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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 
saskaitaLT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD Kredito unija 
„Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289                                                                                              
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2 

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

 
                                                Nr.7B (142)                                                                
Klaipėda 2019-07-12 

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! KADA MŪSŲ VALDŽIA  IŠGIRS? (red.)  LINAS 
LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

 
ŠVENČIAME  NAUJAI  IŠRINKTO LIETUVOS  PREZIDENTO  
INAUGURACIJĄ!  SVEIKINAME!  DIEVO PALAIMOS! 
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INFORMAC.  
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Prezidentė-  
Aldona Marija 
Gedvilienė tel. 
866673965 
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https://www.youtube.com/watch?v=9FuNK2LKJts&feature=push-fr&attr_tag=QPJG6suFHENsY0EB%3A6 
Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime – garsas buvo užblokuotas. 
 

Šiame laikraštėlyje skaitykite: 

                            

ŠIS  LAIKRAŠTĖLIS SKIRTAS LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS 

(toliau LVT).  INFORMACIJAI! 

1.   DANUTĖ JASILIONIENĖ, ZIGMAS VAIŠVILA. EUROPOS POLITINĖS PARTIJOS – DEMOKRATIJOS IR 

POLITINĖS VEIKLOS IMITACIJA.                                                                                                                                                                                                                      

2.   LVT KREIPIMASIS Į LIETUVOS PREZIDENTĄ GITANĄ  NAUSĖDĄ.  

 3.   DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ…                                                                                                                                                     

4.   ALDONOS MEILUTYTĖS KNYGA “IŠSIGIMĘ TEISMAI, SUŽLUGDYTA VALSTYBĖ“                                                                        

5.  VILNIAUS APYGARDOS TEISMO NUTARTIS – ŠIANDIEN...(6 psl).                                                                                    

6.  LRC RAŠTAS                                                                                                                                                                                                         

7.   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI   -  KREIPIMASIS  dėl paminklų išsaugojimo…                                                                                                                                                     

8.    SVEIKATA  Lytinis auklėjimas, kaip turi būti?                                                                                                                                 

9.   GYVENIMO FILOSOFIJA                                                                                                                                                              

10.REDAKTORĖS ŽODIS                                                                                                                                                                                         

11. MŪSŲ DRAUGAI - PRISIJUNKITE                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                     

                            

Lietuvos Visuomenės Tarybos  Valdybos narė DANUTĖ JASILIONIENĖ ir valdybos 

pirmininkas ZIGMAS VAIŠVILA Europos politinės partijos – demokratijos ir politinės 

veiklos imitacija ir visuomenės valdymas iš viršaus                                                                                                                                           

1.    Rinkimų ir naujos koalicijos formavimo šurmulyje Lietuvos Respublikos Seimas be reklamos 

svarsto LR Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymo projektą Nr. XIIP-4481 ir 

LR Politinių partijų įstatymo Nr.I-606 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.XIIIP-2981. 

Pastaruoju įstatymu siekiama įteisinti taip vadinamą Europos Parlamento reklamuojamą gerąją 

praktiką, kad „Lietuvoje registruotų politinių partijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai 

ir Lietuvos Respublikoje gyvenantys Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra sulaukę 16 

metų ir nėra kitų valstybių partijų ar politinių organizacijų nariai, išskyrus jų narystę Europos 

politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas Nr. 1141/2014, gali būti tik 

politinės partijos nariais.“                                                                                                                                                                           

2.  Labai madinga, bet abejotina, kad 16-os metų paaugliai jau gali būti sąmoningi ir visapusiškai 

atsakingi politikos, t.y. valstybės valdymo dalyviai. Gražu. Tačiau jei valstybės valdymas nėra 

žaidimas, tai kodėl ir kam to prireikė? Atsakymo, matyt, reikia ieškoti mūsų Seimo jau antrą 

kadenciją svarstomame LR Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymo projekte, 

https://www.youtube.com/watch?v=9FuNK2LKJts&feature=push-fr&attr_tag=QPJG6suFHENsY0EB%3A6
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kuris numato, kad Lietuvos Respublikoje, kaip asociacijos (t.y. tariamai ne politinės, o 

visuomeninės organizacijos) gali būti registruojamos Europos politinės partijos ir Europos 

politiniai fondai. Tai daroma, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

Nr. 1141/2014.  3.   Įdomu yra tai, kad šiame Lietuvos Seimo svarstomame įstatymo projekte 

nieko nepasakyta, ką šios Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai veiks, kuo 

užsiims. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1141/2014 nustatyta, kad „politinės 

partijos Europos lygmeniu prisideda formuojant  

europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią.“, taip pat tai, kad 

„tarpvalstybinės Europos politinės partijos ir su jomis susiję Europos politiniai fondai turi atlikti 

svarbų vaidmenį mažinant valstybių narių bei Sąjungos politikos atotrūkį.“ Tačiau šiame ES 

Reglamente nustatyta, kad „jiems nesuteikiama teisė siūlyti kandidatų dalyvauti nacionaliniuose 

arba Europos Parlamento rinkimuose ar referendumų kampanijose. Tokia ar panaši teisė ir toliau 

priklauso valstybių narių kompetencijai;“. Ar įprastas mūsų Seimo uolumas persistengti, vykdant 

ES nurodymus, yra ta priežastis, dėl kurios šį ribojimą iš ES Reglamento Nr. 1141/2014 

nesiūloma perkelti į Lietuvos įstatymą?                                                                                     4.   

