
1 
 

 

 

 

 

 

         

               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. 5A (162)                                                                
Klaipėda 2020 -04 - 10 

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data). Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3  bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, užsisakyti galite 
nemokamai: el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. 
Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD 
Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289                                                                                              
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%------------------------------
--------------------------------------------------- 

                     VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS  VEIKSMAI!                                                                                             
LINAS LINKEVIČIUS - UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS 

2020 m. ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAI!  ( Pagal  Seimo nario   

A.Vinkaus pasiūlymą, Seimo nariai pritarė.)                                               

Viešpatie, (apsaugok mus nuo viruso) suteik 

mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės 

būtų sveiki, dori, sažiningi, garbingai laikytųsi 

duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir 

savo Tėvynę Lietuvą.  JONAS PAULIUS II GIMĖ 

1920 m. MIRĖ 85 METŲ 2005-04-02. POPIEŽIUMI TAPO 85 METŲ.                                                                   

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?  

ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  
kiekvieno 
mėn. 
pirmas 
antradienis 
IR SVEIKO 
GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
kiekvieno 
mėn. antrą 
ketvirtadienį 
Užsiėmimai 
vyks 
Bendruomen
ės namuose 
(Debreceno 
48 visada 
pradžia 16 
val.  

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienė tel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.eu 
www.lietps.
eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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             1920  -  2020m.m.  100 -  SĄJUDŽIUI !                                                                    

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. EUROPOS SĄJUNGOS PLIUSAI IR MINUSAI LIETUVAI 

2. Ruslanas Baranauskas NACIONALINIS  LIETUVOS MOKSLO IŠSAUGOJIMO SĄJŪDIS. 

3. Ruslanas Baranauskas KOKIU DEKRETU PRIVAČIAM KAPITALUI LEISTA REFORMUOTI 

LIETUVOS MOKSLO RAIDĄ? 
4. NENDRE ČERNIAUSKIENĖ DISKUSIJA AR KARANTINAS LIETUVOJE TEISĖTAS? 

5. RIMVYDAS ŽILIUKAS   TIESA  (NIEKO  NENUTYLINT)  APIE  LIETUVIŲ  IR  ŽYDŲ  

SANTYKIUS 

6. ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA -  MIŠKAS – trečias straipsniukas - tęsinys – 

gamtos etikos klausimais. 

7. SVEIKATA Japonų lieknėjimo rekomendacijos. 

8. APIE REDAKTORĘ 

9. MŪSŲ DRAUGAI  

                                                    

                                                                                           

                                   EUROPOS SĄJUNGOS PLIUSAI IR MINUSAI LIETUVAI 

                      Kas atsitiks, jei Lietuva neatsitokės ir nepradės paisyti savo ir savo tautos interesų? Ar 

keliausime lyg paklusni avių banda, be diskusijos – į Europos federacijos projektą? Manau, kad tai 

yra projekto akligatvis. Europa turi būti ne individų, ne kapitalų, o lygiateisių valstybių sąjunga, 

Tokia ji ir turi būti formuojama ateityje. Priešingu atveju euroskepticizmas nesulaikomai augs ir 

gilins egzistencines grėsmes pačiai integracijos idėjai. O Lietuva turi pati pradėti aiškiau 

apsibrėžti (formuluoti) ir drąsiau ginti savo nacionalinius interesus Europos sąjungoje ir ieškoti ten 

bendraminčių, su kuriais Europos integracija įgaus naują kvėpavimą (N.Puteikis) 

Lietuvos pensininkų susivienijimas rašė Europos Sąjungos Tarybai, gautas toks atsakymas:                          

Jūsų pasiteiravimo registracinis numeris yra:   101000587995 2020-02-24 

Jūsų  pasiteiravimo, užregistruoto „Europe Direct“ kontaktiniame centre, tekstas yra toks: 

KODĖL MES NEPATENKINTI EUROPOS SĄJUNGA?                                                                                                                                      
aš, paprasta Lietuvos pilietė, atstovaudama tokius pat paprastus Lietuvos žmones, labai noriu pranešti Jums 

mūsų šiandienos nuotaikas, kurios vyrauja Lietuvoje. gyvenant Europos Sąjungoje - kodėl mes nepatenkiti 

Europos Sąjungos politika (tai trumpas raštas, kuriame tik patys svarbiausi argumentai).: 
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Tai mano kaimynė su aukštuoju išsilavinimu...AMG 

 

1. pasakykite, prašau, ar Europos Sąjungos administracija privalo atsakyti į gaunamus raštus, 

užklausimus ir kreipimąsi? Kokie atsakymų terminai? 

2. kodėl Europos sąjungoje tokia neteisybė: buvo žadėta, kad visoje Europos Sąjungoje bus lygybė ir 

demokratija, tačiau nieko panašaus nematome – gyvename labai sunkiai, varganai, nes mūsų žmonių 

atlyginimai maži, pensijos dar mažesnės (Prancūzijoje pensija 1700-1800 eur/ mėn, o Lietuvoje 235-

300eur/mėn.). 

3. žemdirbių išmokos mažiausios ES, kodėl mes turime kentėti, kai kiti gyvena puikiai? 

4. Lietuva, būdama skurdi valstybė, Europos Sąjungai turi mokėti visus mokęsčius vienodai su 

stipriomis valstybėmis, ar tai teisinga?                                                                                                                          

Siūlome tol kol susilyginsime su stipriomis valstybėmis ekonomiškai, neturėtumėm mokėti jokių 

mokęsčių.                                                                                                                                                                     

Mažinti išmokas – taip pat labai neteisinga, nors tol, kol tapsime lygiavertės su kitomis valstybėmis. 

5. Lietuva turi būti atleista nuo bet kokių karinių mokęsčių, nes mes esame visos Europos Sąjungos 

pasienio zona, todėl visos Pabaltijo respublikos kariniams reikalams neturi nieko mokėti, NES MES 

GYVENAME PAVOJINGIAUSIOJE TERITORIJOJE! Visos Europos Sąjungos valstybės turėtų už mus 

sumokėti visas karines išlaidas, juk mes visą Europos Sąjungą saugome visoje Rytų pasienio 

teritorijoje.  

6. Jeigu nereikėtų mokėti jokių mokęsčių, kaip greitai mes susilygintumėm su visomis stipriomis 

Europos Sąjungos valstybėmis! 

7. Visi Europos Sąjungos mokęsčiai mums bus privalomi tik tada, kai mes pasieksime tokį 

ekonominį lygi (nors vidurkį?) koks yrs vioje Europos Sąjungoje. 

8. Dabartinėje situacijoje mes jaučiamės kaip okupuoti, nes niekas nesirūpina, kad Lietuva atsigautų po 

50 metų okupacijos, kodėl Jūs to nesuprantae ir elgiatės su Pabaltijo Respublikomis, kaip su 

pavegtomis? Taip ir norisi paklausti: ar mes jūsų vergai? 

9. Visoje Europos Sąjungoje taisytina ETIKA IR MORALĖ, nes kiekviena valstybė rūpinasi tik savo 

reikalais, o tai neteisinga.  Reikia rūpintis visos Europos Sąjungos bendrais reikalais. 

 

 Kad žmonės tai suprastų Europos Sąjungai reikalingas ETIKOS UNIVERSITETAS, kurį 

turėtų užbaigti visi dirbantys vadovaujamą darbą – tik tada vadovai taptų aukštos moralės 

specialistai, sumažėtų ir religinė nesantaika.                                                                                                                                                                                    
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Lietuvoje tokie Universitetai yra du, pagalvokite apie tai ir prisijunkite prie mūsų ETIKOS 

UNIVERSITETO, KURIS TAPTŲ VISO PASAULIO ETIKOS UNIVERSITETU! 

ETIKA  IR  MORALĘ  REIKIA  TAISYTI  VISAME  PASAULYJE  NEDELSIANT! 

ATSAKYMAS  GAUTAS  TĄ  PAČIĄ DIENĄ, su pažadu atsakyti už  kelių savaičių, tačiau iki šiol atsakymo 

nėra… 

Jūsų pasiteiravimo registranumeris yra:   101000587995 2020-02-24 

Jūsų  pasiteiravimo, užregistruoto „Europe Direct“ kontaktiniame centre, tekstas yra toks(žiūr viršuje). 

KOMENTARAS: žmonės tikėjosi, kad su laiku visos Europos Sajungos gyventojai bus 

lygiaverčiai: visų uždarbis, pensijos bus vienodos, deja tuo net nekvepia...Prancūzų pensijos 

1700-1800 eur. , o mūsų - 234 e, atlyginimai taip pat labai skiriasi, o viską sumokėti turi kaip 

visos turtingos šalys, tai kur teisybė? Jaučiamės išnaudojami kaip okupacijoje – tai dėl didžiulių 

išmokų ES centrui - Lietuvos žmonės tikrai nepatenkinti.                                                                                                                                                

Ką veikia Lietuvos atstovai Briuselyje, jeigu jokių teigiamų poslinkių net nekvepia? Labai gerai 

suprantame, kad jie džiaugiasi gerais atlyginimais! Kam jie ten sėdi? Kodėl Lietuvos žmonės nežino 

ką jie ten veikia – nėra spaudoje jokių pasisakymų, gal tik Vilijos Blinkevičiutės kartais pasirodo. 

