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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.                                                                                          

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS? 

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

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienėtel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.euw
ww.lietps.eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 
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SVEIKINAME VISUS SU RUGSĖJO PIRMĄJĄ! 

 

AR GIRDĖJOTE, KAD BUVO LIETUVOS VISUOMENĖS APKLAUSA, KUR TURI BŪTI 

LIETUVOS SOSTINĖJE PAMINKLAS PIRMAM LIETUVOS PREZIDENTUI 

A.SMETONAI???MAN NETEKO GIRDĖTI, O JUMS? 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE 

1. Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai, 2020-08-31 

2. LVT PRAŠYMAS dėl informacijos pateikimo, veiksmų atlikimo  

3. ZIGMAS VAIŠVILA. PALIKIME DALIĄ (NE GRYBAUSKAITĘ RED.PAST.)! 2020-08-27 

4. KANDIDATŲ PRISTATYMAS 

5. dr. ROLANDAS JANČIAUSKAS. NUOTOLINIO MOKYMO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 

6. Lietuvos naikintojas Nr.2 KALTINIMAI  LSDP  Lietuvos saugumo komitetui 

7. SVEIKATA. VEIDAS KAIP ŽEMĖLAPIS 

8. GYVENIMO FILOSOFIJA 

9. APIE REDAKCINĘ KOLEGIJĄ 

10. MŪSŲ DRAUGAI 

******************************************************************************************** 
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Lietuvos Visuomenės Tarybos pranešimas spaudai 

2020-08-31, Vilnius 

 

2020-08-29 d. Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į LR Vyriausybę ir 

atsakingas valstybė institucijas dėl teisiškai ir moksliškai pagrįstos informacijos pateikimo dėl COVID-19, 

konkrečių veiksmų atlikimo. 2020-08-29 d. tarptautiniame renginyje „Vilnius-Berlynas-Londonas“ 

paaiškėjus naujiems akivaizdiems Lietuvos valdžios institucijų dvigubų standartų taikymui paskelbtoje 

kovoje su COVID-19 grėsme, jos naudojimui poltikavimui, bet ne žmonių sveikatos apsaugai, papildytas 

minėtas kreipimasis, teisiniam įvertinimui pateikta papildoma medžiaga. 

2020 m. rugpjūčio 29 d. tarptautiniame renginyje „Vilnius – Berlynas – Londonas“, kurio metu buvo 

kritikuojami valdžios sprendimai dėl jų kovos su COVID-19, Lietuvos teisės aktų dėl kovos su COVID-19 

reikalavimai taikomi tam net iš anksto pasiruošus. Tik pasibaigus šiam renginiui, policija Vilniuje renginio 

organizatoriams įteikė iš anksto paruoštus šaukimus pirmadienį ryte atvykti į Vilniaus AVPK 3 policijos 

komisariatą dėl protokolų surašymo dėl administracinių nusižengimų (priedas – šaukimo pavyzdys). 
Tuo tarpu tie patys Lietuvos teisės aktų reikalavimai, VESOC vadovo A. Verygos sprendimai ir SAM 

įsakymai nebuvo taikomi dėl Baltarusijos laisvės ir Rusijos atgrasymo Lietuvon į Lietuvos URM ir Europos 

Parlamento 2020-08-24 d. Vilniuje organizuoto Kosto Kalinausko Forumo vietiniams dalyviams ir svečiams 

iš užsienio (COVID-19 paveiktų šalių sąrašo), COVID-19 paplitimas nebuvo nustatinėjamas. Forumą 

tiesiogiai transliavo LR Seimo televizija. 

Renginio organizatoriai: LR URM, Europos Parlamentas, Lietuvos-Vokietijos forumas, Švedų 

tarptautinis liberalų centras, Tarptautinis respublikonų institutas, „FreedomHouse„ForumCiv, Nacionalinis 

paramos demokratijai fondas,  Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, 

Europos humanitarinis universitetas Vilniuje, partneris – Rytų Europos studijų centras. Skelbiama, kad 

Konstantino Kalinausko garbei pavadintame forume dalyvavo „pasaulio politiniai lyderiai“ iš Prancūzijos, 

Vokietijos, Lenkijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, JAV bei „Baltarusijos 

ekspertai“. Daugelis forumo dalyvių atvyko į Lietuvą ne paskutinę dieną, o iš vakaro, kai kas ir keliomis 

dienomis anksčiau. 

Pagrindiniai pranešėjai iš užsienio buvo šie: 

a) Jungtinių Tautų specialioji pranešėja žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais Anais 

Marin, (Baltarusija nuo rugpjūčio 24 d. iki 30 d. vienai savaitei buvo išbraukta iš COVID-19 paveiktų šalių 

sąrašo); 

b) Prancūzijos Senato Europos reikalų komiteto pirmininkas JeanBizet, (Prancūzija – COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše); 

c) Vienas garsiausių moderniosios Prancūzijos filosofų Bernard-HenriLevy, (Prancūzija – COVID-19 

ligos paveiktų šalių sąraše); 

d) Vokietijos Maršalo fondo centrinės ir rytų Europos direktorius JoergForbrig; 

e) ES ambasadorius Baltarusijoje Dirk Schuebel (Vokietija), (Baltarusija nuo rugpjūčio 24 d. iki 30 d. 

vienai savaitei buvo išbraukta iš COVID-19 paveiktų šalių sąrašo); 

f) Europos Parlamento narė, buvusi Lenkijos užsienio reikalų ministrė AnnaFotyga (Lenkija – 

COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše); 

g) kiti politikai iš Moldovos, (Moldova – COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše); 

h) Rusijos atstovai (Rusija – COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše); 

i) Ukrainos atstovai (Ukraina – COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše); 

j) Švedijos atstovai (Švedija – COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše); 

https://www.youtube.com/watch?v=hHr9lRMrfOA
http://ltdeforumas.lt/
https://rekvizitai.vz.lt/en/company/swedish_international_liberal_centre_silc_vilnius_office/
https://www.iri.org/
https://freedomhouse.org/
https://www.forumciv.org/int
https://www.ned.org/
http://www.tspmi.vu.lt/
https://lt.ehu.lt/
https://www.eesc.lt/
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/wp-content/uploads/2019/07/LVT_logotipas.jpg
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k) Jungtinės Karalystės atstovai (JK – COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše); 

l) JAV atstovai (JAV – COVID-19 ligos paveiktų šalių sąraše). 

Į konferenciją buvo pakviesta ir iš Baltarusijos atvykusi Svetlana Tichanovskaja. 

Rugpjūčio 23 d. forumo dalyviai padėjo vainiką K. Kalinausko žūties vietoje Lukiškių aikštėje, o 

vakare sostinės Katedros aikštėje dalyvavo Baltarusijos palaikymo akcijoje „Laisvės kelias“, kurį skelbiama 

organizavo A. Tapino vadovaujama „Laisvės TV“. Konferencijos diskusijas pabaigė speciali spaudos 

konferencija Vilniaus universiteto Mažojoje auloje. Šio forumo videoįrašas (transliavo ir LR Seimo 

televizija): 

ARVE 

Spaudos konferencijos video: 

ARVE 

Dėl nepaaiškintų priežasčių 2020 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos valdžios organizuotame Forume 

 nebuvo laikomasi Lietuvos teisės aktų dėl kovos su COVID-19 reikalavimų, niekas nenubaustas, dėl šios 

ligos paplitimo NVSC ir SAM tyrimų neatlikinėja. 

