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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.                                                                                                 

Visų jo skaičių suma 13, nebijokime to skaičiaus!         
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SVEIKINAME SAVO MYLIMĄ MIESTĄ SU 768-UOJU 

GIMTADIENIU 

               

 ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

 

1. dr. ROLANDAS  JANČIAUSKAS HUMANIŠKUMO INTERPRETACIJA IR JO VIETA  

ŠIANDIENINĖJE VISUOMENĖJE                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.  KLAIPĖDA MINĖS 768 METŲ SUKAKTĮ - INFORMACINIS PRANEŠIMAS  2020- 07-23 

3.SATKEVIČIAUS EDVARDO PASIŪLYMAS: KOALICIJOS SUSITELKIMAS ĮSTEIGIMO 

BŪTINUMAS 

4.ZIGMAS VAIŠVILA. KONFERENCIJA SEIME 

5.ZIGMAS VAIŠVILA. PATYČIA IŠ LIETUVOS TĘSIASI. MES TYLIME. 2020-08-02 

6.ARVYDAS DAMIJONAITIS, TS-LKD Justiniškių skyrius, TS-LKD Pirmininkui GABRIELIUI 
LANDSBERGIUI -  PAREIŠKIMAS 
7.     ARVYDAS DAMIJONAITIS  TREMTINIŲ, POLITINIŲ KALINIŲ SĄSKRYDŽIUI ARIOGALOS         
DAINŲ SLĖNYJE – 30 METŲ 
8. SEIMO NARIO JUSTO DŽIUGELIO 2016-2020 M. ATASKAITA 

9. SVEIKATA 

10.YPATINGA  GYVENIMO FILOSOFIJA - REDAKTORĖS ŽODIS 
11.MŪSŲ DRAUGAI 
 
************************************************************************************** 
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Dr. ROLANDAS  JANČIAUSKAS  naujas redkolegijos narys 

HUMANIŠKUMO INTERPRETACIJA IR JO VIETA 
ŠIANDIENINĖJE VISUOMENĖJE 

 

Įvairios filosofinės minties kryptys nagrinėjo humaniškumo problemą, 

kuri aktuali ir dabarties pasauliui. Tačiau neretai žmoniškumas tapatinamas 

su humanizmu, nors žmoniškumas yra pamatinė etikos kategorija, o 

humanizmas – bendra filosofinė, sociologinė sąvoka, atspindinti tam tikrą 

idėjų visumą arba teoriją, ginančią žmogaus teises ir įtvirtinančią jo 

vertingumą. Skirtinguose šaltiniuose humanizmo sąvoka vartojama įvairiomis 

prasmėmis. Humanizmas – renesanso epochos pasaulėžiūra, pabrėžianti žmogaus vertingumą, jo 

proto galimybes, tai principas, kurio pagrindą sudaro žmogaus sugebėjimas tobulėti, reikalavimas 

ginti žmogaus orumą ir teises, rūpinimasis žmonių gerove; visuomeninis žmogiškųjų vertybių, 

žmogaus laisvių, garantijų pripažinimas ir užtikrinimas, tai dvasinis judėjimas, kuris remdamasis 

humaniškumu siekė laisvo ir išsilavinusio žmogaus idealo, bei bendra sociologinė sąvoka, atspindinti 

tam tikrų idėjų visumą, arba teorija, kuri pagrindžia būtinybę kovoti už žmoniškumą. 

Pagrindinių humaniškumo idėjų užuomazgų aptinkama jau Antikos filosofinėje mintyje, kur 

Konfucijaus teigimu, esminė humaniškumo raiška, yra meilė žmogui, o šalia pagarbos, kaip esminio 

meilės komponento, minimi sąžiningumas, nuoširdumas, teisingumas, pagalba, pasitikėjimas, 

dėmesingumas, asmeninė atsakomybė ir kt. Krikščioniškoje filosofijoje žmogus apibūdinamas kaip 

Dievo kūrinys, aukščiausia dieviškosios kūrybos viršūnė, išreiškianti jo išskirtinį vertingumą. 

Ankstyvųjų viduramžių žmogaus idealas – asketas, šventasis išsižadėjęs žmogiškojo, žemiškojo 

gyvenimo, bet ugdantis savo dvasingumą ne tik per tikėjimo tiesų išpažinimą – meditaciją, bet ir per 

meilę savo artimiems, pasireiškiančią gailestingumu, atjauta, pagalba, rūpinimusi ir atlaidumu. 

Viduramžių humaniškumas – žmogaus siekių realizavimas remiantis nuolankumu ir meile Dievui. 

Renesanso epochoje grįžtama prie harmoningos asmenybės sąvokos, kurios turinį sudaro proto, 

gebėjimų, išsilavinimo bei dvasinių ir fizinių jo galių derinys, tokiu būdu akcentuojama žmogaus 

individualybė. Imama pripažinti, kad žmogus turi ne tik dvasinę, bet ir kūniškąją prigimtį ir, kad abi 

šios asmenybės plotmės yra vienodai svarbios, žmogus tampa visų daiktų matas, išbaigta vienovė, 

tokia kaip pasaulis, keliama tolerancijos idėja, kurios dėka išaukštinamas gailestingumas, 

geranoriškumas, teisingumas, pareigingumas ir užuojauta.Švietimo epochoje, svarbiausia filosofinė 

problema – žmogus, kaip protingasis subjektas, sugebantis panaudoti to meto mokslo žinias, o 

humanizmas ir antropocentrizmas įgauną vienodą reikšmę.XVIII amžiaus pabaigoje švietimo 

reforma iškelia naują ugdymo pagrindą – pilietiškumą ir tautiškumą, tam turėjo įtakos Prancūzijos 

švietėjų pedagoginės mintys. 

XIX amžiuje viena iš įtakingiausių filosofinių krypčių tampa pozityvizmas, kur pareiga yra 

svarbus santykių reguliatorius. XX amžiuje ryškiausiomis tampa egzistencializmo ir pragmatizmo 

filosofinės teorijos. Egzistencializmo filosofijoje buvo išskiriami du moralumo lygmenys: pirmasis 

suvokiamas kaip apsisprendimas išsiveržti iš čia – būties netikrumo, kad būtų galima egzistuoti 

renkantis tik save, o antrasis – konkretus moralinis pasirinkimas tarp gėrio ir blogio, tampantis 

apsisprendimo prielaida. 

M. Heideggernurodo, kad modernioje visuomenėje dėl susvetimėjimo žmonės patiria kančią, 

kuri yra „nuopuolio“ ir dehumanizacijos požymis, todėl šiandienos visuomenei tampa itin aktualios  
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rekonstrukcionizmo, pabrėžiančio humaniškumo svarbą, idėjos. Pasak rekonstrukcionistų, 

svarbiausios asmenybės savybės - iniciatyvumas, kūrybiškumas, veiklumas, savarankiškumas ir 

atsakingumas. J. Deweynuomone, individualybė pasireiškia sociume, o tikroji individualybės kaip  

asmeninės pasirinkimo ir laisvės sąveikos su objektyviomis sąlygomis sklaida neįmanoma be 

humaniškų ir demokratinių socialinių sąlygų. Klasikinis humanizmas siekė paaiškinti, kaip asmenybė 

gali išlikti adekvati sau, išsaugoti žmogiškumą savyje, o šiuolaikinis humanizmas savo tikslu laiko 

išsaugoti žmogiškumą ne tik savyje, bet ir kitame žmoguje, greta savęs, išoriniame pasaulyje.  

Lietuvos pedagoginė mintis vystėsi neatskiriamai nuo Vakarų Europos ir kitų šalių 

pedagoginių teorijų, todėl ir Lietuvoje humaniškumo ugdymo klausimams buvo skiriama nemažai 

pedagogų dėmesio. Vienas iš pirmųjų lietuvių filosofų humaniškumą aptarė Vydūnas, kuris dorą 

traktavo kaip vieną iš svarbiausių ir akivaizdžiausių žmoniškumo esmės apraiškų, kaip žmogiškosios 

kultūros šerdį, daugiausia sutampančią su pačia kultūra S. Šalkauskis pilnutinio ugdymo sampratoje, 

pateikė dorovinio auklėjimo tikslus bei uždavinius grindžiamus reikšmingomis humaniškumo 

apraiškomis, kaip palankumu, pagarba, sugebėjimu išklausyti ir suprasti kitą, žodžio laikymusi, 

pagalba, teisingumu, sąžiningumu, draugiškumu ir kt. A. Maceinos įsitikinimu, žmoniškumas ir 

tautiškumas siejasi vienas su kitu, kaip turinys ir forma, kur žmoniškumas apibūdinamas kaip 

bendras turinys, neturintis formos, o tautiškumas – lytis be turinio. Taip atsiskleidžia ne tik 

tautiškumo ir žmoniškumo ugdymo vienovės svarba brandinant pilnutinę asmenybę, bet ir įrodoma 

būtinybė remtis tautos humanistinėmis vertybėmis. Akcentuojamos dvi pareigos - mylėti artimą ir 

būti teisingam. 

Tačiau neretai iš humanizmo sampratos išskiriamas kultūros atminties aspektas. Humanizmas 

šiuo požiūriu priešinasi šiuolaikinio žmogaus tendencijoms atsisakyti savo kultūrinės praeities ir 

užmarščiai. Kultūros reikšmę ypač pabrėžia Vydūnas, kuris nurodo, kad kultūra yra žmogiškumo 

prado įsigalėjimas mums žinomame pasaulyje, kurios esmę ir pagrindą sudaro dora, kuri savo ruožtu 

yra pagrindinė žmogiškumo savybė. Vydūnas aiškina, kad iš „žmogiškumo veikimo kilusios“, t. y. 

