantis pirmenybę taisyklių reguliuojamai, griežtai 

organizuotai, vienprasmiškai veiklai (pvz. buhalteris, banko kasininkas) ir iniciatyvus tipas, t. y. energingas, 

pasitikinti savimi, siekiantis paveikti kitus ir pakeisti aplinką. 

Visi profesionalai verti pagarbos. Nėra blogų ar gerų tipų, nėra blogų ar gerų darbų. Sunkumai pačiam 

dirbančiam ir aplinkiniams kyla tuomet, kai žmogus atsiduria ne savo vietoje, kai meniškų polinkių žmogui 

tenka nešioti plytas ar realisto tipui, norinčiam ką nors padaryti savo rankomis, vadovauti globos įstaigai. 

http://alkas.lt/2019/01/26/g-navaitis-prezidento-profesija-kokio-prezidento-reikia-siandiena-apklausa/?comments#comments
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2019/01/lrp-kandidatai-2019-alkas-lt-koliazas.jpg
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Žmonės geba keistis ir prisitaikyti, geba nustebinti save ir kitus atskleisdami nuslopintas, nepanaudotas 

savybes. Kita vertus, nebūtų protinga lipti į lėktuvą, kurį pilotuos žmogus mėginantis išsiaiškinti ar nebijo 

aukščio. 

Šiuo metu turime keturis rimtesnius pretendentus – Arvydą Juozaitį, Gitaną Nausėdą, Ingridą Šimonytę, 

Saulių Skvernelį – ketinančius „vairuoti“ Lietuvą. Ir dar daug antraeilių, kuriuos irgi būtų įdomu aptarti, bet 

viename straipsnyje visko neapžvelgsi. 

Kandidatų ketveriukėje gana aiškiai matome jau minėtų profesinės veiklos tipų atstovus. G. Nausėda, I. 

Šimonytė, S. Skvernelis yra artimi konvenciniam tipui, kurį Dž.L. Holandas apibūdina kaip prisitaikantį, be 

vaizduotės, nelankstų. Ir iš tiesų, keistai skambėtų posakiai: netvarkingas bankininkas, kūrybiška 

buhalterė, originalus policininkas. 

A. Juozaitį tiktų priskirti iniciatyviam tipui. Šio tipo atstovai gali vesti kitus, pasiūlyti platesnį požiūrį, 

naujus sprendimus. 

Prezidentais buvo renkami įvairių asmenybės tipų atstovai. Gal net labiau nei profesinis tipas jo vaidmenį 

lemia kraštui kylantys uždaviniai. Jei kam atrodo, kad Lietuvoje viskas beveik gerai ir tereikia laikytis 

nustatytų taisyklių, jie turėtų balsuoti už konvencinio tipo kandidatą. Jei kas mano, kad atėjo laikas 

permainoms, kad reikia ieškoti naujų kelių ir galimybių, turėtų į Prezidentus rinkti iniciatyvaus tipo žmogų. 

Autorius yra Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorius, socialinių mokslų daktaras 

„Žinių radijo“ laidos RINKIMŲ KOVOS apklausa: 

 

                                                        

LVT ŽINIOS 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS                                                                                                                                               
Teisėsaugos grupės pranešimas spaudai 
                   2019 m. sausio 22 d. Vilnius 

 
2019 m. sausio 18 d. spaudos konferencijoje Seime paskelbta informacija apie Kauno 

apygardos teisme nagrinėjamą asociacijos „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ 
bankroto bylą. Šiai asociacijai vadovavo 2017 m. Bado akcijos Daukanto aikštėje Vilniuje „Už 
teisingumą“ vienas organizatorių ir Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narys Donatas 
Šulcas. 

Įregistruoti įstatai Lietuvos visuomenės tarybai (LVT) suteikia teisę atstovauti jos 
narius, ginant jų teises teismuose, teisėsaugos ir kitose valdžios institucijose. LVT valdybos 
pirmininkas signataras Zigmas Vaišvila ir LVT valdybos nariai ir Teisingumo grupės vadovas 
Kęstutis Eiva ir narys Tauras Jakelaitis kreipėsi į Kauno apygardos teismo pirmininką Nerijų 
Meilutį dėl administracinio šios bankroto bylos Nr.eB2-1260-343/2018 nagrinėjimo 
patikrinimo.  

Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė 2017-11-16 Kauno apygardos 
teismo nutartimi iškėlė šią bankroto bylą asociacijai „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų 
sąjunga“, bankroto administratoriumi paskyrė Darių Jasaitį. Juridinių asmenų registro (JAR) 
duomenys patvirtina, kad ir šiuo metu „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ yra 
asociacija (buvusi visuomeninė organizacija). Tačiau be jokių pakeitimų viešame JAR 
registre, t.y., be šios asociacijos reorganizacijos, bankroto administratorius D. Jasaitis teismui 
teikia dokumentus ne asociacijos, o VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ vardu. 
Teisėja R. Palubinskaitė šioje byloje priiminėja teismo nutartis ne dėl asociacijos, kuriai šioje 
civilinėje byloje buvo iškelta bankroto byla, o dėl VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų 
sąjunga“.  

https://www.ziniuradijas.lt/rinkimu-kovos/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
http://alkas.lt/
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Kadangi asociacijos ir viešosios įstaigos statusai skiriasi, jų veiklas nustato skirtingi 
įstatymai (LR asociacijų įstatymas ir LR viešųjų įstaigų įstatymas), todėl teisiškai kvalifikuoti 
asmenys – bankroto administratorius D. Jasaitis ir ilgametę darbo patirtį turinti teisėja R. 
Palubinskaitė – be teisinio pagrindo negali pakeisti šios asociacijos teisinį statusą, tai nėra jų 
kompetencija. 

LVT ir dėl kitų priežasčių (padaryti akivaizdūs procesiniai pažeidimai) turi pagrindą 
manyti, kad ši bankroto byla nagrinėjama neobjektyviai ir šališkai: 

a) 2018-05-22 D. Jasaičio prašymu jau kitą dieną priimta 2018-05-23 Kauno apygardos 
teismo nutartis, kuria buvęs asociacijos (D.Jasaičio bei teismo teigimu VšĮ) „Lietuvos žmogaus 
teisių stebėtojų sąjungos“ vadovas D. Šulcas nubaustas bauda. Šią nutartį teisėja R. 
Palubinskaitė priėmė nesuteikusi D. Šulcui teisės pateikti atsiliepimą, nors teismas privalo tai 
padaryti.  

b) 2018-07-11 D. Jasaičio prašymu jau tą pačią dieną priimta 2018-07-11 Kauno 
apygardos teismo nutartis, kuria buvusiam asociacijos (D. Jasaičio ir teismo teigimu, VšĮ) 
„Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos“ vadovui D. Šulcui 5 metus apribota teisė eiti 
viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ir būti kolegialaus valdymo organo 
nariu. Ir šią teismo nutartį priimant teisėja R. Palubinskaitė vėl gi nesuteikė D. Šulcui teisės 
pateikti atsiliepimą.  

c) 2018-06-26 Kauno apygardos teismo nutartimi, kuria bankroto administratoriaus D. 
Jasaičio prašymu priėmė teisėja R. Palubinskaitė, ne asociacija „Lietuvos žmogaus teisių 
stebėtojų sąjunga“, kuriai buvo iškelta ši bankroto byla, bet VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių 

stebėtojų sąjunga“ buvo pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl 
bankroto.  

Šiose teisėjos R. Palubinskaitės priimtose Kauno apygardos 
teismo nutartyse neatsižvelgta ir į tai, kad D. Šulcas nebuvo VšĮ 
„Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos“ vadovu ir negalėjo būti, 
nes tokia viešoji įstaiga niekada neegzistavo. 

Lietuvos visuomenės taryba kreipėsi ir į Audito, apskaitos, turto vertinimo ir 
nemokumo valdymo tarnybą dėl šioje bankroto byloje paskirto bankroto administratoriaus 
Dariaus Jasaičio veiklos patikrinimo.  

Lietuvos Visuomenės Tarybos Viešųjų ryšių grupė 

                                                        

Kazys Grabys  
Pasiūlymai  dėl,,AKCIJŲ“:                                                                     
        1.     Vaikų teisių  apsaugos  pagrindų  įstatymo pataisos.(Ryšys su LRS nariu 
Mindaugu Puidoku, Nagliu Puteikiu, Tėvų komitetais, susivienijimais...)                                                                                                                                                                        

2.     Miškų plynųjų ir atvėjinių kirtimų  saugomoseteritorijose  stabdymas.(Ryšys 
su asociacija ,,Gyvas miškas“ A. Gaidamavičiumi,  LRS nariu  L. Balsiu...)              