Dėl nurodytų priežasčių Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Z.Vaišvila papildė jų 2020-08-29 

kreipimąsi į Lietuvos valstybės institucijas ir paprašė atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus, 

tarnybines pareigas, įvertinant ir papildomai pateiktą informaciją, nubaudžiant renginių organizatorius ir 

dalyvius, pažeidusius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu: 

Valdybos pirmininkas  dr. Zigmas Vaišvila, 

Valdybos narys Tauras Jakelaitis 

Saugos ir sveikatos apsaugos darbo grupės vadovė, Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos 

l.e.p. vadovė dr. Nendrė Černiauskienė 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila 

Priedas: 

 

 
Lietuvos Visuomenės Taryba 

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

https://nextgenthemes.com/plugins/arve-pro/
https://nextgenthemes.com/plugins/arve-pro/
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/category/lietuvos-visuomenes-taryba/
https://lietuvosvisuomenestaryba.lt/wp-content/uploads/2020/08/%C5%A1aukimas-2020-08-29-31.jpg
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LR Vyriausybei, LRVkanceliarija@lrv.lt 

VESOC vadovui Aurelijui Verygai, padg@pgt.lt 

SveikatosapsaugosministruiAurelijuiVerygai, ministerija@sam.lt 

Vidausreikalųministerijai, bendrasisd@vrm.lt 

Nacionaliniamvisuomenės sveikatos centrui prie SAM, info@nvsc.lt 

LR Vyriausiajai rinkimų komisijai, rinkim@vrk.lt 

LR Generalinei prokuratūrai, generaline.prokuratura@prokuraturos.lt 

 

Lietuvos Visuomenės Taryba ir      2020-08-29 Vilnius 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila 

zigmas.vaisvila@lrs.lt. nendrec@yahoo.com; tauras.jakelaitis@hotmail.com 

 

PRAŠYMAS dėl informacijos pateikimo, veiksmų atlikimo  

A. 2020-06-10 prašymu kreipėmės dėl akivaizdžių ir dideliu mastu įvykdytų teisės aktų 

pažeidimų (2020-05-28 SAM ir VESOC vadovo sprendimo ir įsakymo Nr.V-1313 reikalavimų dėl 

ne daugiau kaip 300 dalyvių, atstumai tarp kurių – 1 m., ir kt.), 2020-06-05 d. Vilniuje Katedros 

aikštėje susibūrus ir mitingavus, eisenoje dalyvavus keliems tūkstančiams demonstrantų, kurie po 

to Gedimino prospektu masine eisena nuėjo iki JAV ambasados Lietuvoje. 2020-06-01 SAM ir 

VESOC vadovo sprendimu ir įsakymu Nr.V-1346 nuo š.m. birželio 1 d. iki 7 d. Vilniaus miestas 

buvo paskelbtas padidintos rizikos savivaldybe dėl COVID-19 grėsmės.  

B. Viešai skelbiama, kad VESOC, SAM ir jai pavaldus NVSC prie SAM, policija nuosekliai ir 

kuopščiai kovoja su COVID-19 grėsme ir jūsų įpareigojimais vykdo visų COVID-19 grėsmės plitimo 

tyrimus, nustatinėja kontaktus, susirgimus. Todėl 2020-06-10 prašymu kreipėmės atitinkamų 

valstybės institucijų skubaus šio darbo vykdymo pagal kompetencijas, užkardinant didelio mąsto 

COVID-19 grėsmę dėl 2020-06-05 d. viešo renginio Vilniuje pasekmių. 

C. Vyriausybė, SAM, VESOC, NVSC prie SAM nuosekliai viešai skelbia apie COVID-19 antrąją 

bangą ir šios grėsmės užkardinimą, VESOC vadovas ir SAM ministras dėl to rugpjūčio mėn. pradėjo 

priiminėti naujus viešai skelbiamus sprendimus, įsakymus, vėl nustatė privalomą 14 d. 

saviizoliaciją į Lietuvą atvykstantiems asmenims. Vyriausybės teikimu karantino metu LR Seimas 

sugriežtino baudas dėl šių įsakymų nesilaikymo, nuosekliai policija skiria baudas asmenis, 

pažeidžiantiems šiuos reikalavimus. 

D. Tačiau tuo pat metu daliai masinių renginių šie VESOC vadovo sprendimai ir SAM 

įsakymai netaikomi, nors pačiuose įsakymuose tai nenustatyta. Viešoje erdvėje paskelbta 

informacija patvirtina, kad šių reikalavimų nebuvo laikomasi ir kad jie masiškai buvo 

pažeidinėjami ne tik 2020-06-05 renginyje, bet ir šiais atvejais: 

D1. LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Ministras Pirmininkas Saulius 

Skvernelis, kiti atsakingi asmenys ir pareigūnai susitikinėjo su asmenimis, atvykusiais iš 

Baltarusijos, privalėjusiais būti 14 d. saviizoliacijoje – Svetlana Tichanovskaja, skelbiamos 

Baltarusijos koordinacinės tarybos nariais, 2020-08-21 BNS organizuotoje Svetlanos 

Tichanovskajos spaudos konferencijoje. 

mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
mailto:padg@pgt.lt
mailto:ministerija@sam.lt
mailto:bendrasisd@vrm.lt
mailto:info@nvsc.lt
mailto:rinkim@vrk.lt
mailto:generaline.prokuratura@prokuraturos.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
mailto:nendrec@yahoo.com
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D2. 2020-08-23 d. įvykusiame „Laisvės TV“ (vadovas A. Tapinas) organizuotame „Laisvės kelyje“ 

masiškai buvo nesilaikoma 2020-08-21 d. ir ankstesnių VESOV vadovo ir SAM ministro įsakymų. Negana to, 

A. Veryga šio renginio išvakarėse viešai paskelbė (https://www.youtube.com/watch?v=edD5SgK9gHY), 

kad šiame masiniame renginyje rizika užsikrėsti COVID-19 yralabai maža. Tačiau prieš tai sveikatos 

apsaugos ministras A. Veryga paskelbė, kad esame perdaug atsipalaidavę 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/averyga_esame_per_daug_atsipalaidave/?fbclid

=IwAR2ARP0wHEXuEfHu8TXa4PJVgCJoCUTBahJe9HwAEBNyq4ijQDPoiSE52KM. 

E. Šių renginių organizatoriai, neužtikrinę VESOC vadovo sprendimų ir SAM ministro įsakymų 

reikalavimų laikymosi renginiuose, nenubausti, NVSC prie SAM ir SAM jokių tyrimų dėl COVID-19 paplitimo 

grėsmės nevykdo, kodėl taip elgiasi, nepaaiškina.  

F. Asmenims, atvykusiems ar grįžusiems iš beveik visų užsienio šalių, VESOC vadovo sprendimais ir 

SAM ministro įsakymais yra privalomas 14 dienų saviizoliacija, t.y, sėdėjimas namuose be jokios galimybės 

išeiti į gatvę. Tačiau tais pačiais įsakymais įteisintos išimtys, kuriomis pasinaudojo apie 6700 iš 8500 to 

prašiusiųjų, kuriems leista vykti į darbą, šventes, renginius, skirtus Baltarusijos įvykiams 

https://www.ekspertai.eu/nvsc-specialistes-justinos-petravicienes-komentarai-del-privalomos-

saviizoliacijos-subtilybiu102450/?comm=1. Viešai nepaaiškinta, kodėl buvimas saviizoliacijoje ne 

namuose, bet darbe, šventėse, renginiuose dėl įvykių Baltarusijoje ir kitur yra mažiau pavojingas kitiems 

asmenims, kurie gali užsikrėsti, nei saviizoliacija namuose. Akivaizdu, kad tai sunkina ir NVSC darbą. 

G. LR VESOC vadovas ir SAM paskelbė sprendimus, įsakymus, kad saviizolliacija asmenims, 

atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš Baltarusijos, panaikinama nuo 2020-08-24 d., tačiau nuo 2020-08-

31 d. ji atnaujinama. Pagrįstai manome, kad tai yra sąmoningas savavldžiavimas piktnaudžiaujant 

tarnybinėmis pareigomis, bet ne COVID-18 grėsmės užkardinimas. 