Direktyvoje nurodyta, kad Europos politinės partijos ir Europos politiniai fondai turi Europos 

teisinį subjektiškumą, siekiant registruoti ir kontroliuoti Europos politines partijas ir Europos 

politinius fondus ir taikyti jiems sankcijas, turėtų būti įsteigta Europos politinių partijų ir fondų 

institucija. Tačiau klausimas vis tas pats – kam reikia šių Europos politinių partijų, jei jos negali 

dalyvauti nei nacionaliniuose, nei Europos Parlamento rinkimuose? Atsakymas – tam, kad valdyti 

mus ir mūsų išrinktus Europos Parlamento narius.                                                                                                        

                                    ***********************************                                                                                                                                                                           

1.     Kaip tai vyksta? Pradžia užprogramuota iš pažiūros, nekaltos redakcijos keliuose Europos 

Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos suvestinės redakcijos straipsniuose:                                    

2.   - 10 straipsnio 4 dalyje: „Politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį 

sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią.“                                                                                                                            

3.    224 straipsnyje: „Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, priimdami reglamentus priima reglamentus, Europos lygmeniu reglamentuojančius 

politines partijas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, ypač jų finansavimo 

taisykles.“.                                                                                                                                                                                           

4.   Tačiau Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1141/2014 ir jo įgyvendinime, 

priimant nacionalinius įstatymus, sudėliojamas mūsų ir mūsų išrinktų Europos Parlamento narių 

valdymas per Europos politines partijas, kurių niekas nerenka, ir šio valdymo finansavimas iš 

Europos Sąjungos biudžeto per šių virš-partijų finansavimą, vykdomą per Europos politinius 

fondus. Pažiūrėkime, kaip tai vyksta.                                                                                                                                          

5.   Skelbiama, kad Europos politinė partija – tai politinę programą turinti organizacija, kurios 

nariai yra nacionalinės politinės partijos arba piliečiai, susibūrę į politinę partiją, ir kuriai 

atstovaujama keliose valstybėse narėse. Kaip teigiama Sutartyse, „Europos masto politinės partijos 

yra svarbus Sąjungos integracijos veiksnys. Jos prisideda prie Sąjungos piliečių europietiškos 

sąmonės ugdymo ir padeda reikšti politinę jų valią.“ Ar tikrai šis mechanizmas padeda reikšti mūsų 

politinę valią? Kokiu būdu mes tą valią reiškiame?                                                                                                                       

6.   Paieškokime atsakymo minėtoje ES Direktyvoje, kuri drauge su pavirtintomis šio mūsų 

valdymo instrumento taisyklėmis nustato, kad Europos politinės partijos yra remiamos iš 
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Europos Parlamento biudžeto siekiant padengti dalį išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su partijų 

programose nustatytų tikslų įgyvendinimu. Nuo 2004 m. liepos mėn. Europos politinės partijos 

gali gauti metinį Europos Parlamento finansavimą savo veiklai. Šis finansavimas gali sudaryti iki 

85 proc. tinkamų finansuoti partijos išlaidų, o likusioji dalis turi būti nuosavi ištekliai, pavyzdžiui, 

narystės mokesčiai ir dovanojamos lėšos.                                                                                                                                 

7.   Taigi, mes Lietuvoje išrenkame Europos Parlamento narius, kurie, tikimės, atstovaus mus, 

tačiau atvykę į šį parlamentą jie pasiskirsto į šių Europos politinių partijų frakcijas, kurios mus ir 

valdo. Ir visą šį mūsų ir mūsų išrinktųjų valdymo mechanizmą mes patys ir apmokame per ES 

biudžetą! Gražiai mus ir visų kitų ES valstybių – narių piliečius mausto, gražiai vadindami mus 

visus Sąjungos piliečiais. Šiemet, parenkant kandidatus į ES vadovybę, kuriai turės pritarti šių 

administracine tvarka ir ES biudžeto lėšomis valdomų Europos politinių partijų frakcijos Europos 

Parlamente, kaip niekad paaiškėjo jų svarba. Net mūsų nepartinė Dalia Grybauskaitė dėl šios 

formalios priežasties šių postų dalybose liko su nosimi. Bent taip skelbta.                                                                      

8.   Šiuo metu yra įregistruotos šios mus valdančios Europos politinės partijos: Europos liaudies 

partija, Europos socialistų partija, Liberalų ir demokratų aljansas už Europą, Europos žaliųjų 

partija, Europos konservatorių ir reformatorių aljansas, Europos kairiųjų partija, Judėjimas už 

laisvą ir demokratinę Europą, Europos demokratų partija, Europos laisvasis aljansas, Europos 

laisvės aljansas, Europos nacionalinių judėjimų aljansas (2009 m. spalio 24 d. Budapešte jį įsteigė 

įvairių Europos šalių nacionalinės partijos ir nacionaliniai judėjimai), Europos krikčionių politinis 

judėjimas ir ES demokratai. Matote, koks gražus pasirinkimas mūsų išrinktiems EP nariams!                                                                                                                                        

9.   Tik atsiminkime, kad visos šios Europos politinės partijos iki 85% finansuojamos iš mūsų 

bendrų lėšų – ES biudžeto. Štai, matyt, iš šios ES „gerosios“ praktikos patirties pasisėmė ir 

Lietuvos Prezidentė ir buvusi Europos Komisijos komisarė Dalia Grybauskaitė, pasiūliusi 

Lietuvos Seimui parlamentines partijas finansuoti iš Lietuvos biudžeto. Lietuvos Seimas noriai 

perėmė šį instrumentą, ir pritaikė jį (vėlgi Respublikos Prezidentės D. Grybauskaitės teikimu) net 

taip vadinamoms nevyriausybinėms organizacijoms. Jei valdyti iš viršaus skiriamomis lėšomis, tai 

visus valdyti – ir politines partijas, ir visuomenines organizacijas! Neatitiks reikalavimų – 

nemokėsime.                                                                                                                                                                                   

10.   Beje, Europos politinėms partijoms leidžiama ES biudžeto dotacijas naudoti kampanijų, 

susijusių su Europos Parlamento rinkimais, išlaidoms. Tačiau Lietuvos Respublikos Politinių 

kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas nenumato, kad rinkimines kampanijas 

Lietuvoje galėtų finansuoti užsienio finansiniai šaltiniai. Tačiau nuosekliai, pereinant nuo 

abstrakčių užuominų ES sutartyje ir Sutartyje dėl ES veikimo (Lisabonos sutartyje) riba tarp 

nacionalinių valstybių ir federalinės valstybės nuosekliai trinama. Lietuvos Respublikos dar 

vadinami Seimai, nesvarbu kurios kadencijos, klusniai ir tyliai padeda Europos Sąjungos 

federalistams šią ribą ištrinti.                                                                                                                                                          

11.   Klausimas Lietuvos Respublikos piliečiams – ar mums reikia tokios apgaulės ir mūsų 

valdymo, kurį Europos Parlamente vykdo niekieno nerinktoms Europos politinėms partijoms 

paklūstantys mūsų rinkti Europos Parlamento nariai, kuriems neužtenka kvapo elgtis kitaip?                                                                                                               

12.   Ar mums reikia priiminėti LR Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą, 

ar nereikia mums denonsuoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1141/2014? Tokiu 

būdu mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, nuosekliai atiduodame Europos Sąjungos federalistams 

mūsų Konstitucijoje įtvirtintą vienintelį mūsų valstybės valdymo politinį instrumentą. 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI GITANUI NAUSĖDAI  

Daukanto a. 3, Vilnius 

Lietuvos Visuomenės Taryba 

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt 

2019 m. liepos 12 diena, Vilnius 

          Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidente, kreipiamės į Jus dėl didelių Lietuvos visuomenės 

lūkesčių, išrinkus naują Lietuvos Respublikos Prezidentą.  