3.     Globalios migracijos stabdymas.  Užsieniečių  teisinės padėties įstatymo 
keitimas.(Ryšys su LRS nariais ,  Signatarais, advokatais, Vilniaus  Forumas...            
4.Lietuvių valstybinės kalbos  teisinio statuso apsauga(x?;w?;q?).(Ryšys su                                                                                  
patriotinėmis organizacijomis ,,Talka už kalbą ir Tautą“ J. Burokas; Vilniaus                                                                                                                                                                                                 
5. Forumas; Lietuvos Sąjūdis, ...)                                                                                                                                                                                                                         

6.     LR Heraldikos ir Tautinių simbolių išsaugojimas, LR laisvės didvyrių 
memorialo su Tautos  Dvasios kariu ,,Vyčiu“ Lukiškių aikštėje  įrengimo 
inicijavimas.  (Ryšys su LR  partizanais, politiniais kaliniais, tremtiniais, Lietuvos 
laisvės kovų savanoriais , ,,Talka už kalbą ir Tautą“; Vilniaus Forumas, ...)                                                                                                                                                                                               
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7.     Bibliotekų, universitetų, švietimo įstaigų naikinimo sustabdymas.(Ryšys su 
švietimo  sistemos, profsąjungomis, Tautos Forumu; Lietuvos Sąjūdis,...)                                                                                                                         
8.     Susidorojimų su piliečiais, nepalankiais sisteminiai valdžiai, 
stabdymas.(Ryšys su                                                                                                               
visomis patriotinėmis organizacijomis, Signatarais, LRS nariais,...........)                                                                                                                                                      

9.      Dėl LR Konstitucijos ciniško pažeidinėjimo stabdymo. Teisėsaugos 
antivalstybinės veiklos įvertinimas ir paviešinimas.  Dėl  Referendumo renkamų 
parašų.                                                                                                                                                
10.     Visuomeninio transliuotojo LRT nusikalstamos veikos prieš                                                                                                                                             
Tautą stabdymas. (Ryšys su LR patriotinėmis organizacijomis, LRS nariais,                                                                                                
Signatarais, ... Susivienijus išsireikalauti visuomenės-patriotinių 
laidų:  pvz. kaip  ,,Atgimimo banga“, ,,Patriotai“...)                                                                                             
11.       Išsireikalauti  iš  LRS,  Prezidentūros, LRV konkrečių                                                                                                                      
atsakymų  į  2018.01.13 d.   Nijolės Sadūnaitės paklausimą, bei į 
2019.01.13d. LR Partizanų paklausimus  seime.  (Ryšys su partizanais 
visomis patriotinėmis organizacijomis, Signatarais, LRS nariais...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
12.                   (Ryšys su visomis patriotinėmis organizacijomis, Signatarais, LRS 
nariais, fiziniais asmenimis...)                                                                                                                                                                                                                             

13.                    Dėl LR rinkimų   įstatymo pakeitimo  ,,Vienas pilietis 1(vienas) 
balsas“. 

                                 VIENYTIS,  VIENYTIS,  VIENYTIS! 

 

                                                        

                                     KVIETIMAS 

Vakar paskambino viena moteris ir paklausė ar gali ateiti viena jos  

pažistama, kuri VIENIŠA sėdi savo namuose ir verkia...Koks dar gali būti 

klausimas, juk mes stengiamės  pakviesti kiekvieną, kuris tik                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ieško draugijos, ateikite, mielai visų laukiame... Pas mus vyksta įvairūs  

užsiėmimai, o svarbiausi dvasinis tobulėjimas ir kaip gyventi, kad 

gyvenimas būtų džiugus ir  sveikata gera. Kartais stebina žmonių abejingumas sau,  savo 

sveikatai...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ne aš viena stebiuosi,  ir prof. A.M.Olšauskas, kuris skaito paskaitas mums apie tai kaip reikia 

gyventi, kad būtumėm sveiki ir linksmi...Jis turi labai daug patirties tuo klausimu, nes pats yra 

savo jėgomis įveikęs  sudėtingą  sveikatos problemą, todėl turi  apie ką papasakoti  iš savo                                                                                                                                        

tikro gyvenimo. Jis, kaip mokslininkas palaiko ryšius su įvairių šalių mokslininkais, nes 

gyvenimas nestovi vietoje – viskas tobulėja – negalima atsilikti nuo gyvenimo – reikia ir 

pačiam tobulėti. Bet deja, domisi tomis  unikaliomis paskaitomis ne per daugiausia  žmonių, 

kas rodo, kodėl Lietuvos gyventojai, pagal  sveikatos būklę atsilieka nuo Kinijos ar Japonijos 

po 40-50  kartų.  Kokia tokio atsilikimo priežastis? Ką kaltinti dėl tokio atsilikimo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Pirmiausia švietimą, pačių žmonių abejingumą, žinių stoka,  jeigu žmogus nori kažką tinkamai 

padaryti – būtinos žinios. Yra ir kita priežastis, kad žmonės  nenori atvykti į Bendruomenės 

namus – nes ypatingai blogas susisiekimas...Jau seniai eina kalba apie projektą,  kad pagerinti 

susisiekimą su Bendruomenės namais, buvo kalba savivaldybėje, kad  projektas jau pabaigtas,                                                                

bet tikrovėje pasirodo – tai melas...                                                                                                                                                                                               

Atsiliekame nuo kitų miestų dėl kainų senjorams miesto transporte, ar dar ilgai lauksime, 
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kada                                                                                                                                                               

važiuosime nemokamai?                                                                                                                                                                                                                                                                  

Norisi paklausti, ką veikia mūsų miesto VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (laukiame informacijos –                                                                                                      

ataskaitos) , ar ne jos pareiga (gal ne jos vienos?) pasirūpinti, kad Klaipėdos kiekvienas 

miesto                                                                                                                                                     rajonas 

turėtų savo kultūros centą (NORS kol kas MIESTO CENTRE – SENĄJAME PAŠTE), kuriame 

miesto visos bendruomenės turėtų galimybę rinktis, organizuoti savo renginius ir dalyvauti 

aktyviai miesto gyvenime. Kiek  yra įvairių galimybių to pasiekti, ar mažai apleistų mieste 

pastatų (BUVĘS POLICIJOS PASTATAS), kuriuose būtų galima įkurti tokius mini kultūros 

centrus, kuriuose vyktų aktyvus bendruomenių gyvenimas. Galėtų konkuruoti vieni su kitais, 

išsirinkti kuriame vyksta įdomiausi, turingiausi užsiėmimai. Tikrai pagausėtų žmonių tokiose 

centruose, o tuo pačiu ir visame mieste gyvenimas pagyvėtų. Kodėl niekam tai nerūpi? Kodėl 

nenaudojamos senojo pašto 

patalpos? Ar geriau laikyti 

tuščias, tegu griūva,  negu 

pasirūpinti žmonių užimtumu. 

Jeigu niekam nerūpi, kad 

Klaipėda kaip miestas dėl 

didelio užterštumo greitai 

nebebus tinkamas žmonėms 

gyventi, tai kam gali rūpėti 

žmonių  laisvalaikis ir  

kasdienybė?                                                                                                                                                                                                                                 

Gerb. A.Vaitkus nori pabėgti iš 

uosto vadovo, nes supranta, 

kad ateis diena, kai reikės 

UOSTĄ IŠKELTI IŠ MIESTO į 

Butingę! Kur tie miesto planuotojai, kurie nenumatė miesto ateities? Jeigu reikės  plėsti  uostą 

ir sugadinti melnragiškiams gyvenimq,  žmonės gali prakeikti? Klaipėda - kurortinis miestas 

nepadarykime jo netinkamu žmonėms gyventi, nors optimistai taip negalvoja...arba apsimeta, 

kad nieko nemato ir negirdi.                                                                                                                                                                                                                                                               

Grižkime prie senjorų problemų, kodėl niekas jais nesirūpina? Tam, kad patekti į baseiną 

senjoras ir neįgalus klaipėdietis turi stovėti kelias valandas eilėje su visais sveikais, ar tai 

žmoniška?                                                                                                                                                                     

Savivaldybės merui jau seniai siūlome, kad savivaldybėje reikalingas žmogus į kurį bet kada 

su savo  problemomis galėtų kreiptis senjoras ir visada sulauktų dalykiškų patarimų ir 

pagalbos, tačiau meras  atmetė šitą pasiūlymą, nes įsteigti tokį atsakingą postą reikia 

investicijų ir įdėti kiek tai darbo. Visi  žinome, kad savivaldybėje yra jaunimo reikalų 

komitetas, sporto ir kt., o senjorais rūpintis nėra Smagu draugų būryje švesti gimtadienius...              