žmoniškumo esmės raiškos formos, paties žmogaus atžvilgiu yra tarsi „objektyvios vertybės“, kaip ir 

visi kiti jį supančio pasaulio dalykai, tol, kol jos netampa jo vidine savastimi, dvasingumo raiškos 

galimybėmis, o jų tikroji, aktyvioji kultūrinė vertė išryškėjanti tada, kai jos iš „objektyvių vertybių“ 

tampa tikrai „asmenybės vertybėmis“, kurios turinčios būti žmogaus norimos ir kurioms kurti 

kiekvienas turįs skirti savo jėgas. 

V. Aramavičiūtė kalbėdama apie žmoniškumą nurodo, kad tai viena didžiausių žmogaus 

dvasinės būties apraiškų, savyje implikuojanti daugybę kitų vertybių, kurios sudaro dorovės turinį ir 

esmę, tai ir atvirumas kitam žmogui, kurį laiduoja jautrumas, tai ir kito atjauta bei gerumas. T. 

Stulpinas nurodo, kad žmoniškumo sąvokos turinį labiausiai išryškina teigiami doroviniai jausmai ir 

išgyvenimai: meilė, gailestingumas, užuojauta ir kt., tuo tarpu žmogiškumas reiškia visa, kas žmogui 

būdinga: ir teigiamos ir neigiamos savybės. Todėl, kaip nurodo V. Žemaitis, ne visa, kas žmogiška yra 

žmoniška, o kas žmoniška yra tikrai žmogiška. Dar Aristotelis yra sakęs, kad siūlyti žmogui tik tai, kas 

žmogiška, reiškia, išduoti jį, linkėti jam bloga, nes žmogus savo sielos, kuri yra pagrindinė jo dalis, 

dėka skirtas kažkam daugiau nei grynai žmogiškas gyvenimas. Sunku sudaryti žmoniškumą 

nusakančių atskirų sąvokų hierarchiją, tačiau nurodoma, kad žmoniškumas labiausiai reiškiasi 

širdingumu, konkrečia pagalba, pagarba sau ir kitam asmeniui, kuklumu, savo paties įsipareigojimų 

vykdymu, meile, optimizmu, atsakomybe už visa, kas gyva, todėl galime teigti, kad žmoniškumas 

labiausiai atsispindi santykiuose su kitais žmonėmis. 
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Keičiantis visuomenei humaniškumas užima centrinę poziciją, įsigali „naujasis 

antropocentrizmas“, kur žmogus tampa savo pasaulio ir savęs paties kūrėju, turi nuostatą pagerinti 

situaciją, sugeba nuolat atsinaujinti ir keistis, šiuolaikinis žmogus stengiasi išsaugoti žmoniškumą  

ne tik savyje, bet ir šalia savęs. Humaniškumo ugdymo svarba akcentuojama ir filosofijos bei 

psichologijos krypčių atstovų darbuose. Remiantis teoriniais bei empiriniais tyrinėjimais galima 

teigti, kad žmogaus egzistencija gali visiškai išsiskleisti tik tuomet, kai asmenybė įsipareigoja būties 

vertybei, todėl Pasak V. Žemaičio dorovinis auklėjimas – visavertės asmenybės kūrimas, kai gamtos 

žmogus virsta dorovine asmenybe, labiausiai sietinas su veiklumo, teisingumo ir meilės vertybėmis, 

nes meilė, tarsi aukščiausioji dorybė, atsiskleidžia per užuojautą, pasiaukojimą ir pasireiškia kaip 

humaniškumas. 

Apibendrinant humaniškumo arba žmoniškumo, teorines prielaidas, galime teigti, kad 

humaniškumas suprantamas kaip pozityvus požiūris į žmogų ir rūpinimasis jo gerove bei savo 

reikšme artimas altruizmui, kaip viena didžiausių žmogaus dvasinės būties apraiškų, savyje 

implikuojanti daugybę kitų vertybių, kurios sudaro dorovės turinį ir esmę, labiausiai atsispindi 

santykiuose su kitais žmonėmis ir pasireiškia jautrumu, užuojauta, pagalba, rūpestingumu, pagarba, 

kuklumu, savigarba, atvirumu, atlaidumu, atsakingumu ir pasitikėjimu, todėl belieka vienintelis 

kelias – nuoširdžiai siekti humaniškumo arba kitaip tariant – žmoniškumo, nes kaip ir buvo minėta: 

„...ne visa, kas žmogiška yra žmoniška, o kas žmoniška yra tikrai žmogiška...“. -                               

trumpai: neturi nukentėti aiškus padėties matymas ir tikrovės įvertinimas (red.). 

 

KOMENTARAS 

1. Lietuvoje įkurtas Etikos Universitetas, todėl yra visos galimynės dvasiškai 

tobulėti, reikia tiktai jį įveiklinti. Kviečiame visus prie to prisidėti ir 

pradėti tobulėti, o kad to labai reikia – tai niekas negali paneigti, nes 

D.Grybauskaitės sucementuotas korupcinis darinys, baigia visai sunaikinti 

bet kokias moralines taisykles. Tik baigę Etikos Universitetą, Lietuvos 

gyventojai turėtų teisę kandidatuoti į bet kokias valdžios institucias ar 

dirbti vadovais. Kai tai sulauksime, tik tada Lietuva atsigaus ir taps 

padoria Lietuvos Visuomenės Valstybe – išnyks nuodinga – korupcinė 

diktatūra ir bet kokiu klausimu bus tariamasi – aplkausos būdu – su 

Lietuvos žmonėmis. AMG EU įkūrimo iniciatorė. 

2.    Klausimas autoriui: kaip humanizmo filosofiją taikyti Lietuvos priešams, 

naikinantiems Lietuvą? Juk negalima į juos žiūrint užsimerkti, ar matyti jų 

veiklą per rožinius akinius...Ar  žmogiška kenkti savo TAUTAI, savo 

gimtosios Tėvynės žmonėms?  Kaip pavadinti tokius savo Tėvynės priešus? 

AMG 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

         KLAIPĖDOS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUS 

                                 INFORMACINIS PRANEŠIMAS    2020 07 23 
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KLAIPĖDA MINĖS 768 METŲ SUKAKTĮ 

Kaip ir kasmet, rugpjūčio 1-ąją minėsime miesto gimtadienį. Ką švęsti bei kuo didžiuotis išties 

turime: klaipėdiečiai gyvena seniausiame Lietuvos mieste, kuris šiemet skaičiuoja jau 768-uosius 

gyvavimo metus.  

Kaip liudija šaltiniai, XIII a. viduryje Livonijos ordino riteriai pasiekė kuršių apgyvendintą 

teritoriją tarp dabartinės Klaipėdos ir Kretingalės. 1252 m. Ordinas užėmė vietovę prie Dangės upės 

žiočių ir drauge su Kuršo vyskupu rugpjūčio 1 d. raštu patvirtino susitarimą statyti čia pilį. Šalia jos 

pradėjo kurtis miestas, pavadintas Mėmeliu. 

           Šiais metais pirmą kartą Klaipėdos gimtadienio minėjimas bus labiau matomas – miesto vėliavų  

pakėlimas vyks iškart net keliose skirtingose vietose ir bus tiesiogiai transliuojamas internetu. 

Šventinė programa prasidės 12 val. prie Klaipėdos rotušės (Danės g. 17), iš kur jos, lydimos 

Klaipėdos brass kvinteto garsų, vandens keliu bus plukdomos į Klaipėdos piliavietę (Priešpilio g. 2), 

Kruizinių laivų terminalą (Pilies g. 4), Lietuvos Jūrų muziejų (Smiltynės g. 3) bei Jono kalnelį 

(Turgaus g. 37). 13 val., skambant „Giunter Percussion“, folkloro ansamblio „Alka“ ir atlikėjų J. 

Švirino, K. Petkaus, V. Krasnopiorovo muzikai, ryškiaspalvės vėliavos suplevėsuos uostamiesčio 

padangėje. 

                 Nuo 14.30 iki 19.30 val. Pilies muziejaus (Priešpilio g. 2) šiaurinėje kurtinoje vyks 

ekskursijos, suteiksiančios lankytojams unikalią galimybę pažvelgti į muziejininkų bei dizaino 

studijos „Klemencov Group“ kuriamos ekspozicijos apie XVI–XVIII a. Klaipėdą darbo užkulisius. 

Pristatymų trukmė – 30 minučių, grupių dydis ribojamas, gyva eilė. 

Pilies muziejaus ekspozicijų nemokamas lankymas nuo 12.00 iki 20.00 val. 

             15.00 ir 17.00 val. Klaipėdos piliavietę sudrebins jaunatviški bei energingi mušamųjų 

instrumentų ansamblio „Giunter Percussion“ pasirodymai. Kolektyvo įkūrėjas – Pavel Giunter, vienas 

žymiausių Lietuvos perkusininkų, solistas, atliekantis klasikinę, moderniąją, liaudies, populiariąją bei 

džiazo muziką. Šiuo metu ansamblyje groja Sigitas Gailius, Tomas Kulikauskas, Andrius Rekašius ir 

Pavel Giunter. 

                Mažosios Lietuvos istorijos muziejus jau dabar ragina įsiamžinti kartu su miesto simboliais – 

vėliava ir (arba) herbu – ir siųsti fotografijas el. paštu info@mlimuziejus.lt ar FB žinute. Jomis 

ketinama pasidalinti muziejaus Facebookʼo puslapyje bei internetinėje svetainėje www.mlimuziejus.lt, 

kur plačiau besidomintys miesto istorija atras daugiau informacijos apie Klaipėdos simbolius. 

              Rugpjūčio 1 d. (kiekvienais metais, red.) savo namų languose, balkonuose ar kiemuose 

išsikelkime Klaipėdos vėliavą bei taip pasveikinkime savo mylimą miestą šventiškai, puošn iai 

ir, svarbiausia, klaipėdietiškai!  

