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                                VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

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

2020 m. ŠVENTOJO JONO PAULIAUS II METAI!  

( Pagal  Seimo nario   Vinkaus pasiūlymą, 

Seimo nariai pritarė.)                                                                                    

Viešpatie, suteik mums stiprybės, kad visi 

Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sąžiningi, 

garbingai laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir 

mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę Lietuvą!  

AR GALI BŪTI VALDŽIA BE MORALĖS!? LIETUVAI LABAI REIKIA ETIKOS 

UNIVERSITETO IR LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO!                                                              

KAS SAUGO LIETUVĄ NUO LIETUVOS NAIKINTOJŲ?                                                                                                                        

KAS PARAŠYS LIETUVOS KENKĖJŲ SARAŠĄ?                                                                                                  

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

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienė tel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.eu 
www.lietps.
eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba 

  

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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 KAIP REIKALINGAS ETIKOS UNIVERSITETAS VISAI PLANETAI – ATSTAČIUS MORALĘ 

NEBEBŪTŲ BEPRASMIŠKŲ KARŲ IR JOKIŲ EPIDEMIJŲ.  

KORONOVIRUSAS – DIEVO BAUSMĖ, PIRMA -  KINIJAI UŽ NESISKAITYMĄ SU SAVO 

ŽMONĖMIS, ANTRA – ŽEMĖS GYVENTOJAMS UŽ NESILAIKYMĄ VISATOS DĖSNIŲ – UŽ 

PRARASTĄ MORALĘ! VISI KATAKLIZMAI – TAI NEIGIAMŲ ŽEMĖS GYVENTOJŲ MINČIŲ 

PASIEKA, EPIDEMIJOS TAIP PAT... 

 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1.    LIETUVOS VALDŽIAI IR LIETUVOS SPAUDAI, KREIPIMASIS 

2.    Lietuvos vyskupai: kvietimas melstis vienu metu visiems kartu. 

3.    AR PRISIMENAME? ATSAKYMŲ TERMINAI Į IŠSIŲSTUS RAŠTUS IR KT... 

4.    Zigmas Vaišvila Kovo 11 suvokimas. 

5.    Z.V. PRANEŠIMAS SPAUDAI 

6.   LAIŠKAS LIETUVOS TEISINGUMO MINISTRUI ELVINUI JANKEVIČIUI                                                                 

IR VIDAUS REIKALŲ MINISTREI RITAI TAMOŠIŪNIENEI(laukiame atsakymų!). 

7.    GYVENIMO FILOSOFIJA 

8.    REDAKTORĖS ŽODIS 

9.    MŪSŲ DRAUGAI  

                                                       

Tėvynei 

Lietuva, brangi Tėvyne mano, 
Tu – kaip lašelis tarp vandenų didžių 
Myliu aš Tave nuo lingės, nuo lopšelio 

Myliu dėl Tavęs ir gyvenu. 

 

Baltija skalauja krantą gintarinį,                     

Ežerai parimę lino žiedeliu, 

Tūkstančiai žiedų pasaulyje pražydę,  

Bet pirmiausia aš Tave regiu.  

 

Apie Tavo miškus, pievas, sodus 

Apdainuota daug gražių skambių dainų 

Tai tegu ir šitas mano žodis 

Tau pasakys kaip karštai Tave myliu! 

AMG 

                                                       

                   LIETUVOS VALDŽIAI IR LIETUVOS SPAUDAI 

                                                 KREIPIMASIS 
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                 Gerbiamieji, iškilus gyvenimo problemoms, nori ar nenori esi priverstas pradėti galvoti. 

Nauja problema ta, kad mūsų internetinis laikraštėlis „Auksinis ruduo“ kelia į viešumą 

nusikalstamas veikas, tačiau niekas jų nemato ir negirdi: 

vaizduoja, kad laikraštėlio keliamos problemos jų neliečia arba, 

kad niekas jo neskaito...Nejaugi tiek Lietuvos valdžia, tiek 

Lietuvos spauda apsimeta, kad yra kurti ir akli? Ar matote, kas 

naikina Lietuvą – tai nesažiningi Lietuvos teismai, kuriuos 

„globoja“ , kol kas turime įrodymų - LSDP!  SUSIPAŽINKITE SU 

TURIMAIS ĮRODYMAIS. 

Citata iš internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“: 

“KALTINIMAI  LSDP (kartojama – laukiame 

atsakymo!) 

UŽ JUOS 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 mokęstį, 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 –  
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LSDP...Matome, kas žlugdo Lietuvą tuo paciu ir Lietuvos teisėsaugą. Dabar jau žinome, kas 
persekioja mūsų gerbiamą LVT pirmininką Zigmą Vaišvilą ir ne tik...  Ar gali būti valstybė sėkminga  
be moralės? Gal jau  nieko keisto, kad Lietuva – teisinė valstybė tarnauja Lietuvą žlugdantiems, 
naikinantiems. Manau, kad jeigu man, pagyvenusiai senjorei tai aišku, tai kodėl neaišku  

atitinkamoms tarnyboms: o gal jos taip pat tarnauja Lietuvą žudančioms tarnyboms?  
 Pagaliau pažvelkime, ką veikia kenkėjai?         
 Teismai po teismų, nes teisėta LVT negali niekaip atgauti savo dokumentų: naujų narių 
registracijos ir finansinių, negali atgauti surinktų pinigų, o  Zenono Andrulėno gauja,  tarnaujanti 
Lietuvos griovėjams, taip stipriai jaučiasi Lietuvoje, kad net teismai jiems paklūsta. Kada visa tai 
baigsis?                                                      
             Tikiu, kad ateis ta diena, kai mūsų  prezidentas  imsis atitinkamų priemonių, mes visada 
pasiruošę jam padėti! Tikiu, kad ateis ta diena, kai  Gitanas Nausėda supras kas kenkia Lietuvai! 
Tiesiog sunku patikėti, kad 30 metų Nepriklausomybės, o vyksta Lietuvoje tokie neįtikėtini dalykai, 
paskaitykite Aldonos Meilutytės knygą (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? Jos tenkina tik savo gruoboniškus interesus, joms tiek ir 

terūpi Lietuva ir jos žmonės.  Kiek per 30 metų padaryta nusikalstamų veikų?                                                     

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

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

kaip nuo DIEVŲ OLIMPO iki žemės skruzdėlių!  

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

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

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

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

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

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

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

Bendro gėrio ašis – teisingumas, pasakė vienasi iš padorių žmonių, deja, kur jis? Sažininga valstybė 
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– sažiningas žmogus,  kur sažininga valstybė? Kur sažiningas žmogus? Kur, pagaliau,  tikroji 

asmeninė atsakomybė? Lietuvoje ji nemadinga... 

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

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

naudai? Kokie atlyginimai, kokios pensijos kitose ES valstybėse, o kokie tie rodikliai Lietuvoje 

(pensija Prancūzijoje 170-180 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 mokęsčių. Pagaliau – visos Pabaltijo valstybės stovi pirmje linijoje ES pasienio zonoje, 

tai kodėl ir už tai jos turi mokėti ES? Tie mokęčiai turi buti visų ES valstybių reikalas.  

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! 

KOMENTARAS 

Ar nekyla mintis, kad išvardintos priežastys yra kruopščiai sukurtos Lietuvos mafijos pasekmė, 

kurios autorius buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ar ne todėl niekas nedaroma įrodžius 

nusikalstamas veikas? Ar ne todėl dar neaišku kas šiandien vadovauja Lietuvai? Ar ne todėl ji 

ruošiasi grįžti ir verčia nieko nekeisti? Pamastykime apie tai broliai ir sesės! 