Dešimt metų Lietuva, kuriai vadovavo Rusijos Federacijos valstybės paslaptis ir Lietuvos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė tuo pačiu metu, gyveno didelės veidmainystės ir melo, dirbtinio 

visuomenės supriešinimo, nepakantumo kitai nuomonei ir socialinės atskirties ženklaus didinimo 

atmosferoje. Į tai atkreipė dėmesį ir Europos Komisija. Sunkiai suvokiamai didžiulio Lietuvos 

piliečių skaičiaus išvykimas iš mūsų valstybės atspindi tikrąją padėtį ir valdžios santykius su 

mūsų žmonėmis, kurie grindžiami valdžios arogancija ir nesiskaitymu su žmonėmis. 

Veidmainystė ir gyvenimo nuolatinėje baimėje atmosfera tapo mūsų visuomenės gyvenimo 

kasdienybe, kuri nesuderinama su 1990 metų kovo 11 dieną atkurtos Nepriklausomos valstybės 

Konstitucijos nuostatomis, valstybės piliečių lūkesčiais ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo 

principais. Lietuvos piliečiai faktiškai nušalinti nuo valstybės valdymo. Persekiojimas dėl savo 

nuomonės skelbimo tapo teisėsaugos ir viešo susidorojimo kasdienybe, kuriai besipriešina 

vienetai. 

Nepagarba žmogui, patyčių kultūra tapo kasdienio mūsų gyvenimo norma. Visuomeninio 

transliuotojo LRT skelbiama vienpusė informacija nesuderinama nei su jos darbuotojų 

principinga ir moralia pozicija Lietuvos Atgimimo laikotarpiu ir Sausio 13-osios įvykių metu, nei 

su įstatymais ir visapusiško visuomenės informavimo pareiga bei principais.  

Veidmainyste pagrįsta net skelbiama energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos, skystas 

dujas perkant iš tos pačios Rusijos ir meluojant piliečiams. Šios apgavystės kainų skirtumą 

apmoka dujų vartotojai Lietuvoje. Paskelbus apie netinkamą Snoro banko veiklą, bankroto 

procedūrų metu atvirai ir nebaudžiamai iššvaistytos ir/ar pasisavintos šio banko lėšos. Lietuvos 

Seimas patvirtino tyrimo dėl Snoro banko išvadas, tačiau jos neperduodamos teisėsaugai. 

Veidmainystė skelbiant tariamą teisingumą pasiekė neįsivaiduojamas ribas. Teismai ir 

teisėsaugos institucijos tapo ne žmonių gynimo ir teisingumo įgyvendinimo, Konstitucijoje 

įtvirtintų žmogaus teisių gynėjais, o savavaldžiaujančia sistema, naudojančia teisėsaugos svertus 

ir teisę savanaudiškais tikslais. Š.m. liepos 8 dieną Panevėžio apygardos teismas paskelbė 

nuosprendį 18-ai policijos pareigūnų ir jų viršininku, pasinaudojusių valstybės jiems 

suteiktais organizuoto nusikalstamumo tyrimo įgaliojimais suburti, anot teismo, nusikalstamą 

susivienijimą ir organizuotai vykdyti nusikaltimus prieš visuomenę. Laisvės atėmimo iki 16 

metų bausmių paskyrimas policijos pareigūnams, turėjusiems mūsų pileičių ir valstybės pareigą  

mailto:info@lietuvosvisuomenestaryba.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
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tirti organizuotus nusikaltimus, kaip niekas geriau atspindi šios veidmainystės mūsų valstybės 

vardu esmę - teisingumo mūsų valstybės vardu vykdymo parodiją ir piktybiškumą, 

savanaudiškumą.  

Tai, kad šio nuosprendžio paskelbimo dieną negirdime Ministro Pirmininko ir buvusio 

vidaus reikalų ministro bei buvusio Generalinio policijos komisaro Sauliaus Skvernelio 

nuomonės, mus labai neramina. 

Lietuvos visuomenės taryba šį Panevėžio apygardos teismo nuosprendį vertina ir kaip 

ženklą galimiems visuomenės gyvenimo teigiamiems pasikeitimams, susijusiems su neteisėtai 

valdomos ir savanaudiškais tikslais naudojamos teisėsaugos eros galima pabaiga. Nedvejojame, 

kad tai susiję, visų pirma, su naujo Lietuvos Respublikos Prezidento išrinkimu. 

Nuoširdžiai kviečiame, Jus Respublikos Prezidente, nenuvilti didelių permainų trokštančių 

Lietuvos žmonių ir linkime Jums stiprybės. 

Lietuvos visuomenės taryba telks Lietuvos piliečius ir talkins Jums visuose Jūsų geruose 

darbuose. Visuomenės kontrolė teismams, teisėsaugai ir valdžiai turi tapti ne vizija, bet 

tikrove.Priedai – dokumentai dėl Rusijos Federacijos valstybės paslapties,  

Knyga: Aldona Meilutytė. „Išsigimę teismai, sužlugdyta valstybė“, 2019, ISBN 978-609-96090-0-3                                                                                                                                                                                   

Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdybos nariai:                                                                                                              

Kazys Grabys, Donatas Šulcas, Liudas Vedeckis, Kęstutis Eiva, Aldas Mačiulis, Danutė Jasilionienė, 

Stanislav Ladinskij, Arvydas Širvinskas, Aldona Marija Gedvilienė, Tauras Jakelaitis, Vitolis Vala, 

Vida Stankūnienė, Eugenijus Paliokas, Zigmas Vaišvila. 