Renginio režisierius – Marius Tumšys Partneriai ir organizatoriai: Klaipėdos miesto savivaldybė, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos, Lietuvos Jūrų 

mailto:info@mlimuziejus.lt
https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-istorijos-muziejusMLIM-959687494062814/
http://www.mlimuziejus.lt/
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muziejus, Klaipėdos Etnokultūros centras, Klaipėdos Koncertų salė, Klaipėdos irklavimo centras, 

„Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“, „Creators 76“ 

                                                                               *        * * 

Renginio metu privaloma laikytis visų LR Vyriausybės nustatytų sveikatos saugos taisyklių ir 

rekomendacijų. 

Renginys bus fotografuojamas, filmuojamas, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomas renginio 

nuotraukose ar vaizdo įrašuose, ir šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai 

prieinamuose socialiniuose tinkluose ar kitose komunikacijos priemonėse. 

Pagarbiai 
Odeta Blagnytė, muziejininkė vadybininkė 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda,tel. (8 46) 41 05 27 

El.p. info@mlimuziejus.lt www.mlimuziejus.lt 

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

SATKEVIČIAUS EDVARDO PASIŪLYMAS 

KOALICIJOS SUSITELKIMAS ĮSTEIGIMO BŪTINUMAS 

Vykdomas neregėto masto galutinis Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių 

išvarymas iš Lietuvos. Po Perestrojkos išvaryti 2 milijonai (į Sibirą KGB 

deportavo tik 140 000). Jau sunaikinama 90% tautos atsigaminimo galių, nes 

išvaroma 90% jaunų žmonių, kurie turi gimdyti ir auginti vaikus. Tik visuo-

tinis priešinimasis partijų vykdomai galutinio sunaikinimo politikai gali 

išgelbėti nuo galuti-nio sunaikinimo. Tam būtina susitelkti ir sukurti ne valdžios partijų koaliciją 

„Susitelkimas“.  

     Koalicija ,,SUSITELKIMAS“ sieks išsaugoti lietuvių tautą, tautines ir kalbines Lietuvos mažu-
mas Lietuvoje bei užtikrinti jų darną šiomis priemonėmis (valdžios partijos jų net nesiūlo). 

1. Konservatorių (TS-lKD), socdemų ir Liberalų sąjūdžio partijų uždraudimas, kaip labiausiai 

prisidėjusių prie neregėto masto lietuvių tautos sunaikinimo; 

2. Lietuvoje gyvenančių gyventojų tikslios apskaitos pravedimas ir baudžiamųjų bylų iškėlimas 

įvykdžiusiems neregėto masto gyventojų išvarymą, jų skaičiaus klastotes ir jų apgaudinėjimą; 

3. Valdžios įstaigų kanceliarijų vykdomo nusikalstamo savavališko diktatūrinio Lietuvos 

valdymo uždraudimas. Kanceliarijos turi vykdyti politikų valią ir pačios nevaldyti Lietuvą.  

4. Teismuose atstatyti tarėjus, prisiekusius ir įgaliotus atstovus neturinčius teisinio 

išsilavinimo. 

mailto:info@mlimuziejus.lt
http://www.mlimuziejus.lt/
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5. Vystyti valdžios sabotuojamą žemų temperatūrų, nereikalaujančią kuro, freoninę 

energetiką ir taip gyventojams sudaryti sąlygas patiems apsirūpinti pigia šiluma, šalčiu, elektra visus 

metus. 

6. Japonijos pavyzdžiu visus mokinius ir darbingo amžiaus žmones iki aukšto įgūdžių lygio išmokyti 

sugalvoti geresnius sprendimus. Tik visa apimanti labgebos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimų sistema gali 

išvesti Lietuvą iš atsilikimo. Išlikimui labgeba yra svarbesnė už ekonomiką. 

Čia išvardinta tik maža dalis tikslų, kurių sieks kuriama koalicija „Susitelkimas“.  

       Norinčius išsaugoti lietuvių tautą ir mažumas, jų savitas kalbas bei papročius, prašau tapti  koalicijos 
,,SUSITELKIMAS“ steigėjais ar rėmėjais. Apie tai prašome pranešti  pagrindiniams koalicijos steigėjams 
Jakelaičiui  Taurui tauras.jakelaitis@hotmail.com, 8-616-81030, Jasilionienei Danutei, 
djddanute@gmail.com, 8-687-70571, Satkevičiui Edvardui labgebas@gmail.com, 8-676-87293, 
Sutkui Arui, spokas.40@gmail.com, 8-608-83079. 
 

# už šeimą ir prieš LGBT 
# už sutarimą Lietuvoje, 
bet prieš Vyriausybės ir 
policijos smurtą 
# už įstatymus, kurie 
kuriami pasitarus su 
visuomene 

Buriamės ieškodami 
panašumų – ne skirtumų! 

Susitelkimo tikslai: 
1. Suvienyti NESISTEMINES 
partijas 
2. Sukviesti sričių žinovus 
3. Nesivaržyti su 
bendraminčiais 
ir bendražygiais, talkinti 
vienmandatininkams 
4. Sutelkti bendrą rinkimų 
STEBĖTOJŲ tinklą 

 
SUSITELKIMO 
PROGRAMA –  

[įgarsinimas ir video QR 
programa] 

[nuo 15 min] 

1. Lietuvių Tautos laisvės, 
valstybės išsaugojimas. 
2. Teisingumo 
įgyvendinimas. 
3. Šeimos, bendruomenės, 
socialinis teisingumas, 
smulkaus verslo 
stiprinimas. 
4. Kultūros, praeities, 
papročių išsaugojimas ir 
oraus piliečio formavimas. 
5. Tausojama aplinka, 
visus pasiekiantis 
socialinis teisingumas. 

 

1. Lietuvių Tautos laisvės, valstybės išsaugojimas: Grąžinti LR Konstitucijos veikimą; 
Pasirengti išstojimui iš Europos Sąjungos – nuo įstatymo projekto iki savo valiutos 
sugrąžinimo, išsaugant šiandien esamas jos atsargas; Radiją ir Televiziją sugrąžinti 
visuomenei; Lietuvos gynybinę galią 
 

mailto:tauras.jakelaitis@hotmail.com
mailto:djddanute@gmail.com
mailto:labgebas@gmail.com
mailto:spokas.40@gmail.com
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stiprinti ne piliečių nuskurdinimo ar socialinės atskirties didinimo sąskaita, bet vadovaujantis  
protingumu, sąžiningumu ir išradingumu; Užtikrinti 
suvereniteto – nepriklausomumo, laisvės – įgyvendinimą: žmogui, šeimai, bendruomenei, 
tautai per privalomas visuotines apklausas valstybės ir 
savivaldybių lygmenyje. Tokiu būdu priimti sprendimai keičiami tik visuotinos privalomosios 
apklausos būdu; kt. 
 

2. Teisingumo įgyvendinimas: Grąžinti Tautai Konstitucijoje įtvirtintą teisę įgyvendinti savo 
valią tiesiogiai – referendumo būdu; Seimo narių rinkimai 
turi būti vykdomi tik per vienmandates rinkimines apygardas; Seimo narį atšaukti iš Seimo 
gali tik jį į Seimą išrinkę rinkėjai; Atsisakyti politinių partijų 
rėmimo mokesčių mokėtojų lėšomis; Įvesti atskaitomybę ir atsakomybę prieš rinkėjus – 
demokratiniu būdu išrinktiems Seimo nariams, savivaldos 
tarybų tarnautojams, prezidentui ir merams; Užtikrinti valdymo skaidrumą: valstybės iždo 
lėšų tvarkymo viešumą ir vykdomosios valdžios tarnautojų 
asmeninę atsakomybę už grobstymus; Senatis netaikoma didelio mąsto valstybės ir bankų 
lėšų išgrobstymui; Nusikaltimai prieš pilietinę visuomenę, 
tautą ir valstybę neturi senaties; kt. 

3. Šeimos, bendruomenės, socialinis teisingumas, smulkaus verslo stiprinimas: 

Lietuvos visuomenės pagrindas – šeima. Šeima - tai vyro ir moters 
sąjunga, kuri augina vaikus. Drausti propagandą ir įstatymus, kurie ardo šeimą. Piniginėmis 
lėšomis skatinti šeimų gausėjimą ir stiprinti jų socialinį 
gerbūvį; Gyventojų gausėjimui Lietuvoje didinti tiesioginę įtaką turi tokie socialiniai ir 
ūkvadybiniai veiksniai: 15 arų valstybinės žemės skirti naujai 
šeimos gyvenamojo būsto statybai; suteikti beprocentinę ipoteka naujos šeimos pirmo būsto 
statybai; gimus vaikui šeimai suteikta ipoteka mažinama 20 nuošimčių; sudaryti palankios 
sąlygos gyventojams naudoti savaime atsinaujinančius galios išteklius; Su darbo santykiais 
susijusių pajamų 
apmokestinimas negali viršyti 10 proc.; Užtikrinti orų pragyvenimą ir finansinį stabilumą 
Lietuvoje; Seniūnijų seniūnai renkami. Savivaldybių sėkminga raida – gamybos ir mokslo 
pažanga; Skatinti gaminių o ne žaliavų eksportą; kt. 

4. Kultūros, praeities, papročių išsaugojimas ir oraus piliečio formavimas: Lietuvių 

kalbą saugo valstybė; Kultūra, moralė, jų puoselėjimas yra 
švietimo ir valstybės politikos būtinybė; Saugosime lietuviškas ir senbuvių tarmes; Įteisinti 
senąją-prigimtinę lietuvišką pasaulėžiūrą. Tautos jėga yra 
pilietinių teisių ir pareigų vienybėje; Mokslas turi būti akademinis ir taikomasis; Įvesti teisinę 
pareigūnų atsakomybę už perteklinių-prievartinių 
priemonių taikymą sprendžiant vidinius šeimyninius santykius; Ugdymo įstaigose įvesti 
elgesio ir pareigų taisykles, kt. 