                                                       

VYSKUPAI KVIEČIA KASDIENEI 

BENDRAI MALDAI 20 VAL., JOS 

METU SKAMBĖS BAŽNYČIŲ 

VARPAI 

                       Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius 

kasdienei bendrai maldai, jos metu skambės šalies 

bažnyčių varpai. Kartu su šeimomis kasdien aštuntą 

valandą vakaro kviečiama melstis šv. Juozapo malda. „Tai 

bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir 

vieni su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės  
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bažnyčių varpai“, – rašoma Lietuvos Vyskupų Konferencijos pranešime. Lietuvos vyskupai taip pat primena, kad 

kol negalima dėl karantino dalyvauti mišiose bažnyčiose, galima naudotis mišių transliacija. Vyriausybei 

pirmadienį Lietuvoje paskelbus karantiną, vyskupai atšaukė visas viešas pamaldas. 

 

Skaityti daugiau: https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/vyskupai-kviecia-kasdienei-bendrai-

maldai-20-val-jos-metu-skambes-baznyciu-varpai-957854#comment-3971569 

                                                       

               

 INGRIDA SABALIAUSKIENĖ  

                                    ATSASKYMŲ TERMINAI Į IŠSIŲSTUS RAŠTUS, 

PAKLAUSIMUS, KREIPIMOSI IR KT. 

            Lietuvos įstatymai privalomi visiems Lietuvos piliečiams vienodai, 

pradedant prezidentu ir baigiant eiliniu Lietuvos piliečiu! (padorumas reikalauja, 

gavus raštą ar kt. dokumentą – patvirtinti gavimą). 

             Vyriausybės atstovės pavedimu, paaiškiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešojo administravimo įstatymo 31 straipsniu, administracinė procedūra turi būti baigta ir 

administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl 

objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę 

procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo 

dienų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą per 2 darbo dienas nuo 

sprendimo pratęsti administracinės procedūros terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir 

nurodomos pratęsimo priežastys. 

  
Šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalis nustato, jog prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų 
aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykles tvirtina Vyriausybė. 
  
Pagal Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr.875, 25 punktą 
prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar 
institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo 
dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. Administracinės procedūros atliekamos 
laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 31 straipsnyje nustatytų terminų. 
Remiantis šių Taisyklių 26 punktu, jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, 
posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau 
kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, 
institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. 
Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo 
dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia 
asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. 
  

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/vyskupai-kviecia-kasdienei-bendrai-maldai-20-val-jos-metu-skambes-baznyciu-varpai-957854#comment-3971569
https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/vyskupai-kviecia-kasdienei-bendrai-maldai-20-val-jos-metu-skambes-baznyciu-varpai-957854#comment-3971569
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Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 36 straipsniu, asmuo turi teisę apskųsti viešojo 
administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu 
administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. 
  
 Pagarbiai                                                     
Ingrida Sabaliauskienė 
Vyriausybės atstovų įstaiga 
Vyriausioji patarėja Tel. 8 46 31 34 75 - Faks. 8 46 31 29 43 
Danės g.17, 92117 Klaipėda 
El. paštas: ingrida.sabaliauskiene@vaistaiga.lt 
http://vyr-atstovai.lrv.lt/klaipeda/ 
  

NEATSAKYTAS KLAUSIMAS:   ačiu už paaiškinimą, tačiau neatsakėte, ką daryti, kai atsakymas 

netenkina, nes neatsakyta į visus klausimus ir nepateikta jokio paaiškinimo, kodėl neatsakyta. Mes 

turime tokią situaciją ir nežinome ką daryti tokiu atveju. Klausimai buvo užduoti Socialinių reikalų 

ir darbo ministrui dar prieš Lietuvos biudžeto svarstymą, kurie liko be jokio atsako, nors rašto 

tikslas buvo - atkreipti dėmesį į klausimus, labai šiandieną svarbius Lietuvos žmonėms (žiūr. visą 

istoriją į ankstesnį „Auksinį rudenį“,  visus galite rasti regionų naujienose).  

Po teisybei - ŠITĄ klausimą reikia užduoti Lietuvos socialinių reikalų ir darbo ministrui Linui 

Kukuraičiui, kuris pateikti atsakymą pavede pagalbinei firmai, kuri ir nesugebėjo atsakyti į visus 

pateiktus ministrui klausimus. Klausimas buvo labai skubus, nes pateiktas prieš Lietuvos biudžeto 

svarstymą, norint atkreipti dėmesį į finansavimo poreikį, bet nepilnas „prašaliečio“ atsakymas 

sužlugdė klausimo įtraukimą į Lietuvos biudžetą, o gaila...teks laukti sekančio biudžeto svarstymo... 

                                                       

Zigmo VAIŠVILOS pranešimas spaudai     2020-03-17 Vilnius 

 

„Zigmui Vaišvilai netaikomas ne tik Baudžiamojo proceso kodeksas, bet ir 

koronaviruso karantinas“. Prokuratūra ir teismai paskelbė, kad nuo š.m. 

kovo 16 d. dėl Lietuvoje įvesto karantino dėl koronaviruso grėsmės 

aptarnaus asmenis tik nuotoliniu būdu. Kitaip šią situaciją supranta 

Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė Rasa Bekišienė ir vyriausioji 

tyrėja Janina Grinevič, skubančios ar vykdančios užduotį kuo greičiau 

pasiųsti Zigmo Vaišvilos bylą į teismą. Šiandien jis vėl gavo 8 J. Grinevič 

šaukimus padieniui kiekvieną darbo dieną atvykti į apklausą, kad jam būtų paskelbta apie tyrimo 

pabaigą.  

Tai, kad Z. Vaišvila serga ir yra gydomas, kad Lietuvoje visiems asmenims privalomos karantino 
taisyklės, yra nesvarbu. Prieš Kovo 11-osios šventes Z. Vaišvila ligos metu buvo gavęs net devynis 
šaukimus padieniui atvykti pas šią tyrėją. 9+8=17. Tiek darbo dienų paeiliui Z. Vaišvila turi 
derinti gydymą su šiuo jo terorizavimu. Bėda dar ir ta, kad Z. Vaišvila serga, ir jokie procesiniai 
veiksmai su juo negalimi.                                                                                                                                                                                      
Prokurorė R. Bekišienė, pasinaudojusi Z. Vaišvilos liga ir žinodama apie ją, 2020 m. vasario 26 d. 
nutarė baigti ikiteisminį tyrimą ne tik be Z. Vaišvilos apklausos, bet ir be pranešimo dėl įtarimų  

mailto:ingrida.sabaliauskiene@vaistaiga.lt
http://vyr-atstovai.lrv.lt/klaipeda/
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jam pateikimo nustatyta tvarka. Skubanti, o matyt, verčiama tai daryti, J. Grinevič net suklastojo 

pranešimo dėl įtarimų Z. Vaišvilai įteikimo dokumentą, kuriame nurodė, kad ji įteikė šį 
dokumentą Z. Vaišvilai, o šis jį tariamai priėmė, ir kad Z. Vaišvilos advokatas taip pat pasirašė šį 
dokumentą. Skubant, matyt, per aplaidumą Z. Vaišvilai atsiųstoje šio 2019 m. lapkričio 20 d. 
dokumento nepatvirtintoje kopijoje nėra nė vieno šių trijų asmenų parašo. Matomai, jis buvo 
surašytas po to, kai Z. Vaišvila ir advokatas, kurį jam buvo paskyrusi J. Grinevič ir kurio Z. Vaišvila 
atsisakė, buvo išėję iš J. Grinevič kabineto. Drąsios pareigūnės!..  