Lietuvos eurokomisarus kviečiame atsiliepti. Jūsų tylėjimą mes suprasime, kaip nenorą dirbti 

Lietuvai, o norą ją naikinti! Ar ne todėl mūsų išrinktieji nenorėjo duoti priesaikos, kai Lietuvos 

Visuomenės Tarybos Valdyba, pasveikino išrinktius ir pasiūlė pasirašyti Eurokomisaro priesaiką, 

tiesa, pasirašė tik vienas – Petras Auštrevičius - gerbiame jį už tai!                                                                                                                                                                                    

Žmonės, nebūkite abejingi, kviečiame visus Lietuvos gyventojus pasisakyti, 

pakomentuoti, nes tai mūsų visų reikalas, rašykite mano adresu amgedv@gmail.com, o aš Jūsų 

nuomonę paskelbsiu mūsų internetiniame laikraštėlyje „Auksinis ruduo“. (red.). 

                                                    

      I.  NACIONALINIS  LIETUVOS 

MOKSLO IŠSAUGOJIMO SĄJŪDIS 

Visose demokratinėse šalyse menas, mokslas, 

švietimas, kultūra- nacionalinė vertybė, prioritetas, 

vizitinė kortelė.Taip buvo ir pas mus-1922m.  Kaune 

įsteigus  VDU, vėliau pedagogų rengimo kursai, solidi 

humanitarų veikla, monografijos, vadovėliai.  Mes 

didžiavomės  Šapoka, Ivinskiu,  Vidūnu, Maceina, 

Šalkauskiu, Dunduliu, Jurginiu.   Nesvarbu kokių jie buvo 

politinių pažiūrų, pasaulėvokos, aš viliuosi, kad   

Lietuvoje bus priimtas įstatymas, sakyčiau 

imperatyvas atskirti mokslą nuo politikos. 

Nuotr. Austėja Raudonytė. Vilniaus universitetas 

mailto:amgedv@gmail.com
https://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2020/05/VU22.jpg


5 
 

Nuomonių pliuralizmas, įsitikinimai yra kiekvieno apsisprendimo reikalu, jeigu tai neskatina 

ksenofobijos, rasinės, tautinės neapykantos, tai parašyta konstitucijos preambulėje ir 

nediskutuotinas klausimas. 

            Man kaip profesionaliam istorikui džiugu, kad galėjau prisijungti prie  Lietuvos   mokslininkų 

sąjungos ir prisiekiu visomis išgalėmis prisidėti gražinant, efektyvinant krašto socialinę,  kultūrinę, 

švietimo kokybę ir raidą. 

Deja…    Paskutinius 10 metų tenka konstatuoti, kad  prasidėjo brutalus, bekompromisinis 

privataus kapitalo diktatas visose gyvenimo srityse- įskaitant ir mokslą. Prof. Zigmo  Zinkevičiaus, 

Dariaus  Kuolio sukurta tautinės mokyklos koncepcija ir jos postulatai tapo pajuokos objektu, o 

patys pedagogai pavirto duoneliautojais ir aklų ambicijų įkaitais. 

Mano  buvęs dėstytojas doc. Vytautas  Dumbliauskas su didele širdgėla prisiminė  VPU,   LEU, 

kokia žemės sklypo vertė Žvėryne ir kokiems lobistams rūpėjo likviduoti šią prestižinę Alma  Mater. 

Kur protokolai, nutarimai iš šios edukologijos kalvės padaryti neaišku kokios paskirties 

instituciją- tai čia įsikūrusi  Vilniaus kolegija, 3 Amžiaus universitetas, kuris pasirenka senjorų 

užimtumo programą  ne pagal poreikius, o kaip patinka, spjaudama į istorijos kursą, Ševčenkos g. 

buvęs istorijos fakultetas-  VDU švietimo akademija. Pedagogų rengimas išskaidytas, neabejoju, 

jeigu ir toliau vyks tokie  BK  veiksmai mes nebeturėsime nei filologų,  nei  katechetų. 

Kokiu paragrafu, potvarkiu ŠMM   leido pačią nuosekliausią, preciziškiausią specialybę- 

istoriją po patvorius tampyti privatiems pseudo korepetitoriams, kurie visiškai neturi tam nei 

kompetencijos, realaus suvokimo ko reikia mokiniui, surenkami pinigėliai ir tiek naujienų? 

Kodėl politikai įžūliai perrašinėja istoriją, nurodinėja ką tirti, ką retušuoti, o istorijos 

institutas nebeatlieka pilietinės visuomenės telkimo misijos, nebėra kvietimų  savanoriauti, vykti 

per mokyklas, kur archeologijos, etnokultūros ekspedicijos, kur svarus  Mardosos,  Klimkos žodis, 

ramiai laukia pensijinio tarpsnio, ar kaip?  Užgožti?? 

Ar  Sladkevičių,  Banionį,  Sondeckį apdergęs LGGRCT turės su urnos pelenais išnešti 

disertaciją apie banditus, miškinius parašiusią  Birutę Burauskaitę, jau nebėra pakeičiamų  

personalijų, konkursų, tai čia  Lubianka, NKVD?? 

Kada visuomeninis transliuotojas LRT rengs laidų ciklus apie profesinį mokinių parengimą, 

parodys kaip problemas gvildena, o gal turi kuo pasigirti Lenkijos,Čekijos mokslininkai, ar be 

kriminalinių suvestinių dar pozityvas bus skleidžiamas? 

Ar egzistuoja kultūros paveldo departamentas ir poskyriai? Jeigu taip, kodėl 30 metų 

Veliuonos istorijos muziejus įsikūręs baigiančiame supūti pastate, kuomet eksponatai privalo turėti 

savo konservavimo ir drėgmės palaikymo reikalavimus? Koks yra istorikų, muziejininkų 

komunikavimas su miestų merais? Mano žiniomis- jokio nėra, Radviliškis, prie  kurio kovose su 
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bermontininkais žuvo 1 savanoris Povilas Lukšys net neturi krašto muziejaus, ar matėte pakeliui 

Klaipėda- Jurbarkas- Kaunas netoli Seredžiaus miestelio sudūlėjusį, siaubingos estetinės būklės 

Belvederio dvarą, kuriam niekaip nerandamas šeimininkas, vis neįvyksta aukcionas. 

Ir vardink, o vardink, todėl mano šios pastabos,  rekomendacijos tegul būna peticija, nes jeigu 

mes užimsime stručio poziciją su galva smėlyje kaip nacija paskęsime globalizmo liūne, jau ir dabar 

vaikai nebemoka nei gramatikos, nei kalbėsenos. 

                                

1. Atitraukti godžias besočių letenas nuo universitetų, mokslo tyrimų institutų naikinimoir 

pasigviešimo savo lobistiniams siekiams patenkinti. 

2. Mokslininkai suburia inteligentijos branduolį, pakviečia jaunimą, senjorus ir pagalvoja apie 

nacionalinį sąjūdį išsaugoti mokslą Lietuvoje, išreikalauti iš vyriausybės įstatymo, kuris 

leistų privatininkams paremti knygelių, almanachų leidimą- tačiau jokių siekių ciniškai kištis 

į reformų, reorganizavimų klausimus. Užtenka, nuo šiol nei 1 uždaryto instituto, universiteto,  

akademijos.  Aš žinau, kad riebus kąsnelis yra Šiaulių universitetas, provincija, dubliuojasi 

programos ir pan- visom išgalėm saugoti mokslo įstaigų funkcionavimą ir žinomumą. 

3. Atgaivinti merdinčius leidinius kaip- „Voruta’’- „ Liaudies kultūra’’,  paskatinti pedagogus 

kurti mokomąją medžiagą, pratybų sąsiuvinius, knygutes, kas buvo tokia žymi metodininkė 

Ona Maksimaitienė,  ar jos vardas jau pamirštas? Leisti metodinius žurnalus, periodiką kas 

buvo seniau. 

4. Išeivijos, emigrantų įtraukimas į mokslinį procesą, prašyti jų  finansavimo išpirkti pastatus 

savarankiškai mokslinei veiklai, tyrimams, metas jaunam magistrantui, doktorantui parduoti 

savo įdirbius, kur ekspertų rekomendacijos, skatinimas, tegul Seimo nariai pas mus rengia 

konferencijas LMS būstinėje, Signatarų rūmuose, už tai susimoka. Ar turi būti kaip toje 

patarlėje- kieno vežime sėdi- to giesmę giedi? 

5. Spaustuvių, leidyklėlių išsaugojimas su PVM lengvatomis, nėra normalu, kad pinigus 

paliekame užsienio poligrafams,  o pas mus vyksta bankrutavimai. 

6. Senamiestis- architektūros, istorinės atminties vieta,  o ne mašinų parkavimo, dangoraižių 

kūrimo placdarmas. 

7.  Įstatymu prevenciškai drausti politikams kištis į istoriją,  o patys  humanitarai išlenda iš 

pogrindžio ir pradeda deklaruoti savo idėjas, veiklos apmatus ir ataskaitas, kolektyviniai 

darbai, simpoziumai, plenerai  su kolegomis iš užsienio. 

8. Nacionalinio bankelio įsteigimo idėja, kuri būtų mokslo prelegentų saugumo garantu. 

9. Mokyklinių programų pertvarka, per literatūros pamokas vaikai nebenagrinėja Daukšos, 

Husoviano,  metraščių, kronikų, sakmių,  o klaidžioja po antraeilius užsienio autorių kūrinių 
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fragmentus, peržvelgti abitūros egzaminų užduotis, ar skaitina priežastinį, pasekminį 

mąsrtyną, ar tik mechaninį žinių atkartojimą- scholastiką? 

