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 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, sąžiningi, 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.   POPIE=IAUS VISOS DATOS SUDARO 
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AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?  

AR GIRDĖJOTE, KAD BUVO LIETUVOS VISUOMENĖS APKLAUSA, KUR TURI  

STOVĖTI  LIETUVOS SOSTINĖJE PAMINKLAS PIRMAM LIETUVOS PREZIDENTUI  

A.SMETONAI???  MAN NETEKO GIRDĖTI, O JUMS?  APKLAUSA BŪTINA! 

PILIEČIŲ INICIATYVA SVARBIAU, NEI VALDŽIOS VEIKSMAI! 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1.  6-OJI LIEPOS...SVEIKINAME... 

2.  „DĖL LIETUVOS VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO ISTORIJOS IR TEISĖS AKTŲ 

KLASTOJIMO“2020 M. LIEPOS 6 D. VILNIUS                                                                                                                                              

3.   SANTALKA LIETUVAI Į VALSTYBĖS ATEITĮ ŽVELGIA PER KARTŲ SOLIDARUMĄ  

4.   KĘSTUTIS MASIULIS, SEIMO NARYS UNIVERSITETŲ UŽDARYMAS IR ASMENINĖ 

SKVERNELIO KOLEGIJA.KOMENTARAI 

5.   KĘSTUTIS URBA APIE LVT ir SUSITELKIMO PROGRAMAS  bei Trijų partijų 

pareiškimą 

6.   KĘSTUTIS URBA APIE ZIGMO VAIŠVILOS TEZĘ –                                                                                                                            

„ES SKIRTA NAIKINTI NACIONALINĖMS VALSTYBĖMS“ 

7.  NAIKINTOJAI Nr.2 – LSDP 

8.  REDAKTORĖS ŽODIS                                                                                                                                                                                

9.   ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA I. LYTINIS AUKLĖJIMAS, KAIP TURI 

BŪTI!                                                                                                                                                                            

10.  ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA II. GYVENIMO FILOSOFIJA 

11. MŪSŲ DRAUGAI                                                                                                                                               

  

LIEPOS  6-OJI– LIETUVOS VALSTYBĖS DIENA   - 

SVEIKINAME!                                                                                      

Lietuvos karalius Mindaugas ir karalienė Morta Lietuvos 

valstybės švenčių kalendoriuje yra kelios šimtametes Lietuvos 

valstybingumo tradicijas žyminčios šventės: Vasario 16-oji – 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena (A.SMETONOS 

NUOPELNAS). 
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Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena. 

1253 m. Kulmo vyskupas Henrikas karaliaus karūnomis vainikavo Lietuvos 

kunigaikštįMindaugą ir jo žmoną Mortą. 

Prof. Edvardas Gudavičius nustatė tikslią karūnacijos datą – 1253 m. liepos 6-ąją. 

Mindaugo krikštas (1251 m.) ir karūnacijos ceremonija (1253 m.) leido jaunai Lietuvos 

valstybei tapti to meto lotyniškosios viduramžių Europos politinės sistemos dalimi ir įteisino 

Lietuvos karaliaus Mindaugo, kaip suverenaus Europos monarcho, valdžią. Nors katalikiška 

Lietuvos karalystė gyvavo vos 10 metų. 

Svarbiausias karaliaus Mindaugo karinės, politinės ir diplomatinės veiklos 

laimėjimas – suvienyta Lietuvos valstybė išliko, nepaisant istorinių iššūkių. Inf. Diena. 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

AKTO SIGNATARŲ 

KREIPIMASIS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ 
„DĖL LIETUVOS VALSTYBINGUMO ATKŪRIMO ISTORIJOS IR TEISĖS AKTŲ 

KLASTOJIMO“2020 M. LIEPOS 6 D. VILNIUS 

 

I. 1990 m. kovo 11-oji – Lietuvos valstybės atstatymo diena. Tą dieną už tai balsavo 124 XII-

ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos - paskutiniojo okupacinės valdžios aukščiausio 

Lietuvos TSR valdymo organo - deputatai. Šios kadencijos LR Seimo Teisės aktų registre (e-tar.lt) 

LR Aukščiausiosios Tarybos 1990-1992 m. priimti teisės aktai pakeisti į neegzistavusios 

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo teisės aktus. Tačiau 1990-1992 m. Atkuriamojo Seimo 

nebuvo.  

II. Esminis faktorius, lėmęs Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymą 1990 m. kovo 11 

d., buvo tai, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybės, de-jure nepriklausomos, de-factobuvo Tarybų 

Sąjungos sudėtinėmis dalimis. Baltijos valstybių aneksijos 1940 m. nepripažinimo politikos teisinis 

pagrindas – 1928 m. rugpjūčio 27 d. Bendroji sutartis dėl atsisakymo nuo karo kaip nacionalinės 

politikos priemonės (Paryžiaus paktas arba Briando-Kelloggo paktas) ir su šiuo Paktu susijusi 

Stimsono doktrina, nuo kurios prasidėjo agresijos pasekmių nepripažinimo politika tarptautinėje 

teisėje. Šio pakto dalyvėmis buvo 63 tuometės valstybės, įskaitant ir TSRS bei Lietuvą. Paktu buvo 

uždrausta agresija tarptautiniuose santykiuose ir įsipareigota visus tarptautinius ginčus spręsti tik 

taikiomis priemonėmis. 1933 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ir TSRS Konvencijos užpuolimui 

apibrėžti1II straipsnio 2. dalyje buvo sutarta, kad užpuolike valstybe bus pripažinta ir ta, kuri pirma 

„įsibraus ginkluotomis jėgomis, net ir karo nepaskelbusi“. Todėl 1940 m. birželio 15 d. Raudonosios 

armijos ginkluotas įžengimas į Lietuvą po ultimatumo yra ir pačios Tarybų Sąjungos de-

jurepripažintas agresyvaus karo aktas. Iš didžiųjų Vakarų valstybių tik Vokietija ir Švedija 

santykiuose su TSRS nesilaikė šio Baltijos valstybių inkorporavimo į TSRS nepripažinimo principo. 

                                                           
1
Svarbiausios Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys 1918 – 1995. Sudarė V. Sirutavičius, E. Nekrašas, R. Lopata, 

Vilnius, 1997, psl. 38-40 
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Aukščiausias Lietuvos TSR okupacinės valdžios organas XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR 

Aukščiausioji Taryba 1990-02-07 Nutarimu Nr.XI-3650 „Dėl 1939 metų Vokietijos-TSRS sutarčių ir 

jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“2 teisiškai nustatė, kad Lietuvos valstybė buvo Tarybų Sąjungos 

okupuota, ir: 

1. Paskelbė, kad Lietuvos Liaudies Seimo 1940 m. liepos 21 d. Lietuvos įstojimo į TSRS 

deklaracija, kaip neišreiškusi lietuvių tautos valios, yra neteisėta ir negaliojanti.  

2. Pareiškė, kad TSRS 1940 m. rugpjūčio 3 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės 

Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą“, grindžiamas Lietuvos Liaudies 

Seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaracija, yra neteisėtas ir Lietuvos juridiškai nesaisto.  

3. Pasiūlė Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungai pradėti dvišales derybas dėl Lietuvos 

valstybės nepriklausomybės atstatymo. 

III. 1988 m. birželio 3 d. gimęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS), Estijos Liaudies 

Frontas (ELF) ir Latvijos Tautos Frontas (LTF) pasirinko taikų kelią – dalyvauti okupacinės 

valdžios valdymo organų rinkimuose. Šis rizikingas kelias pasiteisino. Kitas kelias buvo ginklo - jį 

buvo pasirinkę pokario partizanai. 

IV. 1988 m. spalio 22–23 d. vykęs LPS Steigiamasis Suvažiavimassprendė esminį klausimą, 

kokiu keliu atkurti Lietuvos Nepriklausomybę, t.y. dalyvauti okupacinės valdžios parlamento 

rinkimuose, ar ne? Tam prieštaravo Lietuvos Laisvės Lyga, teigusi, kad tuo pripažintume okupacinę 

valdžią. Tačiau Sąjūdis apsisprendė dalyvauti rinkimuose, nes kitas buvo tik prievartos kelias. LPS 

Steigiamasis Suvažiavimas Rezoliucija Nr. 21 „Dėl rinkimų“ nutarė, kad Sąjūdžio kandidatai 

dalyvaus rinkimuose: „Iki šiol rinkimai mūsų šalyje vykdavo formaliai, neatspindėjo piliečių valios: 

„deputatai“ iš anksto būdavo parenkami pagal statistinius duomenis ir paklusnumo aukštesniems 

pareigūnams laipsnį. Todėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis pasiryžęs padėti piliečiams įgyvendinti jų 

rinkimines teises... Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis kels savo arba rems tuos kandidatus, kurie yra 

žinomi viešumo demokratijos ir Suvereniteto šalininkai. Kiekvienas kandidatas į deputatus privalo 

aiškiai suformuluoti ir apginti savo siekius.“3 

Tokiu būdu Sąjūdis apsisprendė politiškai veikti TSRS – LTSR valdžios sistemoje, kurią 

Lietuvai primetė okupacinė valdžia ir kuri iki Sąjūdžio veiklos tebuvo formalios valdžios 

institucijos, formaliai patvirtindavusios vienintelės šioje sistemoje konstituciškai įteisintos 

komunistų partijos sprendimus. Žmonių parama ir jų pasitikėjimas Sąjūdžiu 1988–1991 m. ne tik 

patvirtino šio kelio teisingumą. Dauguma žmonių pasirinko Sąjūdžio pasiūlytą taikų kelią. 

V. Pirmieji šio taikaus kelio įgyvendinimo žingsniai Lietuvoje buvo žengti 1989 m. sausio 15 

d. XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT deputatų papildomuose rinkimuose. Įvykių raida patvirtino šio 

rizikingo sprendimo ir sudėtingumą, ir teisingumą. LPS Seimo tarybos nariai Kazimieras Motieka ir 

Zigmas Vaišvila buvo išrinkti šio okupacinio parlamento deputatais, 1989-02-26 d. – ir Romualdas 

Ozolas. 

VI. Pasirėmęs 1989 m. sausio 15 d. rinkimų patirtimi, Sąjūdis apsisprendė dalyvauti ir 

kituose istoriniuose 1989 m. kovo 26 d. vykusiuose TSRS liaudies deputatų rinkimuose. 1989 m. 

gruodyje II-sis TSRS liaudies deputatų suvažiavimas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio, Estijos 

Liaudies Fronto ir Latvijos Tautos Fronto deputatų reikalavimu priėmė nutarimą dėl 1939 m. 

Molotovo-Ribentropo slaptųjų protokolų pripažinimo negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento. 