                                                      

 

 Pastaba: apačioje skaitykite šių dienų tikrą pavyzdį, 

kuris KAIP IŠ ŠIOS KNYGOS. Susipažinkite ir vertinkite 

patys, jeigu nepatikėsite tikru dokumentu (TAI KAS TEN 

PARAŠYTA – NEĮTIKĖTINA) tai nesuprasite šių dienų 

TEISINGUMO – TEISMŲ MORALINIO NUOSMUKIO 

ŠIANDIENĄ!                                                                                               

Informacija norintiems įsigyti knygą:                  

norėdami gauti 288 puslapių Aldonos Meilutytės knygą 

„Išsigimę teismai, sužlugdyta valstybė“ prašome informuoti 

leidinio redakciją nurodydami tikslų savo adresą visoje Lietuvoje 

(siųsti už Lietuvos ribų galimybės nėra). Knyga bus išsiųsta 

išperkamuoju mokesčiu tiksliu nurodytu adresu. Knygos kaina 

7,50 € + pašto išlaidos. 

 Redakcijos adresas: UAB „Printėja“Vytauto Didžiojo g. 114 b, 
Kaišiadorys LT – 56111. 

Arba siųskite savo  adresą el.p. amgedv@gmail.com; persiųsiu platintojui.  A.M.Gedvilienė norinčiųjų adresus 
persiunčia man, Vitoliui Valai, o aš knygą supakuoju ir išsiunčiu išperkamuoju moke                                     

mailto:amgedv@gmail.com
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                                          LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJOMS  

                                          LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINĖMS PARTIJOMS 

Lietuvos Visuomenės Taryba 

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt 

                                                       2019 m. liepos 15 diena, Vilnius 

DĖL EUROPOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR EUROPOS POLITINIŲ FONDŲ, BIUDŽETO LĖŠŲ POLITINEI 

PARTIJŲ VEIKLAI IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI SKYRIMO ATSISAKYMO 

Lietuvos Respublikos Seimas svarsto LR Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų 

įstatymo projektą Nr. XIIP-4481 ir LR Politinių partijų įstatymo Nr.I-606 5 straipsnio pakeitimo 

įstatymo projektą Nr.XIIIP-2981. Pastaruoju įstatymu siekiama įteisinti, jog „Lietuvoje registruotų 

politinių partijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikoje gyvenantys 

Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra sulaukę 16 metų ir nėra kitų valstybių partijų 

ar politinių organizacijų nariai, išskyrus jų narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir 

veiklą reglamentuoja Reglamentas Nr. 1141/2014, gali būti tik politinės partijos nariais.“ 

Abejotina, kad 16-os metų paaugliai gali būti sąmoningi ir visapusiškai atsakingi politikos, 

t.y. valstybės valdymo dalyviai, nes politinės partijos yra Lietuvos valstybės valdymo 

konstitucinis institutas. Valstybės valdymas yra atsakinga veikla, reikalaujanti ne tik visapusiškų 

žinių, bet ir gyvenimiškos patirties, amžiaus cenzo. Pagrįstai manome, kad šis klausimas siejasi su 

LR Seimo svarstomu LR Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymo projektu, 

kuris numato, kad Lietuvos Respublikoje, kaip asociacijos (t.y. tariamai ne politinės, o 

visuomeninės organizacijos), galės būti registruojamos Europos politinės partijos ir Europos 

politiniai fondai. Tai daroma, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

Nr. 1141/2014. 

Šiame Lietuvos Seimo svarstomame įstatymo projekte nenurodyta, t.y. nereglamentuota, 

kokia veikla užsiims Lietuvoje registruojamos Europos politinės partijos ir Europos politiniai 

fondai. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 1141/2014 nustatyta, kad „politinės 

partijos Europos lygmeniu prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant 

Sąjungos piliečių valią.“, taip pat tai, kad „tarpvalstybinės Europos politinės partijos ir su jomis 

susiję Europos politiniai fondai turi atlikti svarbų vaidmenį mažinant valstybių narių bei Sąjungos 

politikos atotrūkį.“ Tačiau šiame ES Reglamente nustatyta, kad „jiems nesuteikiama teisė siūlyti 

kandidatų dalyvauti nacionaliniuose arba Europos Parlamento rinkimuose ar referendumų 

kampanijose. Tokia ar panaši teisė ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai;“. Tačiau LR 

Seimo svarstomame įstatyme šio ES Reglamento Nr. 1141/2014 ribojimo nėra. 

Šiame ES Reglamente atvirai nurodyta, kad Europos politinės partijos ir Europos politiniai  

mailto:info@lietuvosvisuomenestaryba.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
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fondai turi Europos teisinį subjektiškumą, siekiant registruoti ir kontroliuoti Europos politines 

partijas ir Europos politinius fondus, taikyti jiems sankcijas, tam turi būti įsteigta Europos 

politinių partijų ir fondų institucija. Pagrįstai klausiame, kam reikalingos Europos politinės 

partijos, jei jos negali dalyvauti nei nacionaliniuose, nei Europos Parlamento rinkimuose?  

Šis ES Reglamentas Nr. 1141/2014 pateikia atsakymą į šį klausimą – Europos Sąjungos ir 

valstybėse–narėse išrinktų Europos Parlamento narių valdymui. 

           Europos Sąjungos sutartyje ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo apie Europos 

politines partijas užsimenama tik abstrakčiai, t.y. nereglamentuojamas nei jų steigimas, nei tikslai 

ir veikla. Tai patvirtina, kad valstybės-narės nėra sutarusios, kad taip vadinamoms Europos 

politinėms partijoms būtų suteiktos kokios nors Europos Sąjungos administravimo galios. 

Europos Sąjungos sutartyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo tėra vieninteliai 10 ir 224 

straipsniai (žr. suvestinę šių sutarčių redakciją), kuriuose užsimenama tik apie  

tokių tariamų partijų buvimą, bet nėra sutarta dėl to, kad jos valdytų Europos Sąjungą: 

- 10 straipsnio 4 dalis: „Politinės partijos Europos lygiu prisideda formuojant europinį politinį 

sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią.“ 

- 224 straipsnis: „Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 

procedūrą, priimdami reglamentus priima reglamentus, Europos lygmeniu reglamentuojančius 

politines partijas, nurodytas Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje, ypač jų finansavimo 

taisykles.“ 

Nors valstybės-narės dėl to nesutarė, tačiau taip vadinamos Europos politinės partijos valdo 

Europos Sąjungą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1141/2014 skelbia, kad 