10. Gana rašyti projektus ir lenktyniauti kaip čempionatuose, kas pirmi- gauna paramą, gyvas 

dialogas, įtikinėjimas turi būti pagrindas gauti pinigų, pasikartosiu kuo mažiau sąsajų su 

privačiu sektoriumi. 

11. Baigti skaitmenizuoti, robotizuoti visuomenę nepadarius jos galimybių studijos, nuomonės, 

analizės,  pagal tokią logiką nereikia administracijos, biurokratų, viską atliks robotai, 

nuotolinės technologijos? 

12. Savų lėktuvėlių, laivelių gamyba, biokuro vartojimas, naudingų iškasenų geologinė analizė, 

ekspertų išvados. 

13. Istorijos ir  kinematografijos simbiozė,  nes aiškiai matosi, kad Teatro ir Muzikos akademija 

tiražuoja tik melodramų, detektyvinių trilerių aktorius, režisierius- o ne scenaristus,  bent 

kada sukurti filmą, spektaklį apie Vytautą,Goštautus, Sapiegas.. 

 

   Neabejoju, kad šios mano mintys bus 1 kregždute laisvos, su nuomonių pliuralizmu, darnios, 

harmoningos šalies padangėje. 

 

                Pagarbiai, 

                    Ruslanas  Baranauskas- istorijos tyrinėtojas- konsultantas-  LMS  narys. 

KOMENTARAI 

 Tanas 

2020-05-02 at 10:28 

Tautinės mokyklos koncepciją kūrė L. Jovaiša ir M. Lukšienė. O mokslą visais laikais skatino ţmonių 

ţingeidumas ir praktiniai interesai, nuo pat Cheopso piramidės laikų. Tad tai, kiek verslas prisideda prie 

edukacijos net mokslo slėniuose, priklauso ne nuo verksmingo pliurpimo. o nuo raiškių gebėjimų suţadinti 

verslo interesą vertybėms ir inovacijoms. 

Atsakyti 

 

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

II. Pozicija 
LIETUVOS INFORMACINIS PORTALAS 
MENU 

https://www.pozicija.org/ruslanas-baranauskas-kokiu-dekretu-privaciam-kapitalui-leista-reformuoti-lietuvos-mokslo-raida/#comment-17908
https://www.pozicija.org/ruslanas-baranauskas-kokiu-dekretu-privaciam-kapitalui-leista-reformuoti-lietuvos-mokslo-raida/?replytocom=17908#respond
https://www.pozicija.org/
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RUSLANAS BARANAUSKAS. 
 KOKIU DEKRETU PRIVAČIAM KAPITALUI LEISTA REFORMUOTI 
LIETUVOS MOKSLO RAIDĄ? 

 

                    Įsivaizduokime, kad į mūsų uţveistą, išgenėtą, visų taip sergimą ir puoselėjamą sodą lyg niekur 

nieko ,,įropoja’’ buldozeriai, traktoriai, vyrai su kombinezonais ir benzopjūklais. Be jokio perspėjimo ir 

leidimo jie čia pradeda triukšmauti ir šeimininkauti kaip savo nuosavame kieme. Ir jame dar iki 22 val. tik gali 

jaustis ponu pagal įstatymus. Pagal aplinkosauginius nurodymus, netgi sukriošusį medį gali nuleisti ant ţemės 

gavęs patvirtinimą ar raštą Kokia būsena apimtų kiekvieną? Uţduokime sau  

.  pasvarstomąjį klausimą. Ar visų gerbiamoje, protėvių krauju ir prakaitu aplaistytoje šalelėje vyksta juridiškai 

teisingi ir protingi procesai, ypač susiję su švietimu, kultūra? Apie tai šis mano poleminis straipsnis. 

Valstybė be ateities koncepcijos ir vizijos? 30 metų esame nepriklausoma, demokratiniais postulatais ir  

vertybėmis orientuota šalis. Bet mūsų politikai, iškilus problemoms, iškart teisinasi, kad esame dar nepatyrę, 

naujokai, – kad tik išvengtų savo atsakomybės. Ne tuos išsirenkame – jie nepateisina lūkesčių, ţmonės 

praranda pasitikėjimą ir pan. 

Galbūt ne šventieji lipdo puodus. Bet mums juk reikia gyventi, kurti, maitintis, vystytis, tobulėti čia ir dabar, su 

esamų politikų sprendimais ir nutarimais. Laukti nebėra kada. Tirpstame, emigruojame, šviesiausi protai 

palieka valstybę, o į jų vietą Uţimtumo tarnyba prisirenka pigių statybininkų – gizelių. Intelektualinio 

potencialo nebereikia, gyvenama principu ,,skęstančiųjų gelbėjimasis yra jų pačių reikalas’’ Statistikos 

departamentas, savivaldybės, galiausiai ministerijos ko gero veda tam tikrą registrą, kiek mokyklų, 

universitetų, institutų likviduota ir kas dar laukia ateityje. Ar spaudoje surasime bent kokį gaivesnį oro gurkšnį, 

be gąsdinimų, bauginimų, neţinomybės? 

                 Statistikos departamentas, savivaldybės, galiausiai ministerijos ko gero veda tam tikrą registrą, kiek 

mokyklų, universitetų, institutų likviduota ir kas dar laukia ateityje. Ar spaudoje surasime bent kokį gaivesnį 

oro gurkšnį, be gąsdinimų, bauginimų, neţinomybės? 

Visose valstybėse priimta, kad savo srityje darbuojasi tik tos šakos profesionalai. Medikai nenurodinėja 

bibliotekininkams, pastarieji medikams, meteorologams ir taip toliau. 

Aš viliuosi, kad šis mano straipsnis įţiebs rimtos diskusijos kibirkštėlę, prisijungs nuomonių pliuralizmui ir 

daugiau veiklių asmenybių, kad atsakytų į fundamentalią uţklausą – kieno potvarkiu, dekretu, aktu Lietuvoje 

leista į mokslą kištis visai su tuo nieko neturinčius personaţus ir ramiai, pasyviai stebėti, kaip jie, išplovę 

jaunimui smegenėles, dalyvauja komisijose, sprendimų priėmimuose, galutinių verdiktų paskelbimuose. 

Kas tokie yra Arvydas Avulis, Robertas Dargis? Ką jie bendro turi su pedagogika, inovacijomis? 2016 metais 

vienas iš šių ponų brovėsi į Lietuvos edukologijos universiteto auditorijas, kuriose ,,sekė Anderseno pasakas’’,  
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kad verslui svarbios yra idėjos, o ne pinigai, tačiau patys ţeria milijardus iš savo uţmačių. Pabūkit mecenatais, 

paremkite merdinčias leidyklas, pavyzdţiui, Tyto Alba. Kodėl mes turime nešti pelną lenkų, latvių, estų 

poligrafams, kai pas mus nėra lengvatinio PVM tarifo? 

Jeigu ne Lietuvos mokslininkų sąjunga, apskritai niekam būtų nė motais, kad visas švietimas rieda į pelkėtą 

akivarą, kad staiga be jokių atvirų diskusijų, debatų, analizės, apklausos prestiţinė Alma Mater, VPU IF, o 

vėliau ir LEU pavirto neaišku, kokios krypties institucija. 

Kokios tolimesnės jos veiklos gairės? Ţvėryne puikuojasi Vilniaus kolegija, kuri net nesugeba apibrėţti studijų 

programų. Štai buvusi VPU IF dekanė, Rusijos ist. lektorė Vida Kniūraitė vadovauja 3 amţiaus universitetui, 

kur epidemijos metu nutrūko nuotoliniu būdu vykdomas mokymosi procesas senjorams, o istorijos uţsiėmimai, 

kaip teigiama, kartojasi, mat nuobodu, provincijoms jie nebūtini. Matyt, svarbiausia, kad yra surenkamas 

metinis mokestis, – tai Lietuvoje yra prioritetas.                                                                                                               

Ševčenkos g. yra įsikūrę VPU IF ir Vytauto Didţiojo universiteto Švietimo akademijos filialai, o šalyje realiai  

neturime nei vienodo metodinio leidinio gvildenti pedagogikos ar andragogikos klausimus. Suţlugo 

„Dialogas’’, „Mokyklos frontas’’, „Mokykla’’, o ir patys pedagogai ne tik pritingi, bet ir nėra skatinami rašyti 

vadovėlius, redaguoti pratybų sąsiuvinius – ramiai laukiama pensijų ir valdţios malonės. 

Ar istorija pavirto privataus pelno pavainike? Nebijau kritikuoti kolegų. Prašau – argumentuotai, svariai leidţiu 

bet kuriam piliečiui etine forma ir save sukapoti. Esmė yra tai, kad tiek televizijos, tiek radijo laidose apie tai 

beveik neuţsimenama, vietoj to kviečiami etatiniai pašnekovai, o vedėjai patys paklausia, patys uţ prelegentus 

ir atsako. 

Nei klaikiausiame sapne negalėjau įsivaizduoti, kad išauš tokia diena, kuomet Vydūno, Maceinos, Šalkauskio 

idėjos bus perspjautos per petį, o Dariaus Kuolio, prof. Zigmo Zinkevičiaus kurta ir brandinta tautinės 

mokyklos koncepcija nugrūsta giliai į stalčius ir apsitrauks dulkių sluoksniais. 

1993-1997m. konkursas į istorijos studijų vietą buvo 1/5/6, grūstis kaip dabar, karantino sąlygomis, 

parduotuvėse. Stiprūs docentai kaip Skirius, Batūra, Truska, Gaigalaitė uţdegdavo auditorijas orginaliomis 

paskaitomis, seminarais, jautėsi, kad pedagogų, magistrantų, doktorantų rengimas yra šalies prestiţas ir garbės 

reikalas. 