Todėl Sąjūdis be dvejonių apsisprendė dalyvauti ir 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į XII-ojo 
                                                           
2
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-02-07Nutarimas Nr. XI-3650  

3
Čepaitis Virgilijus. Su Sąjūdžiu už Lietuvą. Leidykla Tvermė, Vilnius, 2007, 193 psl.  
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šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą. 1990 m. kovo 11 d. XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, kaip Sąjūdžio atstovą, išrinkome Lietuvos konservatorijos 

profesorių Vytautą Landsbergį4, patvirtinome Deklaraciją dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios 

Tarybos deputatų įgaliojimų (dėl 1990-02-24 rinkimuose rinkėjų suteiktų įgaliojimų ir mandato 

atstatyti valstybę)5, pakeitėme valstybės pavadinimą (iš Lietuvos TSR į Lietuvos Respubliką) ir 

herbą (Lietuvos TSR herbą – į Juozo Zikaro sukurtą Vytį)6. Ir tik po to dokumentu Nr.I-12 priėmėme 

pakeisto pavadinimo valstybės – Lietuvos Respublikos – Aukščiausiosios Tarybos AKTĄ dėl 

Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo7.  

VII. 1989 m. gegužės 18 d. priimta ir LTSR Aukščiausiosios Tarybos Deklaracija Nr.XI-2958 

„Apie Lietuvos valstybinį suverenitetą“8. Joje nurodoma, kad Lietuva 1918 m. atkūrė savo 

valstybingumą, kurį patvirtino ir Tarybų Rusija 1920 m. sutartimi, kuri nedenonsuota, tačiau 1940 

m. Vokietijos-TSRS 1939 m. pakto ir papildomų slaptųjų protokolų pagrindu suvereni Lietuvos 

valstybė buvo prievarta neteisėtai prijungta prie TSRS.  

VII. Kadangi TSRS ir Lietuvos TSR Konstitucijose tarybinėms respublikoms buvo suteikta 

teisė išstoti iš Tarybų Sąjungos be jokio reglamentavimo, tačiau dėl to, kad nebūtų pažeistas 

Lietuvos inkorporavimo į TSRS 1940 m. nepripažinimo principas, Kovo 11-osios Akte formaliai šia 

tarybinių Konstitucijų suteikiama teise nesinaudota. Pasinaudota nutylėjimo būdu. 1990 m. kovo 

11 d. Lietuva atkūrė valstybingumą XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Aktu, 

prieš pat jo priėmimą ne tik pakeitus valstybės pavadinimą į Lietuvos Respubliką, bet ir valstybės 

tęstinumui užtikrinti po Nepriklausomybės Akto priėmus dar ir LR įstatymą Nr.I-13 „Dėl 1938 

metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymo“9. Šiuo įstatymu jau Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. 

vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 metų Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai 

likvidavimo“, konstatuodama, kad 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos veikimas buvo 

neteisėtai sustabdytas, TSR Sąjungai 1940 m. birželio 15 d. įvykdžius agresiją prieš nepriklausomą 

Lietuvos valstybę ir ją aneksavus, siekdama atstatyti pažeistas tautos ir Lietuvos valstybės 

suverenines teises, n u t a r ė :  

1. Nutraukti 1978 m. balandžio 20 d. Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) 

galiojimą. 

2. Nutraukti 1977 m. spalio 7 d. TSRS Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo), taip pat TSRS ir 

sąjunginių respublikų įstatymų pagrindų, kitų TSRS įstatymų galiojimą Lietuvos Respublikos 

teritorijoje. 

                                                           
4
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukčiausiosios Tarybos 1990-03-11 Nutarimas Nr.I-4 

5
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukčiausiosios Tarybos 1990-03-11 Deklaracija dėl Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų, Nr.I-10 

6
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-11 Nutarimas Nr.I-11 

7
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-11 Aktas dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo Nr.I-12 

8
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1989-05-18 Deklaracija Nr. XI-2957 Apie Lietuvos 

valstybinį suverenitetą 

9
Lietuvos Respublikos 1990-03-11Įstatymas Nr.I-13 „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo 

atstatymo“ 
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3. Atnaujinti 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos veikimą visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, sustabdant tų skyrių ir straipsnių, kurie reglamentuoja Respublikos 

Prezidento, Seimo, Valstybės Tarybos ir Valstybės Kontrolės statusą, galiojimą. 

4. Nustatyti, kad 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymas pats 

savaime neatkuria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birželio 15 d. veikusių įstatymų. 

Kad galima būtų gyventi pagal tuometinio gyvenimo realijas, tą pačią dieną buvo priimtas LR 

Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“10. Šiuo konstituciniu įstatymu 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į būtinumą suderinti atstatytos 1938 m. 

gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, ekonominiais ir kitais 

visuomeniniais santykiais: 

1. Sustabdė 1938 m. gegužės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimą. 

2. Patvirtino Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą. 

3. Nustatė, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei 

kiti teisės aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui. 

4. Nustatė, kad šis įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo momento. 

Kitą dieną 1990 m. kovo 12 d. Maskvoje prasidėjo neeilinis III TSRS liaudies deputatų 

suvažiavimas, kurio darbotvarkėje buvo ir TSRS įstatymas dėl išstojimo iš Tarybų Sąjungos.  

VIII. Tiesos ir teingumo siekis, pasitikėjimas žmonėmis, nuoširdumas ir atvirumas buvo 

Lietuvos Atgimimo pagrindas. Jėga, kuri veikdama drauge su Sąjūdžiu, privertė ir tuometinę 

aukščiausiąją Tarybų Lietuvos okupacinę valdžią – XI-ojo ir XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR 

Aukščiausiasias Tarybas priimti istorinius sprendimus. 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykęs Baltijos 

kelias buvo to bendro susitelkimo viršūnė.  

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 1988-1991 m. šių šalių nepriklausomybių neatstatinėjo niekas 

kitas. Tačiau Lietuvoje Vytauto Landsbergio siūlymu LR Seimas priėmė 1996 m. lapkričio 28 d. 

Deklaraciją Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo (be 

numerio)11, kuria LR Seimas: 

- atsižvelgdamas į tai, kad nepriklausomoje Lietuvoje visos šalies piliečių rinktų atstovų 

susirinkimas vadinamas istoriniu Seimo vardu; 

- remdamasis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. Aktu dėl 

Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo ir Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. 

Aktu dėl atkuriamo Lietuvos Respublikos Seimo; 

- pripažindamas, kad 1940–1990 m. okupacijų ir pasipriešinimo laikotarpio pabaigoje, 

išsivadavimo aušroje, Tautos demokratiškai išrinkta ir jos suverenią valią reiškusi Aukščiausioji 

Taryba, atkūrusi ir apgynusi nepriklausomą Lietuvos valstybę, iš tikrųjų įvykdė atkuriamojo Seimo 

uždavinius; 

nusprendė ir paskelbė, kad 1990–1992 m. dirbusi Lietuvos Respublikos Aukščiausioji 

Taryba vadinama: Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas. 

Ši Deklaracija – tai ne tik istorijos perrašinėjimas, dėl ko Lietuvos valstybė priekaištauja 

Rusijos Federacijai, bet ir tikrovės neatitinkantis teisiškai nepagrįstas dokumentas: 

                                                           
10

Lietuvos Respublikos 1990-03-11 Įstatymas Nr.I-14Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 

11
Lietuvos Respublikos Seimo 1996-11-28 Deklaracija Dėl Lietuvos Respublikos Aukčiausiosios Tarybos – Atkuriamojo 

Seimo 
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1. Dėl argumento, kad „nepriklausomoje Lietuvoje visos šalies piliečių rinktų atstovų 

susirinkimas vadinamas istoriniu Seimo vardu“ – tuometinis LR Seimas neatkreipė dėmesio į tai, kad 

1990 m. vasario 24 d. rinkimuose (antras turas skirtingose apygardose vyko 1990 m. kovo 8 d., 9 d. 

ir 10 d.) ne tik buvo renkama XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, bet ir į tai, kad šie 

rinkimai vyko Lietuvos okupacijos metu. Šių rinkimų metu Lietuvoje tebebuvo okupacinės TSRS 

Ginkluotosios pajėgos. 

2. Dėl argumento, kad remiamasi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. 

kovo 11 d. Aktu dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo - tuometinis LR Seimas 

neatkreipė dėmesio į tai, kad šį Aktą priėmėme dar okupuotoje Lietuvoje, o po to pirmieji Lietuvos 

Seimo rinkimai įvyko tik 1992 m. spalio 25 dieną, kada mūsų Tauta referendume priėmė Lietuvos 

Respublikos Konstituciją. 

3. Nepagrįstas rėmimasis ir LR Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. Aktu dėl 

atkuriamo Lietuvos Respublikos SeimoNr. I-302212. Šis Aktas tik nurodo, kad 1992 m. spalio 25 d. 

Lietuvos piliečiai priėmė Lietuvos Respublikos Konstituciją, kad Lietuvos Respublikos parlamentas 

pagal šią Konstituciją atgauna savo tikrąjį vardą – Seimas, kad 1992 m. spalio 25 d. išrinktas 

Lietuvos Respublikos Seimas yra ankstesnių nepriklausomos Lietuvos Respublikos Seimų ir 1990 

m. išrinktos Aukščiausiosios Tarybos, pagal Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą 

1990–1992 m. turėjusios šį sąlyginį vardą, teisių ir tradicijų tęsėjas. Tad šiame Akte nėra net 

užuominos apie 1990–1992 m. veikusios Aukščiausiosios Tarybos kitokį statusą, nei jis buvo, nei 

apie pavadinimo keitimą. 

IX. Dėl nurodytų priežasčių nebuvo ir nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo okupacijos 

metu išrinktą Lietuvos parlamentą vadinti laisvoje valstybėje renkamu Seimu ir klastoti įspūdingą 

ir dvasiškai pakilią mūsų Atgimimo istoriją, kurios unikalumu turime didžiuotis, bet ne perrašinėti 

ją. 

Tai patvirtino ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2002-06-19 nutarimu byloje 

Nr.29/200013 nagrinėjęs klausimą dėl Respublikos Prezidento pensijos mokėjimo 1990 -1992 m. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos buvusiam Pirmininkui Vytautui Landsbergiui ir 

išaiškinęs, kad tuo metu galiojęs Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis Įstatymas nenumatė 

valstybės vadovo pareigybių, kad teisiškai bei istoriškai jokio Lietuvos Atkuriamojo Seimo tuo 

metu nebuvo. Pagrįstai manome, kad turime didžiuotis unikalia Lietuvos patirtimi – Tautos valia 

išrinkta okupacinė valdžia 1990 m. kovo 11 d. atstatė Lietuvos valstybės Nepriklausomybę.  