Generalinio prokuroro ar kito prokuroro sprendimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl šio 
dokumento suklastojimo Z. Vaišvilai dar neatsiųstas. 

Prieš Kovo 11-osios šventes Z. Vaišvila Generaliniam prokurorui apskundė nutarimą dėl tyrimo 
pabaigimo ir paprašė atnaujinti jį, pateikė įrodymus ir net įsiteisėjusią Lietuvos apeliacinio 

teismo 2018-11-07 nutartį, kuria teismas nustatė, kad „UAB „FF Lizingas“ bankroto 
administratorė ir kiti suinteresuoti asmenys nepaneigė Z. Vaišvilos pateiktų įrodymų ir 

argumentų, patvirtinančių, kad įmonės apskaitos programą sunaikino ne buvęs direktorius Z. 
Vaišvila, o bankroto administratorė UAB „Admivita“. Tačiau šių įrodymų prokurorė R. Bekišienė 
tirti akivaizdžiai nenori. 

Šiandien Z. Vaišvilai buvo pranešta, kad Generalinio prokuroro vardu atsisakoma priimti 
signatarą, teigiant, kad jis jau buvo šiuo klausimu pas Evaldą Pašilį. Z. Vaišvilai teko priminti, kad 
E. Pašilis buvo priėmęs jį dėl kitų klausimų – buvusio prokuroro ir vidaus reikalaų ministro 
pavaduotojo Juozo Matonio ir bendrininkų veikų, drauge su buvusiu Seimo nariu Audriumi Naku 
- dėl VSD ir AOTD prie LR KAM šmeižtų Grėsmių vertinimuose, o drauge su prof. Silvija 
Sondeckiene, Raimundu Banioniu A. Naku - dėl LGGRTC įvykdyto mirusiųjų kardonolo V. 

Sladkevičiaus, D. Banionio ir S. Sondeckio apšmeižimo esą šiems bendradarbiavus su KGB. 

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus Z. Vaišvila paprašė 
paaiškinti, ar karantinas Z. Vaišvilai Lietuvoje taip pat negalioja, kaip ir Baudžiamojo proceso 
kodeksas. 

2019 m. lapkričio 26 d. Z. Vaišvilai pritaikyta kardomoji priemonė – pasirašytinis pasižadėjimas 
neišvykti iš namų – vis dar nepanaikintas.  

                                                       

                            

 
Z. Vaišvila. Kovo 11-osios suvokimas (17)Zigmas Vaišvila, www.alkas.lt; 1. LR AT 

deputatas Zigmas Vaišvila tribūnoje ), prezidiume iš kairės: Bronislovas Kuzmickas ir Aleksandras Abišala. Vilnius 

1990 03 11 | LCVA, A. Sabaliausko nuotr. 
2020 03 10 09:40 

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

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos – paskutiniojo okupacinės valdţios aukščiausio Lietuvos TSR 

valdymo organo – deputatai (1 nuotr.). Apie tai nerašoma vadovėliuose. Geriausiu atveju rašoma, kad tą 

dieną Lietuvos Nepriklausomybę atkūrė Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba. Ir visur šiais laikais 

priduriama Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas. 

http://alkas.lt/2020/03/10/z-vaisvila-kovo-11-osios-suvokimas/?comments#comments
http://www.alkas.lt/
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Tačiau LR Seimo Teisės aktų registre (e-tar.lt) bent 
LR Aukščiausiosios Tarybos priimti teisės aktai taip 
ir vadinosi – Aukščiausiosios Tarybos teisės aktai. 
Bet paskutinysis XIII-asis Lietuvos valstybės 
Seimas šiame registre be komentarų pakeitė 1990-
1992 m. Aukščiausiosios Tarybos priimtų teisės 
aktų pavadinimus – nurodė, kad juos priėmė 
Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas. 
Atkuriamasis Seimas, kurio nebuvo. Įstatymo kalba 
tai reiškia teisės aktų klastojimą. Kodėl, kaip ir 
kada tai įvyko? Koks to tikslas? 
II. Pasitinkant Kovo 11-osios trisdešimtmetį, 
pabandykime atsiminti, kas ištikro tuo metu vyko. 

Tuomet bus lengviau suvokti gilumines prieţastis ir kodėl siekiama perrašyti istoriją. Tai svarbu 
ir todėl, kad mūsų Atgimimo istorija 1988 – 1991 metais (1992 metai – tai jau kita istorija) yra 
mūsų kartos ir pats šviesiausias metas, ir netikėčiausias įvykis. Ne tik mano ar šeimos, draugo, 
bet ir mūsų visų bendras įvykis. Jo pavadinimas – Sąjūdis, Baltijos kelias ir Kovo 11-oji. 
Nepriklausomybė. 

III. Esminis faktorius, lėmęs Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymą 1990 m. kovo 11 
d., buvo tai, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos valstybės, de-jure nepriklausomos, de-facto buvo 
Tarybų Sąjungos sudėtinėmis dalimis. Baltijos valstybių aneksijos 1940 m. nepripaţinimo 
politikos teisinis pagrindas – 1928 m. rugpjūčio 27 d. Bendroji sutartis dėl atsisakymo nuo karo 
kaip nacionalinės politikos priemonės (Paryţiaus paktas arba Briando-Kelloggo paktas) ir su 
šiuo Paktu susijusi Stimsono doktrina, nuo kurios prasidėjo agresijos pasekmių nepripaţinimo 
politika tarptautinėje teisėje. Šio pakto dalyvėmis buvo beveik visos tuometės pasaulio 
valstybės (63 šalys, įskaitant ir TSRS bei Lietuvą). Paktu buvo uţdrausta agresija 
tarptautiniuose santykiuose ir įsipareigota visus tarptautinius ginčus spręsti tik taikiomis 
priemonėmis. Beje, 1933 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ir TSRS Konvencijos uţpuolimui 
apibrėţti [1] (2 nuotr.) II straipsnio 2. dalyje buvo sutarta, kad uţpuolike valstybe bus pripaţinta 
ir ta, kuri pirma „įsibraus ginkluotomis jėgomis, net ir karo nepaskelbusi“. Todėl 1940 m. birţelio 
15 d. Raudonosios armijos ginkluotas įţengimas į Lietuvą po ultimatumo yra ir pačios Tarybų 
Sąjungos de-jure pripaţintas agresyvaus karo aktas. Iš didţiųjų Vakarų valstybių tik Vokietija ir 
Švedija santykiuose su TSRS visiškai nesilaikė šio Baltijos valstybių inkorporavimo į TSRS 
nepripaţinimo principo. 

 

http://alkas.lt/2020/03/10/z-vaisvila-kovo-11-osios-suvokimas/#_ftn1
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2020/03/5_1988-10-22-23-i%C5%A1rinktas-LPS-Seimas.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2020/03/1-1990-03-11-AT-kalba-ZV.jpg


10 
 

 

http://alkas.lt/wp-content/uploads/2020/03/2-1933_07_05_Lietuvos_ir_TSRS_konvencija_u%C5%BEpuolimui_apibr%C4%97%C5%BEti_Page_1-e1583823349988.jpg
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2. 1933 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos ir TSRS Konvencijos uţpuolimui apibrėţti | Z. Vaišvilos nuotr. 