Europos politinė partija – tai politinę programą turinti organizacija (t.y. nepolitinė organizacija, 

turinti politinę programą!), kurios nariai yra nacionalinės politinės partijos arba piliečiai, 

susibūrę į politinę partiją, ir kuriai atstovaujama keliose valstybėse narėse. Tačiau ES valstybės 

narės nėra sutarusios, kad jų piliečiai galėtų būti politinės partijos, kuri turėtų teisę veikti ne tik 

valstybėje-narėje. Kaip teigiama šiose Sutartyse, „Europos masto politinės partijos yra svarbus 

Sąjungos integracijos veiksnys. Jos prisideda prie Sąjungos piliečių europietiškos sąmonės ugdymo ir 

padeda reikšti politinę jų valią.“ Tačiau tai – tik labai pavojinga deklaracija, nes mes, valstybės-

narės piliečiai, būdami sąžiningi ir tik mūsų valstybės piliečiai, nenorime dalyvauti kitų valstybių-

narių politinėje veikloje. Mes taip pat nenorime, kad ir kitų valstybių-narių piliečiai dalyvautų 

mūsų valstybės politinėje veikloje. To nenumato mūsų Konstitucija. Mūsų nerimą dėl šių 

priimamų Lietuvos Respublikos įstatymų didina ir tai, kad siekiama įteisinti jau 16 metų asmenų 

teisę būti politinės partijos nariu. Manome, kad šiuo amžiaus cenzo sumažinimu ir Europos 

politinių partijų veikla apgaulingai, tačiau nuosekliai siekiama to, dėl ko valstybės–narės nėra 

susitarusios – vienos valstybės-narės piliečių kišimosi į kitos valstybės-narės politinę veiklą, t.y. 

kitos valsybės valdymą.   

ES Reglamentas Nr. 1141/2014 nustato ne tik valstybių–narių išrinktų Europos Parlamento 

narių valdymą per Europos politines partijas, kurių frakcijose Europos Parlamente jiems tėra 

galimybė būti ir veikti, bet šio valdymo finansavimą iš Europos Sąjungos biudžeto per šių virš-

partijų finansavimą, vykdomą per Europos politinius fondus. Nurodytas ES Reglamentas drauge 
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su pavirtintomis taisyklėmis nustato, kad Europos politinės partijos yra remiamos iš Europos 

Parlamento biudžeto, padengiant dalį išlaidų, kurios tiesiogiai susijusios su partijų programose 

nustatytų tikslų įgyvendinimu. Nuo 2004 m. liepos mėn. Europos politinės partijos gali gauti 

metinį Europos Parlamento finansavimą savo veiklai - iki 85 proc. tinkamų finansuoti partijos 

išlaidų, o likusi dalis turi būti nuosavi ištekliai, pavyzdžiui, narystės mokesčiai ir dovanojamos 

lėšos. 

Tokiu taip vadinamos Europos politinės partijos mūsų lėšomis be mūsų valios valdo ne tik 

Europos Parlamento narius, nustato jiems veiklos programą ir veiklos Europos Parlamente 

taisykles ir siekius, bet ir derybose su ES valstybių–narių vadovais parenka mums ES vadovus. 

Šiemet tai daroma jau ir viešai skelbiant, kad Europos politinės partijos parinkinėja ES vadovus.                                                                                                                      

Ydinga politinių partijų veiklos, taip pat ir nevyriausybinių organizacijų finansavimo biudžeto 

lėšomis praktika įteisinta ir Lietuvoje. Tokiu būdu visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos 

tampa priklausomomis nuo valdžios (vyriausybės), skirstančios šias biudžeto lėšas, o politinės 

partijos, nesančios valdžioje, ir ribojant jų veiklos finansavimą iš kitų šaltinių, faktiškai prarado 

galimybę dalyvauti politinėje veikloje, net rinkimuose arba turi skolintis didžiules lėšas.                                                                                                                                                                                     

Norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Europos politinėms partijoms leidžiama ES biudžeto 

dotacijas naudoti kampanijų, susijusių su Europos Parlamento rinkimais valstybėse-narėse, 

išlaidoms. Tačiau Lietuvos Respublikos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės 

įstatymas nenumato, kad rinkimines kampanijas  

Lietuvoje galėtų finansuoti užsienio finansiniai šaltiniai. Tokiu būdu, t.y. nuosekliai, pereinant nuo 

abstrakčių užuominų ES sutartyje ir Sutartyje dėl ES veikimo (Lisabonos sutartyje), ribos tarp 

nacionalinių valstybių trinamos, nors dėl to ES valstybės-narės nėra susitarusios.                                                                                                                   

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir teisinius faktus, taip pat ginant Lietuvos Respublikos 

piliečių konstitucinę išimtinę teisę tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų rinktiems atstovams 

valdyti mūsų valstybę, bet ne kitų ES valstybių – narių piliečiams ir/ar taip vadinamoms Europos 

politinėms partijoms, dėl kurių teisės valdyti Europos Sąjungą ES valstybės–narės nėra 

susitarusios,  kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimą ir visas Lietuvos Respublikos politines 

partijas. 

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų prašome: 

1. Atsisakyti svarstyti Lietuvos Respublikos Seime LR Europos politinių partijų ir Europos 

politinių fondų įstatymo projektą Nr. XIIP-4481 bei LR Politinių partijų įstatymo Nr.I-606 5 

straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.XIIIP-2981. 

2. Denonsuoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 1141/2014. 

3. Atsisakyti Lietuvoje registruotų politinių partijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklos 

finansavimo biudžeto lėšomis.  

            Visas Lietuvos Respublikoje registruotas politines partijas ir nevyriausybines organizacijas 

kviečiame palaikyti šią Lietuvos Visuomenės Tarybos iniciatyvą ir kreiptis dėl jos įgyvendinimo 

viešai į Lietuvos Seimą.                                                                                                                                                                             

Lietuvos Visuomenės Taryba, Valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila.                                                                       

Valdybos nariai:  Danutė Jasilionienė, Stanislav Ladinskij, Liudas Vedeckis 
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Lietuvos Visuomenės Tarybos steigiamojo suvažiavimo dalyviai (nuotrauka AMG) 

Koks nuostabus buvo suvažiavimas – visi kaip vienas pritarė LVT įkūrimui, bet netrukus atsirado 
kenkėjų būrys ir nesuprantamu būdu pritraukė nuostabius žmones: Aleksandrą Valentą, Joną 
Mažintą ir eilę kitų... Koks nuostolis...Tas neteisėto elgesio organizatorius – Zenonas Andrulėnas 
(žiūr. žemiau – TEISMO NUTARTĮ  ir viskas paaiškės, kas jį remia) – kokia jam turi būti gėda: 
pasisavino naujų stojančiųjų mokęsčius, finansinius dokumentus ir kt. Padaryta žala neapsakoma 
– jau vien todėl, kad ilgą laiką savo elgesiu trukdė pradėti LVT normalų darbą, gėda!  (Red.).                                       
 