H. Viešai skelbta, kad LR Vyriausybė valstybės masto ekstremaliąją situaciją ir karantiną dėl COVID-

19 grėsmės paskelbė pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas. Tačiau paskutinieji LR 

VESOC vadovo sprendimai ir SAM ministro įsakymai prieštarauja 2020-08-19 d. paskelbtoms PSO 

rekomendacijoms, kuriose daugiau nerekomenduojama karantino žmonėms, atvykusiems iš užsienio 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, taikyti saviizoliaciją. PSO rekomenduoja, kad dėl COVID-19 susirgimų 

reikėtų greitai identifikuoti tuos, kurie nešioja virusą ir juos izoliuoti – arba ligoninėse, arba namuose. Taip 

pat PSO rekomenduoja, kad visi, kurie turėjo kontaktų su COVID-19 nešiotojais, turėtų izoliuotis arba 

ligoninėse, arba namuose 14 dienų. Tie, kurie turėjo kontaktų yra: bet kuris kontaktavęs su viruso 

nešiotoju dvi dienos arba 14 dienų po to, kai jam buvo nustatytas COVID-19; bet kas, kuris veidas į veidą 

bendravu su viruso nešiotoju per vieną metrą ilgiau kaip 15 minučių; tiesiogiai fiziškai kontktavo su viruso 

nešiotoju; tiesiogiai fiziškai kontaktavo su nešiotoju bet jokių apsauginių priemonių. 

I. Viešai skelbiama (Ramūnas Karbauskis, Aurelijus Veryga, Saulius Skvernelis, kt.), kad antroji 

COVID-19 banga prasidės konkrečią dieną (š.m. spalio 1 d.), apribojimai renginiams uždarose patalpose 

įvedami jau nuo š.m. rugsėjo 1 d. Kadangi viešai neskelbiama mokslinėmis išvadomis ir teisiniais 

reikalavimais pagrįstos priežastys tokioms priemonėms, jos tokios skelbiamos tik Lietuvoje, todėl yra 

pagrindas manyti, kad tai yra susiję su artėjančiais LR Seimo rinkimais. Tokiu būdu faktiškai draudžiami ne 

valdančios koalicijos kandidatų susitikimai su rinkėjais, o valdančios koalicijos kandidatai, nenusišalinę 

nuo atsakingų pareigų LR Vyriausybėje ir LR Seime, priiminėja LR Vyriausybės nutarimus ir VESOC vadovo  

sprendimus bei SAM ministro įsakymus, kurie sudaro išskirtines sąlygas šiems kandidatams reklamuotis 

rinkėjams, kaip kovotojais su COVID-19 grėsme, pažeidžiant kitų kandidatų į LR Seimą lygiateisiškumą. 

J. A. Veryga FB-o paskyroje paskelbė (https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/veryga-

pagaliau-sudaryta-pirmoji-sutartis-del-vakcinu-nuo-koronaviruso-isigijimo.d?id=85102917), kad 

„Sudaryta pirmoji sutartis dėl vakcinų nuo koronaviruso (COVID-19) įsigijimo! Pagal ją Lietuvai numatyta 

daugiau nei 1,8 mln, vakcinos dozių. Tokią sutartį š.m. rugpjūčio 27 d., sudarė Europos Komisija (EK) su 

farmacijos įmone „AstraZeneca“. Nurodyta, kad laukiama šios įmonė kuriamos vakcinos klinikinių tyrimų 

sėkmingumo, ir kai tik ji bus pagaminta, pagal EK parengtą ir pasirašytą sutartį su šia kompanija, 

https://www.youtube.com/watch?v=edD5SgK9gHY
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/averyga_esame_per_daug_atsipalaidave/?fbclid=IwAR2ARP0wHEXuEfHu8TXa4PJVgCJoCUTBahJe9HwAEBNyq4ijQDPoiSE52KM
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/mokslas/sveikata/averyga_esame_per_daug_atsipalaidave/?fbclid=IwAR2ARP0wHEXuEfHu8TXa4PJVgCJoCUTBahJe9HwAEBNyq4ijQDPoiSE52KM
https://www.ekspertai.eu/nvsc-specialistes-justinos-petravicienes-komentarai-del-privalomos-saviizoliacijos-subtilybiu102450/?comm=1
https://www.ekspertai.eu/nvsc-specialistes-justinos-petravicienes-komentarai-del-privalomos-saviizoliacijos-subtilybiu102450/?comm=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333901/WHO-2019-nCoV-IHR_Quarantine-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/veryga-pagaliau-sudaryta-pirmoji-sutartis-del-vakcinu-nuo-koronaviruso-isigijimo.d?id=85102917
https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/veryga-pagaliau-sudaryta-pirmoji-sutartis-del-vakcinu-nuo-koronaviruso-isigijimo.d?id=85102917
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dalyvaujant valstybių narių atstovams, ES valstybės narės iš šio gamintojo perka 300 milijonų vakcinos 

dozių su galimybe vėliau papildomai įsigyti dar 100 milijonų. Įsigytos vakcinos, kuri bus paskirstyta 

proporcingai ES valstybėms narėms pagal jų gyventojų skaičių. Pagrįstai manome, kad įsipareigoti mūsų 

valstybės vardu už nenurodytą sumą pirkti medikamentą, kurio klinikiniai tyrimai dar net neatlikti, turi 

akivaizdžius korupcijos požymius. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos Respublikos ir ES stojimo 

sutartį, sveikatos apsaugos kompetencija yra Lietuvos Respublikos, bet ne ES kompetencija. Todėl tai yra ir 

Lietuvos valstybės išdavystė, nes sprendimas dėl praktiškai visų Lietuvos gyventojų vakcinavimo priimtas 

neteisėtai ir be jokio pagrindimo neteisėtai perduotas ES kompetencijai. 

Dėl nurodytų priežasčių ir akivaizdžių dvigubų standartų dėl teisės aktų laikymosi ir 

nesilaikymo kovojant su COVID-19 grėsme, akivaizdaus ir tyčinio neveikimo pateikiame šiuos 

reikalavimus Lietuvos valstybės institucijoms pagal kompetenciją (jie teikiami ir vadovaujantis 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro statusą reglamentuojančiu įstatymu): 

1. NVSC prie SAM, VESOC vadovui ir SAM, VRM (policijai): 

1.1 Ištirti COVID-19 paplitimo grėsmes mūsų nurodytuose viešuose renginiuose ir kituose 

įvykiuose. 

1.2 Nubausti mūsų nurodytų viešų renginių ir kitų įvykių organizatorius. 

1.3 Netiriant šių grėsmių ir nebaudžiant prasižengusiųjų, pateikti moksliškai ir teisiškai 

pagrįstas tokio neveikimo priežastis. 