Šioje vietoje būtina prisiminti, kad Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio ir Lietuvos ţmonių 
spaudţiama XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba (3 nuotr.) priėmė 1990-02-07 
Nutarimą Nr.XI-3650 [2] „Dėl 1939 metų Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai 
likvidavimo“, kuriame šis aukščiausias Lietuvos TSR okupacinės valdţios valdymo organas 
teisiškai įvardino, kad Lietuvos valstybė buvo Tarybų Sąjungos okupuota (!) ir priėmė šiuos 
nutarimus: 
1. Paskelbė, kad Lietuvos Liaudies Seimo 1940 m. liepos 21 d. Lietuvos įstojimo į TSRS deklaracija, 

kaip neišreiškusi lietuvių tautos valios, yra neteisėta ir negaliojanti. 
2. Pareiškė, kad TSRS 1940 m. rugpjūčio 3 d. įstatymas „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės 

Respublikos priėmimo į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą“, grindţiamas Lietuvos Liaudies 
Seimo 1940 m. liepos 21 d. deklaracija, yra neteisėtas ir Lietuvos juridiškai nesaisto. 

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

 

http://alkas.lt/2020/03/10/z-vaisvila-kovo-11-osios-suvokimas/#_ftn2
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2020/03/2-1933_07_05_Lietuvos_ir_TSRS_konvencija_u%C5%BEpuolimui_apibr%C4%97%C5%BEti_Page_2-e1583823330139.jpg
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2020/03/3-1989-12-__-LTSR-AT-plakatas-Mes-su-Vai%C5%A1vila.jpg
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3. Piketas prie LTSR Aukščiausiosios Tarybos (AT) rūmų, kur vyksta vienuoliktojo šaukimo sesija. Piketo dalyvė laiko plakatą 

su uţrašu: „Mes su Vaišvila, Motieka, Bičkausku, Šlicyte, Landsbergiu, Velikoniu ir kt. Sąjūdţio dep.“ Vilnius 1989 12 | LCVA, A. 

Ţiţiūno nuotr. 

IV. 1988 m. birţelio 3 d. gimęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS arba Sąjūdis) (4 nuotr.), 
Estijos Liaudies Frontas (ELF arba Ravarinne) ir Latvijos Tautos Frontas (LTF) pasirinko taikų 
kelią, kurį kritikavo Lietuvos Laisvės Lyga (LLL) – dalyvauti okupacinės valdţios valdymo 
organų rinkimuose. Tai buvo pasiteisinęs, bet rizikingas kelias. Nesėkmės atveju TSRS galėjo 
paskelbti, kad mes patys ir de-jure įteisinome mūsų buvimą Tarybų Sąjungoje. Kitas kelias buvo 
jėgos, t.y. ginklo kelias, kurį buvo pasirinkę pokario partizanai. 

 

4. Išrinkti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio iniciatyvinės grupės nariai iškart po jų išrinkimo Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 

Maţojoje salėje. Iš kairės: Arūnas Ţebriūnas, Virgilijus Čepaitis, Atūras Skučas (arčiau langų), Antanas Buračas, Bronislovas 

Genzelis, Bronislovas Kuzmickas, Vytautas Bubnys, Saulius Pečiulis, Algimantas Nasvytis, Alvidas Medalinskas, Kazimira 

Danutė Prunskienė, Vytautas Radţvilas, ne narys Giedrius papinigis, Zigmas Vaišvila, Romualdas Ozolas, Arvydas Juozaitis, 

Gintaras Songaila, ne nariai Jonas Vaiškūnas ir Daiva Prakopimaitė (dabar Penkauskienė). 1988 m. birţelio 3 d. | LCVA, A. 

Ţiţiūno nuotr. 

 

5. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio steigiamasis suvaţiavimas Vilniaus sporto rūmuose. Suvaţiavimo metu išrinkti LPS Seimo 

nariai scenoje. Vilnius 1988 10 22-23 | LCVA, R. Beliajevienės nuotr. 

Todėl 1988 m. spalio 22–23 d. vykęs LPS Steigiamasis Suvaţiavimas (5 nuotr.), išrinkęs 220 
narių LPS Seimą, o šis – 35 narių LPS Seimo Tarybą, sprendė esminį klausimą, kokiu keliu 
atkurti Lietuvos Nepriklausomybę, t.y. dalyvauti okupacinės valdţios parlamento rinkimuose, ar 
ne? Tam kategoriškai oponavo LLL, teigusi, kad tuo pripaţintume okupacinę valdţią. Tačiau 
Sąjūdis apsisprendė dalyvauti rinkimuose, nes kitas buvo tik prievartos kelias. LPS 
Steigiamasis Suvaţiavimas Rezoliucija Nr. 21 „Dėl rinkimų“ nutarė, kad Sąjūdţio kandidatai 
dalyvaus rinkimuose: Iki šiol rinkimai mūsų šalyje vykdavo formaliai, neatspindėjo piliečių valios: 
„deputatai“ iš anksto būdavo parenkami pagal statistinius duomenis ir paklusnumo 
aukštesniems pareigūnams laipsnį. Todėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis pasiryžęs padėti 
piliečiams įgyvendinti jų rinkimines teises… Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis kels savo arba 

http://alkas.lt/wp-content/uploads/2020/03/4-1988-06-03-MA-Ma%C5%BEoji-sal%C4%97.jpg
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rems tuos kandidatus, kurie yra žinomi viešumo demokratijos ir Suvereniteto šalininkai. 
Kiekvienas kandidatas į deputatus privalo aiškiai suformuluoti ir apginti savo siekius. [3] 
Tokiu būdu Sąjūdis apsisprendė politiškai veikti TSRS – LTSR valdţios sistemoje, kurią Lietuvai 
primetė okupacinė valdţia ir kuri iki Sąjūdţio veiklos tebuvo formalios valdţios institucijos, 
formaliai patvirtindavusios vienintelės šioje sistemoje konstituciškai įteisintos komunistų partijos 
sprendimus. Toks rungimasis su tuometine tarybų valdţia buvo pavojingas, nes pastaroji, 
turėdama formalius parlamentinės ir realius vienintelės TSRS ir LTSR Konstitucijose įteisintos 
komunistų partijos valdţios svertus, galėjo perimti iniciatyvą ir formaliai nauja forma įteisinti 
prievartinį Lietuvos valstybės įtraukimą į TSRS. Pavojingiausias buvo Sąjūdţio ir Lietuvos 
komunistų partijos rungimasis 1985–1990 m. kadencijos XI-ojo šaukimo LTSR Aukščiausioje 
Taryboje. Tačiau ţmonių parama ir jų pasitikėjimas Sąjūdţiu 1988–1991 m. ne tik patvirtino šio 
kelio teisingumą. Dauguma ţmonių pasirinko Sąjūdţio pasiūlytą taikų kelią. 

V. Pirmoji realų ţingsnį į Nepriklausomybę tarybiniais metais ţengė Estija, kurioje nuo pat 
įsisteigimo ELF, skirtingai nuo Lietuvos situacijos, veikė išvien su tuometine Tarybų Estijos 
valdţia. Įtakojama ELF, Estijos TSR Aukščiausioji Taryba 1988m. lapkričio 16 d. paskelbė 
Suvereniteto deklaraciją, kuria buvo paskelbtas Estijos suverenitetas ir Estijos TSR įstatymų 
pranašumas prieš TSRS įstatymus. Tarybų Estijos parlamentas pakeitė ir Estijos TSR 
Konstituciją, įtvirtinant Estijos visų natūralių resursų Estijos teritorijos ribose priklausomybę 
valstybei – ţemės, vidaus vandenų, miškų, mineralinių iškasenų, pramonės produkcijos, 
agrokultūros, statybos, valstybinių bankų, transporto, visuomeninių paslaugų ir kt. 1988 m. 
lapkričio 16 d. minima kaip Estijos nepriklausomybės paskelbimo diena. Vienas pagrindinių 
politikų rengiant ir sudarant nepriklausomybės aktą buvo Arnold Rüütel. Estijos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos posėdţiui pirmininkavęs Estijos Komunistų partijos (EKP) Centro 
Komiteto (CK) pirmasis sekretorius Vaino Väljas, savo autoritetu įtikino uţ deklaraciją balsuoti ir 
rusakalbius deputatus. ELF programoje buvo numatyta Estijos nepriklausomybę atkurti per 10 
metų. 