X. LR Seimo Teisės aktų registre (e-tar.lt) nėra, nors ir privalo būti, po kruvinųjų 1991 m. 

sausio įvykių ir sėkmingo 1991 m. vasario 9 d. plebiscito dėl Lietuvos Nepriklausomybės LR 

Aukščiausiosios Tarybos priimto 1991-02-11 LR konstitucinio įstatymo Nr.I-1051„Dėl Lietuvos 

valstybės“14:  

„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsižvelgdama į tai, kad daugiau kaip trys 

ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų, turinčių aktyviąją rinkimų teisę, 1991 m. vasario 9 d. per 

visuotinę apklausą (plebiscitą) slaptu balsavimu pasisakė už tai, kad „Lietuvos valstybė būtų 

                                                           
12

Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1992-10-29 Aktas „Dėl Lietuvos Respublikos Aukčiausiosios Tarybos – 

Atkuriamojo Seimo“ Nr. I-3022 

13
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002-06-19 nutarimas byloje Nr.29/200013

 

14
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtas 1991-02-11 LR konstitucinis įstatymasNr. I-1051 „Dėl Lietuvos 

valstybės“ 
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nepriklausoma demokratinė respublika“, pažymėdama, kad šiuo suvereninių galių ir valios 

pareiškimu Lietuvos tauta vėl patvirtino savo nekintamą nuostatą dėl nepriklausomos Lietuvos 

valstybės,suprasdama plebiscito rezultatus kaip visuotinį pasiryžimą stiprinti ir ginti Lietuvos 

nepriklausomybę bei kurti demokratinę respubliką irvykdydama Lietuvos tautos valią,priima ir 

iškilmingai skelbia šį įstatymą. 

1. Straipsnis.Teiginys “Lietuvos valstybėyranepriklausomademokratinėrespublika” yra 

Lietuvos Respublikoskonstitucinėnorma ir pamatinisvalstybėsprincipas. 

2. Straipsnis. Šio įstatymo pirmajame straipsnyje suformuluota konstitucinė norma ir 

pamatinis valstybės principas gali būti pakeisti tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos (plebiscito) 

būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją 

rinkimų teisę. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis, Vilnius, 1991 m. 

vasario 11 d., Nr.I-1051“ 

Šio konstitucinio įstatymo nuostatas 1992 m. spalio 25 d. priimtoje Konstitucijoje mūsų 

Tauta įtvirtino referendumu, jos nepakeistos ir po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą - liko 

nepakeistas LR Konstitucijos I skirsnis „Lietuvos valstybė“, kuriame nurodoma, kad  Lietuva yra 

nepriklausoma respublika.  

V. Landsbergis labai tvirtai pasisakė dėl Tautos valios po 1991 m. vasario 9 d. balsavimo: 

„...per 90% Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė – tebūnie Lietuva nepriklausoma valstybė! Ir tų 

žodžių, kuriuos įtarė beveik visa Lietuva, niekas nebegalės atšaukti, pakeisti, paneigti. Jokia partija, 

jokia kariuomenė, joks prezidentas ar caras, net viso pasaulio gelbėjimo arba priežiūros komitetas, 

net šita mūsų Aukščiausioji Taryba, sakykim, kokiomis nors dujomis apsvaiginta ir sušaudyti 

prigrasinta, negalėtų priimti nutarimo, kuris teisėtai pakeistų visos tautos, vienintelio šios žemės 

suvereno, sprendimą. Visų Lietuvos žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, yra 

aukščiausias ir galutinis, nebent jie patys rytoj balsuotų priešingai, o to jau gal nesitikėtų nė velionis 

Molotovas. Tai kertinis akmuo, kuris šiandien jau padėtas į konstitucinius Lietuvos Respublikos 

pamatus. Ant jo toliau statysim teisinę valstybę su žmonių rinkta valdžia, kuri pati yra pavaldi 

įstatymui.“15 

XI. Dar 1989 m. IV sesijos I posėdžio LPS Seimo pareiškimu Lietuvos žmonėms dėl pateikto 

svarstymui Lietuvos TSR Konstitucijos projekto buvo pareikšta: “…Pagal tarptautinės teisės 

sampratą valstybinis suverenitetas reiškia aukščiausiąją valstybės valdžią ir yra nedalomas, todėl 

negali būti iš dalies suverenių valstybių. Suverenitetas yra valstybės nepriklausomybė – teisė 

savarankiškai tvarkyti savo vidaus ir užsienio reikalus, laisvai pasirinkti ir vystyti politines, socialines 

ir ekonomines sistemas, priimti savo įstatymus. Kitokia suvereniteto samprata tarptautinei teisei nėra 

žinoma. Suvereniteto sąvoka yra detalizuota Helsinkio pasitarimo Baigiamajame akte ir apima 

aštuonis suvereniteto požymius. … Suverenios valstybės Konstitucija turi apibrėžti valstybės vidaus 

sandaros principus, bet neprivalo nusakinėti ryšių ar sąjungų su kitomis valstybėmis pobūdžio. 

Suverenių valstybių sąjungos ir ryšiai turi būti nustatomi tik tarptautinėmis Sutartimis. Negali būti 

suverenios valstybės kitos valstybės sudėtyje. …“ 

     LPS Seimo sesijos I posėdžio pirmininkai V. Čepas, V. Plečkaitis        Vilnius, 1989 m. 

balandžio 1 d. ” 

                                                           
15

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtas 1991-02-11 LR konstitucinis įstatymasNr. I-1051 „Dėl Lietuvos 
valstybės“ 
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XII. Mūsų jaunimas, kuris yra Lietuvos ateitis, to nematė, bet Kovo 11-ąja gyvena ir 

džiaugiasi. 1988-1991 m. mes buvome, visų pirma, siekiantys tiesos ir teisingumo. Todėl mūsų 

Atgimimo ištakos negali būti klastojamos. Ir V. Kudirkos Tautiška giesmė mus įpareigoja stiprybės 

semtis iš praeities. Šios istorijos dalyviai buvome ir mes.  

Signatarų statuso nuostatų pagrindu kviečiame Lietuvos Respublikos Seimą: 

1. Pripažinti netekus galios LR Seimo 1996 m. lapkričio 28 d. Deklaraciją Dėl Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo (be numerio)16. 

2. LR Seimo Teisės aktų registre (e-tar.lt): 

2.1 Įpareigoti ištaisyti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo 

pavadinimą į LR Aukščiausiąj Tarybą, kuri priėmė 1990-1992 m. teisės aktus, juos visus paskelbti. 

2.2 Įrašyti LR Aukščiausiosios Tarybos priimtą 1991-02-11 LR konstitucinį įstatymą Nr.I-

1051„Dėl Lietuvos valstybės“17. 

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės Akto signatarai ir Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos deputatai 

 

 

SANTALKA LIETUVAI 
Į VALSTYBĖS ATEITĮ ŽVELGIA PER KARTŲ SOLIDARUMĄ 

 
 

 

 

 

 

Net 27 partijų įvairovė Lietuvoje, toli gražu neatspindi vienos ar kitos politinės jėgos vietą 

politiniame spektre nuo kairės į dešinę ar nuo dešinės į kairę. O pasigilinus į šių partijų 

pavadinimus ir jų programines nuostatas, galima nesunkiai pastebėti siekį atstovauti gana siaurą 

interesų sritį ar net kai kurių asmenų ambicijas turėti savo „kišeninę“ partiją. Tai lemia Tautos 

susiskaldymą ne tik pagal pažiūras, bet ir pagal amžių, socialinę padėtį ir net tikėjimą. 

Būtent šiuo „savanorišku“ susiskaldymu ir naudojasi stambaus verslo subjektai ir medijų 

savininkai, siūlydami ir teikdami savo paslaugas „elitinėms“ partijoms, siekiančioms išlikti 

reikšmingomis, formuojant politinę daugumą įstatymų leidybos kalvėje – LR Seime ir perimant 

vykdomosios valdžios institucijas – LR Vyriausybėje, ministerijose ir departamentuose. 

 
KIEK PARTIJŲ REIKIA LIETUVAI? 
 
Po nepavykusio bandymo LR Seime pažeminti praeinamumo į Seimą kartelę nuo 5 proc. iki 

3 proc., partijos savikritiškiau įvertinusios savo galimybes tapti parlamentinėmis, šiandien gerokai 

pozityviau nusiteikusios telktis į stambesnius politinius darinius. Kaip besvarstytume, tik panašių 

                                                           
16

Lietuvos Respublikos Seimo 1996-11-28 Deklaracija Dėl Lietuvos Respublikos Aukčiausiosios Tarybos – Atkuriamojo 

Seimo 

17
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtas 1991-02-11 LR konstitucinis įstatymasNr. I-1051 „Dėl Lietuvos 

valstybės“ 
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vertybių pagrindu sutelkus Seimo narių kritinę masę, gali pasiekti juntamų rezultatų. Galima 

džiaugtis, kad pirmasis pozicijų suderinamumas pasiektas tarp Kartų solidarumo sąjungos – 

SANTALKOS LIETUVAI, Centro partijos ir Tautininkų Respublikonų partijų, kurios pasirašė bendro 

veikimo deklaraciją ir turi galimybę, ne tik nekonkuruodami tarpusavyje, bet ir suformavę koalicinį 

sąrašą, surinkti daugiau nei 7 procentus rinkėjų balsų. 

Tai būtų rimtas atsakas primityviam rinkėjų skirstymui į atskiras socialines grupes – senus 

ir jaunus, dirbančius ir socialiai remtinus, darbdavius ir dirbančiuosius. Nes būtent dabartinė gausa 

partijų, siekiančių atstovauti atskiras socialines grupes, prisideda prie tautos supriešinimo ir tautos 

skaldymo, kuriuo sėkmingai naudojasi stambios korporacijos ir diktuoja savo „žaidimo“ taisykles! 

Kaip pavyzdį prisiminkime dažnai girdimus „ekonomistais“ prisistatomų bankų finansų 

analitikų teiginius apie BVP, tenkančio vienam augimo tendencijas ir prognozes. Prie to prisideda ir 

politinio „elito“ teiginiai, kad norint pakelti valstybės gyventojų pragyvenimo lygį būtina didinti 

persiskirstymą, o tai įmanoma, didinant esamus arba įvedant naujus mokesčius.  

Šalia girdisi raginimai suvienodinti PVM tarifą, naikinant bet kokias lengvatas (nors 

sumažinti tarifai ES nedraudžiami ir taikomi sėkmingai besivystančiose šalyse). Į bendrą chorą 

įsilieja įsakmūs teiginiai apie būtinas „lubas“, kurios skirtos apsaugoti gerokai daugiau 

uždirbančius, ne tik nuo progresinių mokesčių šalininkų ir entuziastų (nebūtina būti dideliu 

finansų analitiku, kad tam pačiam tarifui esant, nuo didesnio atlyginimo, sumokami mokesčiai 

proporcingai didėja).  

Trumpai tariant, „norit gyventi geriau, susitaikykit su didesniais mokesčiais ir šalin rankas 

nuo daugiau uždirbančių“, nes tai blogai atsilieps tiesioginėms užsienio investicijoms ir 

nepritrauksim aukštos kvalifikacijos specialistų. 