5. Tausojama aplinka, visus pasiekiantis socialinis teisingumas: Kėsinimasis į Lietuvos 

teritorijos ir erdvės vientisumą, žemės gelmių, miškų grobstymą ir aplinkos teršimą vertinti 
kaip grėsmę nacionaliniam saugumui; Įkurti valstybinį banką; Nacionalinės piniginio vieneto 
pririšto prie šalies viduje sukuriamo prekių ir paslaugų krepšelio įvedimas; Progresiniai 
mokesčiai; Panaikinti PVM pirmo būtinumo prekėms; Tautinės pramonės – maisto gamybos ir 
perdirbimo, statybos, lengvosios pramonės šakų iš vietinių žaliavų ir išteklių atkūrimas bei 
plėtojimas. Vietinių žaliavų, išteklių supirkimas turi išsaugoti šalies ūkių gyvybingumą; Žemės 
ūkyje ir gamyboje naudojamos žaliavos bei technologijos turi nekenkti aplinkai, nekelti 
pavojaus visuomenės sveikatai arba šie veiksniai turi būti mažiausi; Ekologiškas maistas  
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        vaikų darželiams, mokykloms; Piliečiams iki 30 m.  
amžiaus, mokestis SODRAI-10 proc. GPM-5 proc., iki 40 m.-15-20 proc., o nuo 40 m. dabartiniai 
mokesčiai. 

 

SUSITELKIMAS - 
kas mes? – kalba 
susitelkimo nariai - 
(pradžioje) 
https://www.youtube.com/
watch?v= 
_qHQAA7Hkeg&t=845s 

Kodėl veikiame? – Grėsmę 
kelia sisteminių partijų 
veikla, 
taip pat ir – noras įvesti 
šalyje 
NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ 
https://www.youtube.com/
watch?v=9PrWbmu5liY 
&list=UUaFGil3fzcyQBlfwh
PUQ6ZA&index=1 

Kodėl esam 
SUSITELKIME ir kam 
reikia STEBĖTOJŲ 
tinklo RINKIMUOSE – 
[nuo 1:06:40 s] 
https://www.youtube.com/
watch?v=_qHQ 
AA7Hkeg 

 
Negalėdami susitaikyti su 
VALDŽIOS SAVIVALE, 
SUSITELKIMAS ir Lietuvos 
visuomenės taryba įkūrė 
Visuomenės 
ekstremaliųjų 
situacijų komisiją - 
https://www.youtube.com/
watch?v=E1ba6IKuSl8 

APIE MŪSŲ 
pasitarimus ir atliktus 
DARBUS – youtoobe 
https://www.youtube.com/
channel/UCa 
FGil3fzcyQBlfwhPUQ6ZA 

Mes – Veidaknygėje 
(feisbuke) – 
SUSITELKIMAS - 
ateikite susidraugauti! 
https://www.facebook.com
/g 
roups/1868418069955853
/ 

SUSITELKIMAS – tai pilietinė aikštelė DERYBOMS. Veikiame pagal večijos (viešės, lietos) nuostatas, 

kai „lietuvičiai“ (t.y. VISOS lietuvių gentys) rinkosi „po večijos ąžuolu“, tartis. Visi išminčiai, giminės 

vyriausieji, genčių vadai, atstovai turi teisę pasisakyti. Bendru sutarimu priimtų sprendimų 

gyvybingumą apsprendžia jų prigimtis ir reikšmė bendruomenėms. Balsavimas kursto prieštaravimus ir 

nesantaiką – todėl toks priėmimo būdas nepriimtinas. SUSITELKIME laukiamas kiekvienas, kuriam rūpi 

Lietuvos ateitis  

 

  

 PILIEČIŲ KREIPIMASIS Į OLIGARCHINEI ,,VALDOMOS DEMOKRATIJOS‘‘ 

SANTVARKAI OPONUOJANČIŲ PARTIJŲ VADOVUS 

              Raginame esamai santvarkai  oponuojančių  Centro, Kartų sąjungos ir  Nacionalinio  

susivienijimo partijų vadovus kuo greičiau  pradėti derybas bendro rinkiminio sąrašo klausimu. 

Esant abipusiam  norui, prie šios gupės galėtų prisijungti dėl organizacinių problemų ir sistemos 

blokados daugelio deramai neįvertinti  tautininkai. Esame įsitikinę, jog pavieniui šios jėgos spalį  

neturi jokių  galimybių peržengti penkių procentų kartelės daugiamandatėje apygardoje.Politinei  

tautai priskirtinų rinkėjų, ko gero, beliko tik keliolika procentų. Daugumos smegenis jau ,,išplovė“ 

galingas propagandinių manipuliacijų mechanizmas, už pinigus plušantis liberalių grupinių interesų 

ir globalistinių sluoksnių naudai. Vertybiškų rinkėjų balsai neišvengiamai beveik tolygiai  išsibarstys 

per šiai santvarkai oponuojančių partijų, bei, tokiomis  subtiliai apsimetančių,  kitų partijų sąrašus.  
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Kuklūs  šios partinės trijulės  žmogiškieji ir finansiniai ištekliai bus išeikvoti perniek,o  samoningų 

rinkėjų  lūkesčiai patirs stiprų smūgį. Per Seimo  rinkimus 2024 metais šalyje, greičiausiai, jau 

nebebus  jėgų, galinčių organizuotai  ginti politinės tautos, valstybingumo  ir demokratijos likučius. 

              Atstovaudami  nykstančios politinės tautos interesus, geranoriškai  prašome išvardintų 

partijų vadovus aktyviai veikti vienijant  išsisklaidžiusius oligarchinės- nomenklatūrinės 

,,demokratijos‘‘ oponentus. Raginame pasinaudoti  telkiančia Sąjūdžio pradžios patirtimi. 

Pasirinkusiems rinkimuose individualaus  kovotojo kelią, teks prisiimti atsakomybę už nuspėjamas 

liūdnas pasekmes tiek savo partijai, tiek valstybingumui ir demokratijai. . 

             Manome, kad  bendrą sąrašą galinčias sudaryti  pajėgas turėtų susieti  įsipareigojimas  bendrai 

sudarytam  kompleksinių politinių-ekonominių  reformų paketui.  Jo populiarinimui ir įgyvendinimui 

Seime dirbtų bendra frakcija, ten galinti atsirasti bendro sąrašo sėkmės rinkimuose atveju. Reformos   

turėtų būti  skirtos ,,valdomos demokratijos‘‘pakeitimui  demokratine santvarka. Politine sistema, 

skirta tarnauti piliečių daugumos,  valstybingumo ir lietuvybės naudai, o ne  savų  ir svetimų  

galingųjų interesams tenkinti.Viena iš mums priimtinų  konkrečių reforminių idėjų yra bendras CP ir 

KS vadovų  antinomenklatūrinis siūlymas, jog politikai turėtų  būti išrenkami ne ilgesnei  nei  dviejų 

kadencijų trukmei iš eilės. Pavyzdys-  prezidento rinkimų įstatymo normos. Yra  gerų  reforminių  

idėjų Kauno forumo dokumentuose ir  kitų organizacijų  siūlymuose. 

               Palaikome idėją, kad   partijų  atstovų internetinių (skaipu) derybų  eigą  karantino salygomis 

galėtų stebėti  3-4  nepriekaištingos reputacijos visuomeniški žmonės, nesibolotiruosiantys šiuose  

rinkimuose.Tokios grupės dalyvavimas galėtų   būti privalomas visuose  paminėtųjų  partijų  derybų 

etapuose, įskaitant  ir  derybas dėl  vietų bendrame sąraše. 

 Bendro sąrašo formavimas ir  pasiskirstymas vienmandatėmis apygardomis yra  sunkus procesas, 

galintis sąlygoti ne tik sėkmę rinkimuose, bet ir bendro įtakingo politinio darinio susiformavimą 

ateityje. Tik šis nelengvas  vienybės kelias, politinių reformų ir tautos bei valstybės išsaugojimo 

vardan, yra trapus šviesenės demokratų ateities garantas. Pavieniui jūsų partijos spalį neišvengiamai  

pralaimės šios  vėžinės santvarkos, iš  šalies jau išgujusios  milijoną žmonių, armadai. Svajojame apie 

oligarchinės  ,,valdomos demokratijos“  santvarkos smaugvirvės  pašalinimą nuo tautos ir valstybės 

kaklo.Todėl  raginame Jus  kilniai ir neatidėliojant  rinktis vienintelį perspektyvų kelią-   Sąjūdžio 

vienybės ir  nesiskaldymo kelią. 

                                                         2020.04. 21 

P.S. Kiekvieną pilietį, pritariantį šiam raginimui, prašome kuo greičiau tapti šio teksto signataru, 

atsiunčiant savo vardą, pavardę ir nurodant miestą. Fizinių parašų po tekstu nebus.Adresas:  

uzvienybe@gmail.com 

 Raimundas Gaižauskas (Vilnius), Mantas Janavičius (Vilnius) 

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

ZIGMAS VAIŠVILA  

mailto:uzvienybe@gmail.com
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2020 M. RUGPJŪČIO 07 D. 11 VAL. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO 

SIGNATARO ZIGMO VAIŠVILOS 

SPAUDOS KONFERENCIJA SEIME 

„KORONAVIRUSAS - 

VEIDMAINYSTĖS LIETUVOS 

POLITIKOJE LAKMUSO LAPELIS“.                                                                                                                                                                      

Dalyvauja buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas, 

Lietuvos Visuomenės Tarybos Sveikatos ir socialinės 

apsaugos darbo grupės vadovė ir Visuomenės 

ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė dr. 

Nendrė Černiauskienė, Lietuvos Visuomenės 

Tarybos valdybos nariai Tauras Jakelaitis ir 

Stanislav Ladinskij, prof. habil. dr. hematologas 

Eduardas Vaitkus. 