VI. Šią Estijos reakciją išprovokavo prieš tai viešai svarstymui paskelbtos TSRS Konstitucijos 
pataisos ir papildymai, kuriais buvo siekiama labiau centralizuoti Tarybų Sąjungos valdymą. 
Rygoje susitikę ELF, LPS ir LTF atstovai dėl to priėmė bendrus dokumentus, paskelbė ţmonių 
parašų prieš šias TSRS Konstitucijos pataisas rinkimą. 1988 m. lapkričio 9 d. Lietuvos 
televizijos pirmojoje tiesioginėje Sąjūdţio laidoje „Atgimimo banga“ (laidai vadovauti LKP buvo 
paskyrusi LKP CK spaudos ir TVR sektoriaus vedėją Česlovą Juršėną) buvo paskelbta apie 
parašų rinkimą. 1988 m. lapkričio 13 d. pirmoji LPS Seimo sesija Estijos pavyzdţiu paruošė 
Lietuvos TSR Konstitucijos pataisas ir pateikė jas Lietuvos TSR Aukščiausiajai Tarybai. LPS 
Seimo taryba ir LKP CK vadovybė sutarė, kad šios pataisos bus priimtos lapkričio 17-18 d. 
LTSR AT sesijoje. Jau lapkričio 16 d. LPS Seimo tarybos posėdyje laukdami Estijos TSR AT 
balsavimo rezultatų, suţinojome, kad Lietuvoje jau buvo surinkta 1,6 mln. parašų prieš TSRS 
Konstitucijos keitimus. 

LPS Seimo tarybos nariai gavo kvietimus į šią LTSR AT sesiją. LTSR Konstitucijos papildymas 
ir pataisos turėjo būti svarstomos lapkričio 18 d. LPS Seimo tarybos narys V. Čepaitis tvirtina[4], 
kad išvakarėse keli neįvardinti LPS Seimo tarybos nariai buvo susitikę su ką tik iš Maskvos 
grįţusiu LKP CK pirmuoju sekretoriumi A. Brazausku, LTSR AT Prezidiumo Pirmininku Vytautu 
Astrausku ir LKP CK sekretoriumi ideologijai Lionginu Šepečiu, kurie greiţtai pareikalavo 
neforsuoti LTSR Konstitucijos keitimo ir suvereniteto deklaracijos priėmimo, kad buvo sutarta, 
jog Sąjūdţio paruošti įstatymų projektai bus pateikti balsavimui. Šiame siauro rato susitikime 
nedalyvavau, apie jį neţinojau. Tačiau ţinau, kad prieš 10 dienų vykusiame LPS Seimo tarybos 
ir LKP vadovybės susitikime buvo sutarta, kad priiminėsime Estijos pavyzdţio įstatymus. Tik po 
daugelio metų 1988 m. lapkričio 18 d. Lietuvos TSR Konstitucija buvo tik papildyta 77(1) 
straipsniu (Valstybinė Lietuvos TSR kalba yra lietuvių kalba) ir pakeisti 168 straipsnis (Lietuvos 

http://alkas.lt/2020/03/10/z-vaisvila-kovo-11-osios-suvokimas/#_ftn3
http://alkas.lt/2020/03/10/z-vaisvila-kovo-11-osios-suvokimas/#_ftn4
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Tarybų Socialistinės Respublikos valstybinė vėliava yra tautinė vėliava, kurią sudaro audeklas, 
susidedantis iš trijų lygių horizontalių spalvotų juostų: viršutinės – geltonos, vidurinės – ţalios, 
ţemutinės – raudonos. Vėliavos pločio ir ilgio santykis – 1 : 2) bei 169 straipsnis (Lietuvos TSR 
valstybinis himnas – V. Kudirkos „Tautiška giesmė“). Estijos pavyzdţiu Lietuva tuomet 
nepasekė. Sąjūdţio Seimo pateiktų įstatymų projektų priėmimą sesijoje uţblokavo LKP 
vadovybė J. V. Paleckio ir A. Brazausko kalbomis. Mat Maskva pareikalavo, kad Tarybų Estija 
atšauktų savo Konstitucijos pataisas. 
Tik po daugelio metų A. Brazauskas viešai išsitarė, kad Vingio parke jis dėl to susitarė su V. 
Landsbergiu. 2019 m. geguţės 17 d. Kaišiadoryse atsakydamas į Brazauskų namų-muziejaus 
direktorius Oleandras Lukoševičiaus klausimą Šios Prezidento asmeninės bibliotekos knygos 
yra kaip nebylūs liudininkai, rodantys, kad Jūs tarpusavyje tikrai bendravot ir bendradarbiavot 
labai normaliai., tai patvirtino ir Vytautas Landsbergis [5]: Na, buvo tokių… Ir kai mes išeidavom 
su Brazausku į Vingio parką pasivaikščioti ir aptarti, kaip darysim, ką darysim. Ką mes darysim, 
ką jie darys. Tai 1988 ir 1989 m. Tai mes tada su Brazausku pasikalbėdavom atvirai: ką Sąjūdis 
planuoja daryt, kokiu keliu eiti. … Tai reikėjo ir turėti tokių kontaktų. Arba vaikščioti į Centro 
Komitetą ir derinti, taip sakant, politiką. (6 nuotr.). Mūsų visų bėda, kad viena sutardavome 
Sąjūdţio rate ar Sąjūdţio iniciatyvinės/LPS Seimo tarybos narių susitikime, o kitką, pasirodo, 
paslapčia nuo mūsų visų V. Landsbergis sutardavo su A. Brazausku. 

 

6. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmoji sesija (LTSR Aukščiausiosios Tarybos dvyliktojo šaukimo pirmoji 

sesija). Deputatai iš kairės: Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas. Vilnius 1990 03 | LCVA, A. Sabaliausko nuotr. 