Pamenu, kai 2001 metais dirbau mokslinį tiriamąjį darbą rengiant MLE 3 tomą, nesopėjo nei valdţiai, nei VMI 

nuplėšti tuos kelis litus iš gaunamo honoraro. Tada dar miestuose stovėjo spaudos kioskeliai, mokiniai 

pardavinėjo leidinius, nebuvo jokios nuojautos, kad visa tai pavirs muilo burbulu, šnypštalu. 

Gal taip reikėjo – ne pirmas politologas, filosofas aiškiai konstatavo, kad sulyg stojimu į ES mūsų 

autonimiškumas, deja, tapo bevertis. Aš nekvestionuoju tarptautinių normų, teisių, tačiau kaip tik 2004-2005 

metais prasideda besaikės reformos dėl reformų, pasigyrimai, kiek reorganizuota, sujungta, kiek dar bus 

visokiausių makabriškų veiksmų. 
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Istorikai nulindo pogrindin kaip XIX a. slaptos draugijos kovoje prieš carinę priespaudą – nebėra viešų 

ataskaitų, knygų apţvalgų viešojoje erdvėje, kvietimo telktis, savanoriauti, kovoti su istorijos perrašinėtojais ir 

klastotojais. 

Istorijos institutas neneša valdţiai pelno, juk kas tie 58 000 eurų per metus, todėl nebereikia tyrimų, 

archeologinės ţvalgsenos, atsiranda mėgėjai-profanai, kurie savavališkai rausia piliavietes, kapavietes, ir, ko 

gero, be licenzijų? 

Kaune istorijos korepetitorių paslaugas atlieka tokia įmonė – Kalba.lt – kurios vadovė neturi gėdos man, 

profesionaliam humanitarui, redaguojančiam monografijas ir knygas, uţklausus atšauti, – nusipirkit namą, tada 

galėsit pas mus dirbti. Nuolatinės gramatinės klaidos – elektroninio susirašinėjimo vizitinė kortelė iš privataus 

sektoriaus pusės. 

Apie istorikus aš dar atskirai brūkštelsiu kada prie progos, Nikţentaičiui yra tas pats, kad LGGRCT vadovauja 

panelė Burauskaitė, apgynusi disertaciją apie pokario miškinių naikinimą ir apdergusi Sladkevičių, Sondeckį, 

Banionį. Valdţiai tokie ,,liokajai’’ yra daug geriau negu vadovautų įstaigai tokie maištautojai kaip, tarkim, 

Rubavičius? Rasto plaukimo pasroviui principas yra, matyt, visoms pusėms naudingas. Bet ne mokslo aktyvui, 

patriotams, kurie nori prisidėti keliant šalies mokslo kokybę. 

Jeigu ne bendros pastangos (pasiūliau netgi Sąjūdţio steigimą), merkantilistai atims eţerus, upes, tiltus. Ţinau, 

kad sekantis taikinys bus Šiauliai – provincija galbūt pasirodys neperspektyvi, tad po to bus imtasi 

uostamiesčio. 

Tikiu, kad mano publikacija sukels rezonansą akademinėje bendruomenėje, nes galbūt tik po mūšio jau kardais 

nemojuojama. Kas ţino? 

Autorius yra istorijos mokslų bakalauras 

                                                                                               

                                                      
 

I. SPAUDOS KONFERENCIJA 

2020 m. gegužės 15 d. 11 val. Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos 

konferencija Seime, skirta Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-

mečiui.  „Ar yra skirtumas, dėl ko mirsime? Kodėl Lietuvos 

https://pozicija.org/
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sveikatos apsaugos sistema naudojama ne pagal paskirtį?“. Dalyvauja Visuomenės ekstremalių 

situacijų komisijos l.e.p. pirmininkė dr. Nendrė  

Černiauskienė, buvęs LR Seimo narys ir ekspertai.eu atstovas Audrius Nakas. Spaudos 

konferencijoje dalyvauti kviečiamas ir Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas 

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga arba jo įgaliotas atstovas. 

2020-04-24 d. spaudos konferencijoje Seime buvo pranešta apie 

Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos, signataro Zigmo Vaišvilos ir ekspertai.eu kreipimąsi 

į Lietuvos Vyriausybę dėl informacijos pateikimo dėl COVID-19. Buvo klausiama, kodėl 2020 m. 

vasario 26 d. dėl šios infekcinės ligos Lietuvos Vyriausybei paskelbus valstybės masto 

ekstremaliąją situaciją, į Lietuvą grįžti pakviesti užkrėstieji ir galimai užkrėstieji nebuvo izoliuoti, 

o buvo leidžiama atvykusiems pasklisti po visą šalį ir paskleisti užkratą? Kodėl jie nebuvo 

testuojami? Kodėl buvo paskelbtas karantinas visai Lietuvai, bet ne potencialiems ir net 

nustatytiems infekcijos židiniams? Kodėl infekcijos židiniuose dirbantiems medikams laiku 

nebuvo skirtos apsaugos priemonės, buvusios valstybės rezerve? Kodėl laiku nebuvo leidžiama 

testuoti infekcijos židiniuose dirbančius medikus, pajutusius COVID-19 infekcijos požymius? 

Pirmieji gaunami atsakymai parodė, kad Lietuvos Vyriausybė slapukauja. 

Todėl į šią spaudos konferenciją kviečiamas Valstybės ekstremalių situacijų 

operacijų centro vadovas Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga arba 

jo įgaliotas atstovas. Jų neatėjimą vertinsime esant baime atskleisti tikrąją 

informaciją ir paaiškinti valdžios padarytų klaidų priežastis. 

STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą pagal signatarų A. Butkevičiaus ir Z. Vaišvilos pareiškimą 

dėl apsaugos priemonių medikams neskyrimo laiku iš valstybės rezervo. Šis STT nutarimas 

apskųstas, nes nevertinta informacija, kad Vyriausybė to nepadarė laiku, tuo gydymo įstaigas 

paverčiant šios infekcijos nekontroliuojamo sklidimo židiniais, o medikus – Vyriausybės klaidų ir 

tarnybinių pareigų neatlikimo įkaitais.  

2020-05-11 d. LRT eteryje psichoterapeutas, socialinių mokslų dr. Gintaras Chomentauskas 

patvirtino, kad karantino metu dėl COVID-19 Lietuvoje mirė mažiau nei 1%, kiti – dėl kitų ligų 

(https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107814/lrt-forumas-ekspertai-i-pandemija-ziuri-

kaip-i-gaisra-sis-prislopintas-bet-zariju-liko?jwsource=cl). Todėl Vyriausybės atsakymas į 

pranešėjų 2020-04-24 d. paklausimą, kiek žmonių Lietuvoje mirė tuo pat metu dėl COVID-19 ir 

dėl kitų ligų, yra būtinas. Vyriausybė privalo visuomenei paaiškinti, kodėl dėl šios infekcijos nuo 

2020-03-16 d. ne tik buvo sustabdytas šalies gyvenimas ir ekonomika, bet ir 

praktiškai negydomos kitos ligos, dėl kurių miršta per 99% Lietuvos žmonių? 

Tokia ir oficiali statistika, patvirtinanti, kad 2019 m. Lietuvoje dėl visų ligų ir 

nelaimių mirė 38281 žmogus. 20898 mirė dėl kraujotakos sistemos ligų, 8024 - 

dėl piktybinių navikų.  

Pranešėjams nėra skirtumo, dėl ko jie mirs. Pranešėjams yra skirtumas, kada jie mirs. Taip pat ir 

dėl valdžios sprendimais dirbtinai negydomų ligų, verčiant medikus pažeisti Hipokrato priesaiką. 

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107814/lrt-forumas-ekspertai-i-pandemija-ziuri-kaip-i-gaisra-sis-prislopintas-bet-zariju-liko?jwsource=cl
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000107814/lrt-forumas-ekspertai-i-pandemija-ziuri-kaip-i-gaisra-sis-prislopintas-bet-zariju-liko?jwsource=cl
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Minime ir Lietuvos Steigiamojo Seimo, kuris 1920 m. gegužės 15 d. tautos atstovų balsais 

patvirtino ir 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, 100-sias metines. Tarp  

Steigiamojo Seimo 112 narių 7 buvo gydytojai - Juozas Buzelis, Elizejus Draugelis, Kazys 

Grinius, Kazimieras Jokantas,  Vladas Lašas,  Jonas Staugaitis, Klemensas Vaitekūnas, kurie 

be kitų gausybės nuveiktų darbų dar ir sukūrė Nepriklausomos Lietuvos sveikatos apsaugos 

sistemą. Siaučiant choleros ir ispaniškojo gripo epidemijoms. Kodėl mes leidžiame dabartinei 

Lietuvos valdžiai griauti šią sistemą ir naudoti ją ne pagal paskirtį – prieš Lietuvos žmones? 

                                                      

II SPAUDOS KONFERENCIJA 

2020 m. gegužės 18 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo 

Vaišvilos ir buvusio LR Seimo nario, ekspertai.eu atstovo Audrius Nako 

spaudos konferencijos Seime pranešimas „Kaip atmerkti akis prokuratūrai?“. 