(nuotr.AMG) kam, nors senjorų mieste tikrai trečdalis kaip ir visoje Lietuvoje, ar tai teisinga? 

Tikime, kad naujas miesto meras bus atsakingesnis tuo požiūriu, būtina atnaujinti miesto 

valdžią, nes tik nauji vėjai miesto savivaldybėje pakeis visas įsisenėjusias problemas ir miesto 

gyvybingumas padidės. Mūsų mylimoje Klaipėdoje problemų labai daug, bet sprendžiančių jas 

tikrai trūksta. Reikia naujų jėgų.  Mieli klaipėdėčiai, kreipiuosi į tuos  neabejingus ir norinčius  

turiningo  gyvenimo, prisijunkite prie  mūsų nesvarbu ar esate vieniši ar ne, visus 

kviečiame...Noriu priminti, nekreipkite dėmesio į pavadinimą, nes mes priimame nuo 18 

metų. Mes už kartų solidarumą! Labai laukiame jaunimo  nuo 18 metų.  Nebijokite mūsų, 

pagyvenusių senjorų Juma pravers mūsų gyvenimo patirtis. Labai apgailestaujame, kad 
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Kristina Buslajeva draudžia savo žmonėms lankytis mūsų paskaitose, jos pavyzdžiu seka ir 

kitos organizacijos. Pas mus tai visiška demokratija, mes niekam nedraudžiame dalyvauti bet 

kokiose renginiuose ar susibūrimuose. Turėtumėm būti vieningi ir bendrauti visi be 

apribojimų, bet deja... 

Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė Aldona Marija Gedvilienė,                                                                                                                                    

telef.866673965, lietps.eu, amgedv@gmail.com. 

PASTABA 

Labai keista, tačiau nei vienas miesto laikraštis neišdrįso išspausdinti šito KVIETIMO. Kodėl?                                                                                            

Laukiame komentarų...                                                                                   

Svarbus komentaras: žmogus,  ilgiau penkerių metų būdamas vienose pareigybėse gali                                                                                                                     

atbukti, gali prarasti iniciatyvą ir tapti nepatenkintas savo likimu! Jonas Mažintas. 

                                                       

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100004203220646> 
  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000420322066 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004203220646 
 
 

                                                       

Krescencijus Stoškus. Pabaigai šis optimistas paliko 
nedaug laiko – apie 100 metų 

2019-01-15  Įžvalgos.Nuomonės. 

 

Apie kriterijus. Šiandien kiekvienam žmogui ant galvos griūva 

tokia gausybė įvykių, kad pradėti kalbą, neaptarus jų atrankos 

kriterijų, iš viso nėra jokios prasmės. Šiame sraute pinasi ir 

maišosi patys margiausi įvykiai: dideli ir smulkūs, žymūs ir 

menkaverčiai, svarbūs ir tušti, realūs ir įsivaizduojami, laukti ir 

nelaukti, tikėtini ir nepatikimi. Jau nurodydamas šias 

priešpriešas, atlieku pirminį įvykių vertinimą. 

Sakau, kad vieni įvykiai yra verti dėmesio, o kiti – ne. Bet toks 

vertinimas pats yra menkavertis. Kad jis įgytų galios, vertinimai privalo būti kritiški. 

Graikiškas žodis κριτικός reiškia „sugebantis nagrinėti“, „teisėjauti“. Jis išvestas iš žodžio 

κριτής (teisėjas). 

Geras teisėjas yra tas, kuris sugeba teisingai, t. y. nešališkai, objektyviai vertinti. To 

reikalavimo visiškai neatitinka mūsų žiniasklaidos keliami kriterijai: keliais šaltiniais 

patikrinti faktus arba tiesiog neigiami vertinti kitų žmonių sprendimus, t. y. peikti, menkinti, 

žeminti, niekinti, tyčiotis. Kad būtų galima teisingai įvertinti, reikia pasverti (apsvarstyti),  

 

mailto:amgedv@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004203220646
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000420322066
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004203220646
https://www.pozicija.org/krescencijus-stoskus-pabaigai-sis-optimistas-paliko-nedaug-laiko-apie-100-metu/
https://www.pozicija.org/category/izvalgos-nuomones/
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patikrinti argumentais (įrodymais) „už“ ir „prieš“. Tik tokiais svarstymais pagrįsti vertinimai 

gali parodyti, kokie įvykiai yra patys reikšmingiausi valstybės, visuomenės bei žmonijos 

gyvenimui ir kaip nuo jų priklauso ir atskirų žmonių likimai. Tik tokie įvykiai gali tapti 

praėjusio laiko iššūkiais, reikalaujančiais rengtis bendram atsakui, kuris padėtų išgyventi 

sparčiai kintančiame pasaulyje. 

Bet taip paprastai nebūna. Pirma, iki kraštutinumo individualizuotame pasaulyje žmonės 

paprastai mąsto individualistiškai ir sprendžia tik savo atskirus uždavinius. Prie jų žmones 

pririša  

jų egocentriški interesai, polinkiai ir skoniai. Todėl ir jų dėmesys daugiausia nukrypsta į 

asmeniškus, smulkius, menkaverčius, viendieniškus įvykius. Antra, bendrieji įvykiai jiems 

atrodo visai nesusiję su jų kasdieniu gyvenimo, o dažnai net sunkiai suprantami ir todėl jų 

nedomina. Trečia, net tada, kai pradeda suprasti tą priklausomybę, jie numoja į ją ranka, nes 

savo menkomis jėgomis jie negali paveikti bendrų dalykų. Ketvirta bendriems reikalams 

tvarkyti reikalingas sutarimas, o jo pasiekti šiais laikais beveik neįmanoma. Penkta, 

žiniasklaida sukuria iliuziją, kad žurnalistinės žmonių apklausos, jungiančios visiškai 

atsitiktines nuomones vieną su kita, atskleidžia tiesą apie gyvenimo realybę. Plintant 

galvojimui, kad bet koks gautos informacijos (žinių) perdavimas (transliavimą) ir priėmimas 

yra pažinimas, įsitvirtino masinė „visažinystė“, kurią žymusis britų fizikas ir matematikas S. 

Hokingas yra charakterizavęs tokiais žodžiais „Žinojimo priešybė yra ne tamsumas, o 

žinojimo regimybė“. 

„Kinų enciklopedija“. Tikras, t. y. visuotinumo ir būtinumo požymius turintis („objektyvus“), 

žinojimas esmingai skiriasi nuo tos margos nuomonių įvairovės, kurią galima surasti 

kalbinant žmones gatvėse, aikštėse ar komunikacijos priemonių „sociologinėse“ apklausose. 

Deja, populiariuose debatuose tų skirtumų paprastai nepaisoma. Net priešingai, čia 

dažniausiai galvojama, kad vienu šūviu galima nušauti du zuikius: per atsitiktinių nuomonių 

apklausą išsiaiškinti ir pačių įvykių reikšmingumą valstybės gyvenimui. Kad lengviau 

išryškėtų tokios mąstymo logikos paradoksalumas, vertėtų kreiptis į tariamą kinų 

enciklopediją, kurią viename savo veikale yra sąmojingai pavaizdavęs Argentinos rašytojas L. 

Borchesas. Ten kalbama apie straipsnį, kuriame pasaulio gyvūnai yra suskirstyti į šias rūšis: į 

(1) priklausančius imperatoriui, (2) balzamuotuosius, (3) prijaukintuosius, (4) pieninius 

paršelius, (4) sirenas, (5) pasakų gyvūnus, (6) valkataujančius šunis, (7) priskirtuosius visoms 

šioms rūšims, (8) šėliojančius lyg būtų išprotėję, (9) nesuskaičiuojamus, (10) nupieštus labai 

plonu teptuku iš kupranugario vilnos, (11) visus kitus, (12) ką tik sudaužiusius ąsotį ir (13) iš 

tolo atrodančius kaip musės. 

Čia nėra koks nonsensas. Visai analogiškai atrodytų ir metinių įvykių sąrašas, jeigu jį 

sudarytume apklausinėję visus Lietuvos žmones, iš kurių kiekvienas remtųsi vien tik savo 

individualia patirtimi bei atsitiktiniais įspūdžiais, kurie gali šauti į galvą apklausos metu. 

Tenka leistis į šias banalybes tik dėl to, kad mūsų kašte nesunku sutikti net raštingų ir gerai  
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žinomų žmonių, kurie tiki, jog reikėtų apklausti visus pasaulio žmones, kad sužinotum, kas 

yra tikroji tiesa. 