2. LR Vyriausybei, VESOC vadovui A. Verygai ir SAM - pateikti moksliškai ir teisiškai 

pagrįstą, taip pat ir kitą informaciją bei ją patvirtinančią medžiagą, kurių pagrindu dėl COVID-19 

grėsmės: 

2.1 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbta valstybės masto ekstremali situacija ir karantinas 

bei jo atšaukimas, priimami visi dėl to Vyriausybės ESK sprendimai ir SAM įsakymai bei VESOC 

vadovo sprendimai, visas LR Vyriausybės gautas PSO rekomendacijas bei įrodymus, kada jos 

gautos; 

2.2 LR Vyriausybė prasidėjus karantinui pakvietė LR piliečius grįžti į Lietuvą ir neizoliavo jų 

net 14 dienų asmenų, net grįžusių ir atvykusių iš rizikos dėl COVID-19 grėsmės valstybių; 

2.3 šiame mūsų prašyme nurodytuose renginiuose ir įvykiuose valstybės institucijos 

neveikė sutinkamai su LR teisės aktų reikalavimais; 

2.4 skelbiama, kad antroji COVID-19 banga prasidės konkrečią dieną (š.m. spalio 1 d.); 

2.5 Lietuvos Respublika, pažeisdama Lietuvos Respublikos ir ES stojimo sutartį, nusprendė 

atiduoti savo kompetenciją Europos Komisijai pagal š.m. rugpjūčio 27 d. EK ir farmacijos 

kompanija „AstraZeneca“ kuriamos vakcinos, kurios klinikiniai tyrimai neatlikti; pateikti šią 

sutartį ir Lietuvos Respublikos veiksmus pagrindžiančius dokumentus, sutartis ir kt., pateikti 

informaciją, kiek tai kainuos mūsų valstybei ir kiek jau sumokėta, kokiu būdu bus užtikrinamos 

Lietuvos Respublikos piliečių sveikatos ir gyvybės saugumo garantijos, kokia EK ir „AstraZeneca“ 

atsakomybė dėl šios neidentifikuotos vakcinos naudojimo; 

2.6 paskelbta, kad nuo 2020-08-24 d. panaikintas saviizoliacijos reikalavimas asmenims, 

atvykusiems į Lietuvą iš Baltarusijos, o nuo 2020-08-31 d. – vėl atnaujinamas. 

2.7 Dėl šios informacijos, nesudarančios valstybės paslapties, pateikimo, paruošus ją, 

sutinkamai su Lietuvos Nepriklausomybės Aktos signataro statusą reguliuojančiu įstatymu 

nedelsiant priimti Zigmą Vaišvilą drauge su Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovais. 

3. LR VRK – atlikti tyrimą dėl viešai skelbiamos kandidatų į LR Seimą Ramūno Karbauskio, 

Aurelijaus Verygos, Sauliaus Skvernelio informacijos, kad antroji COVID-19 banga prasidės konkrečią dieną 

(š.m. spalio 1 d.), šios informacijos pagrįstumą ir jos panaudojimą, priimant LR Vyriausybės nutarimus ir 

VESOC vadovo sprendimus, SAM įsakymus, apribojant renginius uždarose patalpose, tokiu būdu faktiškai 
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draudžiant ne valdančios koalicijos kandidatų į LR Seimą susitikimus su rinkėjais, o valdančios koalicijos 

kandidatams, nenusišalinusiems nuo atsakingų pareigų LR Vyriausybėje ir LR Seime, priiminėjant LR 

Vyriausybės nutarimus ir VESOC vadovo sprendimus bei SAM įsakymus, kurie sudaro išskirtines sąlygas 

šiems kandidatams ir jų vadovaujamam Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkiminiam sąrašui 

reklamuotis rinkėjams, kaip kovotojais su COVID-19 grėsme, pažeidžiant kitų kandidatų į LR Seimą 

lygiateisiškumą. 

4. LR Generalinei prokuratūrai: 

4.1 Išreikalauti iš LR Vyriausybės mūsų nurodytą informaciją ir medžiagą, pagrindžiančią 

dvejopų standartų taikymą dėl reikalavimų taikyti LR teisės aktus, reglamentuojančius COVID-19 

grėsmės užkardinimą skirtingose vietose, renginiuose. 

4.2 Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tarnybos pareigų neatlikimo nurodytų valstybės 

institucijų vadovams ir atsakingiems darbuotojams, pareigūnams šiame prašyme nurodytų 

renginių ir įvykių atvejais. 

4.3 Nustačius, kad nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl tarnybinių pareigų 

neatlikimo ir atsisakius pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą, pradėti ginti viešąjį interesą, inicijuojant 

teismuose proceso atnaujinimą bylose, kuriose nuvo nubausti LR piliečiai dėl LR teisės aktų 

(VESOC vadovo sprendimų, SAM ministro įsakymų) nesilaikymo, reikalaujant panaikinti šias 

bausmes. 

4.4 Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir savavaldžiavimo, paskelbiant, 

kad privaloma saviizoliacija asmenims, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką iš Baltarusijos, 

panaikinama nuo 2020-08-24 d., tačiau nuo 2020-08-31 d. ji atnaujinama. 

4.5 Pradėti ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir valstybės išdavystės Lietuvos 

Respublikai įsigyjant/įsipareigojant įsigyti farmacijos kompanijos „AstraZeneca“ kuriamą vakciną, 

kurios klinikiniai tyrimai neatlikti.  

4.6 Priimant procesinius sprendimus dėl prašymų pradėti ikiteisminį tyrimą, atsižvelgti ir į LR 

Konstitucinio Teismo 2020-08-28 nutarimą, kuriuo patvirtinta, kad LR Seimo nutarimas suteikti šiuo metu 

veikiančiai Lietuvos Respublikos Vyriausybei prieštarauja LR Konstitucijai. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu:  

 

ZIGMAS VAIŠVILA. PALIKIME DALIĄ (NE GRYBAUSKAITĘ 

RED.PAST.)! 2020-08-27 

Šiandien mūsų šeimoje - šventė. Prieš 10 metų įvyko dukros 

Jūratės vestuvės. 

Beieškodamas ko nors gražaus, aptikau Keistuolių teatro 

Petuchovo apdainuotą Dalią - Andriaus Kaniavos videoklipą „Dalia“ iš 

„Paskutiniųjų Bremeno muzikantų“.  

Kodėl jis užkliuvo man už akies?  

Prieš 10 metų (2010 m. rugpjūtyje) mums su Regina labai pavyko 

– beveik paskutiniąją minutę anksti ryte ištrūkome iš Lietuvos (namų) į 

dukros vestuves. Per plauką. Netrukus mūsų namuose mūsų jau ieškojo ir kaimynų klausinėjo 

keletas civiliai apsirengusių pareigūnų. 

Detektyvas su Dalia ir/ar jos paskirtais atstovais buvo prasidėjęs dar 2002-2003 m.  

Šiandien, kada man net prokurorės Rasos Bekišenės draudžiama išvykti iš namų, po dar 

vienos chirurginės operacijos sėdžiu lovoje ir spėlioju, kas aš esu?  
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Prokuratūra prieš dvi savaites man parašė, kad byla su kaltinamuoju aktu man išsiųsta į 

teismą. Teismas dar po dviejų savaičių man patvirtino, kad bylos dar negavo. 

Kaltinamojo akto ne tik nesu pasirašęs, bet ir akyse nematęs.  

Advokatai taip pat dar nematė atvejo, kad galima tapti kaltinamuoju be pranešimo apie 

įtarimus įteikimo, t.y. nežinant, kuo esi įtariamas, be apklausos, neleidžiant papildyti bylos 

medžiagos. 

Susipažinus su bylos medžiaga, mano paprašytos kopijos buvo daromos „tik“ 17 dienų - 

gavau jas š.m. liepos 30 d. ir rugpjūčio 3 d. Prokurorės nustatytas terminas man susipažinti su byla 

ir papildyti ją baigėsi š.m. liepos 30 d., t.y. dar prieš medžiagos kopijų man pateikimą: 1628 lapų, 1 

CD, 8 DVD ir apie 59 GB kitos medžiagos elektroniniame pavidale. Prokurorė šio termino 

nepratęsė, atšaukta iš atostogų tyrėja skubėjo ruošti prokurorei medžiagą kaltinamajam aktui. 

Š.m. rugpjūčio 11 d., mano operacijos dieną, teisėsauga mane surasti bandė ir ligoninėje – 

kad kaltinamąjį aktą įteiktų. Nespėjo susigaudyti, kurioje ligoninėje mane operavo. 