Nežiūrint į trukdymus - jau bėgiai pratęsti tolyn į ateitį!
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI 

 Konstitucijos pr. 3, 2019.07.12 

                                                                                       KREIPIMASIS 

 

Į šių metų balandžio 11 dieną pasirašytą Vilniaus miesto savivaldybės koalicijos sutartį yra 

įtrauktas TS-LKD reikalavimas, paremtas, atseit, 1000-čio vilniečių parašais, nukelti paminklą 

Petrui Cvirkai, stovintį šalia Vilniaus Pamėnkalnio ir Pylimo gatvių sankryžos esančiame skvere, 

vaizdingame Pamėnkalnio kalno slėnyje. 

 Turint omeny, kad iki šiol to paties Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus vadovaujamos 

Vilniaus savivaldybės analogiški, paremti ideologiniais motyvais projektai tokie, kaip Lukiškių 

aikštės pertvarkymas ir skulptūrų nukėlimas nuo Žaliojo tilto, iš esmės sudarkė šias miesto 

zonas, nes Lukiškių aikštė buvo paversta, nusižengiant bet kokiems aikštės kanonų 

apibrėžimams, nuožulnia, neturinčia jokių simetrijos ir proporcijų požymių plokštuma, o tilto 

postamentai - saviveiklinių meno kūrinių demonstravimo vieta,  

Lietuvos Visuomenės Taryba, sunerimusi dėl šio, vieno gražiausių Vilniaus skverų ateities ir 

pareikšdama, kad: 

1. Petras Cvirka po karo tik tik pradėjusiame lietuvėti Vilniujejo naujakuriams buvo ir tebėra 

žinomas tik kaip lietuvių literatūros klasikas,kuris neaiškiomis aplinkybėmis, jau 

pakliuvęs į ligoninę, mirė 1947-ais metais, tą pačią naktį, kai jo žmona, žinoma dailininkė, 

Gedimino ordino kavalierė Marija Cvirkienė pagimdė dukrą, ir tikrai jo niekas nesiejo su 

tuo metu buvusia okupacine valdžia; 

2. Petro Cvirkos dalyvavimas Lietuvos Liaudies Seimo delegacijos sudėtyje 1940-ų metų 

rugpjūčio mėn. kelionėje į Maskvą, pirmiausia, buvo sąlygotas jo, kaip Seimo nario, statuso,  

o taip pat šiek tiek anksčiau įvykusio Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės, kuri dėl 

prasidėjusio II-o pasaulinio karo buvo priversta įsileisti į šalį Tarybų Sąjungos 

kariuomenę, žlugimo  pasekmių; 

3. Dabartinis Petro Cvirkos skveras, sukurtas nusipelniusių Lietuvai menininkų ir architektų 

Igno Laurušo, Juozo Mikėno bei Vladislovo Mikučiano, niekuo nenusileidžia tokio 

pobūdžio pasaulinių skverų šedevrams ir yra viena iš svarbiausių Vilniaus paveldo vietų, 

KREIPIASI 

               Į VILNIAUS M. MERĄ REMIGIJŲ ŠIMAŠIŲ, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ 

IR ADMINISTRACIJĄ 
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           1.      Nustokite vieną kartą politikuoti. Vadovavimas miestui, visų pirma, reiškia to miesto 

gyventojų, tame tarpe ir jo senbuvių, kuriems labai svarbus jų jaunystės miesto išsaugojimas, 

išreikšto pasitikėjimo Jumis pateisinimas; 

        2.      Visi miesto erdvių pertvarkymai, pirmiausia, turi išeiti iš tų vietų išsaugojimo ir 

atnaujinimo principų ir tik labai ypatingais atvejais griovimo ar net paskirties pakeitimo; 

3.     Nedelsiant sustabdykite koalicijos sutarties įsipareigojimą dėl Petro Cvirkos paminklo 

Vilniuje nukėlimo ir pradėkite ruošti projektą dėl jo ir skvero, kuriame jis stovi, 

restauravimo ir atnaujinimo; 

        4.     Taip pat pergalvokite anksčiau priimtus sprendimus dėl skulptūrų nukėlimo nuo Žaliojo 

tilto, planuojamo Profsąjungų rūmų griovimo, medžių kirtimo Kalnų parke ir kitus 

panašius, kurie prieštarauja daugumos miesto gyventojų nuomonei. 

 

Lietuvos Visuomenės Taryba 

                                                    

SVEIKATA:  LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA I . 

                             LYTINIS AUKLĖJIMAS, KAIP TURI BŪTI? 
             Kiekvienas žmogus – tai lyg atskiras individualus pasaulis Visatoje, harmoningai 

sugyvenantis su ja. Žmogus ne tik egzistuojanti, bet mąstanti būtybė, todėl išminties 

dėka privalo stiprinti Visatos harmoniją ir jokiu būdu jai nekenkti. Didžiausia jaunystės 

klaida – numoti ranka į moralines vertybes. Ši klaida – lemiantį likimą, dažniausiai 

neatitaisoma. Nuo lengvabūdiškumo prasideda gyvenimo erozija. Jaunystės tragizmas 

yra tas, kad ji nėra amžina, o laiko save neklystančia, todėl daugelis, to nesuvokdami, 

braido palaidume, vartoja narkotikus, piktnaudžiauja alkoholiu, to pasekmė – 

nusivylimas gyvenimu. Svarbiausia, kad nesuvokia, jog klysta, tad klaidų neatitaiso, ir 

jos pasilieka visam gyvenimui. Žmogus tampa nedorėliu, savo gyvenimo išdaviku. 

Dievas sukūrė žmogų laisvą – jis pasakė: gyvenk ir dauginkis ir kad neklystų paliko 

dešimtį Dievo įsakymų. Todėl labai svarbu giliai suvokti Dešimties Dievo įsakymų 

prasmę ir esmę. Dešimtyje Dievo įsakymų yra pasakyta, ko nereikia daryti, kad žmogus 

nenusidėtų ir per tai nepakliūtų į tamsiojo pasaulio zoną. Nuodėmė - tai elgesio klaida, 

nusižengimai mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. 