Artėja Lietuvos Seimo rinkimai. Įsisiūbuojantis Lietuvos politinis gyvenimas didina veidmainystės 

apsukas.  

1. Veidmainystė ir dvigubi standartai dėl COVID-19 grėsmės ar „grėsmės“. Pranešėjai 

Eduardas Vaitkus, Nendrė Černiauskienė, Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. 

2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Seimo veidmainystė 

pasitinkant kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ąsias gimimo metines. Pranešėjai 

Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. 

3. Kreipimasis į prokuratūrą dėl Vytauto Landsbergio. Pranešėjai Audrius Nakas ir Zigmas 

Vaišvila. 

4. Kodėl Zigmas Vaišvila nedalyvaus Lietuvos Seimo rinkimuose. Pranešėjai Nendrė 

Černiauskienė, Tauras Jakelaitis, Stanislav Ladinskij, Audrius Nakas ir Zigmas Vaišvila. 

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

     ZIGMAS VAIŠVILA. PATYČIA IŠ LIETUVOS TĘSIASI. MES TYLIME. 

2020-08-02                                                                                                                                                                                                                      
Nebūkime abejingi, nepamirškime ginti Lietuvos gyventojų genocido ir rezitencijos tyrimo centro 

(LGGRTC) apšmeižtų mūsų Tautos šviesuolių - a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus, a.a. Donato 

Banionio ir a.a. Sauliaus Sondeckio. Tai mums priminė „Respublikos“ redakcija 

(https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/sunaus_pareiga__apginti_tev

o_garbe/). 

Gavome naujojo LGGRTC Generalinio direktoriaus Ado Jakubausko pasirašytą atsakymą dėl mūsų 

(prof. Silvijos Sondeckienės, Raimudo Banionio, buvusio Seimo nario Audriaus Nako, Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarų Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos) reikalavimo pašalinti iš 

LGGRTC interneto svetainės www.kgbveikla.lt skelbiamas šmeižikiškas LGGRTC istoriko Mariaus 

Ėmužio sukurtas pažymas, kad Donatas Banionis, Saulius Sondeckis ir kardinolas Vincentas  

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/sunaus_pareiga__apginti_tevo_garbe/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/sunaus_pareiga__apginti_tevo_garbe/
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Sladkevičius slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, atsiprašyti dėl šio šmeižto artimųjų. M. Ėmužis, 

liudydamas Seime dėl šių klausimų, patvirtino, kad jau ką ką, bet a.a. kardinolą V. Sladkevičių tikrai 

nebuvo pagrindo paskelbti slapta bendradabiavusiu su TSRS KGB. Tačiau, nelabai mano gerbiamas 

istorike, kodėl vis tik pats asmeniškai sukūrėte šią šmeižikišką LGGRTC pažymą apie kardinolą ir 

pateikėte ją LGGRTC vadovybei, žinodamas, kad tai yra a.a. kardinolo apšmeižimas ir kad ši pažyma 

taip pat ruošiama viešam paskelbimui www.kgbveikla.lt? 

Pateikėme ir naujajam LGGRTC vadovui A. Jakubauskui tarpžinybinės Liustracijos komisijos 

sprendimus ne tik dėl Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio, bet ir po Lietuvos Visuomenės Tarybos 

prašymo atlikto tyrimo - dėl kardinolo Vincento Sladkevičiaus.  

Liustracijos komisijos, vienintelės įstatymų nustatyta tvarka Lietuvoje turinčios teisę spręsti, ar 

asmuo slapta bendradarbiavo su TSRS KGB, išvados dėl šių trijų asmenų vienareikšmiškos ir aiškios - 

nėra pagrindo teigti, kad jie slapta bendradarbiavo su TSRS KGB. Beje, jos turi ir įstatymo galią, t.y. 

jos yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat ir LGGRTC-ui. 

Tačiau ir naujas LGGRTC vadovas nėra laisvas - jo atsakyme parašyta, kad spręs šį klausimą tik š.m. 

spalio mėnesį. T.y. po Seimo rinkimų. 

                Patyčia iš a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus, kurio 100-ąsias gimimo metines minėsime 

šiemet rugpjūčio 20 d., pasiekė viršūnę – Lietuvos Seimas kitus, t.y. 2021 metus, paskelbė ir 

kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais. Unikalus Seimas – valstybiškai minėsime ne 100-ąsias, bet 

101-ąsias a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimimo metines.  

              Tačiau ssvarbiausia yra tai, kad tik Seimą padaryti privertė mažai žinoma kuklus 

bibliotekininkas ir kraštotyrininkas iš Biržų Evaldas Timukas, atkakliai to reikalavęs. Ir pagrįstai, nes 

tai jis atliko didžiulį kruopštų paruošiamąjį darbą, padedant Lietuvos Nepriklausomybės Akto 

signatarei Irenai Andrukaitienei. 

               Noriu paklausti ir Lietuvos katalikų bažnyčios, ar ir ji laiku nepastebėjo šios iškilios datos ir 

šio ne tik Lietuvos, bet ir bažnyčios iškilaus Žmogaus? 

              Lietuvos Seimas, mūsų prašymu inicijavęs šio šmeižto tyrimą ir nustatęs, kad už šių trijų 

šveisuolių apšmeižimą atsakinga tuometinė LGGRTC vadovė Birutė Burauskaitė, neišdrįso deramai 

įvertinti šios veikėjos, prisipažinusios, kad tai padaryta jos beįvardintų politikų nurodymu, 

atsakomybės. Tačiau mūsų Seimas aplodismentais prieš mėnesį iš šių atsakingų pareigų išlydėjo šią 

savo valios ir sąžinės neturėjusią šmeižikę. 

                LGGRTC-as tebeskelbia, kad a.a. kardinolas Vincentas Sladkevičius slapta bendradarbiavo su 

TSRS KGB, bet neskelbia Liustracijos komisijos išvados, kad nėra pagrindo taip teigti. Po Sauliaus 

Sondeckio artimųjų perspėjimo kreiptis ir į teismą sunerimęs LGGRTC-as interneto svetainėje 

www.kgbveikla.lt šalia šmeižikiškų pažymų apie Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio slaptą 

bendradarbiavimą paskelbė, kad Liustracijos komisija dėl jų dviejų nustatė priešingus faktus.  

               Tačiau šalia kardinolą Vincentą Sladkevičių šmeižiančios LGGRTC-o sukurtos pažymos, 

tebeskelbiamos interneto svetainėje www.kgbveikla.lt, prierašo, kad ir dėl šio iškilaus mūsų Tautos 

sūnaus Liustracijos komisija nustatė, kad to nebuvo, deja, bet nepaskelbtas. Kodėl tyli Lietuvos 

katalikų bažnyčia? 
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                   Patyčia iš šių mūsų šviesuolių, o tuo pačiu ir iš Lietuvos tęsiasi. Mes tylime. Atrodytų, kad 

taip "šauniai" Lietuva pasitinka a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-ąsias gimimo metines. 

Atrodytų, kad Šv. Marijos žemėje - nieko naujo. Visgi ne. Visgi minėsime deramai a.a. kardinolo 

Vincento Sladkevičiaus 100-ąsias metines. Ne valstybės ir ne bažnyčios, bet kelių žmonių iniciatyva, 

pralaužusia šią Lietuvos Gėdos sieną. Padėkokime tai padariusiems kukliems mūsų žmonėms, kurie 

patys tuo nesigirs - bibliotekininkui ir kraštotyrininkui iš Biržų Evaldui Timukui, Kauno 

memorialinio kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vadovei Irenai 

Petraitienei ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarei Irenai Andrukaitienei. Tai, visų pirma, jų ir 

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bei Utenos kultūros centro dėka įvyks 

šio garbingo jubiliejaus paminėjimo ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus pagerbimo renginiai jo 

tremties vietose, išleidžiama šiam Tautos Žmogui skirta atsiminimų knyga. Aukas šioms iniciatyvoms 

įgyvendinti rinko Evaldas Timukas. 

                 Š.m. rugpjūčio 22 d. Nemunėlio Radviliškyje (Biržų rajone) bus atidengtas koplytstulpis 

Vincento Sladkevičiaus Dvasinės tarnystės tremtyje atminimui (tremtis šioje vietovėje – nuo 1959 m. 

iki 1976 m.).  

Š.m. rugpjūčio 22 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje atidaroma paroda 

„Padaryk mane gerumo ženklu“. Tokie lotynų kalba surašyti žodžiai iš a.a. Vincento Sladkevičiaus 

herbo.  

Š.m. rugpjūčio 23 d. Pabiržėje (Biržų rajone) prie klebonijos pastato atidengiama memorialinė lenta 

Vincento Sladkevičiaus atminimui  (tremtis šioje vietovėje – nuo 1976 m. iki 1982 m.).  

Š.m. rugpjūčio 23 d. Po parodos atidarymo įvyks atsiminimų knygos su gausia ikonografine ir 

dokumentine medžiaga „Savas tarp savų“ pristatymas visuomenei. Knygos sudarytojai – Evaldas 

Timukas ir Irena Andrukaitienė. 

Šios knygos pavadinimas verčia viešai paklausti, tarp ko a.a. Vincentas Sladkevičius šiandien yra 

savas tarp savų? Kiek mūsų liko tų savų, kurie gerbia ne tik šį Žmogų ir jo atminimą, jo indėlį į 

Lietuvos laisvinimo kelią, bet ir gina jį, jo šviesų atminimą, tuo pačiu – ir Lietuvos garbę, jos 

Atgimimo ir Lietuvos katalikų bažnyčios istoriją?  

Šis klausimas – ne tik retorinis, nes tik signatarės Irenos Andrukaitienės dėka Lietuvos Seimas sutiko 

š.m. rugsėjo 2 d. ir Seime atidaryti šią parodą „Padaryk mane gerumo ženklu“. Tą pačią dieną Seime 

įvyks ir a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus 100-mečio paminėjimo konferencija. Smagu buvo bent 

pasiūlymu prie to prisidėti. 