Vykstant šiai mano medžioklei, prieš savaitę gavau policijos tyrėjos Vitalijos Auglytės 

reikalavimą pasiaiškinti, ar aš prieš 6 mėnesius išėjau iš „Čili picerijos“ nesusimokėjęs 22,22 eur? 

Tačiau visos šios provokatorės žino, kad aš tuo metu sirgau ir buvau namuose, nes apie tai joms 

pranešiau raštu dar š.m. vasario 25 d. Mūsų teisėsaugos „profesionalumas“ ir primityvumas 

nepaliauja manęs stebinti. 

Tad šiandien nuoširdžiai džiaugiuosi mūsų šeimos švente, pavykusia operacija ir „šluba“ 

teisėsauga, niekaip nesusidorojančia su šlubu Zigmu. 

Atsipalaidavęs žiūriu ir Petuchovo „Dalią“ 

(https://www.youtube.com/watch?v=1ESu0cjahJQ). Andrius Kaniava puikiai trumpai ir aiškiai 

apibūdino dabartinę Lietuvos padėtį – perkeltą tarybmetį naujomis šiuolaikinėmis sąlygomis. Tik 

tada mes buvome ne tik jauni, bet ir mūsų veidai buvo šviesūs, tikėjome savimi ir tuo, ką darėme. 

Šiandien mes visko bijome, valdžia atvirai iš mūsų tyčiojasi, o mes nuolankiai laukiame, ką ji dar su 

mumis padarys. 

Geros nuotaikos nestokojantis Andrius Kaniava tvirtina, kad „šiandien reikia daug dvasinės 

stiprybės išlikti savimi. Tačiau, tai ne mūsų amžiaus bėda – visais laikais pagunda tapti panašiam į 

kitus buvo didesnė už ryžtą, sąmoningą ėjimą savęs link.“  

Tad drauge su Andriumi (ne mano grupioku Kubiliumi) palikime Dalią! 

 

KANDIDATŲ PRISTATYMAS 

SAULIUS ARLAUSKAS 

GERBIAMI DRAUGAI, KOLEGOS IR BENDRAMINČIAI! 

Kodėl einu į rinkimus su partija LIETUVA VISŲ? Atsakau. Einu todėl, kad 

ši partija yra vienintelė partija Lietuvoje, kuri išdrįso savo programoje siūlyti 

Konstitucijoje įtvirtinti piliečių ir šalies Prezidento teisę paleisti Seimą anksčiau 

laiko, kai Seimas netenkina piliečių lūkesčių. Kiek žinau, turėsiu garbę 

vienmandatėje Pilaitės-Karoliniškių rinkiminėje apygardoje konkuruoti su 

Vyriausybės vadovu Sauliumi Skverneliu. Ką gali žinoti. Gal rinkėjai nuspręs 

pasirinkti mane? Visko būna. Be Jūsų paramos laimėti bus sunku. Reikia, kad 

rinkėjai žinot „Lietuva Visų“. Informacijos sklaidai reikalingi pinigai. Jie 

https://www.youtube.com/watch?v=1ESu0cjahJQ
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REIKALINGI DABAR. Prašau paremti mano rinkiminę kampaniją. Jei mano prašymas patiks, 

prašau paremti, kiek galėsite.  

Jei pinigus pervesite, atsakykite man el. laišku ar SMS žinute. Žinutėje nurodykite 10 

pervedimo numerį. Pinigai pateks į bendrą kasą ir man lengviau bus žinoti, kokia parama yra 

skirta man asmeniškai. El. p. sauliusarlauskas1@gmail.com tel. 861017870. 

 Rinkiminė sąskaita a/s LT11 7300 0101 6264 6451 AB Swedbank Gavėjas: Partija 

LIETUVA – VISŲ Mokėjimo paskirtis: Auka, aukotojas Vardenis Pavardenis, asmens kodas 

1234567890. 

Jei fizinis asmuo nėra deklaravęs savo pajamų ir turto už 2019 metus, tai pervedama suma 

negali viršyti 12 eurų. Jei pervedama suma viršija 12 eurų, tai aukoti gali tik fiziniai asmenys, 

deklaravę savo turtą ir pajamas už 2019 metus. PINIGAI PRIVALO BŪTI PERVEDAMI TIK PER 

BANKĄ. Pervedimai per paštą, mokėjimo terminalus ir neidentifikuojant asmens (nenurodžius 

asmens kodo) ir pinigai pervesti, nesilaikant aukščiau išvardintų reikalavimų, atiduodami Į 

VALSTYBĖS BIUDŽETĄ! 

 

Pagarbiai, 

Jūsų Saulius Arlauskas 

Pilaitės-Karoliniškių 8 rinkiminė apygarda 

 

Saulius Arlauskas gimė 1952 m. Klaipėdoje, baigė Vilniaus universiteto fizikos fakultetą. 

Filosofijos mokslų daktaras (disertacijos vadovas B. Genzelis). Teisės profesorius, knygos „Su B. 

Genzelio bendražygiais drąsiai dar 1987 ėmė žadinti tautą atgimimui. Su rašytojais 

V. Petkevičiumi, V. Jasukaityte, ekonomistu, J. Veselka ir kitais priešinosi neapgalvotai žemės 

reformai, čekinei privatizacijai, kurie ištuštino Lietuvos kaimą, daugelį pasmerkė emigracijai. 

Kartu su Partija „Lietuva Visų“, kuri yra vienintelė partija, pasiruošę patobulinti valstybės 

valdymą, kad Lietuvą valdytų ne interesų grupės, o jos Konstitucija, kad valdžia dirbtų ne sau, bet 

tautai. 

"Piliečių ir Prezidento mandatas atšaukti Seimą ir peržiūrėti politikų privilegijas". 

Akcijos nuoroda partijos facebooke: 

https://www.facebook.com/lietuvavisu/posts/3202729579805837 

Nuoroda pasirašymui: https://www.peticijos.lt/visos/77016 

 

PRAŠOME VISŲ PASIRAŠYTI, REIKIA SURINKTI LABAI DAUG PARAŠŲ. 
 

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

https://www.peticijos.lt/visos/77016
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***************************************************************************************  

dr. Rolandas Jančiauskas 

NUOTOLINIO MOKYMO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI 

 

Nuotolinis mokymas tiek mokyklose, tiek kolegijose ar universitetuose 

šiandien nėra jokia naujiena, kadangi jau daugelį dešimtmečių jis sėkmingai 

taikomas švietime ir dažnai įvardijamas, kaip ateities mokymasis. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje 

važinėja mobilios laboratorijos, kuriose studentai gali atlikti laboratorinius darbus, arba Vokietijoje 

egzistuojanti „laboratorija paštu“, suteikianti galimybę atlikti praktinius darbus. Tačiau nuotolinis 

mokymas, kaip vienas iš mokymo metodų, kuris Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19, tapo 

vienu iš pagrindinių. 

Darbui nuotoliniu būdu turėjo nedelsiant pasiruošti visų ugdymo įstaigų pedagogai. Jeigu 

jaunesnio ar vidutinio amžiaus ugdytojams tai buvo savaime suprantamas dalykas, tai vyresniojo 

amžiaus mokytojams ir dėstytojams tai buvo tikras iššūkis ir išbandymų metas, kuris ne vieną pedagogą 

privertė susimąstyti dėl tolimesnės savo galimybės tęsti pedagoginę veiklą. 