Dvasinė žmogaus sveikata yra visko pagrindas. Žmonijos dvasinės struktūros yra Dievo 

sukurtos, ir jose suformuota žmogaus galimybių visuma: mokslo, meno, išminties, 

dvasingumo, dorybės, taip pat visos jo raidos programos – apvaisinimas ir augimas, 

taip pat sugebėjimas suvokti šviesiosios amžinybės išminties tiesas ir jomis vadovautis. 

Žmogus - visatos dalelytė. Jis nori suvokti save bei jį supantį pasaulį. Visatoje – kaip ir 

valstybėje: Visatos dėsnių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės už jų pažeidimus 

ir nesumažina pasekmių. Visatoje egzistuojantys dėsniai yra pastovūs, griežti ir 

visiems privalomi. 
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Žmogus yra mąstanti būtybė. Šviesios ir išmintingos mintys lemia jo gerą sveikatą ir 

likimą, tuo tarpu blogosios sužlugdo laimingą ir nerūpestingą gyvenimą. Žmogaus siela 

ir galvos smegenų bioenergetika yra pagrindinė, nors mums ir nematoma, žmogaus 

dalis. 

Jauni žmonės, iškreiptos seksualinės revoliucijos dogmų, žiauriai suklaidinti. Norint 

sukurti laimingą šeimą reikia į tai žiūrėti labai atsakingai, vengti atsitiktinumų, nors tai 

ir atrodytų „neromantiška“. Iki vedybų reikėtų vengti lytinių santykių, kurie slepia 

daugybę paslėptų pavojų: kaip telegonija ir kt. (apie telegonija plačiau 9 laikraštėlio 

numeryje). Svarbiausia po vestuvių neįsileisti naujos chromosomų taršos, t.y. išlaikyti 

duotą priesaiką ištikimai mylėti, gerbti ir rūpintis vienas kitu ištikimai iki mirties. 

Prancūzijos kolegijų moksleivės, išgąsdintos Europą užgriuvusios AIDS, kontracepcijos, 

abortų ir neištikimybės epidemijos 1997 m. įkūrė slaptą organizaciją „Pagarba“. Jos 

narės prisiekia, saugoti nekaltybę iki pat vestuvių ir gink Dieve netekėti už donžuano. 

Merginoms įgrįso banalus laisvas seksas. Jis paseno, išėjo iš mados. Vėl prasidėjo 

laiškų, švelnių pokalbių, romantiškos meilės, ištikimybės epocha. Tai suteikia sielai 

sparnus, suteikia moteriai galimybę rinktis, kuriam – geriausiam ir garbingiausiam – ji 

atiduos save, savo gyvenimą ir būsimus vaikus. Kai be didelių nuostolių sau moteris gali 

aprūpinti gyvybės energija vyrą, o vyras motrį, tai ir yra abipusė MEILĖ. Į meilės kanalų 

atvėrimą įtraukiamos pačios subtiliausios žmogaus energetinės struktūros. Jos yra labai 

jautrios ir todėl ypač lengvai pažeidžiamos. Pavydas, barniai, tarpusavio nesantaika ir 

kitokio pobūdžio neigiami reiškiniai bei emocijos naikina jautrias kanalų struktūras, šie 

palengva (o kartais ir labai greitai) užsidaro, ir meilė praeina. Šiuo požiūriu labai 

pavojinga yra meilės vaisiaus sunaikinimas, nutraukiant nėštumą, nes jis iškarto ir 

negrįžtamai sunaikina labai daug subtilių sielos struktūrų, tad didelė dalis ryšio kanalų, 

o kartais ir visi užsidaro. Daugeliui pasiseka išlaikyti šeimą, o kitiems toks gyvenimas 

17 

tampa sunkia našta ir šeima išyra. Dažnai per nuodėmes meilės ryšys nutrūksta vienam 

iš sutuoktinių, o ypač pavojinga, kai patenkama į naikinimo programą per abortus, 

bendraujant su meiluže ar meilužiu, turinčiais tokių programų. Pavojingos ir kitos 

didesnės nuodėmės arba galybė smulkių, kurios kaip rūdys sugraužia didelį ir gerą 

jausmą. Abortas – tai žmogžudystė (daugiau 2016-03 mėn. laikraštėlyje Nr.3). 

Lytinio akto metu, o ypač orgazmo metu, susilieja vyro ir moters sielos ir jie tampa 

vienu dvasiniu kūnu. Šiuo momentu partneriai perkuodoja vienas kito sielos ir galvos 

smegenų valdymo struktūras. Po lytinio akto sielų jungtys pasilieka, nora kūnai nueina 

kas sau. Kai vyro (moters) sieloje sukyla pyktis , neapykanta nusivylimai ar kitos 

neigiamos emocijos, jos sukelia tokias pat neigiamas emocijas ir moters (vyro) sieloje, 

nors tuo metu jie yra skirtingose vietose. Ši tarpusavio priklausomybė egzistuoja kaip 

Visatos dėsnis. Tokie procesai vyksta tarp tėvų ir vaikų, tarp senelių ir anūkų, tarp 

buvusių meilužių ir net jų vaikų ir anūkų. 

Sveika lytinė sistema yra žmogaus sveikatos, ilgaamžiškumo ir palankaus likimo 

kamienas. Dar tiksliau išsireiškus – visas žmogaus organizmas dirba lytinei sistemai, kad 

žmogus galėtų susilaukti sveikų ir sėkmingų palikuonių. 