Po 1988 m. lapkričio 18 d. įvykių, kuriuos Lietuvos ţmonės ir Sąjūdis vertino kaip Estijos 
išdavimą, ir įvyko Vytauto Petkevičiaus, besąlygiškai reikalavusio, kad Sąjūdis klausytų A. 
Brazausko, konfliktas, kurio pasekoje po ilgų kasdienių posėdţiavimų ir mūsų derybų su V. 
Petkevičiumi jo bute, atviro Sąjūdţio ir LKP konflikto LPS Seimo taryba 1988 m. lapkričio 20 d. 
priėmė „Moralinės Nepriklausomybės Pareiškimą“ (Sąjūdis skelbia moralinę Lietuvos 
nepriklausomybę. Mes tvirtiname, kad jokia politinė situacija negali suvaržyti Lietuvos valios 
kaip Aukščiausios jos Teisės. Tik Lietuva gali priimti ir vykdyti savo įstatymus). Valdţia ne tik 
nutraukė „Atgimimo bangą“ televizijoje, į ją pakvietusi tik du LPS Seimo tarybos narius (V. 
Petkevičių ir Vaclovą Daunorą), bet ir sustabdė „Atgimimo“ savaitraščio spausdinimą. Po 
netikėto 1988 m. lapkričio 24 d. Leonido Kapeliušno straipsnio „Izvestijose“ (iki tol šis TSRS AT 
ir Ministrų Tarybos dienraštis buvo santykinai tolerantiškas Sąjūdţio atţvilgiu) apie „Landsbegio 
komandą“ LPS Seimo taryba, paţeisdama įstatus, apsisprendė pusmečiui išrinkti LPS Seimo 
tarybos pirmininką. 1988 m. lapkričio 25 d. juo tapo Vytautas Landsbergis [6]. Po pusmečio jį 
pakeisti turėjo Romualdas Ozolas. 
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Šis Sąjūdţio ir LKP konfliktas dėl Lietuvos TSR Konstitucijos pataisų dėl suvereninteto 
nepriėmimo ne tik nutraukė Sąjūdţio ir LKP „medaus“ mėnesį, prasidėjusį Sąjūdţio 
Steigiamajame Suvaţiavime, bet ir nulėmė ir skirtingą Lietuvos nei Estijos kelią į 
Nepriklausomybę. Estijos liaudies frontas ir komunistų partija ėjo drauge. Lietuvos komunistų 
partijos ir Sąjūdţio santykiai ir toliau bangavo. 

VII. 1988 m. lapkričio 23 d. drauge su Virgilijumi Čepaičiu ir Juliumi Juzeliūnu nuvykome į Rygą. 
Latvijos TSR Aukščiausioji Taryba svarstė, tačiau taip pat nepriėmė Estijos pavyzdţio Latvijos 
TSR Konstitucijos pataisų, kurias pateikė LTF Dūma. Šių įvykių įtampą ir atmosferą apibūdina 
poeto Imanto Ziedonio ţodţiai šioje AT sesijoje: Nepriimdami Deklaracijos dėl suvereniteto, 
pasirašėme sau mirties nuosprendį. Tokiu būdu ir Latvija 1988 m. nepasuko Estijos keliu. 
VIII. Pirmieji šio taikaus, tačiau rizikingo kelio įgyvendinimo ţingsniai Lietuvoje buvo ţengti 1989 
m. sausio 15 d. XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT deputatų papildomuose rinkimuose. Įvykių 
raida patvirtino šio rizikingo sprendimo ir sudėtingumą, ir teisingumą. Du LPS Seimo tarybos 
nariai laimėjo 1989 m. sausio 15 d. rinkimuose: Kazimieras Motieka Raseinių raj. Viduklės 
rinkiminėje apygardoje Nr.259 įveikė Raseinių ligoninės vyr. gydytoją Kazį Gelubauską ir 
Viduklės paukštininkystės tarybinio ūkio direktorių Stasį Liatuką [7], Zigmas Vaišvila Šiaulių 
miesto Ţemaitės rinkiminėje apygardoje Nr.109 (7 nuotr.) įveikė LKP Šiaulių miesto komiteto 
pirmąjį sekretorių Vaclovą Volkovą (62,1% prieš 15,7% visų rinkėjų balsų) [8]. 

 

7. 1989-01-15 rinkimų į laisvas XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR AT deputatų vietas plakatai spausdinti Šiaulių „Titnago“ 

spaustuvėje | R. ir Z. Vaišvilų asmeninio archyvo nuotr. 

Tai buvo pirmieji tikrai vykę rinkimai Tarybų Lietuvoje, kurie parodė, kad lengva šiame kelyje 
nebus. Net LPS Seimo tarybos pirmininkui V. Landsbergiui nepavyko nurungti maţai ţinomus 
konkurentus tiek 1989 m. sausio 15 d. rinkimuose, tiek pakartotiniuose rinkimuose 1989 m. 
vasario 26 d. Trakų rajono Vievio rinkiminės apygardoje Nr. 318, 1989 m. birţelio 25 d. Šiaulių 
miesto Pirmūnų rinkiminės apygardoje Nr.116 vykusiuose rinkimuose 46,7% balsų surinkusiam 
LPS Šiaulių miesto tarybos kandidatui Šiaulių „Nuklono“ gamyklos skyriaus viršininkui Lietuvos 
Ţaliųjų judėjimo nariui Algimantui Sėjūnui ir 11,3% balsų surinkusiam „Vairo“ dviračių ir variklių 
gamyklos vyr. inţinieriui Audriui Tručinskui [9]. 
Ruošdamas 2020-01-30 d. Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje atidarytą parodą 
„Nr.21“, aptikau, kad Lietuvos Vyriausioji Rinkimų komisija ar Aukščiausioji Taryba nėra 
perdavusios Lietuvos centriniam valstybės archyvui 1989 m. sausio 15 d. ir vasario 26 d. Trakų 
rajono Vievio rinkiminės apygardos Nr. 318 dokumentų bei 1989 m. birţelio 25 d. Šiaulių miesto 
Pirmūnų rinkiminės apygardos Nr.116 dokumentų. Atgimimo istorija perrašinėjama ar nutylima 
ir tokiu būdu. 
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Sąjūdţiui nutarus dalyvauti minėtuose 1989 m. sausio 15 d. rinkimuose, 1988 m. lapkričio 13 d. 
LPS Seimas juose dalyvauti pasiūlė daugiausia LPS Seimo narių balsų surinkusiems Sąjūdţio 
lyderiams: V. Landsbergiui – 178 balsai, A. Juozaičiui – 144 balsai, Z. Vaišvilai – 133 balsai, R. 
Ozolui – 123 balsai, V. Petkevičiui – 120 balsų, K. Motiekai – 94 balsai. A. Juozaitis atsisakė 
dalyvauti rinkimuose, V. Petkevičius nusprendė būti LKP pusėje ir konkuruoti su Sąjūdţiu [10]. 

 

8. I-ajame TSRS liaudies deputatų suvaţiavime Maskvoje Kremliuje. Pietų petraukos metu tariasi TSRS liaudies deputatai iš 

Lietuvos Zigmas Vaišvila, Vytautas Čepas, Vytautas Kudarauskas, Kazimieras Antanavičius, Vytautas Landsbergis ir Mečys 

Laurinkus. 1989 m. geguţės pabaiga- birţelio pradţia. Nuotraukos autorius neţinomas | R. ir Z. Vaišvilų asmeninio archyvo 

nuotr. 

IX. Pasirėmus 1989 m. sausio 15 d. rinkimų patirtimi Sąjūdis apsisprendė dalyvauti ir kituose 
istoriniuose 1989 m. kovo 26 d. vykusiuose TSRS liaudies deputatų rinkimuose. Po sėkmingos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos TSRS liaudies deputatų veiklos TSRS liaudies deputatų 
suvaţiavimuose (8 nuotr.), kurią vainikavo 1989 m. gruodyje II-ojo TSRS liaudies deputatų 
suvaţiavimo priimtas nutarimas dėl 1939 m. Molotovo-Ribentropo slaptųjų protokolų 
pripaţinimo negaliojančiais nuo jų pasirašymo momento, Sąjūdis be dvejonių apsisprendė 
dalyvauti ir 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą. Sąjūdţio remiamus kandidatus patvirtino Sąjūdţio delegatai 1990 m. vasario 3 d. 
Vilniaus sporto rūmuose vykusioje rinkiminėje konferencijoje „Lietuvos kelias“. 