 
SANTALKOS LIETUVAI KŪRIMOSI ETAPAI 
 
Visuomeninio judėjimo LIETUVA YRA ČIA lyderis dr. Arvydas Juozaitis, kandidatavimo į 

Lietuvos prezidentus metu gavęs apie 67 tūkst. rinkėjų balsų, nenuleido rankų ir tęsė pradėtą kovą 

už Lietuvos valstybės išlikimą. Telkdamas bendraminčius, savo nuosekliais veiksmais siekė 

paskatinti jau esamų partijų susijungimą. Į 2019 m. rugpjūčio mėnesį išplatintą  Arvydo Juozaičio 

manifestą-kvietimą jungtis, nesuteikiant pirmenybės  nei vienai partijai, atsiliepė Centro partija ir 

tautininkai, ketino prisidėti ir jaunalietuviai. Deja, užsitęsusios konsultacijos-derybos tuo metu 

virto primityviu pasiūlymu pasidalinti vietas kandidatų sąraše. Tai reiškė ne partijų susiliejimą, o 

geriausiu atveju tik koalicinio sąrašo sudarymą artimiausiems rinkimams į LR Seimą, nesukūrė 

prielaidų galingesnei ir tvaresnei politinei jėgai, galinčiai pasiūlyti rimtas alternatyvas Lietuvos 

valstybės vystymuisi. 

Po to sekęs bandymas suteikti galimybę, Tvarkos ir teisingumo partijos nariams tapti 

SANTALKOS LIETUVAI steigėjais, baigėsi ultimatyviais reikalavimais garantuoti jiems išskirtines 

vietas rinkiminiame sąraše, atmetant Kartų solidarumo sąjungos (partijos) siūlymą telktis, 

pasinaudojant jos juridinio asmens statusu. 

Vienintelė partija iš dešimties, pozityviai sureagavusių į rugpjūčio manifestą-kvietimą, Kartų 

solidarumo sąjunga kolegialiu Tarybos ir prezidiumo nutarimu pasiūlė Arvydo Juozaičio 

šalininkams įsilieti į šios partijos gretas ir kartu su Santalkos Lietuvai iniciatyvinių grupių nariais, 

pakeitus partijos pavadinimą, imtis vadovauti šiai politinei jėgai. Po neeilinio Kartų solidarumo 

sąjungos suvažiavimo, įvykusio sausio mėn. 18 d., prasidėjo aktyvus teritorinių skyrių atnaujinimas 

ir naujas etapas, kuriant SANTALKA LIETUVAI. 
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Jau pirminių konsultacijų su Kartų solidarumo sąjungos vadovais metu, aiškiai ir 

nedviprasmiškai keletą kartų įvardinau, kad Arvydo Juozaičio SANTALKOS LIETUVAI iniciatyvinių 

grupių įsiliejimas į šią partiją, jokiu būdu nereiškia išskirtinai pensininkų interesų atstovavimą 

įstatymų leidybos ar vykdomosios valdžios institucijose. Tačiau neabejoju, kad pagarbus požiūris į 

pensininkus, mažinant jų socialinę atskirtį ir skurdą, taps geriausiu įrodymu šiandien dirbančiam ir 

jaunimui, kokios jie gali tikėti orios senatvės sąlygų ir galimybių savo gimtinėje. 

 
Kartų solidarumo sąjungos – SANTALKOS LIETUVAI partijos pagrindiniai siekiai – 

telkti, ginti ir puoselėti solidarią, bendro gėrio, tautinę valstybę ir jos piliečių interesus. 

 

Globalios Lietuvos nėra – Lietuva yra čia! Virš 3 milijonai lietuvių gyvens Lietuvoje kartu 

su kitomis tautomis. Valstybės konstitucinispagrindas – stiprios šeimos, kuriose augs, bręs ir orios 

senatvės sulauks išsilavinę, sveiki, už deramą atlygį dirbantys mėgstamą darbą piliečiai, 

gyvenantys saugioje ir sveikoje aplinkoje. 

 

ĮSTATYMAIS SIEKSIME UŽTIKRINTI: 

 

 Nacionalinių interesų gynimą per didesnę piliečių tiesioginę įtaką valstybės 

valdymui, sumažinus parašų kiekį iki 50 000 – referendumo inicijavimui;  

 Didesnį teisingumą valstybėje, pažabojant biurokratizmą, korupcijos įtaką Seimui, 

nepriklausomai nuo senaties terminų nusikaltimams prieš valstybę ir taikant asmeninę pareigūnų 

ir politikų atsakomybę už valstybei padarytą žalą;  

 Seimo narių skaičiaus sumažinimą iki 101 nario ir įstatymų kiekio bei jų kokybės 

kontrolę  perduodant 40 narių Senatui;  

 Renkamų Seimo narių, merų, seniūnų, tarybos narių atšaukimą ir dviejų kadencijų iš 

eilės ribojimą;  

 Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos sukūrimą, vystant SVV ir šeimos ūkius; 

 Gyventojų skurdo ir pajamų nelygybės mažinimą ir perkamosios galios padidinimą, 

laipsniškai mažinant PVM tarifą pirmo būtinumo prekėms, didinant kapitalo apmokestinimą ir 

taikant progresinių mokesčių sistemą;  

 Beprocentines paskolas, šeimoms būstui, mažinant skolą už kiekvieną gimusį vaiką;  

 Pensijų indeksavimą nuo jų paskyrimo datos ir didesnes, nei oficialus skurdo lygis, o 

turintiems pilną darbo stažą, pensija turi pasiekti ne mažiau, kaip 60 proc. vidutinio darbo 

užmokesčio (VDU);  

 Didesnį finansavimą švietimui ir ugdymui, kad mokytojo darbo užmokestis būtų ne 

mažesnis, kaip 1,5 VDU Lietuvoje;  

 Rajoninių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo išsaugojimą, didinant prieinamumą prie 

jų teikiamų paslaugų. 

 
KSS – SANTALKOS LIETUVAI rinkimų programa skaičiais: 

 

 2 kartus padidės perkamoji galia, mažiausias pajamas gaunantiems gyventojams; 

 2 kartus sumažės socialinė nelygybė; 
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 0 % PVM pirmo būtinumo prekėms ir paslaugoms; 

 0 % GPM jaunimui iki 25 metų, kuriantiems verslą; 

 600 tūkstančių pensininkų gaus indeksuotas pensijas; 

 30 tūkstančių šeimų gaus beprocentinę paskolą pirmam būstui; 

 50 tūkstančių parašų pakaks surengti referendumui; 

 101 Seimo narys atstovaus piliečius, o 40 Senato narių užtikrins teisės aktų kokybę; 

 3 milijonai – ir daugiau lietuvių gyvens Lietuvoje. 

 

 

 
Saulius LAPĖNAS, 
„KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI“  
pirmininko pavaduotojas,  
KSS-SL rinkimų štabo vadovas. 
Saulius.Lapenas@lyc.lt 
www.santalkalietuvai.lt 
 
KSS-SL Rinkiminė agitacija, Sauliaus Lapėno sukurta ir skelbiama 

neatlygintinai. 

 

 

UNIVERSITETŲ UŽDARYMAS IR ASMENINĖ SKVERNELIO KOLEGIJA 

KĘSTUTIS MASIULIS, SEIMO NARYS 

Lietuvoje mažėja gyventojų, mažėja jaunimo ir studentų. Vyriausybė laikosi kurso, kad 

sprendžiant demografines problemas, aukštųjų mokyklų skaičių reikia mažinti. Uždaromas Šiaulių 

universitetas, likviduoti Lietuvos edukologijos ir Aleksandro Stulginskio universitetai. Bet šitoje 

politikoje yra išimtis. Buvęs policijos pareigūnas Saulius Skvernelis rūpinasi įsteigti naują aukštąją 

mokyklą – Viešojo saugumo kolegiją, kuri rengtų policininkus. 

 

DEMOKRATINIO PASAULIO PATIRTIS KITOKIA 

 

Šiuo metu policininkus rengia Lietuvos policijos mokykla, o universitetinį išsilavinimą 

pareigūnai gali įgyti Mykolo Riomerio universitete. Vyriausybė nori iš šitos grandinės išstumti 

Mykolo Riomerio universitetą, o aukštąjį išsilavinimą teikti statutiniais pagrindais sutvertoje 

naujoje Viešojo saugumo kolegijoje. 

Naujoji kolegija būtų ne atviras universitetas su plačiu išsilavinimu kaip yra dabar, bet 

statutiniais pagrindais organizuojama institucija, panaši į Karo akademiją. 

Lietuva turi prastą patirtį su sovietine milicija. Žinybinės aukštosios mokyklos XX amžiuje 

buvo žinomas uždaros sistemos reiškinys. Uždarumas slypėjo studijų programose, dėstytojų bei 

studentų aprūpinime bei pačioje milicijos kaip institucijos koncepcijoje. Milicija buvo represinė 

struktūra, kurioje dirbo lojalūs ir ištikimi sistemai pareigūnai. Toks uždarumas prieštaravo 

demokratiško pasaulio vertybėms atvirumui, konkurencingumui, laisvumui, o atkūrus Lietuvos 

nepriklausomybę – policijos ir visuomenės suartėjimui.  

mailto:Saulius.Lapenas@lyc.lt
http://www.santalkalietuvai.lt/
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Demokratijose aukštųjų mokyklų veikla yra grindžiama autonomija ir akademine laisve. 

Studentai turi įgyti platų požiūrį. Geriausia suspėti sudalyvauti mainų programoje užsienio  

aukštojoje mokykloje ir susipažinti su įvairiais dalykais bei požiūriais. Studentai ne visada žino kokį 

norės dirbti darbą po studijų, o neretai nori persikvalifikuoti ir juk visai nesunku padirbus keletą 

metų vienoje srityje, viską pakeisti ir pereiti kitur. Naujosios policijos mokyklos žinybiškumas, 

priklausymas Vidaus reikalų sistemai, yra autonomijos atsisakymas ir grįžimas atgal. 

 

NAUJOS DARBO VIETOS 

 

Vidaus reikalų ministrė jau planuoja, kad naujoje kolegijoje dar šiemet pradės mokytis 200 

kursantų. Iškart kyla klausimas, iš kur atsiras nauji dėstytojai, programos, tarptautiškumas, ryšiai? 

Ne paslaptis, kad policininkai išeina į atsargą 40–45 metų. O ką tada veikti? Ar nebus naujoji 

kolegija kaip tik ir tinkama buvusių policininkų naujoms darbo vietoms?  

Vyriausybės atstovai aiškina, kad naujosios kolegijos reikia, nes Mykolo Riomerio 

universitetas neteisingai ruošia pareigūnus. Suprantama, kad universitetas suteikia išsilavinimą, o 

jau paskui pats absolventas nuspęs ar jis bus policininkas, ar verslininkas, ar politikas ar dar kas 

nors. Ministerija gi nori, kad būtų „gaminami „oficieriai“. Toks „oficierius“ tiesiog privalės tarnauti 

policijoje, arba turės vėl iš naujo mokytis, nes jo diplomas ir įgytos žinios bus „policinės“. Sistema 

žmones darys priklausomais, o priklausymas, baimė išeiti, grąžina sistemą į ten, iš kur mes 

pabėgome.  