                   FNTT nesugebėjo apeiti faktą, kad viešai paskelbtas „COVID-19 pasekmių mažinimo 

fondas“ nėra įregistruotas, bet 2020-04-27 FNTT tyrėjo Tomo Naruševičiaus nutarimu atsisakė 

pradėti ikiteisminį tyrimą dėl neįregistruoto fondo vardu veikiančių asmenų pagal Zigmo 

Vaišvilos ir Audriaus Nako 2020-04-15 pareiškimą. FNTT, pasirėmusi finansų ir sveikatos 

apsaugos ministrų bendru 2020-03-19 įsakymu dėl šio „fondo“ paskelbimo, paaiškino, kad šis 

fondas yra kitoks – ne įregistruotas juridinis asmuo, bet sąskaita  banke, kurios „valdymo 

organus“ (fondo tarybą, vadovaujamą Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės, ir valdybą, 

vadovaujamą finansų ministro Viliaus Šapokos), minėtu įsakymu „suformavo“ šie du ministrai.  

Pareiškėjams nesuprantama, kaip taip galėjo parašyti FNTT tyrėjas T. Naruševičius, pats 

nutarime įrašęs, kad Lietuvos įstatymai leidžia vykdyti labdaros ir paramos fondo, kaip ir 

kiekvieno juridinio asmens, veiklą tik po to, kai pasirašomi fondo steigimo dokumentai, kuriuose 

nurodoma fondo veikla, ir šie steigimo dokumentai įregistruojami Juridinių asmenų registre 

(JAR).  

                  Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Austėja Abromaitienė paliko galioti šį 

atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą, paaiškinusi, kad Z. Vaišvila ir A. Nakas susirūpinę šio 

„fondas“ įsteigimo teisėtumu. Prokurorė „nepastebėjo“, kad pareiškėjų argumentas visiškai kitas 

–  Z. Vaišvila ir A. Nakas teisėsaugos paprašė į vertinti nusikalstamą asmenų veiklą neįregistruoto 

fondo vardu. Nėra ko rūpintis „fondo“ steigimo teisėtumu, nes jis nesteigtas ir neįregistruotas. 

                 Nepagrįstas prokurorės A. Abromaitienės rėmimasis ir Civilinės saugos įstatymo 9 str., 

leidžiančiu Vyriausybei tvirtinti valstybinį ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriuo finansų 

ministras buvo įpareigotas steigti „COVID-19 pasekmių mažinimo fondą“. V. Šapoka įpareigojimo  

neįvykdė – šio fondo steigimo dokumentų nesudarė ir jų nepateikė JAR registruoti. 

                 Valstybės mąsto ekstremali padėtis – tai ne nepaprastoji padėtis. Civilinės saugos 

įstatymas nesuteikia teisės Vyriausybei keisti ar priiminėti įstatymus. Tyrėjas ir prokurorė 

„nepastebėjo“, kad š.m. kovo 16 d. Vyriausybės patvirtintame plane kovai su COVID-19 šio plano 
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vietose, kuriose būtini įstatymų pakeitimai ar naujų įstatymų priėmimai, įrašyta, kad tokiais 

atvejais būtina kreiptis į Seimą.  

Pasimokiusi iš šios klaidos, tačiau jos neištaisiusi, Vyriausybė paskelbė, kad kuria Pagalbos 

verslui fondą. Šį kartą Vyriausybė jau paskelbė, kokie juridiniai asmenys dėl to bus registruojami.  

                     Dėl prokurorės nepagrįsto nutarimo teikiamas skundas teismui, nes Baudžiamojo 

proceso kodekso 168 straipsnio 1 dalis nustato, kad atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą galima 

tik esant akivaizdžiai nepagrįstam kreipimusi. Fondo neįregistravimą įstatymų nustatyta tvarka 

patvirtino JAR duomenys, finansų ministras ir patys tyrėjas, prokurorė. Tad nėra jokios net 

galimybės nepradėti šio ikiteisminio tyrimo. Veiklą neįregistruoto juridinio asmens vardu 

„teisinti“ sąskaitos banke paskelbimu fondu,  vertiname esant Įsakymą pasirašiusių sveikatos 

apsaugos ir finansų ministrų piktnaudžiavimu jų tarnybinėmis pareigomis ir Vyriausybės 

patvirtintame Plane numatyto įpareigojimo finansų ministrui įsteigti Fondą neįvykdymu.  

                    Paskelbimas, kad sąskaita banke yra fondas, kad šie du ministrai tariamai turi teisę 

sudaryti sąskaitos – fondo tarybą ir valdybą, yra atvira patyčia iš įstatymų ir teisingumo, dėl ko 

vertintinas tyrėjo ir prokurorės tarnybinių pareigų neatlikimas. Teismo prašoma apie šias 

aplinkybes pranešti Generalinei prokuratūrai. Tokia šių ministrų ir “fondo tarybos ir valdybos 

narių” veikla neįsteigto ir neįregistruoto juridinio asmens vardu, ypač valstybės lygio 

ekstremalios situacijos metu – ne tik diskredituoja tai vykdančius asmenis ir valstybės 

institucijas, bet ir skatina piliečius pažeidinėti įstatymus krizės pretekstu. Prokurorės 

paaiškinimas, kad neteisėta ir net atvirai vykdoma nusikalstama veikla daroma viešai ir kilniais 

tikslais, nepadaro šios veiklos teisėta.  

Nerasite sąmoningo žmogaus, kuris nežinotų, kad sąskaitą banke valdo sąskaitos savininkas, bet  

ne neegzistuojantis fondas, kad egzistuotų sąskaitos banke „valdymo organai“ – sąskaitos banke 

taryba ir valdyba. Prokurorės sutikimu susipažinę su tyrimo medžiaga nustatėme, kad joje net 

nėra įrodymų, kas yra banko sąskaitų Nr.LT561010000008532407 ir 

GB73IFXS23229035487641 savininkai. Beje, tyrimo medžiaga net nesurišta ir nesunumeruota, 

tad neaišku, ar ji visa buvo pateikta mums susipažinimui. 

                 Z. Vaišvila ir A. Nakas kreipiasi ne tik į teismą dėl nepagrįsto prokurorės A. 

Abromaitienės nutarimo, bet ir į FNTT dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl nusikalstamos 

veiklos vykdymo šio “fondo” vardu, nes paaiškėjo naujos aplinkybės. 2020-05-16 d. paskelbta 

apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės penkių teisėjų kolegijos, 

vadovaujamos Gintaro Kryževičiaus, sprendimą 

(https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/05/16/news/r-karbauskio-ir-g-

kildisienes-kersto-akcija-suzlugde-teismas-14912679/, kuriuo nustatyta, kad teisės aktas (adm. 

bylos atveju Visuomenės informavimo etikos kodeksas), kuris neįregistruotas LR Teisės aktų 

registre (TAR), negalioja. Teisėjų kolegija priminė, jog Konstitucinis teismas 2001 ir 2003 metais  

yra pasisakęs, kad demokratinėje teisinėje valstybėje negali būti nepaskelbtų įstatymų. Tai aiškiai 

nurodyta LR Konstitucijoje. „Konstitucinis reikalavimas, kad galioja tik tie teisės aktai, kurie yra 

paskelbti, yra neatsiejamas nuo konstitucinio teisinės valstybės principo“, – buvo teigiama 

Konstitucinio teismo sprendime. Konstitucinis teismas taip pat yra nurodęs, kad Konstitucijoje 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/05/16/news/r-karbauskio-ir-g-kildisienes-kersto-akcija-suzlugde-teismas-14912679/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/05/16/news/r-karbauskio-ir-g-kildisienes-kersto-akcija-suzlugde-teismas-14912679/
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vartojama sąvoka „įstatymai“ aiškintina išplėstai ir apima ne tik įstatymus, bet ir kitus teisės 

aktus. 

                  LVAT pažymėjo, kad oficialiu teisės akto paskelbimu laikomas jo įregistravimas ir 

paskelbimas Teisės aktų registre. Teisėkūros pagrindų įstatyme nurodyta, kad teisės aktas 

įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo šiame registre. Dabartinis Visuomenės informavimo 

etikos kodeksas buvo patvirtintas 2016 m. vasario mėnesį, tačiau oficialiai neįregistruotas iki šiol. 

Todėl LVAT sprendimu toks kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu.  

Tačiau ir 2020-03-19 LR finansų ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 1K-73 /V-460 

dėl “COVID-19 pasekmių mažinimo fondo“ paskelbimo nėra įregistruotas TAR, t.y. nėra 

galiojantis. Todėl Z. Vaišvila ir A. Nakas prašo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal jų 2020-04-15 

pareiškimą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Tad net FNTT tyrėjo ir prokurorės argumentas, 

kad šis dviejų ministrų įsakymas stebuklingai „įteisina“ neįsteigtą ir neįregistruotą fondą, kurtą 

„kilniais tikslais“, netikėtai tapo niekiniu.  

Ar užteks šio LVAT sprendimo tam, kad FNTT ir prokuratūra praregėtų? Įsiteisėję teismo 

sprendimai privalomi vykdyti Lietuvoje visiems asmenims – ir fiziniams, ir juridiniams. Ir FNTT, 

ir prokuratūrai. 

                                                      

 

DISKUSIJA: AR KARANTINAS LIETUVOJE TEISĖTAS? 
NENDRE ČERNIAUSKIENĖ 

 

PRAŠOME PLATINTI! 

 

Ar karantinas teisėtas?  

O gydytojo priesaika nesulaužyta?  

Kuris ministras pažeidė Seimo nario priesaiką?  

Kodėl JAV prezidentas sustabdė PSO finansavimą?  

Karantinavimas. Vakcinavimas. 

KREIPIMASIS į pareigūnus dėl perteklinės jėgos. 