1990 m. kovo 11 d. XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininku, kaip 
Sąjūdţio atstovą išrinkome Lietuvos konservatorijos profesorių Vytautą Landsbergį [11], 
patvirtinome Deklaraciją dėl Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatų įgaliojimų (dėl 
1990-02-24 rinkimuose rinkėjų suteiktų įgaliojimų ir mandato atstatyti valstybę) [12], pakeitėme 
valstybės pavadinimą (iš Lietuvos TSR į Lietuvos Respubliką) ir herbą (Lietuvos TSR herbą – į 
Juozo Zikaro sukurtą Vytį) [13]. Ir tik po to dokumentu Nr.I-12 priėmėme pakeisto pavadinimo 
valstybės – Lietuvos Respublikos – Aukščiausiosios Tarybos AKTĄ dėl Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės atstatymo [14]. 
X. Paaiškėjo ir esminiai Lietuvos TSR, Estijos TSR ir Latvijos TSR pasirinktų Nepriklausomybės 
atkūrimo kelių skirtumai. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos AKTAS dėl Lietuvos 
Nepriklausomos valstybės atstatymo buvo pirmasis ir vienintelis 1990 m. priimtas teisės aktas, 
kuriuo vieninteliu buvo paskelbta valstybės nepriklausomybė nuo Tarybų Sąjungos. Todėl 
Maskvos dėmesys Lietuvai ir buvo didţiausias. Tiesa, 1989 m. geguţės 18 d. sušauktoje 
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sesijoje XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Taryba, kuri tik tą dieną pripaţino 
Sąjūdţio kandidatų, išrinktų šio parlamento deputatais 1989-01-15 d. ir 1989-02-26 d. (K. 
Motiekos, R. Ozolo ir Z. Vaišvilos), įgaliojimus [15], priėmė Estijos pavyzdţio Lietuvos TSR 
Konstitucijos pakeitimus dėl Lietuvos TSR suvereniteto [16] (9-10 nuotr.). 

 

9. LTSR AT deputato Zigmo Vaišvilos paţymėjimas | Asmeninė nuotr. 

 

10. Prie LTSR Aukščiausiosios Tarybos (LTSR AT) surengtas piketas dėl Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdţio (LPS) siūlytų 

Konstitucijos pakeitimų priėmimo. Piketo dalyviai laiko plakatus su uţrašais: „Konstitucijos straipsnių pataisos – pirmas ţingsnis 

į Lietuvos suverenitetą!“, „Dėkojame deputatams uţ LTSR Konstitucijos 11, 31, 37, 70 straipsnių priėmimą“. Vilnius 1989 05 18 

| LCVA, A. Ţiţiūno nuotr. 

Šis Tarybų Lietuvos parlamentas pradėjo priiminėti sprendimus dėl TSRS teisės aktų 
pripaţinimo ar nepripaţinimo Lietuvoje, registruodavo šiuos faktus specialiame registre. Šis 
parlamentas priėmė ir kitus labais svarbius ir mūsų gyvenimą tebeįtakojančius įstatymus (visų 
pirma, dėl Lietuvos TSR pilietybės, daugpartinės sistemos sukūrimo [17], rinkimų, referendumo, 
valstiečių ūkio, Lietuvos banko, pradėjo teisės reformą, kt.). Tai vyko šiais laikais 
neįsivaizduojamoje Lietuvos akistatoje su Europos Sąjungos teisės aktais. Tai buvo įmanoma ir 
pagrįsta Sąjūdţio ir, svarbiausia, aktyvios ir susitelkusios Tautos reikalavimais bei parama. Po 
Demokratų partijos pradėto ir Sąjūdţio tęsto parašų rinkimo dėl pirmojo referendumo Tarybų 
Lietuvoje paskelbimo, protesto akcijų ir įvairių peripetijų 1990 m. sausio 15 d. buvo priimtas  
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Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr.XI-3582[18], kuriuo iš 1990-02-24 d. 
rinkimų į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir 1990-03-24 d. rinkimų į vietines 
deputatų tarybas dalyvių buvo pašalinti Lietuvoje dislokuotų TSRS Ginkluotųjų pajėgų kariškiai. 

 

11. Prie LTSR Aukščiausiosios Tarybos (LTSR AT) rūmų susirinkę ţmonės po LTSR Konstitucijos pakeitimų priėmimo (LTSR 

AT deklaracija „Apie Lietuvos valstybinį suverenitetą“). Milicininkai. Vilnius 1989 05 18 | LCVA, A. Ţiţiūno nuotr. 

Po minėtų 1989-05-18 d. Lietuvos TSR Konstitucijos pataisų priėmimo (11 nuotr.) buvo priimta 
ir LTSR Aukščiausiosios Tarybos Deklaracija Nr.XI-2958 [19] „Apie Lietuvos valstybinį 
suverenitetą“. Joje nurodoma, kad Lietuva 1918 m. atkūrė savo valstybingumą, kurį patvirtino ir 
Tarybų Rusija 1920 m. sutartimi, kuri nedenonsuota, tačiau 1940 m. Vokietijos-TSRS 1939 m. 
pakto ir papildomų slaptųjų protokolų pagrindu suvereni Lietuvos valstybė buvo prievarta 
neteisėtai prijungta prie TSRS. Tačiau net po šių esminių nutarimų ir Lietuvos TSR Konstitucijos 
pakeitimų šis formalus 350 deputatų, kuriuos tikruose rinkimuose rinkti pradėjome tik 1989-01-
15 d., parlamentas Nepriklausomybės atkūrimo nepaskelbė. Gal ir gerai, nes daugumą jų 
formaliuose rinkimuose ir nebuvo įsipareigoję rinkėjams tai padaryti. 
XI. Tuo tarpu Estijos TSR Aukščiausioji Taryba, veikdama drauge su Estijos liaudies frontu, 
1988–1990 vieną po kito priiminėjo Estijos valstybinį suverenitetą įtvirtinančius nutarimus. 1990 
m. vasario 2 d. Estijos TSR visų lygių deputatai priėmė sprendimą atkurti Estijos 
nepriklausomybę remiantis teisinio perimamumo principu. Lietuvos Kovo 11-osios 
Nepriklausomybės Akto atitikmenį dėl Nepriklausomybės atstatymo Estijos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba priėmė tik aiškėjant pučo Maskvoje likimui – 1991 m. rugpjūčio 20 d. Tad 
Estija švenčia tris Nepriklausomybės dienas: 1918 m. vasario 24 d., 1988 m. lapkričio 16 d. ir 
1991 m. rugpjūčio 20 d. 

XII. Latvijos nepriklausomybės atkūrimas Atgimimo metais vyko panašiau į Lietuvos scenarijų. 
Ne tik dėl to, kad Latvijos TSR Aukščiausios Tarybos Teisės skyriaus vadovas mūsų 1990-1992 
m. Aukščiausioje Taryboje ilgai prabuvo komandiruotėje, akylai stebdėdamas mūsų patirtį, bet ir 
dėl to, kad Latvijai dėl jos nacionalinės sudėties tai padaryti buvo sunkiausia. Latvijos TSR 
Aukčiausioji Taryba 1990 m.geguţės 4 d. paskelbė Nepriklausomybės atkūrimo deklaraciją  
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(latv. Deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu), kuria buvo pradėtas 
pereinamasis laikotarpis. Šia Deklaracija buvo paskelbta, kad Latvija nuo TSRS aneksijos 1940 
m. išliko de jure nepriklausoma valstybė, kad sprendimą dėl 1940 m. neteisėto Latvijos įjungimo 
į Tarybų Sąjungą lėmė slaptas Molotovo-Ribentropo paktas, kad Latvijos TSR įstatymai galioja 
laikinai iki Latvijos Respublikos 1922 m. Konstitucijos veikimo atkūrimo, kad iš valstybės 
pavadinimo išbraukiami ţodţiai Tarybų Socialistinė, kad susigrąţinamas himnas, herbas, 
vėliava. Santykiai su TSRS buvo planuojami remiantis 1920 m. Rygos taikos sutartimi. 
Lietuvos Kovo 11-osios Akto atitikmenį dėl Nepriklausomybės atstatymo Latvijos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba taip pat priėmė tik aiškėjant pučo Maskvoje likimui – 1991 m. rugpjūčio 21 
d. Tad Latvija švenčia šias Nepriklausomybės dienas: 1918 m. lapkričio 18 d. ir 1990 m. 
geguţės 4 d. 