Jei pažiūrėtume į policijos pasitikėjimo reitingus, tai dabar jie yra aukščiausi per visą 

Nepriklausomybės laikotarpį, tai kaip čia taip? Visuomenė mano, kad policija dirba vis geriau, 

pasitikėjimas auga, bet Vyriausybė nori įsikišti ir viską keisti? 

Vyriausybė deklaravo, kad optimizuoja aukštųjų mokyklų tinklą, bet padarė išimtį. Lietuvoje 

kuriama nauja uždara pareigūnų gamykla, kurioje labai tikėtina dirbs policijos veteranai. Kodėl jos  

reikia, argumentų trūksta, bet tai tikrai galėtų būti darbo vieta buvusiems pareigūnams, net pačiam 

premjerui Sauliui Skverneliui ar kancleriui Algirdui Stončaičiui. O gal Premjeras vėl sakys, kaip ir 

keliuko atveju, kad nieko nežinojo apie naujos kolegijos steigimą?  

 

KOMENTARAI 

GIEDRIUS MISEVIČIUS ETIKOS UNIVERSITEO VADOVAS 
  

Komentaras apie steigiamą naują Viešojo saugumo kolegiją. Žvilgtelėjus iš bendresnio 

požiūrio pozicijos matyčiau tokius netobulumus. 

Švietimo sistema, ko gero, yra labiausiai viešas visuomenės interesas iš visų valstybės 

gyvenimo sričių, nes joje įnešami pokyčiai paliečia praktiškai visus visuomenės narius, o klaidos, ko 

gero, smogia skaudžiausiai. Todėl dėl pertvarkų šioje srityje gali pasisakyti bet kuris visuomenės 

narys. Taigi, šia teise ir pasinaudosiu. 

Pats siekis tvarkyti policijos pareigūnų paruošimo sistemą nėra blogas. Problema glūdi 

kitoje vietoje. Kaip Viešojo saugumo kolegijos steigimas dera su bendra švietimo sistemos 

strategija bei kitais joje atliekamais pertvarkymais? Bendra Lietuvos problema, ir ne tik švietimo 

srityje, yra neturėjimas tokių strateginių tikslų, kurie būtų suformuluoti pakankamai paprastai bei 

aiškiai, ir kurie būtų artimi bei priimtini kiekvienam visuomenės nariui. Tikslų, kurių įgyvendinimo 
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bendradalyviu norėtų tapti kiekvienas ar bent jau didžioji visos Lietuvos visuomenės narių dalis. 

Tai turėtų būti tikslai, esantys šiek tiek už horizonto ir nukreipti ne į profesinių siekių realizavimą,  

 

bet į bendražmogiškųjų vertybių diegimą ir vis kilnesnio žmogaus ugdymą. 

Deja, tenka pripažinti, kad dabartės strateginiai tikslai arba neatitinka aukščiau išvardintų 

kriterijų, arba dažnai tiesiog pakeičiami taktiniais ėjimais įvairiose valdymo grandyse. 

SunTzu veikale "Karo menas" taip apibrėžiama šių dviejų sąvokų reikšmė: "Strategija be 

taktikos - lėčiausias kelias į pergalę. Taktika be strategijos - tik triukšmas prieš pralaimėjimą". 

Todėl aptariamos kolegijos steigimas, manyčiau, gali atvesti prie tam tikrų trumpalaikių ir 

ribotai pozityvių pokyčių tam tikroje nedidelėje visuomenės dalyje, o bendrąja prasme padaryti 

daugiau žalos nei atnešti naudos. 

Kalbant kariniais terminais tai galima būtų apibrėžti taip - tai gali padėti laimėti vieną mūšį, 

bet pralaimėti karą. 

  

Pagarbiai 

Giedrius Misevičius 

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

Nauja mokslo įstaiga tikrai gerai, tačiau pagal dabartinę moralinę Lietuvos Visuomenės 

situacija svarbiau būtų įsteigti ETIKOS UNIVERSITETĄ, nes Lietuvos žmonių moralė TAISYTINA 

irtebegalioja Lietuvos naikintojų etika (D.Grybauskaitės nuopelnas), kurią paveldės ir nauji Seimo 

nariai, jeigu nebus nieko daroma MORALEI PATAISYTI. 

Pagarbiai 

Aldona Marija Gedvilienė Etikos Universiteto steigėja, Lietuvos pensininkų susivienijimo 

prezidentė. 

 

 

APIE LVT ir SUSITELKIMO PROGRAMAS  bei Trijų partijų pareiškimą 

  
KĘSTUTIS K.URBA 

  
Pirmiausia pabrėžiu, kad šis tekstas nėra priekaištas 150-200 proc. apsisukimais 

kovojančiam signatarui Zigmui Vaišvilai, o tai yra kritika LVT-Susitelkimui bei Juozaičio-Puteikio-

Gorodeckio samplaikos pareiškimui - jiems visiems, kaip bendruomenėms, nes diletantizmas, 

neatsakingumas, nemoksliškumas ir paviršutiniškumas, tiesiog, badyte bado akis. Juolab esu prie 

sukarintos organizacijos, ir kritiką viešai reiškiu Radžvilui (pataisė jau savo NS programą), 

socdemams, valstiečiams, „šimonytėms-razmoms-pupiniams,juozaičiams-serafinams,puteikiams, 

uspaskiams, armonaitėms-gentvilams..skverneliams.“ ar G.Nausėdai, „išakėjęs“ jo leopoldišką metų 

kalbą; - “gyvenkime draugiškai“. 

  

LVT rašinėlis 
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Kad bus prastai su LVT, suvokiau dar prieš steigiamąjį suvažiavimą, nes organizacijos 

pavadinimas – jo platumas neatitiko siauro programinio siekio – tiesos ir teisingumo, kai klasika 

nurodo dar bent keturis esminius visų visuomenių tikslus – GEROVĘ, LAISVES, SAUGUMĄ ir jiems 

reikalingą TVARKĄ. Kalbėjau apie tai prieš renginį ir dar suvažiavime, man prieštaravo menko 

išprusimo Zenonas Jurgelevičius, tačiau susireikšminęs prezidiumas neteikė siūlymo bendram 

balsavimui pamindamas tuo demokratijos elementorių. Maždaug taip – esi vabalėlis, jei ne šiukšlė, 

todėl tuščiai aušini burną. 

Sekė arši, matyt, planinga Andrulėno-Mažinto-Serbento arda, jai buvau priešpastatęs LVT 

tarybos reglamentą, todėl  kažkaip LVT, kad ir buksuodama, bandė reaguoti į įvykius bei kutenosi 

spaudos konferencijomis su mentais-prokuratūra-teismais, tačiau patys nariai matydami veiklos 

siaurumą pristeigė puokštę Veidaknygės LVT grupių socialiniams, mokslo ar kitokiems reikalams. 

Įvairiai rašomos ir kurpiamos programos – dažniausiai jos susideda iš vertybinių nuostatų 

deklaravimo ir lozungų padėliojimų pagal ministerijų pavadinimus, tačiau 2012 metais pavyko 

įsiūlyti R.Žemaitaičiui programoje formuluoti problemas ir čia pat teikti jų sprendinius. 

Todėl, pasiūlius 2018 metų pavasarį, įsiūliau LVT priimti sprendimą, parengti esminių 

ilgalaikių Lietuvos problemų ir aktualių iššūkių sąvadą – įpareigojimą gavo dr.E.Paliokas. Deja, 

nevykdė, nes buvo paskendęs giliuose apmąstymuose apie Čiombės Kongo vėliavos sąsajas su ES 

žvaigždėmis bei kriptovaliuta,  o kadangi LVT nėra demokratinio atsiskaitymo tradicijos, tai pats 

Lietuvos valstybės programavimas buvo paleistas „ant durniaus“. Gi paskutiniu momentu kažką 

sukurpė lyg ir dr.A.Širvinskas, kuris paskendęs giliuose apmąstymuose apie pastipusį šunį 

Landsbergio tvartuke, taip ir nesulaukiančiame garsiojo tautos „triūbunolo“. Lietuvos ateities 

programai gal, net dalį posėdžio, skyrė ir LVT taryba. 

Todėl ir rezultatas apgailėtinas – kreivas-šleivas lozunginis. Šiaip jau yra galimybė arba 

programos preambulėje deklaruoti tuos tautos išlikimą, o ne išsibėgiojimą užtikrinančius 

pagrindinius siekius, kuriuos kasmet kalte-kalu M.Riomerio u-to studentams: GEROVĖ-

TEISINGUMAS-SAUGUMAS-LAISVĖS ir tam reikalingą TVARKOS kūrimą bei tam skirti atskirus 

programos skyrius, dirbant labai nuosekliai ir produktyviai, o ne chaotiškai. Kita galimybė – 

formuluoti konkrečias problemas bei iššūkius ir teikti jų sprendinius. Vienas kitam neprieštarauja, 

nes kiekvienas iš penkių tikslų turi savas problemas. 

Taigi, LVT gyvenimas – artėjantys rinkimai privertė griebtis pačios plačiausios 

problematikos ir kurpti ritualinį programos tekstą. Sakau, ritualinį, nes visų partijų išrinktieji 

seimūnai, kai seime sutupia „ant laktų“ pradeda aptarnauti gajos ministerijų ir seiminės 

biurokratijos sukamą beprotišką įstatymų taisdavystės konvejerį. Šiaip jau solidžiau nei LVT atrodo 

Radžvilo programa[1], kurią turėjau garbės taisyti, o dėmesio vertas ir TS-LKD ruošinys[2]: detalų 

platų planą jie dar rengia – bus ką kritikuoti. 

Žemiau, vis tik, surašysiu vyšnine spalva pastabas, šiaipjau nereikšmingam ar net žalingam 

valstybei bei pasauliui programiniam LVT teksteliui: 

  
1.  LR Konstitucija. (prie ko čia ji? Jei dėl lietų, tai jas ir reikėjo čia talpinti) Kandidatai į 

Seimą - Tautos žmonės, siekiantys pakeisti mus užvaldžiusią sistemą (nekonstituciška) . 
Žmonės patys renka vietinius reikalų tvarkytojus (Lietos valdymo principas). (gi ne robotai 
renka, beje, o parenka žiniasklaidos kanalų valdytojai. Kad išbandytos prieš penkis 
metus lietos neveiks ir niekur nenuves, išaiškinau ir parodžiau valdymo ir savivaldos 
mistifikatoriams savo rašinyje...) 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_691885213106158567_m_3251913453555063170__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_691885213106158567_m_3251913453555063170__ftn2
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2. LRT ir visa valstybės lėšomis apmokama žiniasklaida suteikia erdvę žmonių diskusijai su 
valdžia ir išeivija šiuolaikiškos, atsakingos, mąstančios visuomenės formavimui. (labai 
gerai, bet kad tų norinčių viešai pliurpti niekus Lietuvoje bent du su puse milijono) 

3. Valstybės finansų viešumas. (ir skaidrumas iki kiekvieno cento) Atsakomybė dėl 
valstybės finansų užvaldymo - politinės ir teisėsaugos korupcijos 
kriminalizavimas. (miglota  turėtų būti - atsakomybė už...) 