 

Gegužės 15 d. įvyko -  

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos  

spaudos konferencija, skirta Lietuvos Steigiamojo Seimo 100-

mečiui,  

„Ar yra skirtumas, dėl ko mirsime? Kodėl Lietuvos sveikatos apsaugos sistema naudojama ne 

pagal paskirtį?“ 
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Dalyvavo ir Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos l. e. p. pirmininkė dr. Nendrė Černiauskienė  

ir buvęs Seimo narys ir ekspertai.eu atstovas Audrius Nakas. 

 

TELKIAMĖS čia: 

fb Susitelkimas https://www.facebook.com/groups/1868418069955853/ 

fb Lietuva VESK https://www.facebook.com/Lietuva-VESK-104006924583691  

el.p: susitelkimas@gmail.com 

#saugotigintipadėti #hipokratopriesaika #seimonariopriesaikossulaužymas #piesaika #covit19 

2020-05-15 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos sp. konf.,skirta Lietuvos 

Ste... 

Priedų sritis: Peržiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašą „2020-05-15 Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signataro Zigmo Vaišvilos sp. konf.,skirta Lietuvos Ste...“ 

 

Specialist Present  

2 manau, kad karantinas neteisetas Vilius 020-05-15 Lietuvos Nepriklausomybės Akto ----------
----------------------------------signataro Zigmo Vaišvilos sp. konf.,skirta Lietuvos Ste... 

 Jonas Kazalupskis 
Manyti kitaip negu visas pasaulis-daugiau negu keista.Perziurejau visus adresus-cia sarlatanu 

sueiga 

Pranas Valickas 

Karantinas - tai ligonių izoliavimas ir gydymas neleidžiant niekam jų lankyti, kad neišplistų liga.                   

Kas yra karantinas skaitykite https://lt.wikipedia.org/wiki/Karantinas  

Dabar daroma atvirkščiai - sveikiems žmonėms draudžiama viskas, t.y. išeiti iš namų, susitikti, 

bendrauti, susirinkti, dirbti ir t.t. 

Todėl tai yra joks ne karantinas, nes neatitinka karantino sąvokos apibrėžimo, o tikrų tikriausias 

namų areštas. 

http://ekspertai.eu/
https://www.facebook.com/groups/1868418069955853/
https://www.facebook.com/Lietuva-VESK-104006924583691
mailto:susitelkimas@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/saugotigintipad%C4%97ti?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/hipokratopriesaika?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/seimonariopriesaikossulau%C5%BEymas?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/piesaika?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/covit19?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&fbclid=IwAR0Eh-BM2PaS_f0RX_e9B0HvWWCGoxsBSYs3vgtMZfWCwY2AIVXtgswHqUA
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&fbclid=IwAR0Eh-BM2PaS_f0RX_e9B0HvWWCGoxsBSYs3vgtMZfWCwY2AIVXtgswHqUA
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://lt.wikipedia.org/wiki/Karantinas
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=AO7dTT2VNiY&authuser=0


16 
 

Tiems kas dar abejoja siūlau pagalvoti kodėl daugelyje šalių iš kalėjimų laisvėn paleidžia kalinius - 

jie juk puikiai izoliuoti ir negali jokių ligų platinti. Kalinius paleidžia į laisvę, o sveikus nieko 

nenusikaltusius žmones varo į namų areštą - štai taip!!! 

Namų arešto tikslas ne apsaugoti žmonių sveikatą, o sustabdyti bet kokią ūkinę veiklą - kas ir vyksta 

pasaulyje. 

Visa ūkinė veikla sustabdyta, o centriniai bankai spausdina trilijonus tuščių dolerių ir eurų - t.y. 

nedirbama, negaminami daiktai, o pinigų kiekis 

labai stipriai didinamas. Todėl labai greitai užkils kainos ir visos žmonių santaupos išnyks, o pajamų 

jau kelis mėnesius žmonės negauna. Vyksta neregėtai didelio masto žmonių nuskurdinimas. 

Taip pat siūlau paskaityti kas yra epidemija. Tingintiems ieškoti sufleruoju - epidemija skelbiama 

kai mieste, provincijoje ar šalyje kokia nors užkrečiama liga suserga ne mažiau kaip 5 procentai 

gyventojų. Lietuvoje susirgo viena moteriškė Šiauliuose ir jau vyriausybė paskelbė epidemiją nors 

jai skelbti reikėjo kad būtų susirgę daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių visoje Lietuvoje. Pavyzdžiui, 

JAV gyvena 340 milijonų žmonių, tai epidemijai skelbti būtina, kad susirgtų 17 miljonų žmonių, o ji 

buvo paskelbta vos tik Niujorke susirgo pora tūkstančių. Tas pats yra ir visose kitose šalyse - 

pasidomėkite. Ir aklas gali matyti, kad pasaulyje nėra jokios epidemijos ir jokios pandemijos, bet 

akivaizdu, kad vykdomas politinis projektas, kurio tikslas sukelti pasaulinę ekonomikos krizę ir 

priversti visus žmones sutikti būti priverstinai skiepijamais bet kada, kai tik to pareikalaus Pasaulio 

Sveikatos Organizacija, o ją sau senokai privatizavo Bilo Geitso Fondas - jis yra didžiausias 

finansuotojas, o kas moka pinigus to užsakymą ir vykdo. 

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

  Antanas Andziulis 

Valickas teisus. 

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

 

Astra Genovaitė Astrauskė 

Laba diena, Gerbiamieji, 

 

paskelbtas karantinas - absoliučiai NETEISĖTAS. Prašyčiau į tai atkreipti mūsų 

rinktų politikų dėmesį Seime, ypač Centro partijos nariui Nagliui Puteikiu ir 

išreikšti mūsų, t.y. Lietuvos TAUTOS atstovų reikalavimus: 

 

NUTRAUKTI neteisėtą sveikų žmonių „įkalinimą“ namuose, ribojimus gyventi ir 

dirbti savo valstybei. Žlugdoma ekonomika, didinamas žmonių supriešinimas, 

baimės, įtampos... 

 

Tačiau masiškai dirbo statybų gigantiškjos korporacijos, stambioji prekybos pramonė, bankai. 
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Ir, svarbiausiai, visu pajėgumu  karantino metu vyksta pasiruošimas įvesti neištirtą žmonių 

sveikatos poveikiui 5G ryšį, be kitų telekominacijų milžinių ekonomikos naujovių ir robotizacijos, 

leisiantį įdiegti masinę žmonių sekimo ir valdymo kontrolę: 

 

Lietuvoje jau karantino metu  pastatytos ir statomos 5G ryšio antenos, kalbama apie  išgalvota 2-ąją 

„pandemijos“ protrūkį ir KVAILINAMI Lietuvos žmonės, ruošiantis masinei vakcinacijai.  

 

Tokie veiksmai pažeidžia Lietuvos Konstitucijos daugybę straipsnių, vykdomas nusikaltimas prieš 

Lietuvos žmones, Tautą.  

 

Kategoriškai NESUTINKU su paskelbtu karantinu ir REIKALAUJU jį nutraukti.  

Pagarbiai Astra Genovaitė Astrauskė 

KOMENTARAS 

Aš, senjorė, pritariu Lietuvos valdžios karantino politikai ir palaikau visas priemones, nes mes, 

senjorai, tikrai nenorime sirgti, o be griežtų karantino sąlygų – būtų neįmanoma apsisaugoti.(red.). 

                                                      

RIMVYDAS ŽILIUKAS   2020 balandžio 22 

TIESA  (NIEKO  NENUTYLINT)  APIE  LIETUVIŲ  IR  ŽYDŲ  SANTYKIUS 

(Straipsnis išspausdintas „Lietuvos aido“ 2020 metų sausio – kovo numeriuose)                                          

(Straipsnyje viso 23 psl., todėl tenka spausdinti dalimis, šiame Nr. Bus pirmieji du psl. Pradžia...) 

                   Praslinkus vos keleriems metams po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo buvo 

pradėta eskaluoti Lietuvos žydų naikinimo – holokausto tema, pagrindiniais kaltininkais nurodant 

lietuvius. 1996 metais išrinkto Lietuvos seimo nariai ir Lietuvos 

Nepriklausomybės akto signatarai netgi paviešino pareiškimą „Kreipimasis į 

pasaulį dėl žydų gelbėjimo“, apie „pasaulyje piktybiškai skleidžiamą 

dezinformaciją apie Lietuvos valstybės ir lietuvių dalyvavimą žydų holokauste“. 

Tačiau su kiekvienais metais ši veikla vis įžūlėjo. Imta vis dažniau ir vis aštriau 

kalbėti apie lietuvių tautybės žmonių įvykdytus nusikaltimus prieš žydų tautybės 

asmenis. Pastaraisiais metais imti niekinti iškilūs lietuviai, atidavę savo gyvybę už 

tautos laisvę, imtos naikinti jiems skirtos atminimo lentos. Tačiau nepateikiami konkretūs skaičiai 

bei analizė, kuriais remiantis galima būtų vertinti lietuvius: ar lietuviai elgėsi panašiai, kaip ir kitos 

tautos, ar mūsų tarpe buvo daugiau kilnių žmonių, kurie, rizikuodami savo gyvybe, gelbėjo žydus? O 

gal buvo priešingai, gal lietuviams yra būdingas sadizmas, ir šis mūsų bruožas pasireiškė hitlerinės 

okupacijos metu? Kalbėdamas su žmonėmis ne kartą įsitikindavau, kad didžioji dauguma lietuvių 

neturi informacijos apie lietuvių elgesį holokausto metu. Todėl žmonės, girdėdami vienapusišką 

informaciją apie lietuvių vykdytus žiaurumus, ima manyti, jog lietuvių elgesys holokausto metu 

buvo gėdingas.   
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Bet kodėl tai vyksta? Juk turi būti tokio reiškinio paaiškinimas. Jei yra reiškinys, tai turi būti 

ir šio reiškinio priežastis... Dar praėjusio tūkstantmečio pabaigoje ir šio pradžioje, važinėdamas po 

Europą, apžiūrinėdamas architektūros paminklus ir lankydamasis muziejuose, dažnai ten 

sutikdavau rusakalbes Izraelio turistų grupes, pakalbėdavau su jais. Jie, kažkada buvę Sovietų 

Sąjungos piliečiai, taip pat mielai leisdavosi į pokalbius su buvusiais savo bendrapiliečiais, manęs 

klausinėdavo, kaip dabar mes Sovietų Sąjungoje gyvenam, šypsodavosi. Pokalbiai būdavo draugiški, 

prieidavo vis daugiau turistų. Bet anksčiau ar vėliau susilaukdavau klausimo: 

 – O Jūs iš kur? 