Tačiau šioje vietoje vertėtų stabtelti ir atkreipti dėmesį į tai, kad atsiranda praraja dėl galimybės 

visapusiškai ir svarbiausia visavertiškai organizuoti ugdymo procesą, nes ugdymo procesas, tai ne vien 

teorinės ir vaizdinės informacijos pateikimas (tekstai, paveikslai, animacija, schemos, grafikai, 

multimedija ir kt.), nuotolinio bendravimo priemonių naudojimas (virtualios mokymosi aplinkos 

Moodle, Zoom ir kt., diskusijų forumai ir pokalbiai, elektroninis paštas ir kt.) ir vėlesnis besimokančiųjų 

žinių patikrinimas (savikontrolės ir kontrolės testai, anketos ir kt.). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Animacija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Multimedija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektroninis_pa%C5%A1tas
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Mokytojai ir dėstytojai karantino metu organizuodami nuotolinį mokymą „vertėsi iš kailio“ 

stengdamiesi parinkti, pritaikyti ir naudoti skirtingas internetines priemones, įskaitant sinchroninio ir 

asinchroninio bendravimo metodus, parengtus tekstus, dokumentus, įvairias užduotis ir kt. Tačiau 

atsitiko taip, kad kuo inovatyvesnių priemonių vaikymasis privedė prie to, kad buvo pamiršta, kas iš 

esmės yra ugdymas ir buvo pasiklysta įvairių priemonių rengime dėl pačių priemonių... 

Iš esmės buvo pamiršta, kad ugdymo procesas galimas tik pedagogui, suprantant ugdytinių 

vertybes ir sudarant aplinkybes, kuriose jos aktualizuojasi, kad tai vaikų vedimas į žinių pasaulį (lot. 

paedagogus, mokytojas, auklėtojas; antikos laikais: vergas, lydintis šeimininko vaikus į mokyklą), kuris 

padeda įtvirtinti mąstymą mokymo(si) procese, išmokti mąstymo ir elgesio strategijų, kurios padėtų 

mokytis, t. y. žinias paversti supratimu ir taikymu, betarpiškai šiame procese dalyvaujant pedagogui, 

kuris nukreipia ir jeigu reikia palaiko bei pastiprina besimokantįjį, kadangi mąstymas ir žinios yra tie 

instrumentai, kurie padeda spręsti žmogiškąsias problemas pilname iššūkių mus supančiame pasaulyje. 

KSS-SL programoje nurodomas siekis, kad „...mokytojai ne tik vaikus mokytų dalykinių 

kompetencijų, bet ir juos įkvėptų, įdiegtų jiems aukščiausias vertybes, kurtų aktyvius piliečius, 

Lietuvos patriotus, mylinčius Lietuvą, ja besididžiuojančius ir besirūpinančius ja, suprantančius, ką 

jiems davė Lietuva, ir jaučiančius pareigą jai tai grąžinti, pasiruošusius ją ginti, jaučiančius 

malonumą padėti kitiems, pilietiškus ir tausojančius gamtą“. 

Todėl šiandieniam švietimui turi būti būdingas kultūrinis ugdymas, betarpiškas ugdytojo ir 

ugdytinio bendravimas, žmonijos vertybių diegimas per savosios kultūros vertybes, žmogaus 

orientavimas į jį patį, savo vertybinio pasaulio ir savo asmenybės autonomijos sukūrimą bei suvokimą, 

kad žmogiškąsias vertybes jis perimtų iš savo tautos, savo aplinkos, jas interiorizuotų ir kurtų naujas. 

KSS-SL programoje teigiama, kad KSS-SL siekia „Švietimo politikoje įgyvendinti visavertės 

asmenybės: bendruomeniškumo ir bendrystės, raštingumo ir mąstymo gebėjimų, gyvenimo uždavinių 

sprendimo, bendravimo, visuomeninio veiklumo, žmoniškumo ir tautinės kultūros ugdymą“. Todėl 

ugdymas turi apimti ugdytinių gebėjimą įgyti vidinę laisvę ir išsiugdyti atsakingumą, siekti, kad 

humanistinės vertybės taptų jų asmeninėmis vertybėmis, formuotųsi charakterio bruožai, apibūdinantys 

ugdytinių humaniškus tarpusavio santykius su aplinkiniais. 

Nuotolinis mokymas skirstomos į sinchroninį, asinchroninį, multi-dimensinį ir pseudo-

sinchroninį.Vykstant sinchroniniam mokymui, visi mokiniai ir mokytojas dalyvauja kurse per atstumą, 

tačiau tuo pat metu. Šis metodas remiasi mokytojo ir mokinio sinchronine komunikacija. 

Komunikavimo priemonėmis (vaizdo konferencijos ir kt.) imituojamos tradicinio mokymosi veiklos 

(paskaita, seminaras, konsultacija ir kt.).Asinchroninio mokymo metu mokinys ir mokytojas dirba 

skirtingu laiku (bendraujama elektroniniu paštu, per forumus ar socialinius tinklus). 

Multi-dimensinis mokymas organizuojamas taip, kad mokinys galėtų individualiai pasirinkti 

mokymosi vietą, laiką ir spartą. Pavyzdžiui, mokytojas veda tradicinę pamoką klasėje, ją transliuoja į 

internetą ir daro vaizdo įrašą. Vieni mokiniai dalyvauja tiesiogiai, kiti gali vėliau prisijungti virtualiai. 

Pseudo-sinchroninis mokymasis naudojamas, kai sinchroninis procesas išsitęsia laike ir tada jis yra 

imituojamas. Pavyzdžiui, peržiūrėjus vaizdo įrašą, prašoma išsakyti nuomonę vykusiose diskusijose, 

atsakyti į pamokoje užduotus klausimus, kitu laiku sudalyvauti apklausose ir t. t. Tačiau pagrindinis 

išvardintų metodų trūkumas – neoperatyvi komunikacija. 

Nuotolinis mokymas, kaip savarankiškas ugdytinio mokymasis gali būti naudojamas prieš tai 

sukaupiant ir susisteminant mokomąją medžiagą, kurią tinkamai parengus vienais mokymo metais, 

kitais metais tenka tik peržiūrėti bei atnaujinti ir tai tarsi būtų kaip ir lengviau bei paprasčiau ugdytojui,  

tačiau tam mokytojui ar dėstytojui, kuris nori kompetentingai atlikti savo darbą ir atiduoti savo 

mokiniams visas sukauptas žinias, gebėjimus bei išmokyti mokytis, ugdyti drąsius ir inovatyvius 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1tas
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Lietuvos ateities kūrėjus, o ne paklusnius samdomus darbuotojus (Anglijos, Švedijos ir kitų užsienio 

šalių sandėliuose, fabrikuose, gamyklose, statybose, cechuose ir kt.) ar vidutinybes, to tikrai nepakanka. 

KOKRETŪS SIŪLYMAI  

Norint sėkmingai vykdyti nuotolinį mokymą būtinas valstybinis požiūris, t. y. turi būti 

centralizuotai parengta skaitmeninės aplinkos versiją ir atiduota mokykloms kartu su vientisu 

valstybiniu skaitmeninio ugdymo turinio paketu. Būtina paminėti, kad visas skaitmeninis turinys jau 

yra sukurtas ir prieinamas e-mokykla.lt ar „Ugdymo sodas“ portaluose ir kt. bei naudojantis ES projektų 

metu sukurtais produktais. Mokytojas turėdamas šią medžiagą galėtų pagal poreikį redaguoti turinį, 

planuoti jo panaudojimą ir daugiau laiko skirti pačio ugdymo organizavimui, mokymosi laiko 

planavimui, kiekvieno mokinio individualiems pasiekimams sekti ir kitoms ugdymo metu reikalingoms 

priemonėms rengti. Tačiau šiandien tenka konstatuoti, kad organizuojant nuotolinį mokymą nesilaikoma 

jokio sistemingumo, t. y. kiekviena ugdymo institucija kaip supranta taip ir daro. 