Tad nebūkime abejingi. Pasimokykime iš šios kuklios istorijos. Pasirodo ir šiandieninėje Lietuvoje, 

susitelkus bent keliems žmonėms, galima šį bei tą nuveikti. Ir ne tik dėl savęs. 

 

DISKUSIJA 

VT PRAŠAU PAAIŠKINIMO APIE Birutę Burauskaitę 07/18 št. 18:56 
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Aš manau jeigu kgb aukletine presidente tarnavo dvi kadencijas, tai kgb įtaka islikus nes seime labai 

daug kgb istu Jei norite peržiūrėti šią diskusiją žiniatinklyje 

POGON 

skirta lvt-darbo-grupe 
 
Bet padarytas nusikaltimas. Ji turi būti patraukta baudžiamai atsakomybei!  
-- 

www.pogon.lt 
-- 
Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina… 
 

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

ARVYDAS DAMIJONAITIS, TS-LKD Justiniškių skyrius, 
Tel.+370 69406107 
  

TS-LKD Pirmininkui GABRIELIUI LANDSBERGIUI,        
                                                                               

                                              PAREIŠKIMAS 
                                                      2020-06-22 
 
            Didžiojo Birželio 23 Sukilimo metinių proga ,Seimo narys 
Emanuelis .Zingeris, Seimo posėdžio metu, pateikė įžūlų 
reikalavimą išbraukti iš Seimo darbotvarkės Birželio 23 Sukilimo pagerbimo klausimą. Sovietų 
 okupantus palaikanti E.Zingerio pozicija yra baudžiamosios bylos objektas – formuoja klaidingą LR 
Seimo įvaizdį, šmeižia Didžiojo Sukilimo aukas. .E.Zingerio pozicija yra okupantų, lietuvių tautos 
genocido vykdytojų, raudonųjų Kremliaus komisarų žydų (80 proc.) pozicija. Istorinę ,1941 metų 
birželio 23 dieną., Didžiojo Sukilimo metu, antrą kartą paskelbta Lietuvos nepriklausoma valstybė. 
Birželio 23 Sukilimo metu žuvo daugiau nei 2000 lietuvių patriotų. Lietuvių tautos pasipriešinimą 
okupantams raudoniesiems žydams, Birželio 23 Sukilimą E.Zingeris simptomiškai klastingai vadina 
“antisemitizmu", tuo neigiama lietuvių tautos  teisė ginklu priešintis Lietuvos okupacijai, lietuvių 
tautos genocidui. 
         Kremliaus komisarai, raudonieji žydai, po 1945 metų sunaikino okupuotoje Lietuvoje  milijoną 
lietuvių. 1932-1933 m. “Holodomor”  karinės akcijos metu, okupuotoje Ukrainoje buvo numarinta 
badu 11 milijonų ukrainiečių. Rašytojo Solženycino (Nobelio premija) duomenimis Kremliaus 
raudonieji komisarai žydai , po 1917 m. Rusijoje sunaikino apie 60 milijonų rusų. Rusijai būtinas 
 savo NIURNBERGAS 2 teismo procesas.                                                                                                                                    
Sovietų  okupantų propagandistas  Emanuelis .Zingeris  yra TS-LKD partijas narys, neigia lietuvių 
tautos teisę .Birželio 23 Sukilimo metu pasipriešinti Lietuvos okupacijai, nes okupantai – raudonieji 
Kremliaus žydai. Klastingasis E.Zingeris  tai vadina „antisemitizmu“.  Tokia pozicija pagal Lietuvos 
įstatymus  – baudžiamosios teisės objektas. Prieš rinkimus prarandama ženkli dalis TS-LKD partijos 
elektorato(!). Rinkimai artėja. Tauta tampa sąmoningesnė - istorinę atmintį teigianti TS-LKD negali 
turėti savo sąrašuose sovietinės  okupacijos propagandistą E.Zingerį ,nes tai prieštarauja partijos 
įstatams. Būtina suspenduoti E.Zingerio narystę TS-LKD partijoje. Svarbu ,prašau man  atsakyti mano 
el-paštu  dangus.zeme@gmail.com. 

http://www.pogon.lt/
mailto:dangus.zeme@gmail.com
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

     ARVYDAS DAMIJONAITIS 
 

                         TREMTINIŲ, POLITINIŲ KALINIŲ SĄSKRYDŽIUI 
ARIOGALOS DAINŲ SLĖNYJE – 30 METŲ.https://youtu.be/XRaCw43mY74 

TŪKSTANČIAI SUŠALUSIŲ Į LEDĄ LIETUVIŲ TREMTINIŲ 

LAVONAI.                               

  1.Gyvuliniuose traukinių vagonuose – tūkstančiai sušalusių į ledą lietuvių 

tremtinių lavonai…1941 birželio 14 d. buvo šio masinio lietuvių žudymo akcijos 

pradžia. Lietuvos okupantai, Kremliaus komisarai žydai ir vietiniai “stukačiai” zingeriai suvarė 

nekaltus lietuvius žemdirbius į geležimi kaustytus, sandariai uždarytus ir užplombuotus gyvuliams 

pervežti skirtus vagonus velniškam tikslui - juos numarinti lėta bado, troškulio ir šalčio mirtim. 

Paimkim atskirą, judančio amžino įšalo kryptimi, traukinio užplombuotą vagoną, iš kurio į aplinką 

sklido prašymai “duokit gerti”, priešmirtinės aimanos. Bandykim bent iš dalies suvokti, įsivaizduoti 

užplombuotų gyvuliniame vagone, pasmerktųjų miriop, paskutines gyvenimo savaites, dienas ir 

valandas. Tai buvo lietuviai žemdirbiai, psichologiškai neparuošti priešintis nesuprantamam, 

paranojiniam raudonųjų okupantų žydų norui juos nužudyti. Beprotiškai žiauri Kremliaus žydų 

komisarų masinio žmonių žudymo TRĖMIMŲ PRIEDANGOJE “technologija” – užplombuotų 

gyvuliniuose mirties traukinio vagonuose tremtinių laukė lėta, kankinanti mirtis. Paskutinis šio 

tremtinių žudymo proceso etapas – į ledą sušalę lavonai buvo iškraunami amžino įšalo žemėje ir 

specialiose dykvietėse užkasami. 

  2. Ant diktatoriaus Stalino motinos kapo yra pastatyta žydų ritualinių apeigų taurė KIDDUŠ. 

Josifas Stalinas yra žydas. Rašytojo A.Solženycino (Nobelio premija) duomenimis po 1917 metų 

perversmo,užgrobę valdžią Rusijos imperijoje, raudonoeji Kremliaus komisarai žydai sunaikino apie 

60 milijonų rusų,200 tūkstančių stačiatikių dvasininkų,1932 -1933 m., Holodomor karo akcijos metu, 

okupuotoje Ukrainoje badu numarino 11 milijonų ukrainiečių valstiečių. Po 1945 m.Lietuvoje 

sunaikinta apie milijonas lietuvių,trečdalis tautos. 

  3.Tūkstantmetė sekta yra ištobulinusi masinio “gojų” žudymo, smegenų plovimo, dezinformacijos 

per žiniasklaidos priemones “technologijas”.Pavyzdžiui, draudžiama minėti asmens tautybę,nes 

Lietuvos okupantai Kremliaus raudonieji komisarai yra žydai. Tautybės paminėjimas raudoniesiems 

 žydams pavojingas dalykas – žmonės galėjo atkreipti dėmesį į dominuojančią NKVD-KGB  žudikų 

okupantų tarpe žydų tautybę. 

  4.Iki šiol Lietuvos teismas neįvardino genocidinių nusikaltimų, masinių žudymų okupacijos 

laikotarpiu. Neveikia okupacinės žalos atlyginimo įstatymas. Kremliaus gangsteriai toliau terorizuoja, 

https://youtu.be/XRa
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plėšia, grobia, žudo …Mąstančio piliečio pareiga – įtakoti politinę valią pradėti teismo procesą. 

Nebaudžiami nusikaltimai skatina naujus nusikaltimus. 

       Pagarbiai Arvydas Damijonaitis 

 

 

JUSTO DŽIUGELIO ATLIKTŲ DARBŲ ATASKAITA 
 

DŽIUGELIS  JUSTAS                                                                                         

Seimo nario Justo Džiugelio kreipimasis – paspausti  

https://www.youtube.com/watch?v=4nmLVytnWaY&feature=youtu.be 

 Sveiki, Esu Seimo narys Justas Džiugelis ir visuomet sakau, kad valstybė stipri tiek, kiek gali pasirūpinti 

silpniausiais savo nariais. 

                    Šeimoje, kaip ir dauguma lietuvių, turiu vyresnio amžiaus artimųjų, sunkiau besiverčiančių 

giminaičių ar pažįstamų, tad jų bėdas žinau puikiai. Deja, ilgą laiką Lietuvoje senjorų, sunkiai 

besiverčiančių ar mažiau sėkmingų šeimų problemos buvo sprendžiamos pabarstant po kelis eurus prie 

skurdžių pašalpų. 

                      Mūsų valstybei trūksta supratimo, kad žmonėms labiausiai reikia paslaugų. Būtent jos 

ženkliai pagerintų jautriausioms visuomenės grupėms priklausančių asmenų gyvenimą. 

                      Per ketverių metų kadenciją kasdien sąžiningai atstovavau žmonių teises ir interesus. 