Stivenas Hokingas. 2018 m. kovo 14 d. Kembridže mirė Stivenas Hokingas (Stephen William 

Hawking). Tai įvykis, nuo kurio turėtų prasidėti visų kitų įvykių aptarimas. Apie šio talentingo 

britų fiziko ir nuostabaus žmogaus mirtį ištisus mėnesius kalbėjo visas civilizuotas pasaulis. Ir 

diskutuoja iki šiol. Pagal 2002 m. BBC apklausą tarp 100 žymiausių britų istorijos asmenybių 

jam paskirta 25-ji vieta. Gaila, kad žinių platintojai Lietuvoje beveik nerado reikalo juo bent 

kiek daugiau pasidomėti. Jai, kaip ir lietuviškai Vikipedijai, visai užteko Stiveno Kingo ir kitų 

popso žvaigždžių.                                                                                                                                           

Apie Hokingą pasirodė tik vienas kitas paviršutiniškas tekstelis. Rimčiau nepasidomėta net jo  

populiarizacijomis. Bent tuo, kad jis buvo ne vieno filmo herojus ir pats išpopuliarino savo 

sampratas apie „juodąsias skyles“ bei „laiko istoriją“: „Visą savo gyvenimą aš stebėjausi tais 

svarbiausiais klausimais, su kuriais mums tenka susidurti, ir mėginau surasti jiems mokslinį 

atsakymą. Gal todėl aš daugiau pardaviau knygų apie fiziką negu Madona apie seksą.“ 

Šitas nuostabus žmogaus nugyveno be galo sunkų, neįveikiamos ligos prislėgtą, bet 

nesužlugdytą, stebėtinai optimistinį gyvenimą, griaunantį visas naivias fantazijas apie laimės 

ekonomiką ir laimingą valstybę. Apie savo retą, bet nepaliaujamai progresuojančią motorinių 

neuronų ligą jis sužinojo dar būdamas 18 m. amžiaus. Gydytojai jam numatė gyventi pustrečių 

metų. Bet jis neketino pasiduoti: „Perspektyva anksti numirti privertė mane suprasti, kad 

gyvenimas vertas to, jog jį išgyventum“. 

Jis išaugino tris vaikus ir sulaukė 76 m. Prikaustytas prie invalido vežimėlio, be galimybės 

judėti, rašyti, o galų gale ir kalbėti. Vien tik su garsų sintezatoriumi, prijungtu prie veido 

mimikos raumens. Jis įstengė ne tik išgyventi, produktyviai dirbti ir paskirti gyvenimą tam, 

kad būtų išspręsti paties didžiausio sudėtingumo ir reikšmingumo uždaviniai: atsiskleistų 

kosminio pasaulio paslaptys nuo jo stebuklingos pradžios iki pat pabaigos. 

Civilizacijos grėsmės. Hokingas pasiūlė įdomių argumentų, leidžiančių teigti, kad pasaulis 

atsirado maždaug prieš 14 mlrd. metų. Bet pabaigai šis optimistas paliko nedaug laiko – apie 

100 metų. Tai nebuvo kokia pranašystė, o labai rimta prognozė, paremta tomis didelėmis 

permainomis, kurios įvyko beveik per pusšimtį metų. Kartu tai buvo ir perspėjimas 

civilizacijai, žinančiai, bet nepajėgiančiai kontroliuoti keturių jos pačios sukeltų grėsmių: 

branduolinio karo, dirbtinio intelekto, genetinės inžinerijos ir globaliojo atšilimo. 

Lengva buvo žmonėms gintis nuo pavojų, kurie ateidavo iš šalies. O kaip elgtis su tais, kurie 

kyla iš vidaus, iš civilizacijos pažangos, iš tų pačių kūrybos gelmių ir jos konkurencinių 

paskatų, kaip ir laimingo gyvenimo viltys?                                                                                                       

Dalykas čia tas, kad pats klestėjimas gimdo žlugimą, laimėjimai – pralaimėjimus, viltys – 

neviltis, utopijos – antiutopijas. Kuo didesnės techninės žmonių galios, tuo didesnes ir 

sunkiau suvaldomas grėsmes jie kelia. 
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Taip vykstą dėl žmonių agresyvumo ir nesugebėjimo susikalbėti: „Didžiausi žmonijos 

pasiekimai atsirado kalbos dėka, o jo didžiausi nuosmukiai – dėl pokalbių nebuvimo. Taip 

neturi būti.“ Bet į moralinį atgimimą vilčių jis nededa. Jas mato kosminėje emigracijoje 

(„išsiveržime į kosmosą“). Mums svarbios ne jo utopinės iliuzijos, o nuorodos į civilizacijos 

problemų naujumą ir aktualumą. 

Akivaizdu, kad praėjo pažangos ideologijų ir poetinių utopijų laikai. Ateities perspektyvos 

pasidarė daug dviprasmiškesnės ir sunkiau nuspėjamos negu bet kada nors anksčiau. Ir kaip 

tik dėl to praeiti pro Hokingo perspėjimus jau negalima ir neįmanoma. Užsimerkus – jie belsis 

į duris, išvarysime pro duris – įsibraus pro langą. Šiandien jie jau yra ne tik meno kūrybos ir 

futurologinių disputų tema. Jie virsta praktiniu politinės, mokslinės bei techninės strategijos 

uždaviniu. Šios problemos prieš mūsų akis turėtų būti kasdien. Ne tam, kad gąsdintume 

žmonės, bet kad darydami sprendimus, jie būtų apdairesni ir atsakingesni. 

 

Europos krizė. Labai simboliška, jog praėjusiais metais germanistas A Tekorius išvertė 1912 

m. išleistą O. Špenglerio knygą „Vakarų Europos saulėlydis“. Šis vertimas Lietuvoje yra gana 

netikėtas. Bet kaip tik dėl to ir labiausiai stebinantis. Jis tiesiai pataikė į visą seriją 2018 m. 

įvykių, pranešusių apie dar taip neseniai su didele euforija sukurtos Europos Sąjungos 

politinę krizę. Špengleriui civilizacija buvo pasenusi kultūra. Europos Sąjungos lyderiams kėlė 

nerimą pasenusios Europos visuomenės, neatlaikančios demografinio sprogimo, vykusio 

Azijoje, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje. Todėl jie taip lengvai sutarė atsilapoti politiniams ir 

ekonominiams migracijos srautams iš vadinamųjų „trečiųjų šalių“. 

Apie migracijos padarinius jie rimtai negalvojo. Politikams visai užteko iš Švietimo epochos 

paveldėtų globalizmo ir multikultūralizmo utopijų. Susidurdamos su gyvenimo realybe, jos 

negalėjo nesukelti visuomenės pasipriešinimo. Pasipriešinimas brendo pamažu, bet į jos 

simptomus nebuvo reaguojama. 

Europos lyderiai, svaigdami nuo savo galių, tikėjosi nesutarimus įveikti vien tik 

administracinėmis priemonėmis. Šiandien visų trijų lyderių politika jau diskredituota. 

Negalima tikėtis produktyvaus darbo ir Europos Sąjungos Parlamente. Stiprėja priešinimasis 

Europos unifikavimo ir perauklėjimo programoms. Radikalėja šalių autonomijos reikalavimai. 

Įsitvirtina atviro autoritarizmo tendencijos. Susivienijimą skatinančius interesus Europos 

Sąjungoje jau pakeitė skaidymosi interesai. Laukia didelio nerimo metai. 

Vienintelis klausimas. Susvetimėjusioje, susipriešinusioje ir stipriai demoralizuotoje 

Lietuvoje neįkainojamos reikšmės turi visi be išimties dorovinio praskaidrėjimo ir apsivalymo 

pasireiškimai. Sunku pasakyti, ar praėjusiais metais jų buvo kiek daugiau. Bet permainos 

vyksta. Viešumoje žymiai daugiau pradėta kalbėti apie pagarbą žmogui, padorumo normų 

būtinumą politikoje, žiniasklaidoje, mokykloje ir kitur. O iš visų tų kalbų ir smulkių permainų 

ypatingai išsiskyrė Taikos premijos laureatės sesers Nijolės Sadūnaitės prašymas viešai 

atsakyti į vieną vienintelį klausimą, kurį ji pateikė 2018 m. sausio 13-ąją, t. y. Laisvės premijos 
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įteikimo dieną:                                                                                                                                                      

„Stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje pirmą kartą ir paskutinį gyvenime, tiesiogiai  

kreipiuosi į jus, pirmuosius valstybės asmenis. Ponia Prezidente, Pone Premjere, Pone Seimo 

Pirmininke, prašau jūsų iki vasario 16-os, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 

dienos, man asmeniškai ir visuomenei viešai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad 

mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už mėnesio, 

vasario 19-ą, sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika.“ 

Tai buvo pats didžiausias moralinis iššūkis valdančiai viršūnei. Apeliuota ne tik į jos 

gailestingumą, padorumą ir žmoniškumą, bet ir tarptautinę sutartį, kurią yra pasirašiusi pati 