Nuotolinis mokymas gali ir turi būti taikomas ugdymo procese, tačiau tik kaip papildomas 

ir tikrai ne kaip pagrindinis ugdymo metodas, kad mokinys iškilus klausimui iš karto galėtų 

pasikonsultuoti su mokytoju, t. y. nedelsiant sulauktų atgalinio ryšio, o ne lauktų, kol atsinaujins prastai 

veikiantis internetinis ryšys, bus atsakyta į elektroninį laišką, kurį perskaityti pedagogui dėl darbų 

gausos, tame tarpe ir pasiruošimui nuotoliniam mokymui, kas mokytojus ir dėstytojus karantino metu 

privertė dvigubai daugiau savo laisvo laiko skirti tam, kad visą turimą metodinę medžiagą galėtų 

perkelti į elektroninę erdvę, tuo tarpu atsiųstoms auklėtinių užduotims patikrinti ir įvertinti ne visada 

pavykdavo dienos metu... 

Dar viena svarbi problema, su kuria susidūrė karantino metu tėvai ir jų vaikai – būtina 

garantuoti pakankamą personalinių kompiuterių kiekį, nemokamai aprūpinant besimokančius 

mokyklose ar bent jau kompensuojant didžiąją dalį jų įsigijimo kaštų. Nenormalu, kai vienu metu 

reikėjo kompiuterio tiek tėvams dirbant nuotoliniu būdu iš namų, tiek ir jų vaikams ir jeigu šeima 

negalėjo sau leisti daugiau nei vieno kompiuterio, tai tokioje šeimoje vaikų mokymasis nuotoliniu būdu 

buvo neefektyvus, jau nekalbant apie socialiai jautrių šeimų vaikus, kurie mokytis nuotoliniu būdu iš 

viso galimybės neturėjo, tada Švietimo, mokslo ir sporto ministerija karštligiškai pradėjo ieškoti 

galimybės, kad tokias šeimas pasiektų 35 tūkstančiai kompiuterių, tačiau šis sprendimas buvo be galo 

pavėluotas... Ne ką mažesnis iššūkis mokantis nuotoliniu būdu buvo ir studentų tarpe, kai studentui 

kildavo klausimas ir jį dėstytojui reikėdavo nedelsiant atsakyti ar išsamiai išdiskutuoti iškilusią 

problemą, bet tekdavo laukti, kol atsistatys „stringantis“ internetinis ryšys, pradės veikti studento 

mikrofonas, ar bus atsakyta kitam studentui, o mintyse kilusi unikali idėja, taip ir mirdavo tik gimusi.... 

Apibendrinant galima teigti, kad nenuvertinant visų nuotolinio mokymo privalumų, vis dėlto 

didžiausi šio mokymo metodo ribotumai buvo paviršutiniškas (nepilnavertis laiko, erdvės ir žmogiškų 

tarpusavio santykių atžvilgiu) ugdytojo bendravimas su auklėtiniais, pilnaverčio atgalinio ryšio 

nebuvimas ir apsunkintas naudojimasis materialiomis mokymosi priemonėmis (skaitykla, laboratorijos, 

arba elementarus kompiuteris su interneto prieiga). 

Tiek studentai, tiek ir dėstytojai turėtų sutikti su teiginiu, kad „gyvoje“ paskaitoje, kai studentai 

yra pasiruošę priimti žinias, o dėstytojai – jas atiduoti, kai diskusijoje gimsta unikalūs sprendimai ir 

sukuriamos naujos žinios, kai egzistuoja betarpiškas ugdytojo ir ugdytinių ryšys, tokios paskaitos 

neatstos jokia virtuali mokymosi aplinka ar įmantri aplikacija ekrane, kadangi ugdymo procese 

būtina aktyviai dalyvauti, įsitraukti į šį procesą visa esybe: girdėti, matyti, suprasti, jausti ir  

 

išgyventi, o po kiek laiko prisiminti, kad tai buvo gera paskaita, kurioje aš studijavau, atradau ir 

padėjau pagrindus savo ateičiai. 
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„KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGOS – SANTALKOS LIETUVAI”  2020 M. RINKIMŲ 

Į LR SEIMĄ PROGAMOS PAGRINDINIAI TEIGINIAI 

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 pagrindas bus stiprios šeimos, kuriose augs, bręs ir senatvės sulauks 

išsilavinę, sveiki, už deramą atlygį dirbantys mėgstamą darbą piliečiai, oriai 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 60 proc. 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. 

 

 

 
 

 

Rolandas JANČIAUSKAS, 

KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI  

(toliau – KSS-SL) rinkimų Nr. 10, 

kandidatas į LR Seimo narius, KSS-SL sąraše Nr. 15. 

 

Gimė 1974 m., Klaipėdoje. 1999 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje baigė 

bakalauro studijas, įgydamas mokytojo profesinę kvalifikaciją; 2003 m. 

Klaipėdos universitete (KU) baigė magistro studijas, įgydamas mokytojo 

profesinę kvalifikaciją; 2013 m. ten pat apgynė socialinių mokslų srities 

edukologijos krypties daktaro disertaciją. KU Sveikatos mokslų fakulteto Sporto, 

rekreacijos ir turizmo katedros lektorius. Dviejų metodinių leidinių autorius, 

šalies ir užsienio akademinėje spaudoje savarankiškai arba su bendraautoriais 

paskelbė 23 mokslinius straipsnius. Lietuvos olimpinės akademijos narys. 

Lietuvos sporto enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys. 

 

KSS-SL Klaipėdos skyriaus pirmininkas 

rolandas.janciauskas@lyc.lt 

www.santalkalietuvai.lt 

 

KSS-SL Rinkiminė agitacija, Rolando Jančiausko sukurta ir skelbiama 

neatlygintinai. 

mailto:rolandas.janciauskas@lyc.lt
http://www.santalkalietuvai.lt/
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Lietuvos naikintojas 

Nr.2 KALTINIMAI  LSDP 

(kartojama tol kol bus ... – laukiame 

atsakymo) 

UŽ JUOS NIEKAS 

NEBALSUOKIME! 

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 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! 

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 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 
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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!!! 

Jau greitai bus metai, kai vykdoma 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 pačiu 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 (žiūr. auksčiau 2 psl.) „IŠSIGIMĘ TEISMAI, 

SUŽLUGDYTA VALSTYBĖ“ ir viskas bus aišku. 

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

Vala. 

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 nesibaigiančio persekiojimų? (red.).” 

Paskaitykite Zigmo Vaišvilos vieną iš pranešimų spaudai (žiūr. žemiau). 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 ŠIANDIEN? Jos tenkina tik savo 

grobuoniškus 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! 
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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 keletą). 

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

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

– sąžiningas žmogus,  kur sąžininga valstybė? Kur sąžiningas 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 pirmoje 

linijoje ES pasienio zonoje, tai kodėl ir už tai jos turi mokėti ES? Tie mokęsčiai turi buti visų ES 

valstybių reikalas. 

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… 

RUOŠIMĖS NAUJIEMS SEIMO RINKIMAMS IR GERAI PAGALVOKIME, KAD VĖL 

NEIŠRINKTUMĖM PARTIJŲ – LIETUVOS NAIKINTOJŲ! 

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

SVEIKATA 

VEIDAS KAIP ŽEMĖLAPIS 

Daug kas iš gydytojų apie organizmo negalavimus sprendžia iš veido. Mokėjimas pamatyti 

pirmuosius ligos požymius gydytojams padeda laiku išaiškinti sveikatos problemas ir išvengti 

rimtų komplikacijų. 

Sveikatos veidrodis 

Tam tikros veido dalys yra savotiška vidaus organų projekcija. Tarkim, apatinė veido dalis 

(lūpos ir smakras) atspindi kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos būklę; vidurinioji veido dalis 

(nosis ir skruostai) – skrandžio ir žarnyno būklę; zona aplink akis – šlapimo pūslės ir lytinių 

organų veiklą, o pačios akys kalba apie kepenų ir tulžies pūslės sveikatą. Viršutiniai akių vokai – 

skrandžio projekcija, o apatiniai – kasos. Ausies kriauklės išorė atskleidžia inkstų sutrikimus. 
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Oda 

Veido odos spalva, pleiskanojimas ar 

paraudimas taip pat teikia daug naudingos 

informacijos. 