Šiek tiek apie kontracepciją (smulkiau laikraštėlyje 2016): vartojant kontracepcinius 

medicininius preparatus nuo pastojimo, nusilpsta moters lytinė sistema tiek, kad 
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moteris kurį laiką būna nevaisinga. Žmogaus imuninė sistema sutvarkyta taip, kad ji 

kovoja su bet kokiu blogiu. Taigi, moters imuninė sistema daro viską, kad įveiktų tą 

preparatą ir ji vėl taptų vaisinga. Dažniausiai taip ir įvyksta, kai moteris pastoja, nors ir 

vartojo vieną ar kitą preparatą. Įvykus apvaisinimui, iškyla rimtas pavojus, kad dėl 

 

kontraceptinių preparatų vartojimo susilpnintos lytinės sistemos vaikas įsčiose vytysis 

nevisavertis, ar net nepavyks jo išnešioti. Net nutraukus vartoti kontraceptines 

priemones vartojusių moterų nesugeba išnešioti net pirmo vaiko. Net nutraukus 

vartoti kontraceptines priemones, metus ir ilgiau išlieka didelė persileidimo tikimybė 

arba pagimdo anksčiau laiko. Jų vaikai be išimties turi fizinės ir dvasinės sveikatos 

problemų ne tik vaikystėje bet ir visą gyvenimą. Dar vienas svarbus dalykas, kad dėl 

kontracepcinių tablečių moters organizme vykstant biocheminėms reakcijoms, 

susidaro naujas cheminis produktas. Tokio produkto gamtoje nėra, ir jis naikinančiai 

veikia vyrišką lytį, nes naikina vyrišką sėklą. Kyla klausimas, ar ne todėl vyrai tampa 

nevaisingi? Ir dar. Moters ovuliacijos laikotarpiu vykstant tuščiam lytiniam aktui 

susiformuoja vaiko siela be fizinio kūno... 

Šiuolaikinis mokslas ir mokyklinis auklėjimas teikia matematikos , fizikos, chemijos, 

etikos, ir net religines žinias, bet visiškai nemoko gyvenimo išminties. Mes gimdome ir 

ugdome vaikus būti materialistais, be dvasinio polėkio, taurių idealų, meilės sau, savo 

tėvams, savo gimtinei...Neteisingas gyvenimo prasmės ir esmės suvokimas jį veda į dar 

gilesnę prarają, sukeldamas nepakeliamus sielos skausmus jam pačiam, tėvams, 

seneliams, šeimos nariams ir kt. 

            Nei Dievas, nei valstybė, nei gydytojai, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi 

padaryti pats žmogus, taigi , ko nenori sau ir savo vaikams, niekuomet nereikia linkėti 

net didžiausiam priešui. Niekuomet nereikia pamiršti, kad lazda turi du galus, iš kurių 

vienu būtinai klius Tau. Prieš ką nors darydami, mes turime žinoti, kam tai darome, 

            Dar svarbiau paklausti savęs kodėl tai darome, ar numatome pasekmes? 

Žinotina, kad abortas, nėštumo išsigandimas turės neigiamos įtakos ne tik šiam, bet ir 

būsimiems šios motinos ir šio tėvo (net gyvenant kitoje santuokoje) kūdykiams. 

Nėštumo išsigandimas ir abortas per niekada nepertrūkstantį motinos ir tėvo ryšį su 

vaikais veikia ir jau augančius, prieš abortą gimusius vaikus. 

Žmogus turi nuo pat vaikystės galvoti apie savo sveiką senatvę. Sveika senatvė yra 

tada, kai vaikai sveiki, ir laimingi, anūkai sveiki ir laimingi. Kodėl taip yra? Todėl, kad 

vaikai ir anūkai yra mūsų sielų tęsinys. Išeitis – gimdyti sveikus vaikus. Jiems augant 

kuo daugiau suteikti dvasinio turto, auklėjant įdiegti dieviškąją išmintį. Visą gyvenimą 

mastyti ir elgtis taip, kad būtų laimingi mūsų vaikai, anūkai, proanūkai ir tolimesnės 

palikuonių kartos. Jei sugebėsite ir patys būsite sveiki bei laimingi, ir kiti mus gerbs. Nei 

Dievas , nei valstybė, nei gydytojas, nei tėvai nepadarys už žmogų to, ką turi padaryti 

pats žmogus. 

Paruošė Aldona Marija Gedvilienė pagal Jono Markūno VI leidimo knygą „Žmogaus 

gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir galimybės jų išvengti“ 
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GYVENIMO FILOSOFIJA – LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA II      

                            MOKYMAI APIE DIEVĄ, SIELĄ IR NEPRIEVARTĄ 

                  Kas gyvenime gali būti nuostabiausia? Tai pokalbis su Dievu, galimybė prisiliesti prie Jo 
Išminties.                                                                                                                                                                                          
Tačiau kaip tai padaryti? Kaip savo žmogiškąja samone, apsunkinta kasdienės sumaišties, pasiekti 
Dieviškosios  Tiesos  Didingumą?  Ir kiek tai yra įmanoma kiekvienam iš mūsų? Istorijoje yra 
pakankamai pavyzdžių. Didysis Mokytojas Jėzus Kristus, kalbėjo su savo dangiškuoju Tėvu, vykdė 
jo Valią. Buda pasiekė nušvitusios samonės būseną ir buvo Nirvanoje, o po to sugrįžo į Žemę, kad 
šį kelią parodytų žmonėms. Jelena Iljina (citata iš knygos ‚ IŠMINTIES VALDOVŲ MOKYMAI“2018). 

                                                    

REDAKTORĖS ŽODIS 

 

              Pasveikinom mūsų išrinktą Lietuvos prezidentą GERB. GITANĄ 

NAUSĖDĄ!. Prasideda nauja epocha Lietuvoje. Duok Dieve, kad senoji 

Lietuvos mafija neįtrauktų į savo nuodingą aplinką. Žmogus Jis subrendęs, 

pastovus ir tvirtas, jeigu jam nėra svarbu pinigai – tai atsilaikys...Pagal jo 

kalbas – jis visapusiškai padorus ŽMOGUS. Palaukime, kol apsipras prezidentūroje, 

tikriausiai pirmi veiksmai parodys jo tikrąjį veidą. Suprantame, kad tai labai sunkus ir 

atsakingas darbas, bet jis tai žinojo prieš eidamas, juk žinojo kur eina. Stiprybės, ištvermės 

ir kantrybės – tikras žemaitis visą tai turi! Mes visi padorūs Lietuvos žmonės  visada su 

Jumis! 

                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!).                                                                                   

LaikraštėliS –AUTORINIS DARBAS,  informaciją saugo Lietuvos ĮSTATYMAI! Laikraštėlio 

medžiagą naudoti gali visi su salyga, kad bus nurodytas šaltinis: “Auksinis ruduo”. 

                                                          
MŪSŲ DRAUGAI 

                                                   
bernardinai.lt                  

http://www.apicentras.lt/
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                                   “LRT”,     „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,       „KLAIPĖDA“                                                                     

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

      

MŪSŲ DRAUGAI  

 

 

 

 

 

http://www.akl.lt/
http://www.sbasociacija.lt/
http://ecotopten.lt/
http://www.organic.lt/
http://top-10.lt/
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