Lietuva. Joje parašyta: „pirma, niekas neturi tapti priverstinio dingimo auka; antra, jokios 

išimtinės aplinkybės, net jei tai būtų karo padėtis ar karo grėsmė, vidaus politinis 

nestabilumas ar bet kokia kitokia nepaprastoji padėtis, negali pateisinti priverstinio 

dingimo“.Taip visam aukščiausios valdžios ešelonui buvo suteikta galimybė atlikti moralinį  

apsivalymą. Rodos, viskas taip aišku ir paprasta. Mergaitė, policijos išgabenta visos Lietuvos 

akivaizdoje, dingo kaip į vandenį. Primindama tai, ką matė visa Lietuva, N. Sadūnaitė klausė: 

„Ar Deimantės Kedytės likimas nėra priverstinis dingimas? Ar negalima laikyti mergaitę 

priverstinai dingusia, jei ją viešai ir brutaliai paėmę valstybės pareigūnai ir apie ją jau penkerius 

su puse metų visuomenė neturi absoliučiai jokių žinių? Ar tas net nežinia kur esantis asmuo, 

Deimantė Kedytė, yra gyva?“ 

Ir to klausė ne koks atsitiktinis asmuo. Ji buvo gana daug bendravusi su dingusia mergaite, 

gerai ją pažino, žinojo jos savijautą ir tuometinę būseną. Be to, klausė pačią švariausią sąžinę 

išsaugojęs Lietuvos žmogus. Nuoširdžiausiai Dievui, teisingumui ir tėvynei tarnaujanti 

vienuolė. Kalėjimuose užgrūdinta disidentė, patriotė, Taikos premijos laureatė. Visas jos 

kalbėjimas buvo ne kas kita kaip tiesos ir teisingumo balsu prasiveržęs skausmas. 

Absurdas ir moralinė kapituliacija. Deja, Lietuvos viršūnės tokiam moraliniam smūgiui 

buvo visiškai nepasiruošusios. Panašu, kad šio tyros sąžinės žmogaus akivaizdoje labai prastai 

pasijuto mūsų aukščiausias politinis ešelonas. Todėl mėgino išsisukinėti, kažką lemeno, 

replikavo. Galų gale apsimetė, kad nieko nežino, nesupranta, ko gi ta vienuolė nori. 

Nesugebėjo ir vėliau nieko paaiškinti. Klausimą lydėjo gūdi tyla. Jai puikiai pasitarnavo 

žiniasklaida, net kai kurie hierarchai. Viena žinoma žurnalistė, lyg pranašavimo dvasios 

apimta, atkakliai kartojo, kad Deimantės tiesiog nėra, nebus ir net neturi būti. 

Kodėl? Ko verta šitokia valdžia? Ir kam ji tarnauja? Juk tai F. Kafkos ir S. Beketo verta absurdo 

situacija. Net suliteratūrinti jos nereikia. Tyla tą absurdą tik pagilino, įvykį dar labiau įslaptino 

ir dar daugiau sustiprino įtarimą, kad dalykas čia yra ypatingai nešvarus. Ar galėtų kas 

paneigti, kad čia yra dangstomas tipiškas mafijos nusikaltimas? 

Prastai šiame įvykyje pasirodė ir didžioji oficialiosios žiniasklaidos dalis. Skubėdama įsiteikti 

valdžios viršūnei, ji priekaištavo vienuolei, kad ši viską dariusi ne vietoj ir ne laiku. Bet jai 
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pasirodė visai neįdomu, kokia buvo pasakytos kalbos intencija. Kodėl šie žodžiai, pasakyti 

„pirmą kartą ir paskutinį gyvenime“? Iš kokių dvasinių gelmių kilo šis „širdį draskantis 

neatsakytas klausimas“? Ji net nesuprato, kad automatiškai prisijungdama prie politinio 

korektiškumo nuostatos ir pasmerkdama nekaltą mergaitę nebūčiai, ji sugniuždė 

elementariausią savo pačios gailestingumą, padorumą ir žmoniškumą. 

Ir kaip įvardinti tą apgailėtiną laikyseną, kuri leido įžūliai mesti priekaištus tokios dvasinės, 

moralinės ir pilietinės brandos ir drąsos žmogui, prieš kurį mes visi esame tik apgailėtini 

pigmėjai. 

Taip praėjo vasario 16-oji, praėjo pavasaris, vasara, pasibaigė visi metai. Štai ir 2019 metų 

sausio 13 diena. Turbūt jau privalome pasakyti, kad štai visos Lietuvos žmonių akivaizdoje iki 

galo atsiskleidė jos politinių viršūnių moralinė kapituliacija. Visi turėjome progos įsitikinti, 

ant kokių suirusių moralinių pamatų pastatytoje valstybėje mums tenka gyventi. 

Su moralinio autoriteto praradimu nebeliko nei garbės, nei orumo, leidžiančių tas viršūnes 

vadinti valstybės elitu. Pasidarė akivaizdu, kad šitų žmonių valdoma valstybė jau nesiims 

aiškinti ne tik ištisos aibės įslaptintų mirčių bei nužudymų, bet ir paslaptingojo CVŽ kalėjimo. 

Nors to kalėjimo irgi „nebuvo“, tačiau už kankinimus jame mes būsime priversti tikrai 

išmokėti kažkokiam palestiniečiui Abu Zubaydahui 130 tūkst. tikrų eurų kompensaciją ir dar 

atitinkamas palūkanas.Panašu, kad Lietuva jau nebeketina įsitvirtinti civilizuotame pasaulyje, 

bet ciniškai taiko į koją su savo didžiuoju kaimynu. 

Popiežiaus vizitas. Visai kitą Lietuvos vaizdą regime iš bažnyčios organizuoto popiežiaus 

Pranciškaus vizito Lietuvoje, sėkmingai sutapusio su atkurtos valstybės šimtmečio minėjimu. 

Sunku ką nors su juo palyginti. Tai buvo ne tik jubiliejinių metų kulminacija, nustūmusi į 

periferiją visas kitas iškilmes ir ceremonijas, bet ir stebėtinas tautos susitelkimas, daug kuo 

primenantis tuos mitingus, kuriuos prieš 30 metų sukėlė Lietuvos politinio išsivadavimo 

sąjūdis. Bet čia buvo ne mitingai ir ne popsinės kultūros masės. Šios minios išsiskyrė iš visų 

kitų keliais esminiais požymiais. Pirma, čia plūdo žmonės, telkiami dvasinių paskatų ir 

trokštantys jų sustiprinimo. Jos rinkosi beveik taip, kaip renkamasi į didžiausias bažnytines 

iškilmes ir pirmiausias tokias, kurios daugiau gyvenime tikriausiai nepasikartos. 

Antra, čia viskas (popiežiaus automobilio judėjimo kryptys, sustojimų pretekstai ir vietos, 

susitikimai, veiksmai, gestai, pasakyti žodžiai, istorinių įvykių priminimai, aliuzijos ir pan.) 

esmingai skyrėsi nuo kasdienybės ir banalybės. Viskas turėjo simbolinės, valstybę,  

tikinčiuosius ir kitus jos žmones sutelkiančios bei perspėjančios, ugdančios, taurinančios, 

disciplinuojančios reikšmės. Net popiežiaus paskelbta tylos minutė per akimirką sustingdė 

Kaune didžiulę minią ir paskatino ją unikaliam jo pasakytų minčių meditavimui. 

Trečia, tai buvo susitikimai su labiausiai pasaulyje gerbiama asmenybe: pamokslininku ir 

nuosekliausiu silpnųjų gynėju bei užtarėju. Ketvirta, šios minios iš Pontifiko laukė ne tik  

 



19 
 

dvasinės paguodos, pamokymų ir patarimų, bet ir išmintingų esamos būklės vertinimų, taip 

svarbių visos mūsų šalies ateičiai. 

Apie Lietuvą. Šios minios išvydo asmenybę, kuri puikiai suprato ne tik, koks yra vargingųjų 

gyvenimas mūsų krašte, bet ir nusimano apie tuos laikus, kuriuos teko išgyventi lietuvių 

tautai. Ji puikiai žinojo, kokias mūsų sielų stygas reikia paliesti. O čia paties Pontifiko žodžiai: 

„Šio vizito atvykau ypatingu jūsų valstybei metu, nes švenčiate nepriklausomybės paskelbimo 

šimtmetį. Šį šimtmetį ženklino išbandymai ir kančios: kalinimai, tremtys, net kankinystės. Tai 

proga stabtelti ir prisiminti visas šias patirtis, atgaivinti ryšį su tuo, kas ugdė valstybę“. 