Rengiau įstatymo projektus. Šimtus kartų kreipiausi į Vyriausybės ir teisėsaugos įstaigas, prašydamas 

spręsti ne tik įsišaknijusias blogybes, bet ir sudėtingose situacijose atsidūrusių pavienių žmonių 

problemas. Detalų svarbiausių atliktų darbų aprašymą rasite prisegtą šiame laiške ir paspaudę šią 

nuorodą  

https://dziugelis.lt/pazeidziamu-visuomenes-grupiu-atstovams/ 

                        Kai kuriuos jų jau pavyko užbaigti. Kiti buvo pradėti ir juos reikia tęsti, todėl 

dalyvauju 2020 m. rinkimuose į LR Seimą. 

                         Atėjo laikas naujiems iššūkiams, kuriuos sudėjau į penkiolika rinkimų programos punktų. 

Juos taip pat rasite prisegtus šiame laiške arba paspaudę nuorodą  

https://dziugelis.lt/rinkimu-programa-2020/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4nmLVytnWaY&feature=youtu.be
https://dziugelis.lt/pazeidziamu-visuomenes-grupiu-atstovams/
https://dziugelis.lt/rinkimu-programa-2020/
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                         Tačiau pagrindinė idėja yra sukurti efektyvesnę socialinės rūpybos sistemą, kurios centre 

būtų ne biurokratas, o žmogus ir jo poreikiai. Tuomet nebeliktų „nematomų žmonių“, kokiais yra tekę 

pasijusti mums visiems. 

                          Kaip jau minėjau – valstybė yra stipri tiek, kiek geba pasirūpinti silpniausiais savo nariais. 

O visuomenė yra stipri tiek, kiek yra solidari. 

                          Atėjo laikas ištiesti pagalbos ranką. Kartu mes stipresni! 
  
 
Jūsų Justas Džiugelis Justas.dziugelis@lrs.lt 
 

LAIKRAŠTĖLIO REDAKCIJA SVEIKINA SEIMO NARĮ, KAD LIETUVOS ŽMONĖMS PATEIKĖ 

SAVO DARBO ATASKAITĄ, LAUKIAME IR KITŲ SEIMO NARIŲ ATASKAITŲ, DRASIAU! 
-------------------------------------------------------------- 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS JUSTAS DŽIUGELIS 
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius      Tel. (8 5)   2396709      El. p. 

Justas.Dziugelis@lrs.lt 
 ______________________________________________________________________________  ________________________  

SEIMO NARIO JUSTO DŽIUGELIO 2016-2020 M. ATASKAITA 
 

Valstybė stipri tiek, kiek gali pasirūpinti silpniausiais savo nariais. Deja, ilgą laiką Lietuvoje 

senjorų, sunkiai besiverčiančių ar mažiau sėkmingų šeimų problemos buvo sprendžiamos pabarstant 

po kelis eurus prie skurdžių pašalpų. Mūsų valstybei trūko, o neretai ir dabar vis dar trūksta 

supratimo, kad žmonėms labiausiai reikia paslaugų. Būtent jos ženkliai pagerintų jautriausioms 

visuomenės grupėms priklausančių asmenų gyvenimą. 

Man artimos ne tik žmonių su negalia problemos. Šeimoje, kaip ir dauguma lietuvių, turiu 
vyresnio amžiaus artimųjų, sunkiau besiverčiančių giminaičių ar pažįstamų, tad jų bėdas žinau 
puikiai. Dažnu atvejų žmonių su negalia ir kitų jautrioms visuomenės grupėms priklausančių asmenų 
patiriami sunkumai yra panašūs, tad ir sprendimai - tie patys. 

Per ketverių metų kadenciją kasdien sąžiningai atstovavau žmonių teises ir interesus, rengiau 
įstatymo projektus, šimtus kartų kreipiausi į Vyriausybės ir teisėsaugos įstaigas, prašydamas spręsti 
ne tik įsišaknijusias blogybes, bet ir sudėtingose situacijose atsidūrusių pavienių žmonių problemas. 
Vis dėlto, norėčiau išskirti svarbiausius darbus. 

 

Slaugos ligoninių problemos 

PROBLEMA: Kova su COVID-19 pasekmėmis prisidengusios valdžios neapgalvoti sprendimai 
skaudžiai kirto pažeidžiamiausiems visuomenės nariams – savimi negalintiems pasirūpinti 
senukams ir ligoniams. A. Verygos įsakymu, turėjo būti nutraukta būtinoji, savo lėšomis apmokama 
priežiūra slaugos ligoninėse. Kai kurie šių pacientų dėl griežtų karantino sąlygų negalėjo grįžti pas 
artimuosius, kiti išvis neturėjo kur grįžti ir būtų atsidūrę gatvėje. 
SPRENDIMAS: Priversti sveikatos apsaugos ministrą įsakymą atšaukti. 

REZULTATAS: Vos sulaukęs sunerimusių medikų skambučių, inicijavau Seimo SRDK posėdį ir 
įsakymas buvo atšauktas. Tačiau vien šiuo sprendimu neapsiribojau – pasiūliau dėl ypatingos 
situacijos slaugos ligoninėse stabdyti 120 dienų skaičiavimą ir valstybės lėšomis slaugyti jose 
esančius ligonius, kol bus atšauktas karantinas. Pasiūlymas registruotas Seime ir priimtas kone 
vienbalsiai. 

 

mailto:Justas.dziugelis@lrs.lt
mailto:Justas.Dziugelis@lrs.lt
mailto:Justas.Dziugelis@lrs.lt
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Švietimo įstatymo pakeitimo projektas 

PROBLEMA: Lietuvos švietimo sistema – pasenusi ir neefektinga. Didžiajai visuomenės daliai 
ši tiesa tapo akivaizdi tik stojus akistaton su COVID-19 pasekmėmis.Tačiau neįgalieji ir socialiai 
pažeidžiamų grupių atstovai su šia problema susiduria ne vieną dešimtmetį. 

Prisidengdami Švietimo įstatymo 29 str. 10 dalimi mokyklų vadovai atsisako priimti 
specialiųjų poreikių ar mokymosi sunkumų turinčius vaikus, siųsdami juos į kitas ugdymo įstaigas. Šios, 
taip pat pasinaudodamos netobulais įstatymais, vėl siunčia vaikus kitur, kol galiausiai šie atsiduria 
specialiose ugdymo įstaigose, kur yra tiesiog nurašomi. Tai aktualu ne tik vaikams su negalia, bet ir 
sunkiau besiverčiančių šeimų atžaloms, nedidelių miestelių ugdymo įstaigų auklėtiniams, kurie 
negauna tinkamos pagalbos. 

SPRENDIMAS: Šias problemas gali išspręsti įtraukiojo švietimo sistema, tad būtina keisti 
diskriminuojančias Švietimo įstatymo nuostatas ir įtvirtinti įtraukiojo švietimo sąvoką. 

REZULTATAS: Dar praėjusią vasarą Seime surengiau konferenciją su VU mokslininke Vilija 
Targamadze ir kitais švietimo srities profesionalais, kurioje buvo aptartos švietimo įstatyme įtvirtintos 
problemos, išsakyti pasiūlymai. Į juos atsižvelgęs parengiau ir registravau Švietimo įstatymo 
pakeitimo projektą, kuris jau sėkmingai įveikė pirmąją   - pateikimo – stadiją. 

Dėl bendro tikslo sutelkiau Prezidentūros, savivaldos ir Vyriausybės, kuri projektui pritarė, 
pajėgas. Galiausiai į darbą įsijungė ir ŠMSM, ruošianti priemonių planą, padėsiantį specialiųjų 
poreikių ir sunkumų mokantis turintiems vaikams sėkmingai integruotis į bendrojo mokymosi 
sistemą. 

 

Sveikatos apsaugos sistemos įstaigų neprieinamumas 

PROBLEMA: Šiuo metu Lietuvoje net 60 proc. gydymo įstaigų neprieinamos žmonėms su 
negalia. O juk medicina – tai sritis, be kurios nė vienas pilietis negali išgyventi, jau nekalbant apie 
neįgaliuosius ir senjorus, kuriems gydytojo konsultacija gyvybiškai būtina. 

SPRENDIMAS: Mąstykime logiškai: uždaryti visų nepritaikytų gydymo įstaigų negalima. Kaip ir 
staigiai išspręsti prieinamumo problemos. Tačiau kiekvieną dieną privalome siekti, kad kuo daugiau 
poliklinikų, ligoninių, slaugos įstaigų būtų pritaikytos žmonėms su negalia, o akredituojat naujas, 
būtų reikalaujama jas pritaikyti neįgaliesiems ir senjorams. 

REZULTATAS: Spręsdamas šią problemą kreipiausi į SAM dėl sąlygų akredituojant naujas 
gydymo įstaigas praplėtimo. Reikalavau, kad į jas būtų įrašytas fizinės aplinkos pritaikymo 
neįgaliesiems punktas. Deja, pasitelkusi biurokratų pamėgtus išsisukinėjimo būdus, SAM 
akreditacijos sąlygų nepraplėtė, tačiau įsipareigojo kasmet pritaikyti po vieną gydymo įstaigą 
žmonėms su negalia. Tai - katastrofiškai mažai, todėl darysiu viską, kad vis daugiau gydymo įstaigų 
būtų kuo greičiau pritaikytos žmonėms su negalia ir senjorams. 

 

Asmeninio asistento paslauga 

PROBLEMA: Viena iš paslaugų, kuri ženkliai pagerintų senjorų ir ligonių gyvenimą – 
Asmeninis asistentas. Šią paslaugą jau turi dauguma Europos šalių ir net mūsų kaimynai latviai. 
Asmeninis asistentas - tai padėjėjas, suteikiantis įvairias paslaugas žmonėms ir vaikams su negalia, 
senjorams: lydi į valstybines įstaigas, padeda darbo vietoje, mokyklos suole ir t.t. Savivaldybės viena 
po kitos jau testuoja iš ES struktūrinių fondų finansuojamus pilotinius projektus, tačiau mano 
įsitikinimu, ši paslauga neturi priklausyti nuo ES finansavimo. Ji turi būti prieinama kiekvienam 
piliečiui, kuriam reikia pagalbos, 

SPRENDIMAS: Kuo greičiau bus sukurtas Asmeninio asistento paslaugos reglamentavimas, 
tuo greičiau ji bus įteisinta ir ims veikti. 