Ryškus veido odos blyškumas – 

organizmo intoksikacijos (apsinuodijimo) 

arba stresų pasekmė. 

Rausvi skruostai ne visada yra geros 

sveikatos požymis. Jei grįžote iš lauko, tai 

viena, kitais atvejais veido raudonis yra 

organizme vykstančių uždegiminių procesų 

pradžia. Bet kur ieškoti ligos židinio? Reikėtų 

atkreipti dėmesį, kokie vidaus organai yra 

projektuoti toje veido dalyje, kur ypač ryškus 

paraudimas. 

Odos pleiskanojimas – dar vienas 

signalas! Ypač pastebimas odos 

pleiskanojimas, jei koks nors organas 

nesveikas. Sausa ir pleiskanojanti oda aplink 

akis – nesveikos kepenys; odos 

pleiskanojimas virš lūpų dažnai yra miokardo 

infarkto ženklas. 

Akys 

Daugiausia apie mūsų ligas pasako 

akys. Raudonas akies baltymas reiškia, kad toksiškai pažeistos kepenys; melsvas - kad trūksta 

kalcio. Lūžinėjantys nagai, slenkantys plaukai ir padidėjęs jautrumas irgi yra kalcio trūkumo 

požymis. Gelsvas akių baltymas su raudonomis gyslelėmis įspėja apie hipertoninės ligos 

(padidėjusio kraujospūdžio) tikimybę. Viršutinio voko paraudimas gali būti skrandžio kataro 

(gleivinės uždegimo) pradžia. Balsvos nepūlinės apnašos akių kampučiuose liudija apie maisto 

apykaitos sistemos sutrikimus. Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybos racioną. Jei pakeitėte meniu, bet 

apnašos nedingo, būtina kreiptis į gastroenterologą. Ant akių vokų atsirandančios duonos 

trupinius primenančios gelsvos antaugos - padidėjusio cholesterolio ir nesveikų kepenų ženklas. 

Padribę paakiai ir tamsūs ratilai aplink akis – sutrikusi kepenų funkcija. Išsprogusios akys reiškia, 

kad sutrikęs skydliaukės darbas. 

Lūpos 

Pamėlusios lūpos – pažeistos kraujagyslės dėl sumažėjusios kasos funkcijos. Jei lūpos visada 

melsvos – pažeistas veninis tinklas – gresia hemorojus ir varikozė. 

Ilgai neužgyjančios žaizdos ant lūpų – netiesioginis diabeto požymis. Jei sausos lūpos, 

būtina pasidaryti kraujo cukraus kreivę; taip pat tai yra nusilpusios imuninės sistemos požymis. 

Ypatingi ženklai 

Ant veido atsiradusios ypatingos pigmentinės dėmės įspėja: būtina kreiptis į endokrinologą 

Dideli pigmentiniai plotai smilkiniuose – blogo kepenų darbo ženklas, maži – sutrikusi 

tulžies pūslės veikla. 

Šviesios bei pigmento (vadinamosios vitiligo) dėmės įvairiose veido zonose atsiranda, jei 

sutrinka skydliaukės darbas. 
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Ryškiai skruostuose išsiraizgę kapiliarai kalba apie pažeistas kraujagysles, apie 

negaluojančias kepenis ir tulžies pūslę. Didelis kapiliarų išsiraizgymas – kepenų problemos, mažas 

– signalas iš tulžies pūslės. 

Raudonas nosies galiukas ir smakras reiškia, jog pažeistos kraujagyslės (sutrikus 

endokrininei sistemai) ir kasa. 

Nuolatos raudonas veidas turi priversti žmogų susirūpinti savo sveikata. Tai hipertonijos 

ženklas. 

P.S. Žinoma, nevertėtų atsisėdus prieš veidrodį persistengti. Apžiūrėjus veidą, objektyviai 

įvertinti jo būklę ir atkreipti dėmesį į veide atsiradusius tam tikrus ypatingus ženklus. Tik 

atminkite: visi šie ženklai – netiesioginiai. 

Informacijos šaltinis klaipeda.diena.lt 

 

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

GYVENIMO FILOSOFIJA 

                 Kiekvienas žmogus, kuris išoriškai arba savo sąmonėje kovoja prieš Dievo  Įstatymą, 

panašus į  vėžio auglį, kurį reikia gydyti ir jeigu nepasiduoda gydymui, tai būtina skubi operacija,  

kad išlaisvintų Dieviškąjį organizmą nuo šio auglio. Ir tai bus padaryta ir jau daroma jūsų šios  

visatos, kurios dalis yra jūsų planeta, organizmo gerovei. 

JŪSŲ TIKRIEJI PRIEŠAI NEPOSĖDŽIAUJA KAŽKUR VYRIAUSYBĖJE IR NEVADOVAUJA KOKIAI 

NORS RELIGIJAI AR TIKĖJIMUI. JŪSŲ TIKRIEJI PRIEŠAI,  SU KURIAIS TURITE 

NEGAILESTINGAI KOVOTI, YRA JŪSŲ VIDUJE. Ir tai visų pirma – jūsų neišmanymas ir 

nenoras pakeisti savo sąmonę! 

               Ir jūs surasite tūkstančius priežasčių, kad pasiteisintumėte, bet kuriuos savo veiksmus, bet 

kurias savo neigiamas savybes, mintis ir jausmus, užuot atsisakę savo netobulybių ir padėję visus 

savo prisirišimus prie šio pasaulio, visus savo trūkumus ant tarnavimo tikrajam Dievui ant 

altoriaus. Dievui, esančiam  jūsų viduje, jūsų širdyje. 

 

APIE REDAKCINĘ KOLEGIJĄ 

SVEIKINAME - redakcinę grupę papildė naujas narys:  Laikraštėlio "Auksinis 

ruduo" redkolegijos narys dr. Rolandas Jančiauskas! 

Kasdiena kelia vis naujas problemas. Šiandien svarbi LUKIŠKIŲ AIKŠTĖ!Tai svarbiausia 

sostinės vieta – tai protėvių dvasia kviečia pasisemti stiprybės iš praeities… Ką mes šiandien 

matome? Komentarai nereikalingi… 

Ateinančių rinkimų dvasia jau plevena Lietuvoje kasdieną vis karsčiau, nauji potyriai tikrai 

jaudina visų širdis. Vis aiškesni darosi klausimai: kas bus, kaip bus, ar rasis tikrai stipri ir galinga 

jėga, kuri įveiks visus ir taps ateinančioms kartoms vadovaujanti naujam šviesiam gyvenimui… Gal 

sulauksime, kad”… saulė Lietuvos tamsumus prašalina…” nuostabūs MAIRONIO žodžiai tinka 

visoms svarbiausioms Lietuvos gyvenimo peripetijoms… Jeigu Lietuvos žmonės dažniau juos 

prisimintų – gyvenimas tikrai taptų šviesesnis: „…ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi…” 
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Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir techninė darbuotoja A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau 

už klaidas, esu savamokslė. Gal atsilieptų galintys padėti? Pinigų neturime! Kviečiu visus rašyti, 

komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik 

apie senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs. Tai turi būti tokia medžiaga, kaip pagerinti įvairaus 

amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos Universitetas“, 

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

Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų 

solidarumas ir VIENYBĖ! 

 Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikostaisyklė sgalioja visiems. 

 Pastaba: redakcinės kolegijos  nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.  

  

 

 MŪSŲ DRAUGAI 

 bernardinai.lt        

 

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