„Nedorėlis mano, kad jo jėga yra teisingumo matas. Engti silpnuosius, naudoti jėgą bet kokia 

forma, primesti mąstymo būdą, ideologiją, dominuoti kalboje, naudoti prievartą ar represijas 

siekiant palaužti tuos, kurie tiesiog savo kasdieniu gyvenimu, garbingu, paprastu, darbščiu ir 

solidariu elgesiu skelbia, kad kitoks pasaulis ir kitokia visuomenė yra įmanoma.“ „Kas iš mūsų 

bus tie patys mažiausieji, patys vargingiausieji, kuriuos privalome priimti šimtosiose 

nepriklausomybės metinėse? Galbūt tai mūsų miesto etninės mažumos arba bedarbiai, kurie yra 

priversti emigruoti. Galbūt tai vieniši seneliai, o gal jaunuoliai, nerandantys gyvenimo prasmės, 

nes yra netekę savo šaknų“. „Tai, kad šią piligrimystę po Baltijos šalis pradedu Lietuvoje, kuri, 

kaip mėgdavo sakyti šventasis Jonas Paulius II, yra „tyli karštos meilės tikėjimo laisvei liudytoja“ 

mane be galo džiugina ir teikia vilties.“ „Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. Kad būtų 

veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. Skatinanti 

kūrybinius siekius apginti visų žmonių, ypatingai bejėgių ir pažeidžiamųjų teises. Ir kad būtų 

sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja.“ „Pasipriešinkime tam individualizmui, kuris 

uždaro mus nuo kitų, padaro mus egocentriškais, pasipūtusiais, besirūpinančiais tik savo 

įvaizdžiu ir savo gerove. Negražus gyvenimas stovint priešais veidrodį. Bet gražus gyvenimas su 

kitais – šeimoje, su draugais, kovojant kartu su tauta“. Ką bepridėsi? 

Reikšmė. Šis vizitas yra neabejotinai žymiausias praėjusių metų įvykis ne tik Lietuvos 

Bažnyčiai, bet ir Lietuvos valstybei. Jis ne tik sustiprino krikščionių tikėjimą ir pasitikėjimą 

savo Bažnyčia, o kartu ir Nepriklausomos Lietuvos šimtmečio jubiliejaus reikšmingumą mūsų 

šalyje bei visame krikščioniškame pasaulyje. 

Svarbu ne tik tai, kad apie jį skelbė viso pasaulio spauda, internetas, radijo ir televizijos stotys. 

Pontifikas važinėja po pasaulį ne tam, kad pasirodytų, o žmonių minios jį pamatytų. 

Didžiausia vizito reikšmė slypi ne tiek šiame trumpalaikiame dalyvavimo įvykyje ar 

ceremonialo efekte, o į atmintį įsirėžusiame dvasiniame poveikyje, toje įtakoje, kurią padarė 

dideliu autoritetu pagrįsti popiežiaus gestai, poelgiai, replikos, paaiškinimai bei patarimai. Per 

juos geriausiai įsiminė ne tik personalinis vyriausiojo vyskupo draugiškumas, taktiškumas, 

dėmesingumas, jautrumas, bet ir tie moraliniai, politiniai, pilietiniai principai, kuriuos jis labai 

paprastai susaistė su krikščionių religijos doktrina. Iš šilto ir itin pagarbaus minių sutikimo ir 

vis tebepasakojamų prisiminimų galima spręsti, kad šis poveikis nepasibaigė su Pontifiko 

išvykimo diena. 
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Atrodo, kad ne tik ekumeninė, bet ir humaniškoji šio popiežiaus politika bei jo vizitai 

pasaulyje iki šiol dar nėra deramai suprasti, įvertinti ir pritaikyti moraliniam jo atgimimui. O 

kiek jis tvers ilgai ir paveiks mūsų elgseną, priklausys ne tiek nuo to, kiek mums pavyks šį 

įvykį išsaugoti savo atmintyje, kiek nuo to, ar žmonėms pavyks suprasti, adekvačiai įvertinti ir 

konstruktyviai atsiliepti į principinės reikšmės simbolius, patarimus bei įpareigojimus. Tai 

buvo antras popiežiaus vizitas per visą Lietuvos istoriją. 

Nepriklausomybės šventė. Pats didžiausias metų įvykis turėjo būti Nepriklausomybės 100-

jų metinių minėjimas.                                                                                                                                           

Kalbų, pažadų ir reklamos buvo daug. Gal net per daug. Bet renginiai vyko net daugiausia 

popsiniai: mėgėjiški, pramoginiai, rutininiai ir net lėkšti. Dauguma jų orientavo į nykstančio ir 

naikinamo šventumo praktikas. Turime daug gabių prodiuserių, rašytojų, režisierių, muzikų, 

aktorių, architektų. Bet jų beveik nereikėjo. Nes nebuvo sukurta nė turiningesnio, pilietinę 

visuomenę telkiančio scenarijaus. Reikia pritarti tiems, kurie pasigedo profesionalių diskusijų, 

aiškinančių ne tik istoriją, bet ir šiuolaikinę Nepriklausomybės prasmę. Neatsirado įvykį  

įamžinančių paminklų. Padaryta viskas ir gerai apmokėta, kad būtų diskredituota pati 

paminklų statymo politika. Vilniaus Lukiškių aikštė liko tuščia, visiškai bedvasė, bejausmė ir 

bemintė. Tai kažkokia hibridinė plokštuma, jungianti stadioną, vulgariai grotose įkalintus 

žalius medelius ir botanikos sodo imitacijas. Ji tinka bene tik mugėms, pigioms pramogoms ir 

viendienėms akcijoms. 

Šventė būtų palikusi net labai skurdų įspūdį ir priminimą, jeigu ne trys ypatingai išskirtini 

įvykiai: dainų šventė, popiežiaus vizitas ir partizanų vado A. Ramanausko-Vanago laidotuvės. 

Tik jie suteikė šventei solidų turinį ir neleido jai pavirsti banalybių balaganu. O A. 

Ramanausko-Vanago laidotuvės net savaip kompensavo rašeivų patyčias, nukreiptas prieš jo 

kančias, ir valdžios abejingumą visam pokariniam partizanų pasipriešinimui. Jeigu, žinoma, 

tokia kompensacija apskritai įmanoma. 

Streikas. Tai paskutinis įvykis, kurį dar pavyko įsprausti į svarbiausių įvykių sąrašą. Apie 

mokytojų streiką yra pripasakota tiek daug keistų dalykų, kad vien dėl to jo apeiti  

neįmanoma. Kad ir kas būtų apie jį sakoma, vis dėlto tai yra pirmas aiškus ženklas, kad 

Lietuva jau išauga iš profsąjunginės veiklos vaidinimų ir pasiekė tokią brandą, kuri jau padeda 

ištikimai ginti savo darbuotojų interesus. Pirmąsyk čia išvydome ir tokį nematytą dalyką, kaip 

skirtingų profsąjungų solidarumą. Būtent tas solidarumas galų gale privertė vyriausybę baigti 

gąsdinimų ir išsisukinėjimų retoriką, atsisakyti valdytojų arogancijos, ir demokratiškai sėsti 

prie derybų stalo. 

Žinoma, tas trijų ministrų atleidimas parodė didelį premjero sutrikimą, bet didelės klaidos čia 

nebuvo padaryta. Visi ministrai gavo portfelius per neapsižiūrėjimą arba per užsispyrimą. Ir 

buvo atsidūrę ne savo vietoje. Dabar svarbiausia, ar bus iš to kada nors pasimokyta.              
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SVEIKATA 

                                            RECEPTAS, KURIS IŠGYDO SLOGĄ PER NAKTĮ   

Jūsų užgulta nosis ir sunku kvėpuoti? Sunku miegoti, naktis virto 

košmaru? Laimei, yra receptas, kuris 

išgydo slogą per naktį. Tai tikrai padeda, nes gydo ne ligos 

simptomus, bet priežastį - sinusitą. 

Jums reikės: 

• 1 citrinos; 

• 1 vidutinio dydžio svogūno; 

• 2 šaukštų medaus; 

• 2 puodelių vandens. 

1. Užvirinkite vandenį ir supjaustykite svogūną mažais gabaliukais, įmeskite į verdantį 

vandenį ir 

pavirkite15 minučių. 

2. Išjunkite ir leiskite nusistovėti 5 min. 

3. Į atvėsusį nuovirą įdėkite 2 šaukštus medaus ir maišykite kol visiškai ištirps. 

4. Prieš geriant, įspauskite vienos citrinos sulčių. 

Gerti 2-3 kartus per dieną po vieną šaukštą. 

Receptas , kuris išgydo slogą per naktį 

Ši arbata gali būti laikoma ne daugiau kaip 2 dienas. Bet to pakaks: nosies užgulimas 

garantuotai praeis 

per kelias valandas, maksimumas - per dieną. 