Atsakydavau: 

– Iš Lietuvos. 

Dažniausiai šypsenos iš jų veidų tada dingdavo. Pokalbis netrukus pasibaigdavo ir jie 

nueidavo savo keliais. Kai taip atsitiko jau kelintą kartą, susimąsčiau. Ilgainiui supratau, kad tai 

dėsningumas. Kilo klausimas: kodėl? Sovietiniais laikais daug metų dirbau įvairiuose Vilniaus 

projektavimo institutuose, kur taip pat dirbo šiek tiek žydų. Šie žydai norėjo emigruoti į Izraelį, bet 

sovietinė valdžia jų neišleido. Dėl to jie jautė nuoskaudą sovietinei valdžiai. Mes, lietuviai, taip pat 

nemėgome tos pačios sovietinės okupantų valdžios dėl jos vykdyto lietuvių tautos genocido. Tad su 

žydais santykiai būdavo draugiški, užtardavom vieni kitus. Bet dabar kažkas pasikeitė? Daugelį 

metų negalėjau to suprasti. Beje, kad tuometiniai mano spėliojimai buvo teisingi, patvirtino ir 

dabartinės Vakarų valstybių gyventojų apklausos duomenys, liudijantys, jog blogiausią nuomonę 

apie lietuvius išsakė Izraelio piliečiai. Bet kodėl gi? Kame priežastis?  

Galų gale man pasirodė, kad radau atsakymą, po to, kai maždaug prieš dešimtmetį Kauno 

kinoteatre „Romuva“ pamačiau filmą apie 1941 birželio 27 dieną Kaune, „Lietūkio“ garaže, vykusias 

žydų žudynes. Tai buvo spalvotas plataus ekrano filmas, į kurį kartas nuo karto buvo įterpiami ir 

1941 metų dokumentiniai kadrai. Pastarieji kadrai buvo standartinio aniems laikams mažo formato 

ir nespalvoti.  Žiūrovams iš karto buvo aišku, kurie kadrai buvo dokumentiniai (1941 metų), o kurie 

spalvoti ir plataus formato – mūsų dienų. Filmo dokumentiniuose kadruose nėra užfiksuota pačių 

žudynių. Dokumentiniai kadrai užfiksavo tik jau gulinčius „Lietūkio“ garažo kieme nužudytų žydų 

lavonus. 

Bet štai, įpusėjus filmui, vėl pradedami rodyti mažo formato juodai balti kadrai, kuriuose, 

užsilipęs ant keliais aukštais suguldytų lavonų krūvos, groja muzikantas su armonika. Tie kadrai 

trunka gana ilgai ir šio filmo žiūrovai galėjo įsitikinti, kad muzikantas groja  Lietuvos himną... 

Lietuvos himną – ant lavonų krūvos?!  Man buvo gėda dėl savo tautiečių. Na kovojot už laisvę... Bet 

kokie turi būti tie išsigimėliai, kurie groja ant lavonų krūvos savo himną... Tie kadrai manyje sukėlė 

pasipiktinimą, pasibjaurėjimą. Jie dar ilgai man neišėjo iš galvos. Įsivaizduoju, kiek jaunų lietuviukų 

pasibjaurėjo savo tauta ir savo tautiečiais, pamatę, kaip jie groja savo himną ant lavonų krūvos... 

Vėliau žmonės man papasakojo, kad šis filmas daugybę metų buvo rodomas Jeruzalėje, Jad Vašemo 

holokausto muziejuje, o ir kitose valstybėse. Šį filmą pamatė milijonai žmonių. Manau, kad ir 

žiūrėjusius šį filmą žmones, tiek Izraelio gyventojus, tiek užsieniečius, sukrėtė nepaprastas žydus 

žudžiusių lietuvių cinizmas. Neabejoju, kad mačiusieji šiuos kadrus milijonai žmonių išėjo iš šio 

filmo su pasibjaurėjimo jausmu lietuviams. Kad Izraelyje apie lietuvius formuojama tokia neigiama 
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nuomonė, patvirtina ir pastaraisiais metais Vakarų valstybėse vykusi apklausa, kurioje nustatyta, 

jog iš visų Vakarų valstybių nepalankiausia nuomonė apie Lietuvą buvo  užfiksuota Izraelyje. 

Bet praėjo dar keletas metų, ir štai pateko man į rankas „garsioji“ Rūtos Vanagaitės knyga, 

tos pačios „rašytojos“, kuri tiek purvų išpylė ant Lietuvos, kad nemiela jai tapo Lietuvos žemė ir 

Lietuvos žmonės. Tad teko jai ir anapus Atlanto, ir Izraelyje gyventi.  Na o, kaip sakoma, kieno lizde 

sėdi, to ir giesmę giedi... Tad jau nepalankumu žydams, arba kaip mėgstama sakyti – antisemitizmu, 

Vanagaitės tikrai  neapkaltinsi. Ji savo knygoje aprašo pokalbį su kitu skandalingai pagarsėjusiu 

lietuvių niekintoju – Izraelyje gyvenančiu Efraimu Zurofu. Šioje Vanagaitės knygoje pateikti ir 

Vanagaitės, ir ją su Zurofu po buvusį „Lietūkio“ garažą lydėjusiojo žydiškojo Kauno žinovo Chaimo 

Bargmano liudijimai, kad 30 metų visam pasauliui Zurofo pasakoti ir dar daugelio kitų jo tautiečių 

platinti teiginiai, jog „Lietūkio“ garaže po žydų žudynių lietuviai giedojo himną yra melas. Vanagaitė 

dar cituoja Chaimo Bargmano žodžius, jog į „Lietūkio“ garažą „atėjo du benamiai. Vienas iš jų turėjo 

armoniką. Kažkuris iš sargybinių paprašė: „Sugrok jiems Slobodkos žydų maršą... Tai buvo antisemitinė 

Kauno prastuomenės pamėgta dainuška. Taip po pasaulį keliauja legenda, kad po žudynių minia 

giedojo Lietuvos himną. Žydai ir paskleidė tą legendą.“  

Kad žydiškojo Kauno žinovas Chaimas Bargmanas yra teisus, ir kad daugybę metų Izraelyje 

ir kitur milijonams pasaulio žmonių rodytas filmas apie „Lietūkio“ garažo žudynes yra falsifikatas, 

liudija ir patys sufalsifikuoti to filmo „dokumentiniai“ kadrai, kuriuose ant keliais aukštais sukrautų 

lavonų krūvos stovintis žmogus su armonika groja Lietuvos himną. Šiandien kiekvienas gali 

kompiuteryje atsidaryti išlikusias 1941 birželio 27 dienos žydų žudynių „Lietūkio“ garažo kieme 

fotografijas, kuriose aiškiai matosi, kad žydų lavonai guli padrikai, kiekvienas atskirai ir jokios 

lavonų krūvos, ant kurios galėjo užsilipti muzikantas, nėra. 

Po to manyje tarsi viskas apsivertė. Dabar jau man pasibjaurėtinas pasirodė filmo su 

falsifikuotais „dokumentiniais“, „istoriniais“ kadrais kūrėjų ir jį daugelį metų milijonams žiūrovų 

rodžiusiųjų cinizmas. Izraelis save vaizduoja, kaip civilizacijos nešėją fanatiškame, tamsiame arabų 

pasaulyje. Bet ar dera civilizuotai, demokratiškai valstybei platinti šmeižikiškus falsifikatus apie 

lietuvius? Juk holokausto įvykių Lietuvoje analizė tvirtina priešingai, kad lietuviai ypač gausiai, 

gausiau nei bet kuri kita Hitlerio okupuota Europos tauta, prisidėjo gelbstint žydus. O ir 

viduramžiais, ar vėlesniais laikais, kai visa Europa persekiojo žydus, varė juos iš savo valstybių, 

rengė žydų pogromus, žudė juos, Lietuva buvo vienintelė Europos valstybė, teikusi žydams 

prieglobstį. Tai štai šitaip dabar jie mums už tai atsilygina?.. (pradžia, sekančiame likraštėlyje bus 

tęsinys). 

                                                      

ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA 

MIŠKAS – trečias straipsniukas - tęsinys – gamtos etikos klausimais. 