REZULTATAS: Suvokdamas šios paslaugos svarbą Lietuvos žmonėms, Seime surengiau 
diskusiją, tariausi su šios problemos žinovais ir specialistais. Galiausiai registravau siūlymą sukurti 
darbo grupę, kuri parengtų Asmeninio asistento paslaugos reglamentavimo gaires. Deja, Seimo 
valdybai priklausantiems valdančiosios daugumos atstovams tai nepasirodė svarbu ir pasiūlymą 
atmetė. Tačiau Lietuva negali gyventi tarsi strutis įkišusi galvą į smėlį ir apsimesti, kad problemos nėra.  
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Ji yra ir reikalauja skubaus sprendimo, nes žmonėms pagalbos reikia jau dabar. Tiesa, po 2017-aisiais  
prasidėjusio intensyvaus darbo - konsultacijų su specialistais, posėdžių su SADM ir įtikinėjimų – kai 
kurios Lietuvos savivaldybės parengė ES pinigais finansuojamus bandomuosius Asmeninio asistento 
paslaugos projektus. Tačiau ES parama nėra amžina, taigi, vieną dieną finansavimas gali baigtis ir daugybė 
žmonių liks be itin svarbios pagalbos. Be to, mano planai ambicingesni – Asmeninio asistento 
paslauga turi būti prieinama ne tik darbingo amžiaus asmenims, bet ir neįgaliems vaikams bei 
senjorams. 

Taigi, Asmeninio asistento paslaugos įteisinimas Lietuvoje bus vienu svarbiausių mano 
ateities darbų. 

 

„Lietuvos geležinkelių“ nepritaikymas neįgaliesiems 

PROBLEMA: Apie žmonių su negalia, senjorų ir jaunų šeimų su vežimėliais keliavimo 
traukiniais Lietuvoje ypatumus galima būtų sukurti tragikomediją. Tačiau gyvenimas – ne filmas ir 
juokas tikrai neima. Ypatingų poreikių turintys keliautojai susiduria su tiesiog neįveikiamomis 
kliūtimis ir, galiausiai, jiems nieko kita nelieka, kaip tik atsisakyti kelionių trakiniu. Jeigu žmogus pats ir 
nevairuoja, durys į pažinimo džiaugsmą jam užsitrenkia. Ar kuris nors žmogus sąmoningai atsisakytų 
galimybės keliauti? Nemanau. Tačiau kai dešimtmečiais ši teisė atimama iš neįgaliųjų, niekam širdies 
neskauda. 

Dar 2007 m. buvo patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, įpareigojantis 
neįgaliesiems pritaikyti traukinius bei peronus ir geležinkelių kelionės informacijos sistemą. Šio 
įpareigojimo įgyvendinimas buvo nuolat atidėliojamas. Paskutinis terminas turėjo pasibaigti 2019-
ųjų gruodį, tačiau Susisiekimo ministerija vėl kreipėsi į Seimą, prašydama iki 2024-ųjų pabaigos 
pratęsti išimtį, leidžiančią „Lietuvos geležinkeliams“ nepritaikyti traukinių ir peronų žmonėms su 
neįgalia. Argumentas neva tam reikia 300 milijonų eurų, kurių nėra, mano akimis yra niekinis. Jis tiktų, 
jei per pastaruosius metus būtų bent pamėginta pradėti šalinti kliūtis. Tačiau nuveikta lygiai nulis. 

SPRENDIMAS: Priversti Susisiekimo ministeriją ir „Lietuvos geležinkelius“ sudaryti planą, 
pagal kurį iki 2024 m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas būtų įgyvendintas. 

REZULTATAS: Galbūt viskas būtų pasibaigę tyliai, tačiau, kartu su keliais opozicijos atstovais, 
išsikvietėme pasiaiškinti susisiekimo ministrą J. Narkevičių, privertėme aiškintis ir, 
bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, parengti planą, pagal kurį iki 2024 m. EP 
ir ET reglamentas bus įgyvendintas. 

 

Apibendrinimas 

Nors Seime, pavyko nuveikti nemažai, daugelį pradėtų darbų reikia tęsti, užbaigti. Taip pat atėjo 
laikas ir naujiems iššūkiams, kuriuos sudėjau į penkiolika 2020-ųjų rinkimų programos punktų. 
Tvirtai tikiu, kad juos įgyvendinus iš esmės pasikeistų žmonių su negalia, garbaus amžiaus senjorų, 
šeimų ir jautrioms visuomenės grupėms priklausančių asmenų gyvenimas. 

Būsiu atviras – 2016 m. tapęs Seimo valdančiosios daugumos nariu tikėjausi, kad pavyks  
išspręsti dar daugiau susikaupusių problemų. Tačiau paaiškėjo, kad moraliai bankrutavusiems 
„valstiečiams“ silpniausiųjų Lietuvos piliečių ir tų, kuriems reikia konkrečios, apčiuopiamos pagalbos, 
interesai visai nerūpi. Juos bei esminių reformų siekį valdantieji paaukojo dėl galimybės kerštauti ir 
susidoroti su politiniais oponentais. 

Todėl dabar kandidatuoju į Seimą Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų sąraše, 
nes ši partija turi stiprią socialinės politikos programą, prie kurios kūrimo prisidėjau ir tikiu, kad tai yra 
socialinės politikos kryptis, kurios reikia Lietuvai. Be to, partijos sąrašą veda žmogus, ne mažiau nei aš 
norintis pasirūpinti tais, kuriems reikia pagalbos, ir vertas visų mūsų pasitikėjimo būti šalies premjere. 

 
Kartu mes stipresni! Justas Džiugelis 

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

 

KOMENTARAS 
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Dr. Rolandas JANČIAUSKAS - redakcinės kolegijos narys 

Peržiūrėjau Justo Džiugelio dokumentus, tačiau ten tiesiog pateikiama seimo nario ataskaita ir jo 
rinkiminė programa, kuri parengta iškeliant problemas, apžvelgiant pasekmes, siūlant sprendimus ir 
pateikiant įgyvendinimo priemones ir kuri, kaip aš suprantu Justas Džiugelis norėtų, kad būtų įkelta į 
laikraštėlį "Auksinis ruduo", jeigu jau kreipėsi į Jus el. paštu. 
Justo Džiugelio rinkiminė programa 2020 parengta politiškai korektiškai, apžvelgiant aktualias 
problemas bei pateikiant jų galimus sprendimo būdus ir kuri gali būti spausdinama  laikraštėlyje 
"Auksinis ruduo" nekeičiant teksto ar kaip nors kitaip jį interpretuojant. 
 
Jeigu reikėtų mano komentaro apie "Justo Džiugelio rinkiminė programą 2020", 
tai galėčiau paminėti, kad Justo Džiugelio rinkiminėje programoje išdėstytos esminės socialinės 
sferos bėdos ir problemos pagal tikslines grupes yra tikrai aktualios ir kurias nedelsiant būtina 
spręsti. Tačiau įdėmiau paskaičius "SEIMO NARIO JUSTO DŽIUGELIO 2016 – 2020 M. 
ATASKAITĄ" matomi tik pasiūlymai ir galimi sprendimai, bet per keturis metus Seime nei 
viena anksčiau išvardinta problema taip ir nebuvo neišspręsta, o tik siūlyta, inicijuota ir pan., 
bet galutinį sprendimą dėl Justo Džiugelio galimybių išspręsti iškeltas problemas per ateinančius dar 
keturis metus priims rinkėjas.. 
Geros dienos, Rolandas J. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

SVEIKATA   

Ar žinote, kad virusas mūsų aplinkoje negali gyventi,  gal tik  

skafandre (bakterijoje), nes virusas – tai nėra organizmas, o tik geno 

dalelė, todėl jo negali būti ant rankenų ar klozeto migtukų – jis 

gyvybingas tik gyvame organizme ir užsikrėsti galima tik per 

betarpišką kontaktą: diskotekoje, pobūvyje ir kt. Rusų mokslininkai 

nustatė, kad virusai aplamai – tai bakteriologinis ginklas ištrūkęs is 

karinės JAV laboratorijos, nes paskleistas jis atneša visiems, kuriuos 

tai liečia – didžiulius pelnus, nes turi atsipirkti milijoninės investicijos 

į sukūrimą! 
 

 

YPATINGA GYVENIMO FILOSOFIJA 

Padariau eksperimentą: eksperimento tikslas-išsiaiškinti kam dirba 
ir ką gina Lietuvos Aukščiausias Teismas ir Lietuvos Valstybinis 
saugumas. Tuo tikslu pasiunčiau mūsų laikraštėlyje paskelbtą 
medžiagą apie LSDP nusikalstamą veiką -  teismų valdymą - Lietuvos 
Auksčiausio teismo teisėjams ir Lietuvos Valstybiniam saugumui. 
Pasipylė mano adresu visokiausių nebūtų neapmokėtų sąskaitų lavina 
ir kt. provokacijos… 
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IŠVADA: tos abi organizacijos VADOVAUJA IR GINA LIETUVOS 
NAIKINTOJUS! Tai siaubinga išvada mums Lietuvos mylėtojams ir 
norintiems ją išgelbėti. Aš žinau, kad šitas mano pareiškimas gali labai 
brangiai man kainuoti (ir tikra ir perkeltine prasme), tačiau aš 
privalau pranešti eksperimento išvadą Lietuvos žmonėms, nes MEILĖ 
TĖVYNEI MAN BRANGESNĖ UŽ VISKĄ! 

                                                      

MŪSŲ DRAUGAI 

                               
 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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                                                                                                                                          SVEIKINAME 

NAUJĄ DRAUGĄ! 
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