4. Teisėjų ir prokurorų darbo nepriklausomumo principo derinimas su asmenine jų 
atsakomybe už nepagrįstus teismų ir prokurorų sprendimus. Visuomenės kontrolė 
teisėsaugai. Nepriklausomas prokuroras. Valstybės ir bankų lėšų išgrobstymų ištyrimas. 
(kartojasi kriminalizavimas?) 

5. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas (valstybės skola- 25 mlrd.eu), oligopolinės verslo 
sistemos atsisakymas, gamybos ir žemės ūkio vystymas, ( o jau suvystytas Lietuvos 
kaimas kur?) alternatyvios energetikos šaltinių įgyvendinimas. 

6. Verslo požiūrio (krepšelių) atsisakymas švietime, kultūroje ir sveikatos apsaugoje, 
kokybiškų švietimo ir sveikatos apsaugos paslaugų prieinamumas visoje 
Lietuvoje.  (tradicinis lozungas, nors patyčių kultūrą sėkmingai tebediegia KK2) 

7. Visuomenės pagrindo – šeimos – ardymo sustabdymas. (kokiais pinigais, nes tėvas 
emigruoja užsidirbti ir...?) 

8. Kariuomenė stiprinama ne žmonių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo 
sąskaita. (nuo 2 proc. niekur nedingsite NATO įsipareigojimas) 

9. Minimalaus žmonių pragyvenimo užtikrinimas. (Padėk dieve, bet kokiais pinigais ir 
priemonėmis?) Valstybės kasos mokesčių surinkimui ir saugojimui sukūrimas. (biudžeto 
sąskaita ar kasa – mažas skirtumas)  Valstybės rezervo sugrąžinimas valstybei ir 
pasiruošimas įvesti Litą. ( be ikanomikos pavertimo ekonomika plano ir įstatymų 
skamba kaip afiora –pigus jaukas) 

10. Lengvatinė elektros energijos kaina gyvenantiems Astravo AE rizikos zonoje - sutarties, bet 
ne konfrontacijos su Baltarusija dėka. (GRU turi keleto Astravo AE „pačiaudėjimų“ planą 
vyraujant vakarų vėjams, todėl paskutiniai lietuvaičiai netrukus išsilakstys kaip 
tarakonai) Astravo AE veikimui būtina Kruonio HAE. 

  
KELETAS ESMINIŲ IŠVADŲ 
  

1.      Tai tipiškas geopolitinių nykštukų dešimties programinių gairių rašinėlis – jaukas 

lengvatikiams, kurie, beje, jau pradeda susivokti ir Gretos dėka, kad už klimato karštėjimą 80 proc. 

turi atsakyti stambiausios pasaulio korporacijos ir jas visas būtina apdėti globaliais progresyvių 

tarifų mokesčiais dar ir materialinio skurdo įveikimui 

2.      Nėra LVT programoje užimtumo politikos, nes nebuvo ir supratimo apie ją. 

3.      Nėra paliestas praskolintos valstybės problemos dydis – 25 mlrd.eu, o norisi visus 

paremti: šeimas, mokytojus, gydytojus. 

4.      Jokios užuominos apie kultūrą, nekalbant, apie plačiausią jos reikšmę ir prasmę – 

darbo, poilsio, teisinę, politinę – programų rengimo, tame tarpe kultūrą 

5.      Kokį ir kaip vystysite žemės ūkį? Smulkų, šeimos, ekologinį, vidutinį, stambų, pieno, 

vaistažolių, kiaulių, mėsinių galvijų, grūdų? 

  

Pabaigai, pareiškiu pasipiktinimą, kad Lietuvos kaimas griūva galutinai, būtina jį gelbėti 

galinga naujakurystės programa, o Šapoka išparceliavo ką tik 6.3 mlrd.eurų, kaimui pabėręs trupinį 

– mažiau nei 300 mln.eurų. Ką apie tai LVT? Ogi nieko, tik gražbyliauja apie Tautos išgelbėjimą, kai 

Statistiniai duomenys apie kaimą yra ne tas žodis pokraupiai: 

http://mlrd.eu/
http://mlrd.eu/
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Lietuvos kaimas, užimantis su miškais 97 proc.  Lietuvos teritorijos yra ne tik svarbus 

ekonominis, bet ir demografinis, ekologinis, kultūrinis bei etninis resursas, tačiau: 

 2019 m. sausio 1d. buvo įregistruota 115 tūkst. ūkių, o 2020 gegužės 1d. duomenimis 

jų teliko tik  85 tūkst. Jei taip toliau, tai 2023 m., duokDie, kad būtų likę bent jau 25 tūkst. ūkių, o 

Andriejus Stančikas sako, kad 2030 metais Lietuvos kaime tebus … 5 agrokoncernai. 2003 metais 

žemės ūkio naudmenis buvo deklaravę 273 tūkst.piliečių, o šį birželį jau tik 104 tūkst. 

 jaunesnių nei 40 metų ūkininkų kaime tėra 12 proc., o jų kiekis sumažėjo 

pastaraisiais dešimtmečiais net 55 proc., Lietuvoje gyventojų tesumažėjus 15 proc. Sumažėjo per 

10 metų jaunų ūkininkų nuo 40 tūkst. iki 19 tūkst. 

 90 proc. pieno ūkių savininkų yra vyresni nei 60 metų, gyvulininkystė sunyko 

dešimteriopai ir dirva tapo pertręšta mineralais. Lietūs kasmet į Baltiją nuplauna apie 100 

traukinio ešelonų azoto, fosforo, kalio. Bet kol dugne suvešėję dumbliai nepradės ryti masiškai 

atmosferos deguonies – tol visiems viskas pas mus gerai. Gretos gimsta Švedijoje – ne pas mus. 

 ES Lietuvos dirvą iš ekologiškai tvarios pervedė į rizikos kategoriją, o ¼ dirvos yra 

prastos ar nualintos būklės 

 vis sudėtingėja situacija Lietuvos kaime ir žemės ūkyje, susijusi ir su klimato kaita, 

pandemija, ir su rinkų nestabilumais, ypač žeidžiančiais paskutinius pieno ir kitus ūkius.  

Pabandžiau pasiūlyti Seimui Kaimo reikalų ( nors nesispecializuoju) savaitę rudenį net per 

LRT[3] – Rima Baškienė ir Andriejus Stančikas jau keletą kartų spaudė Karbauskį, bet jis yra „labai 

užsiėmęs“ ir, matyt, spręs rudenį ar liepos 7d. 

O kaip gi gelbėti Lietuvos kaimą, kuris yra, pirmiausia, demografinis resursas, jei ne ir tokia 

programa, kuri galėtų ir turėtų būti ir LVT 15 spaudos konferencijų, greta kitų, liepą rugpjūtį su 

signatarais Survila, Milčium, Treiniu tvarkaraščiu. 

 

 

APIE ZIGMO VAIŠVILOS TEZĘ –  

„ES SKIRTA NAIKINTI NACIONALINĖMS VALSTYBĖMS“ 

Kęstutis K.Urba 

 PASTAROJOJE SPAUDOS KONFERENCIJOJE Seime, kur be reikalo į vieną buvo suplaktos dvi 

temos – teisėjų nesąžiningumo bei atstovavimo Europarlamente aritmetika, LVT lyderis Zigmas 

Vaišvila pasakė įdomią mintį, kad „ES yra skirta naikinti nacionalinėms valstybėms“, kurią verta 

pagvildenti nuodugniau, juolab, kad šiai temai jis yra skyręs dėmesį ir anksčiau18,19. 

 ES buvo sukurta kaip didžiųjų korporacijų projektas, kuriuo sunaikinti vidiniai muitai tarp 

tą sąjungą sudarančių valstybių ir pasiektas neregėtas prekybos apimčių bei gamybos išaugimas. 

Deja, nacionaliniuose biudžetuose susidarę muitų atsisakymo „skylės“ tebuvo padengtos ne 

didesniu pelno mokesčiu korporacijoms, o vien PVM (pridėtinės vertės mokesčio), kurį dabar 

„dosniai“ sumoka kiekvienas pirkėjas su kiekvienu kasos aparato čekiu, išauginimu. Šis PVM buvo 

vidutiniškai išaugintas per ES egzistavimą nuo 5 iki 21 proc. Šia prasme, ES viršūnėlė – korporacijų 

lobistai liberalai ir konservatoriai palaikydami tokią tvarką naikina kiekvieno eilinio pirkėjo – 

                                                           
18

https://www.tv3.lt/naujiena/naujienos/820344/signataras-zigmas-vaisvila-2014-ieji-priverstinio-lietuvos-pardavimo-metai 
19

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/signatarai-ragina-begti-nuo-euro/ 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_691885213106158567_m_3251913453555063170__ftn3
https://www.tv3.lt/naujiena/naujienos/820344/signataras-zigmas-vaisvila-2014-ieji-priverstinio-lietuvos-pardavimo-metai
http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/ekonomikos-naujienos/signatarai-ragina-begti-nuo-euro/
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samdinio pasiturėjimą, ir tuo pačiu metu susina tas valstybėles, kurių indėlis į prekių gamybos 

visumą yra menkas, t.y. naujuosius narius -  pakraščius. 

Tad ar reikia stebėtis, kad atotrūkis tarp pragyvenimo lygio Lietuvoje ir didžiosiose ES 

narėse, per pastarąjį dešimtmetį tik išaugo, Lietuva prarado didžiulį kiekį brangiai išaugintos ir 

išmokslintos darbo jėgos. Joje tragiškai prastėja dirbančiųjų/išlaikytinių santykis, nors ES sutartyje 

dėl veikimo yra straipsniai „čiulbantys“, kad  

15820 straipsnis. Kad skatintų visokeriopą darnią plėtrą, Bendrija plėtoja ir vykdo savo veiklą, 

padedančią stiprinti jos ekonominę ir socialinę sanglaudą. Bendrija ypač siekia mažinti regionų 

plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų, įskaitant kaimo 

vietoves, atsilikimą.  