 

                                                     

GYVENIMO FILOSOFIJA                    

                  JONAS MAŽINTAS 

„Nežinau, ką reikia konkrečiai daryti, kad taptume tikrais lietuviais ir 

sugražintume į gyvenimą anksčiau buvusias, o dabar beveik 

neegzistuojančias vertybes – tikėjimo gėrio ir šviesos idealais, jei norite, 

tikėjimą į tobulą Dievą, spinduliuojantį meilės ir visokeriopo visuotinio 

gėrio Amžinąja Šviesa, žadinančią sažinę, dorovę, kurių pagrindu 

išugdoma tikroji kompetencija, reikalingą visuotinio gėrio valstybės 

kurimui.“ (citata iš knygos „Žmogus ir dangus“) 

Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio                                                                                                                                                              

Ir gyvą širdį prie gyvos širdies,                                                                                                                                                         

Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę                                                                                                                             

Pakilti rytmečiui gyventi ir žydėt. 

 

                                                     

    REDAKTORĖS ŽODIS         
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aikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja 
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 senjorus, 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 sugrąžinti išvykusius ir pn. Labai dėkoju už atsiųstą informaciją, tik 
prašau, neviršyti limito – 2 puslapiai  ne daugiau.                                                                                            
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktoriaus nuomone. 
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją, nurodant šaltinį.                              
Laukiame pagalbininkų!!! 
 

                             

                                                      MŪSŲ DRAUGAI                                                                                                 
Gal nors kas susiprotės mus paremti ???                                                                        

                      
  Bernardinai.lt 
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[LVT-OK-informacija] Advokatės komentaras 
 
   
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/dalius-stancikas-konstitucinis-
perversmas/?fbclid=IwAR3xwRbiYl5kVHvZ59eFPZ4HAHzCTbHzLTMHudvo8YRvDWKsF5WP3HlWHJU Lidžita Kolo 
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Pranas Valickas Visiškai teisingai rašo Kolosauskaitė. "Teisinė valstybė" iš tikrųjų reiškia,                   
kad aukščiausioji valdžia priklauso teismams, o teismų sprendimai dažnai nieko bendro su 
teisingumu neturi. 
 
Stodama į ES Lietuva (tiksliau seimas) priėmė "LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINĮ AKTĄ DĖL 
LIETUVOS RESPUBLIKOS NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE"  (trumpiau vadinsiu Aktas). 
To Akto antrasis straipsnis teigia: 
2. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji  Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis. Jeigu 
tai kyla iš sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, Europos Sąjungos teisės normos taikomos 
tiesiogiai, o teisės normų kolizijos atveju jos turi viršenybę prieš Lietuvos Respublikos įstatymus ir 
kitus teisinius aktus. 
 
Aktą seimas priėmė 2004 m. liepos 13 d. Nuo šios dienos Lietuvos konstitucija, įstatymai ir 
vyriausybės nutarimai ir aktai yra vien tik makulatūra, nes jei jie skirsis nuo ES teisės normų ir 
nutarimų, tai paprasčiausiai negalioja. Nuo šios datos Lietuvos seimas ir vyriausybė tik retransliuoja 
ES nutarimus, o savarankiškai nieko nedaro ir negali daryti. 
 
Todėl visiškai teisingai sako Kolosauskaitė, kad mūsų vyriausybė ir seimas Lietuvos nepriklausomybę 
atidavė Briuselio biurokratams. 
 
LTSR konstitucijoje irgi buvo toks pats straipsnis, kad TSRS konstitucijos normos ir TSRS įstatymai 
tiesiogiai galioja Lietuvoje, o jeigu skiriasi, tai tuomet galioja ne Lietuvos, o TSRS konstitucija ir TSRS 
įstatymas. Nors LTSR konstitucijoje buvo rašoma, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė, bet visi 
žinojo, kad tai melas. Lygiai tas pats yra dabar. 
 
2019-01-16, tr, 16:18 Antanas Andziulis <antanasandziulis@gmail.com> rašė: 
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/dalius-stancikas-konstitucinis-
perversmas/?fbclid=IwAR3xwRbiYl5kVHvZ59eFPZ4HAHzCTbHzLTMHudvo8YRvDWKsF5WP3HlWHJU 

Lidžita Kolosauskaitė pakomentavo: 

"Tekstas lyg ir neblogas, bet trumpai pasakysiu esmę, kurios jis neatskleidžia: 
1) Teisinė valstybė nereiškia "teisinga" valstybė. Teisinė reiškia, kad aukščiausius įgalinimus turi teisinės institucijos 
(tik tiek). 
2) Lietuviai (o turbūt ne tik jie) iki šiol naiviai manė, kad įstojimas į ES yra dovana, gausime krūvą pinigų ir galėsime 
tvarkytis savo valstybėje kaip norime. Ne, įstojimas į ES realiai buvo pirkimo - pardavimo sandoris, kuriuo mes 
pardavėme, o ES nupirko mūsų suverenitetą. Dėl to tikėtis, kad dabar kažkokia mūsų Konstitucija ar koks kitas teisės 
aktas yra svarbesnis už tą kontraktą yra nenuovoku.  
Tai tiek va. Trumpai." 

--  
Gavote šį pranešimą, nes prenumeruojate „Google“ grupę „Tautos susirinkimas“. 
Jei norite atšaukti šios grupės prenumeratą ir iš jos nebegauti el. laiškų, praneškite apie tai 
adresu tautos-susirinkimas+unsubscribe@googlegroups.com. 
Jei norite skelbti įrašus šioje grupėje, praneškite apie tai adresu tautos-
susirinkimas@googlegroups.com. 
Jei norite peržiūrėti šią diskusiją žiniatinklyje, apsilankykite 
 
 https://groups.google.com/d/msgid/tautos-
susirinkimas/CAL7j0VscYDUC1E3zLf30uJ2hqjGXFRXxRiWUe3EEcCfuw0hrtA%40mail.gmail.com. 
 

 
 

   

   
                                                        

mailto:antanasandziulis@gmail.com
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/dalius-stancikas-konstitucinis-perversmas/?fbclid=IwAR3xwRbiYl5kVHvZ59eFPZ4HAHzCTbHzLTMHudvo8YRvDWKsF5WP3HlWHJU
https://kaunoforumas.com/2019/01/16/dalius-stancikas-konstitucinis-perversmas/?fbclid=IwAR3xwRbiYl5kVHvZ59eFPZ4HAHzCTbHzLTMHudvo8YRvDWKsF5WP3HlWHJU
mailto:tautos-susirinkimas+unsubscribe@googlegroups.com
mailto:tautos-susirinkimas@googlegroups.com
mailto:tautos-susirinkimas@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/msgid/tautos-susirinkimas/CAL7j0VscYDUC1E3zLf30uJ2hqjGXFRXxRiWUe3EEcCfuw0hrtA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/tautos-susirinkimas/CAL7j0VscYDUC1E3zLf30uJ2hqjGXFRXxRiWUe3EEcCfuw0hrtA%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer


26 
 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

                                                              Svetlana Kazina  VIENA IŠ NUOMONIŲ 

Gyvena Sibire tokia raudonplaukė moteris Svetlana Kazina. Prieš 20 metų, būdama 29, ji 
susirinko savo abu vaikus ir išvažiavo gyventi į Altajaus kalnus. Vaikai užaugę sugrįžo atgal į 
miestą, o Svetlana liko gyventi kalnuose. Prieš metus ji pasidalino gražiomis mintimis:                                                                        
Pirma. Ligos užpuola ne dėl to, kad ekologija bloga, vanduo nešvarus, maistas plastmasinis ir 
per mažai judame. Anaiptol! Ligos užpuola ne dėl to, kad gyvenate kaime ar mieste. Patikėkite, 
žmogaus organizmas – idealiai prie bet kokių sąlygų ir bet kokio maisto prisitaikanti mašina. 
Štai mes, kaimo gyventojai, negalime valgyti jūsų prėsko miestietiško maisto, gerti jūsų 
vandens ir kvėpuoti jūsų oru. Tačiau ne dėl to, kad visa tai užteršta. O dėl to, kad jie kitokie. 
Neįprasti mūsų organizmui. O jūs, atvykę pas mus į kalnus, irgi viduriuojate, atsiprašant, nuo 
mūsų šaltinių ir upelių vandens, nuo karvės pieno, avienos ir viso kito. Ir nuo slėgio, būdingo 
mūsų aukštikalnėms, jūsų galvos treška kaip arbūzai. Tačiau nei mieste, nei kalnų kaime nėra 
blogai. Tiesiog mes gyvename skirtingose aplinkose. Jūs adaptuoti miestui, mes – kalnams. O 
kalnuose sergama ne mažiau nei didmiesčiuose, patikėkite. Kaip ir miestuose pakanka 
ilgaamžių žmonių.                                                                                                                             Antra. 
Jeigu žmogus gyvena harmonijoje su gamta, meldžiasi, medituoja, užsiima joga, valgo 
daigintus grūdus, pasidaro Jėzaus ar deivės Kali šukuoseną ir aukoja našlaičių 
prieglaudoms,tai dar nereiškia, kad jis išgyvens 100 metų ir niekada nesusirgs. Anaiptol!                                                                                       
Iš kur jūs ištraukėte, kad jeigu gyvensite ant jūros kranto, sėdėdami lotoso poza – niekada 
nesusirgsite? Kad jūs žinotumėte, kiek aš palaidojau draugų, kurie laikėsi išimtinai sveiko 
gyvenimo būdo! Išimtinai ir griežtai sveiko! Tarp jų yra sportininkų, gydytojų, žiniuonių ir 
žmonių, kurie ištisą parą užsiėmė dvasiniu augimu. Nerūkančių, negeriančių, nesikeikiančių… 
Juos sudegino vėžys…Jūs niekada nesuprasite, kodėl ateina liga. Liaukitės svaidytis tokiais 
žodžiais kaip „dieta“, „negalima“ ar „nuodėmė“. Tai neprailgins jūsų gyvenimo. Nes liga slypi 
ne kūne, visos ligos– galvoje! Dėl to gyvenkite, jausdami iš to malonumą. Viską darykite, 
jausdami malonumą! Išmokite pagaliau valgyti tai, kas jums patinka, o ne tai, kas naudinga. Ir 
būtent valgyti, o ne ryti.                                                                                                                                                          
Negalite mesti rūkyti? Nemeskite. Tačiau rūkykite su malonumu, be sąžinės graužimo. 
Nereikia mesti rūkyti. Reikia nenorėti rūkyti. O draudimai visada duoda atvirkščią rezultatą.                            
Meskite velniop nemėgstamą darbą arba išmokite patirti malonumą iš jo, kad ir koks tasai 
darbas bebūtų. Liaukitės vaikytis madų ir neapsimetinėkite, kad esate baisiai dvasingos 
asmenybės. Baisu žiūrėti į socialinius tinklus. Kur bepažvelgsi – visur piešiniai su trečiąja 
akimi, In-Jan, mandalomis. Ką beatsiversi – visur išmintizmai, lamų, guru, staiga nei iš šio, nei 
iš to labai protingais tapusių aktorių ar niekada neegzistavusių išminčių aforizmai.                                                                                                                            
Pasižiūri į visai tai ir galvoji: kaip aš čia apskritai pakliuvau, kaip man pavyko įsitrinti į tokių 
dvasingų asmenybių tarpą? Jei atvirai, kartais šleikštu nuo tokių „dvasingų“ anketų, už kurių 
dažniausiai slypi paprasti ir normalūs žmonės, kaip ir mes visi, su spuogais, kariesu, 
kaimynais, giminaičiais, nelaiminga meile ir t.t. Būkite tokiais, kokie esate! Būkite savimi!                                                                        
Užsiimkite tuo, kuo norite, kuo svajojote užsiimti nuo vaikystės. Išmokite groti gitara, pianinu, 
slidinėti kalnų slidėmis, piešti akvareles, dėlioti mozaikas, lipdyti iš molio. Nėra žmonių, kurie 
neturėtų kūrybinių gabumų, aš jums tai kaip dailininkė sakau. Nereikia svajoti apie motociklą, 
reikia jį nusipirkti! Nereikia kaupti ir sandėliuoti svajonių, jos prašvinksta ir supelija smegenų 
užkaboriuose. Visada svajojote apie kalnus, tačiau kankinatės ofise? Keliaukite į kalnus. 
Gyvenate kalnuose, o norisi kamuotis ofise? Keliaukite į miestą. Viskas jūsų rankose.                                                                                                     
Patinka vienuma? Pabūkite vienas, jausdamas iš to malonumą. Bijote vienatvės? Eikite į 
žmones. Suraskite džiaugsmo ir pasitenkinimo viskame aplinkui. Netgi ten, kur to malonumo, 
atrodytų, negali būti.                                                                                                                                                                                               
O svarbiausia – žmonės, gyvenimo būdas turi būti ne sveiki, o laimingi! Ir apskritai aš dabar 
jums atskleisiu pačią svarbiausią gyvenimo ir gyvenimo prasmėspaslaptį: gyvenimo prasmė 
neegzistuoja! Yra tiesiog gyvenimas. Rytas, diena, vakaras, naktis ir vėl rytas. Yra planeta, 
žmonės, augalai ir gyvūnai. Paprastos dienos ir šventės. Laimės ir bėdos. Ir yra mirtis. Ji ateina 
bet kuriuo laiku, bet kokiame amžiuje. Tai ar turime laiko gyventi svetimomis svajonėmis, 
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kitų mums įbruktomis idėjomis ir visuomenėje priimtomis normomis? Gyvenkite, jausdami 
malonumą ir neieškokite susirgimų ir mirčių priežasties tarp giminaičių ir žymių aktorių. Šito 
suprasti mums neduota. Tačiau duotas gyvenimas. Ir jį reikia nugyventi su džiaugsmu. 
Netrukdant džiaugtis kitiems. Ir netgi padedant. O jeigu jums taip patinka ieškoti gyvenimo 
prasmės, tai galite laikyti ja būtent šį dalyką – gyvenimą su džiaugsmu.  Ir dar. Visa tai 
nereiškia, kad ieškoti – blogis. Jeigu jums tai teikia džiaugsmą – ieškokite į sveikatą. Tačiau tie 
patys mano giminaičiai, draugai ir svetimi žmonės, kuriuos palaidojau, mirdami prisipažino: 
„Štai aš visą gyvenimą kažko ieškojau, kažką dariau, kažkur lėkiau, o svarbiausias dalykas 
buvo panosėje. Mylimi žmonės. Ir viso to, ką norėjau su jais daryti, aš jau niekada 
nepadarysiu…“                                                                                                                                                       
Labai prašau, nepamirškite: laimė ne kaime ar mieste, ne kalnuose ar slėniuose, laimė – 
galvoje! Gyvenkite, kaip norite ir nelyginkite savo laimės su kitų laime. Vis tiek jūsų laimės 
NIEKAS NESUPRAS“  

                                                        

 SVEIKATA                RECEPTAS, KURIS IŠGYDO SLOGĄ PER NAKTĮ 

Jūsų užgulta nosis ir sunku kvėpuoti? Sunku miegoti, naktis virto košmaru? Laimei, yra receptas, kuris 

išgydo slogą per naktį. Tai tikrai padeda, nes gydo ne ligos simptomus, bet priežastį - sinusitą. 

Jums reikės: 

• 1 citrinos; 

• 1 vidutinio dydžio svogūno; 

• 2 šaukštų medaus; 

• 2 puodelių vandens. 

1. Užvirinkite vandenį ir supjaustykite svogūną mažais gabaliukais, įmeskite į verdantį vandenį ir 

pavirkite15 minučių. 

2. Išjunkite ir leiskite nusistovėti 5 min. 

3. Į atvėsusį nuovirą įdėkite 2 šaukštus medaus ir maišykite kol visiškai ištirps. 

4. Prieš geriant, įspauskite vienos citrinos sulčių. 

Gerti 2-3 kartus per dieną po vieną šaukštą. 

Receptas , kuris išgydo slogą per naktį 

Ši arbata gali būti laikoma ne daugiau kaip 2 dienas. Bet to pakaks: nosies užgulimas garantuotai 

praeis 

per kelias valandas, maksimumas - per dieną. 

 

                                   

                     

       LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS                                                                                           
SVEIKINA SAVO NARIUS, GIMUSIUS VASARĮ! 

1. Gražina Skripkauskienė                                
2. Valerija Jakuntavičienė        
3. Jūratė Stumbraitė 

 
Tegu Dievo palaima ir Dieviška šviesa 
Lydi Jūsų gyvenimą visada!                
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 REDAKTORĖS ŽODIS         
 
 

Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja 
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 
senjorus, 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 sugrąžinti išvykusius ir pn. Labai dėkoju už atsiųstą informaciją, tik 
prašau, neviršyti limito – 2 puslapiai  ne daugiau.                                                                                            
Autorių nuomonė ne visada sutampa su redaktorės nuomone. 
Leidžiame naudotis laikraštėlyje pateikta informaciją, nurodant šaltinį.                              
Laukiame pagalbininkų!!! 

                             

                               MŪSŲ DRAUGAI 

                      
Bernardinai.lt 
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