                 Pratęsiant temą „Etika gamtos atžvilgiu“ dar šiek tiek norėtųsi praplėsti vienos potemės 

aptarimą – tai mūsų miškai.  Iš tiesų, dabar labai daug medžiagos internete yra apie miškus. Dar 

daugiau jos, tikrai įdomios, galime rasti interneto svetainėje“ Gyvas miškas“. Būtent šioje svetainėje,  
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skaitant  įdėtus straipsnelius, kilo mintis  pokalbiui apie etiką taip pat ir miškų atžvilgiu. Labiausiai 

įspūdį padarė kanadietės mokslininkės Suzanne Simard atlikti tyrimai. Tai žmogaus, labai mylinčio 

gamtą ir ypač mišką, gyvenimo tikslas – išsiaiškinti tikrąjį  medžių bendruomenės gyvenimą. 

Mokslininkė padarė nepaprastai įdomius atradimus, kad medžiai turi savo internetą, kuriuo 

tarpusavyje bendrauja. Tam pasitarnauja po medžių šaknimis gyvuojanti grybiena, kuri būtent ir 

sujungia medžių šaknis tarpusavyje. Įvertinus tai, kad medžiai gyvi, jie bendrauja ir keičiasi 

informacija, galima suprasti, kaip svarbu neleisti sau drastiškai brautis į šios medžių bendruomenės 

gyvenimą. Kaip svarbu išlaikyti motininius medžius, kurie rūpinasi, kaip ir visos motinos savo 

jaunąja karta. O ši karta, tuomet gali perduoti informaciją būsimoms kartoms. Todėl būtina išlaikyti 

ir medžių šeimyninius tinklus. Pagaliau, kaip yra svarbu išlaikyti miško biologinę įvairovę, nes 

viskas, kas jame yra – viskas reikalinga. Tai nereiškia, kad miškus reiktų palikti be priežiūros. Tačiau 

priežiūra nereiškia engimą. Rūpestinga priežiūra ir atidus, ne godus miško žaliavos panaudojimas 

visiems būtų daug naudingesnis. Mokslininkės Suzanne Simard žodžiais tariant“ mes turime suteikti 

Motinai Gamtai visus įrankius, kuriuos ji turi, pasinaudojant jos natūralia savybe – gyti pačiai“. 

Todėl labai norėtųsi dar kartą pakartoti tai, kas jau buvo akcentuota ankstesniame straipsnelyje – 

svarbiausia ir labai skubu – keisti savo sąmonę, mėginant suvokti, kad visa, kas egzistuoja yra 

vieninga visuma ir,  jei kenčia vienas, anksčiau ar vėliau kentės visi. Ir priešingai – jei stengsimės 

daryti gerus darbus dėl visų gyvų būtybių, jie atsidėkos.  

                                                      

SVEIKATA 

GYVENIMAS MITYBA Publikuota: 2017 balandžio 22d. 13:00 10 japonų lieknumo paslapčių: 

ką ir kaip valgyti? 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mityba/10-japonu-lieknumo-

paslapciu-ka-ir-kaip-valgyti-1030-786602?all#print&copied 

Apkūnių žmonių procentas Japonijoje yra vienas mažiausių pasaulyje – iš viso 3,5%. Taigi tikrai 

pravartu būtų pasižvalgyti, ką valgo japonai ir koks jų gyvenimo būdas – grakštumo paslaptys 

nepakenks ir mums. 

Ryžiai Tai azijiečių virtuvės pagrindas ir pats svarbiausias kiekvieno japono mitybos sistemos 

elemenas. Ryžiai yra ne tik puikus garnyras, bet ir duonos pakaitalas. Nepaisant to, kad ryžiuose 

gausu angliavandenių, jis vis tiek laikomas pagrindiniu japoniškos dietos elementu. Tiesa, japonai 

ruošia ryžius visai ne taip, kaip mes įpratę: jie nededa druskos, neskanina sviestu ir ne verda, o 

brinkina vandenyje. Taigi, jei manote, kad lieknėsite valgydami sušius, galite apsirikti. Dietiniams 

patiekalams sušių tikrai negalima priskirti. Žuvis Japonai praktiškai nevalgo riebios mėsos, tačiau 

jokiu būdu neatsisako šviežios žuvies ir jūrų gėrybių, kurių stengiasi valgyti kasdien. Nuo tokių 

produktų kažin ar įmanoma papilnėti, o jūsų organizmas tikrai gauna daug naudingų medžiagų – 

jodo, omega-3 riebalų rūgščių, kurios sumažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką, taip pat užkerta 

kelia skydliaukės problemoms. Mažos porcijos Mažos porcijos – tai ne godumas, o toks japonų 

požiūris į maistą. Jie niekuomet nevalgo daug – tik mažomis porcijomis. Net jų pietų dėžutės (bento)  

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mityba/10-japonu-lieknumo-paslapciu-ka-ir-kaip-valgyti-1030-786602?all#print&copied
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mityba/10-japonu-lieknumo-paslapciu-ka-ir-kaip-valgyti-1030-786602?all#print&copied
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yra nedidukės. Tokiu būdu japonai jau nuo vaikystės pratinami laikytis vienos iš pagrindinių sveikos 

mitybos taisyklių – valgyti mažomis porcijomis, bet dažnai. Maisto paruošimo būdas Keptas maistas 

tikrai ne japonų virtuvės „arkliukas“. Japonai dažniau valgo virtą arba garuose paruoštą maistą. Net 

ir nereikia sakyti, jog tai žymiai sveikiau nei kokiuose džiūvesėliuose apvoliotas ir riebaluose 

iškeptas kepsnys. Žalioji arbata Šis gėrimas – tai ne tik antioksidantų (jie lėtina organizmo senėjimo 

procesus) šaltinis, bet ir ištikimasis pagalbininkas jūsų troškimui sulieknėti: žalioji arbata verčia 

dažniau šlapintis, taigi šalina iš organizmo nereikalingus skysčius. Reikia suvokti, kad japonas į 

žaliąją arbatą tikrai nededa kelių šaukštelių cukraus ir, beje, geria arbatą net kelis kartus per dieną. 

Fotolia nuotr./Žalioji arbata TAIP PAT SKAITYKITE: Efektyviausios iškrovos dienos: kurią rinktis – 

agurkų, obuolių, kefyro ar grikių? Soja Joje gausu baltymų, ji neriebi ir turi mažai kilokalorijų. Sojų 

yra beveik kiekviename japonų patiekale. Tokiu būdu japonų kasdieniame racione niekuomet 

netrūksta augalinių baltymų. 

 

Daržovės Kiekvienas japonas žino: pietūs bei vakarienė be daržovių tiesiog neįsivaizduojami. 

Japonai dievina porus, kopūstus, bambukų ūglius, lotoso šaknis. Bet svarbiausia tai, kad salotos 

šviežios, be jokių ištaigingų padažų ir, savaime suprantama, sluoksnio majonezo… Tik švieži 

produktai 

Maistui japonai stengiasi rinktis tik šviežius produktus, kuriuos ruošia „čia ir dabar“. Išsivirti 

sriuoms pusei savaites ir prikepti maltinukų jiems tikrai nesuvokiama… Taigi viskas atrodo taip: 

šviežia žuvis, vandeny mirkyti ryžiai, termiškai neapdorotos daržovės… Iš esmės, beveik nieko ir 

ruošti nerekia! Saldumynai? Ne, negirdėjom Japonų desertų suvokimas gerokai skiriasi nuo mūsų: 

jokio biskvito, riebaus kremo, grietinėlės ar šokolado. Jie net ledus įsigudrina gaminti iš ryžių! 

Japonų desertai pasižymi žemu kaloringumu, ne itin saldūs ir skanūs europiečiams. Tačiau kūno 

linijoms tai tik į naudą. Dzenbudistinis požiūris į maistą Kuo jis skiriasi nuo įprasto? Ši filosofija 

teigia, kad maistas turi tarnauti dvasiniam žmogaus augimui. Tokiu būdu patartinas mėsos 

atsisakymas ir asketizmas. Beje, nemažai japonų taip ir daro – valgo mažomis porcijomis tik augalinį 

maistą, kuris būtų kuo mažiau termiškai apdorojamas. 296 

 

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/mityba/10-japonu-lieknumo-

paslapciu-ka-ir-kaip-valgyti-1030-786602?all#print&copied 

                                                      

GYVENIMO FILOSOFIJA 

              Dabar jūsų egzistavimas Žemės planetoje primena labai atšiaurios žiemos 

egzistavimą, (turima mintyse –amoralumą) kurią jūs sukūrėte savo sąmonėje. Jūs turite 

suprasti, kad ta būsena laikina. Ji pasikeis. Todėl mes kviečiame pakeisti savo sąmonę. 

Pasiruošti permainoms. Siekti pakylėtesnių būsenų (aukštesnio Etikos supratimo). 

                   Jūsų sąmonė keičiasi laipsniškai dėl to, kad tas sudėtingas etapas, kuriame yra jūsų 

civilizacija, būtų įveiktas kaip galima ramiau.(Pastabos red.). 
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APIE REDAKTORĘ 

Redaktorės žodis pirmame straipsnyje. 

 Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja A.M.Gedvilienė. Labai 

atsiprašau už klaidas, esu savamokslė. 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. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos 

Universitetas“, siųskite savo pamąstymus keiskimės nuomonėmis ir kartu rasime vis geresnius sprendimus!                                                                                                                                                                                

Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir VIENYBĖ! 

 Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja visiems. 

 Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomonėmis.                                                                           

                                                           

 MŪSŲ DRAUGAI – sveikinu visus naujus draugus! 

                                                                                                                                                                    

bernardinai.lt                                                   

                                                         

                 

                            

                                                                                 

“LRT”, „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,    „KLAIPĖDA“                                                                                                                                                                                                                         

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