159 straipsnis. Valstybės narės savo ekonominę politiką vykdo ir ją koordinuoja taip, kad būtų 

siekiama ir 158 straipsnyje išdėstytų tikslų. Nustatant bei įgyvendinant Bendrijos politikos kryptis ir 

veiksmus bei kuriant vidaus rinką atsižvelgiama į 158 straipsnyje išdėstytus tikslus ir prisidedama 

prie jų siekimo. Bendrijai siekti šių tikslų padeda ir veikla, kurios ji imasi panaudodama struktūrinius 

fondus (Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyrių, Europos socialinį 

fondą, Europos regioninės plėtros fondą), Europos investicijų banką ir kitus esamus finansinius 

instrumentus. Komisija kas treji metai pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pranešimą apie ekonominės ir socialinės 

sanglaudos linkme pasiektą pažangą ir apie tai, kaip įvairios šiame straipsnyje numatytos priemonės 

padėjo jos siekti. Prireikus prie šio pranešimo pridedami atitinkami pasiūlymai ir t.t. Betgi, akivaizdu, 

kad liberalieji ES sutarčių straipsniai apie laisvą darbo jėgos, kapitalo bei prekių judėjimą gerokai 

lenkia šiuos – socialiuosius.  Apie ES buvo prisuokta, kad tai projektas užtikrinantis taiką žemyne, 

tačiau nereikia užmiršti, kad „ginkluotą – šarvuotą“ karą tarpukariuose keičia ekonominiai -  

politiniai karai tarp atskirų nacionalinių valstybių, ir tame Lietuvai, tikrai, nėra gerai.  Juolab, 

pasaulis išjudėjo didžiulį vargą patiriančių Azijoje bei Afrikoje gyventojų mase. 

Taip vadinamai, ekonominei-socialinei ES sanglaudai didinti yra metamos tam tikros lėšos, 

tačiau užsienio prekybos balansai rodo, kad valstybės pakraščiai-naujokai, nuolat, kur kas daugiau 

perka importinių prekių, nei eksportuoja21.  

Lietuvos užsienio prekyba 1991-2006m. 

Rodiklis/
Metai 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

apyvarta 
2102
9,0 

18489
7,2 

1850
5,0 

1743
2,7 

2020
9,4 

2615
3,5 

3289
9,2 

3439
6,6 

2952
2,4 

3507
0,1 

4135
8,5 

4659
6,2 

5070
0,6 

6020
2,8 

7591
9,2 

9188
4,2 

eksportas 
1230
0,1 

10775
4,4 

8707,
0 

8077,
2 

8156,
9 

1062
1,6 

1280
1,1 

1294
0,6 

1101
4,7 

1419
3,2 

1711
7,2 

1911
7,4 

2126
2,6 

2581
9,2 

3276
7,3 

3888
8,3 

importas 
8728, 77142 9798, 9355, 1205 1553 2009 2145 1850 2087 2424 2747 2943 3438 4315 5327

                                                           
20

XVII ANTRAŠTINĖ DALIS EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ SANGLAUDA  iš ES SUTARTIES DĖL VEIKIMO 
21

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/02/09/eksportas-pernai-augo-169 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1991
https://lt.wikipedia.org/wiki/2006_m.
https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/02/09/eksportas-pernai-augo-169
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9 ,8 0 5 2,5 1,9 8,1 5,9 7,7 6,9 1,3 8,8 8,0 3,6 1,9 4,6 

balansas 
3571,
2 

30611
,6 

–
1091,
0 

–
1278,
3 

-
3895,
6 

–
4910,
3 

-
7297,
0 

–
8515,
3 

-
7493,
0 

–
6683,
7 

-
7124,
1 

–
8361,
3 

-
8175,
4 

–
8564,
5 

-
1038
4,6 

-
1438
6,3 

 

Matome, kad skirtingai nuo tarpukario Lietuvos, ji pastoviai yra užsienio prekybos minuse, 

išskyrus itin derlingus 2012 m., kuomet grūdų derlius net 48 proc. viršijo ankstesnį22. Tačiau, net 

tai negali itin džiuginti, nes bent trečdalis ES išaugintų grūdų sunaudojama ne duonai, o stipraus 

alkoholio gamybai. 

Teisės aktų projektus ES rengia įvairiaplaukė Briuselio biurokratija, kurioje daugumą greta 

kviestinių „čiabuvių“ sudarė vokiečiai, prancūzai, anglai, o jie irgi „stumia“ projektus naudingus jų 

valstybėms. 

Taigi, Lietuvos naikinimo schema einanti iš ES ir vietinių politinių liokajų yra tokia: 

Stambiosios korporacijos ir didžiųjų valstybių nacionaliniai interesai → liberaliai 

konservatyvus lobistinis sluoksnis, suaugęs su nupirkta žiniasklaida bei briuseline biurokratija → 

europarlamentarų papirkimas didele alga ir sąlygų sudarymas „karšintis taukuose“  → emigracinė 

ir mokesčių bei Europos centrinio banko politika→ geriausios darbo ir intelektinės jėgos 

susiurbimas į Berlyno-Paryžiaus-Londono trikampį iš pakraščių (Lietuvos išsivaikščiojimas). 

Dar pridurkime kremliaus V ir VI kolonų  destrukcinę veiklą, vietinį bukaprotiškumą ir 

godumą su basurdiška A.Kubiliaus antikrizine politika. Tada pradės ryškėti giluminis Lietuvos 

katastrofos kontūras. 

 

UŽ JUOS NIEKAS NEBALSUOKIME! 

 

Lietuvos naikintojas Nr.2 KALTINIMAI  LSDP(kartojama tol kol bus ... – 

laukiame atsakymo) 

 

Jau greitai bus metai, kaip Lietuvoje įkurta 

Lietuvos Visuomenės Taryba (LVT), kuri turi pagrindinį 

tikslą – suvienyti Lietuvos Visuomenę kūrybingam, 

našiam bendram darbui Lietuvos labui! Tačiau trukdo 

vidaus ir užsienio priešai. Nepatikėsite, vietoj to  kad iš 

visų jėgų dirbtumėm Lietuvos labui, tenka naikinti 

provokatorių keliamus nesusipratimus. Ar žinote, kad 

mūsų LVT PIRMININKAS - ZIGMAS VAIŠVILA - 

Nepriklausomybės akto signataras dar nuo SĄJŪDŽIO - 

Nepriklausomybės aušros kritikavęs netinkamą 

                                                           
 

 



20 
 

valdžios veiklą, persekiojamas iki šiol! (kada pagaliau 

tai baigsis?) 

Vienas iš LSDP narių Zenonas Andrulėnas, 
(viršut. nuotr.antras iš kair) tapęs LVT nariu nuo 
pirmo susirinkimo daro viską, kad organizacija 
negalėtų normaliai veikti (matyt turi tokią užduotį??).  
Tapęs nariu, pradžioje pasireiškė kaip aktyvus narys, 
savo noru Vilniuje M.Mažvydo bibliotekoje priiminėjo 
naujus narius, rinko stojamąjį ir nario mokestį, leido 
LVT pinigus į kairę ir į dešinę, o kai išaiškėjo jo 
kenkėjiška veikla su visais jam pritariusiais 
(pasiklydusiais, suviliotais ypatingais pažadais) -  
suklaidintais nariais visuotiniame LVT susirinkime visi 
buvo pašalinti iš LVT!!!  

Turime įrodymų - LSDP!  SUSIPAŽINKITE ! 

DAR VISKAS TEBESITĘSIA, vykdoma toliau jų 

destrukcinė veikla. Bet kas svarbiausia, nei policija, nei 

teismas negali priversti jų sugražinti teisėtai, pagal 

visus Lietuvos įstatymus registruotai LVT : 

dokumentus, pinigus, pirkinius kuriems išleisti pinigai. 

Gali sau leisti taip elgtis nes turi labai stiprų užnugarį 

– LSDP...Matome, kas žlugdo Lietuvą tuo paciu ir Lietuvos teisėsaugą. Dabar jau žinome, kas 

persekioja mūsų gerbiamą LVT pirmininką Zigmą Vaišvilą ir ne tik...  Ar gali būti valstybė sėkminga  

be moralės? Gal jau  nieko keisto, kad Lietuva – teisinė valstybė tarnauja Lietuvą žlugdantiems, 

naikinantiems. Manau, kad jeigu man, pagyvenusiai senjorei tai aišku, tai kodėl neaišku 

atitinkamoms tarnyboms: o gal jos taip pat tarnauja Lietuvą žudančioms tarnyboms?  

Pagaliau pažvelkime, ką veikia kenkėjai?         

Teismai po teismų, nes teisėta LVT negali niekaip atgauti 

savo dokumentų: naujų narių registracijos ir finansinių, negali 

atgauti surinktų pinigų, o  Zenono Andrulėno gauja,  tarnaujanti 

Lietuvos griovėjams, taip stipriai jaučiasi Lietuvoje, kad net teismai 

jiems paklūsta. Kada visa tai baigsis?  

Tikiu, kad ateis ta diena, kai mūsų  prezidentas  imsis 

atitinkamų priemonių, mes visada pasiruošę jam padėti! Tikiu, kad 

ateis ta diena, kai  Gitanas Nausėda supras kas kenkia Lietuvai! 

Tiesiog sunku patikėti, kad 30 metų Nepriklausomybės, o vyksta 

Lietuvoje tokie neįtikėtini dalykai, paskaitykite Aldonos Meilutytės 

knygą „IŠSIGIMĘ TEISMAI, SUŽLUGDYTA VALSTYBĖ“ ir viskas 

bus aišku. 

 

Norintiems įsigyti knygą LVT Valdybos narys LVT steigėjas: telef. 863635858 Vitolis 

Vala. 
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KOMENTARAS: KAS DAROSI? Negi nebėra Lietuvoje jokio teisinio padorumo, jeigu 

aiškus nusikaltėliai randa užtarėjų? Ko vertas Neringos Venskienės dukteriečios problemų  

sprendimas ir joje dalyvavusių individų elgesys?  Dabar darosi aišku, kodėl teisininkams ir 

prokurorams didinami atlyginimai ir skiriamos premijos, kokia gėda Lietuvai! Ar atsiras 

Lietuvoje drąsus žurnalistas, kuris išaiškintų visas LVT persekiojimo priežastis ir nesibaigiančių 

teismų maratono? Kas slypi po Zigmo Vaišvilos nesibaigiančiu persekiojimų? (red.).” Paskaitykite 

Zigmo Vaišvilos vieną iš pranešimų spaudai. Kiek jau buvo tokių spaudos pranešimų, ar kam 

nors jie įdomūs? Nei spauda nei televizija (visi gauna) nei girdi nei mato – komentarai 

nereikalingi. Ar viešumas jau visai dingęs?  

Apie šią situaciją parašiau laišką Seimo nariui A.Sysui (jis LSDP narys), galvojau – 

partija dabar sužinos ir ištaisys padėti, deja seimūnas dingo kaip į vandenį – jokio atsako... 

Štai Jums įrodymas su iliustracijomis! 
Ką veikia Lietuvoje visos iki šiol sukurtos partijos? NAIKINA LIETUVĄ, o vaizduoja, kad jos 

yra valstybė... tačiau iš tikrųjų atsiriboja nuo valstybės, paskendę savo asmeninėse 

problemose... 

AR TOKIOS PARTIJOS LIETUVAI REIKALINGOS LIETUVAI? Jos tenkina tik savo 

gruoboniškus interesus, joms tiek ir terūpi Lietuva ir jos žmonės.  Kiek per 30 metų padaryta 

nusikalstamų veikų? 

Artinasi nauji Seimo rinkimai, ar už tokias galima balsuoti, kad ir toliau tenkintu savo 

asmeninius nesibaigiančio godumo interesus? Atstumas tarp valdžios ir paprastų Lietuvos Žemės 

gyventojų kaip nuo DIEVŲ OLIMPO iki žemės skruzdėlių!  

Lietuvoje nėra sąžiningos, nepaperkamos nei spaudos nei televizijos, kurie atstovautų orią, 

demokratišką Lietuvos visuomenę. Visose Seimo konferencijose kalbama: Lietuvos visuomenė turi 

dalyvauti savo šalies valdyme, tačiau tai tik skambios frazės – paskaitėte viršuje kokie Lietuvos 

Visuomenės Tarybos, kuri atstovauja kaip tik Lietuvos Visuomenę,  likimo posūkiai, matome, kaip 

„leidžiama“ jai dirbti. Pastoviai be pertraukos terorizuojamas LVT  pirmininkas Zigmas Vaišvila, 

kad tik nepradėtų dirbti...(informacija spaudai žiūr. žemiau, o tokių net keleta). 

Visi tai mato ir kas iš to? Visi patenkinti, nes visi, praradę sažinę ir bet kokį padorumą, tyli... 

Bendro gėrio ašis – teisingumas, pasakė vienasi iš padorių žmonių, deja, kur jis? Sąžininga valstybė 

– sąžiningas žmogus,  kur sąžininga valstybė? Kur sažiningas žmogus? Kur, pagaliau,  tikroji 

asmeninė atsakomybė? Lietuvoje ji nemadinga... 

Ką veikia Lietuvos atstovai ES parlamente? Pažiūrėkite į jų veidus – jų veidai spindi tokiu 

pasitenkinimu savimi, kad net gėda…Ar matome kokių nors jų ženklios veiklos Lietuvos naudai? 

Kokie atlyginimai, kokios pensijos kitose ES valstybėse, o kokie tie rodikliai Lietuvoje (pensija 

Prancūzijoje 1700-1800 eurų, o pas mus 250-340eur.), o atlyginimai, gėda net paminėti… ką jau 

bekalbėti, kad moterų atlyginimai mažesni už vyrų – ką veikia, kur žiūri Lietuvos Žmogaus Teisių 

Seimo tarnyba? 

Gal paaiškinsite, kodėl ES įteisinta vergovinė santvarka? Kur išgirtasis visų valstybių 

lygiateisiškumas? Tik vergai gali taikstytis su tokia “lygiateisių” valstybių Sąjunga. 

Kodėl Lietuva turi mokėti visus privalomus Sąjungos mokesčius, kai toks ekonominis 

skirtumas? Pirma atstatykite visų valstybių ekonomiką, nors vidurkio lygyje, o tik tada reikalaukite 

visiems priklausomų mokesčių. Pagaliau – visos Pabaltijo valstybės stovi pirmje linijoje ES pasienio 

zonoje, tai kodėl ir už tai jos turi mokėti ES? Tie mokęčiai turi buti visų ES valstybių reikalas.  
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JOKIŲ MOKĘSČIŲ PABALTIJO RESPUBLIKOMS TOL, KOL NESUSILYGINS VISŲ 

SANDRAUGOS VALSTYBIŲ EKONOMINĖ PADĖTIS: ŽMONIŲ ATLYGINIMAI IR PENSIJOS! 

 

Euro parlamentarai apie tai nekalba, nes bijo burną praverti, bijo netekti Dieviško  

olimpo…Kaip nekeista, tik vienas iš ES parlamentarų pasirašė Europarlamentaro deklaraciją, kurią 

pasiūlė pasirašyti Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdyba. Ką tai sako? Tai sako, kad kiti 

europarlamentarai vengia ar net bijo atsakomybės prieš Lietuvos žmones, gėda, gėda… 

RUOŠIAMĖS NAUJIEMS SEIMO RINKIMAMS IR GERAI PAGALVOKIME, KAD VĖL 

NEIŠRINKTUMĖM PARTIJŲ – LIETUVOS NAIKINTOJŲ! SEIMŪNŲ – APSIGYVENUSIU SEIME!                      

 

 

 

REDAKTORĖS ŽODIS 

Laikas bėga labai greitai, nori ar nenori, net nepajunti kaip tampi senjoru...Gyvenimas 

keičiasi kardinaliai, bet svarbiausia, kad tai galioja visiems vienodai. Niekas nežiūri ar tu 

prezidentas ar valytoja, ateina laikas ir viskas: tik gyvenimo kokybė skiriasi... 

Prezidentas gauna solidžią pensiją, o valytoja tik grašius, o juk abu visą gyvenimą dirbo 

žmonėms, tai kodėl tokia neteisybė? Prezidento gyvenimo kokybė nesikeičia tol, kol jis to nori,  bet 

senjoro balso nenori girdėti, kodėl?Ar senjoras jau kitoks žmogus, kad prezidentūra negirdi 

senjorų kreipimosi, neatsako į užklausimus ir raštus, kas tai? Senjoras nebeturi balso teisės? 

Balsuoti tikrai turi teisę ir visi trokšta jų balsų, o išgirsti apie ką jie galvoja – 

nebūtina...žemindamas kitą – savęs neišaukštinsi, tik parodysi savo dvasinio išprusimo stygių. 

Valytoja, ar kitos profesijos eilinis žmogus tampa kovotoju už savo teises, nes jaučiasi 

pažemintas, negalėdamas oriai išgyventi iš uždirbtos pensijos, bet jo balsai rinkimuose labai 

reikaligi. Ar išrinktieji prisimena tai, kad visų Lietuvos gyventojų dėka pasiekė išsvajotą kėdę? 

Keista, tačiau kai kam labai trumpalaikė atmintis...iki sekančių rinkimų... 

Lietuvoje įkurtas Etikos Universitetas, apie tai viešai skelbiama, tačiau jis vis dar 

neįveiklintas, kodėl?  Moralinio išprusimo trūkumas labai jaučiamas visur , reiškia – tai labai 

reikalina struktūra, bet Lietuvos naikintojams tai visai nesvarbu...Vyksta švietimo reforma, ką ji 

žada ateičiai ką nors geresnio? Klaipėdoje jau keturi metai veikia dvi mokyklos skirtos visiems 

miestiečiams, bet visi mokyklų nori, bet jokio finansavimo... 
 

VISKAM KLAIPĖDOJE YRA PINIGŲ, O KLAIPĖDĖČIŲ  ŠVIETIMUI – 
NĖRA... 
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Teisingas lytinis auklėjimas – tai tautos išgelbėjimas, o kur jūs apie tai skaitėte? Tik 

internetiniame laikraštėlyje „AUKSINIS RUDUO“!  (šiame numeryje taip pat yra).Ar švietimo 

įstaigos apie tai žino? Neteko girdėti, o 

gaila...Ar senjoras gali būti pilnavertis žmogus, 

mūsų visuomenėje abejotina, net jo gyvenimo 

patirtis ignoruojama ir galvojama, kas jie 

nieko nesupranta – pažvelkite į teismų 

atliekama pareigą – kai ginami nusikaltėliai 

(skaitykite šiame numeryje) – visa tai 

Lietuvos naikintojų darbas, o kur žiūri 

Lietuvos Visuomenė? 

D.Grybauskaitės tvarka tebegalioja, ar 

ne todėl menkinamas naujai išrinktas 

Prezidentas?  

Tiek širdgėlos kasdieniniame gyvenime, 

tiek spręstinų problemų, o senjorų balsas į 

dangų neina... 

ŠTAI MŪSŲ PARTIJOS 

KIENO VALDŽIOJE! 

Ar tai susiję su milijonierių atsiradimu – nežinome jei, žinote – 

parašykite! 
  

LIETUVOS ETIKOS UNIVERSITETO INFORMACIJA I . 

SVEIKATA IR GYVENIMAS – MŪSŲ RANKOSE! 

LYTINIS AUKLĖJIMAS, KOKS 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. 
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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. 

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 sekančiame 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 įgriso banalus laisvas seksas. 

Jis paseno, išėjo iš mados. 

Vėl prasidėjolaiškų, švelnių pokalbių, romantiškos meilės, ištikimybės epocha. Tai suteikia 

sielaisparnus, 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 moterį, 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 

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

smegenų valdymo struktūras. Po lytinio akto sielų jungtys pasilieka, nors 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 kontraceptinius 

medicininius preparatus nuo pastojimo, nusilpsta moters lytinė sistema tiek, kad 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. 

 Tokie vaikai be išimties turi fizinės ir dvasinės sveikatos problemų ne tik vaikystėje bet 

ir visą gyvenimą. 

Dar vienas svarbus dalykas, kad dėl kontraceptinių tablečių moters organizme vykstant 

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

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

tampanevaisingi? 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, kodėl tai 

darome, pagalvoti: kam nuo to bus geriau... 

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) kūdikiams. 

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

vaikais, veikia ir jau augančius, prieš abortą gimusius vaikus. 
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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 

mąstyti ir elgtis taip, kad būtų laimingi mūsų vaikai, anūkai, proanūkiai 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“. 

 

 

 

 

ŠITA KNYGA TOKIA VERTINGA, KAD VERTA NOBELIO PREMIJOS! 

PADĖKITE, KAS ŽINOTE, KAIP TAI PADARYTI?! 
 

 

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 sąmone, 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 sąmonės būseną ir buvo Nirvanoje, o po to sugrįžo į Žemę, 

kad šį kelią parodytų žmonėms. Jelena Iljina (citata iš knygos‚ IŠMINTIES VALDOVŲ 

MOKYMAI“2018). 

 

APIE REDAKTORĘ– JI JAU NE VIENA, DIRBA KARTU SU DR.ROLANDU JANČIAUSKU! 

 

Laikraštėlio redakcinė KOLEGIJA DIRBA KARTU. 

Redaktorė  A.M.Gedvilienė  dar esu pagrindinė laikraštėlio kūrėja, korektorė ir techninė 

darbuotoja. Labai atsiprašau už klaidas, esu savamokslė tačiau, tikiuosi dabar, kai dvi galvos, jų bus 

mažiau. Ačiū atsiliepusiam, galinčiam padėti! Pinigų neturime! 

 

 Gal kas nors paremtų? Rekvizitai prie laikraštuko pavadinimo! 
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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: redakcinės kolegijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

 

 

 MŪSŲ DRAUGAI 

                                                                                     
 bernardinai.lt 

               

             

“LRT”, „VAK   

ARŲ EKSPRESAS“ ,„KLAIPĖDA“                          

                  

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


28 
 

                  

 

                        

           SVEIKINAME          NAUJĄ DRAUGĄ!                                                                                                                                                   

  

http://www.apicentras.lt/