XIII. Lietuva švenčia dvi Nepriklausomybės dienas: 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. 
Mes, XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatai, priėmę Kovo 11-osios 
Aktą, nepriėmėme įstatymo dėl 1990 m. kovo 11 d. paskelbimo švente. Mūsų priimtame 1990-
10-25 d. LR įstatyme Nr. I-712 [20] „Lietuvos Respublikos švenčių dienų įstatymas“ valstybės 
šventėmis paskelbėme Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną; sausio 1-ąją – 
Naujųjų metų dieną; sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykas (pagal vakarietiškąją 
tradiciją); pirmąjį geguţės sekmadienį – Motinos dieną; liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo–
Valstybės dieną; lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų ir mirusiųjų minėjimo (Vėlinių) dieną; gruodţio 
25-ąją ir 26-ąją – Šventas Kalėdas. Tik pirmasis atstatytos valstybės LR Seimas 1996-04-17 d. 
priėmė LR Įstatymo „Dėl švenčių dienų“ papildymo įstatymą Nr.I-1291, kuriuo papildė švenčių 
dienų sąrašą Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo diena ir geguţės 1-
ąją – Tarptautine darbo diena. Signataro sąvoka atsirado tik 2003 m. spalio 16 d., devintajam 
atkurtos valstybės Seimui priėmus LR įstatymą Nr.IX Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
Signatarų statuso įstatymas Nr. IX-1789, kurį paskelbė jį pasirašęs Respublikos Prezidentas 
Rolandas Paksas. 
XIV. Kadangi TSRS ir Lietuvos TSR Konstitucijose tarybinėms respublikoms buvo suteikta teisė 
išstoti iš Tarybų Sąjungos be jokio reglamentavimo, tačiau dėl to, kad nebūtų paţeistas 
Lietuvos inkorporavimo į TSRS 1940 m. nepripaţinimo principas, Kovo 11-osios Akte formaliai 
šia tarybinių Konstitucijų suteikiama teise nesinaudota. Galima pasakyti, kad pasinaudota 
nutylėjimo būdu. 1990 m. kovo 11 d. Lietuva atkūrė valstybingumą XII-ojo šaukimo Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Aktu, prieš pat jo priėmimą ne tik pakeitus valstybės pavadinimą 
į Lietuvos Respubliką, bet ir valstybės tęstinumui uţtikrinti po Nepriklausomybės Akto priėmus 
dar ir LR įstatymą Nr.I-13 „Dėl 1938 metų geguţės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos galiojimo 
atstatymo“ [21]. Šiuo įstatymu jau Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsiţvelgdama į 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 metų 
Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai likvidavimo“, konstatuodama, kad 1938 m. 
geguţės 12 d. Lietuvos Konstitucijos veikimas buvo neteisėtai sustabdytas, TSR Sąjungai 1940 
m. birţelio 15 d. įvykdţius agresiją prieš nepriklausomą Lietuvos valstybę ir ją aneksavus, 
siekdama atstatyti paţeistas tautos ir Lietuvos valstybės suverenines teises, nutarė: 
1. Nutraukti 1978 m. balandţio 20 d. Lietuvos TSR Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo) galiojimą. 
2. Nutraukti 1977 m. spalio 7 d. TSRS Konstitucijos (Pagrindinio įstatymo), taip pat TSRS ir sąjunginių 

respublikų įstatymų pagrindų, kitų TSRS įstatymų galiojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
3. Atnaujinti 1938 metų geguţės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos veikimą visoje Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, sustabdant tų skyrių ir straipsnių, kurie reglamentuoja Respublikos Prezidento, Seimo, 
Valstybės Tarybos ir Valstybės Kontrolės statusą, galiojimą. 

4. Nustatyti, kad 1938 m. geguţės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimo atstatymas pats savaime 
neatkuria Lietuvos Respublikoje iki 1940 m. birţelio 15 d. veikusių įstatymų. 

Tam, kad galima būtų gyventi pagal tuometinio gyvenimo realybes, tą pačią dieną buvo priimtas 
Sąjūdţo deputatų per keletą dienų po 1990-02-24 d. rinkimų paruoštas LR Įstatymas „Dėl 
Lietuvos Respublikos Laikinojo Pagrindinio Įstatymo“ [22]. Šiuo konstituciniu įstatymu Lietuvos  
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Respublikos Aukščiausioji Taryba, atsiţvelgdama į būtinumą suderinti atstatytos 1938 m. 
geguţės 12 d. Lietuvos Konstitucijos nuostatas su pakitusiais politiniais, ekonominiais ir kitais 
visuomeniniais santykiais: 
1. Sustabdė 1938 m. geguţės 12 d. Lietuvos Konstitucijos galiojimą. 
2. Patvirtino Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą. 
3. Nustatė, kad Lietuvos Respublikoje ir toliau galioja tie iki šiol veikę Lietuvoje įstatymai bei kiti teisės 

aktai, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstatymui. 
4. Nustatė, kad šis įstatymas įsigalioja nuo jo priėmimo momento. 

Šis paruoštas ir dar paskutiniąją naktį prieš priėmimą redaguotas įstatymų paketas buvo 
priimtas tik po to, kai naktį apie 1.30 val. iš 1990 m. kovo 10 d. į kovo 11 d. dėl to apsisprendė 
Sąjūdţio kandidatas į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkus 
Vytautas Landsbergis po jo telefoninio pokalbio su ilgamečiu Lietuvos ambasadoriumi JAV 
Stasiu Lozoraičiu. St. Lozoraitis, zondavęs galimą Vašingtono reakciją į Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimą, pasakė paprastai: „Mes nesuprantame jūsų delsimo“. Kitą dieną 
1990 m. kovo 12 d. Maskvoje pradėjo dirbti neeilinis III TSRS liaudies deputatų suvaţiavimas, 
kurio darbotvarkėje buvo ne tik TSRS Prezidento rinkimai, bet ir TSRS įstatymo dėl išstojimo iš 
Tarybų Sąjungos priėmimas. Nors šio įstatymo projektą turėjome ir nesunku buvo suprasti, kad 
šis įstatymas, jau numatantis ne tik mūsų valią dėl išstojimo iš TSRS, bus priimtas, tačiau tenka 
prisipaţinti, kad Nepriklausomybės atstatymo dokumentus priiminėti prieš minnėtą St. 
Lozoraičio pokalbį su V. Landsbergiu vienareikšmiškai apsisprendę buvome gal tik 8-10 
Sąjūdţio deputatų. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo (dabar – Seimo Konstitucijos) salėje 
sąjūdiečiai spaudėme V. Landsbergį apsispręsti ir nedelsti. Po vidurnakčio įvyko V. Landsbergio 
pokalbis su St. Lozoraičiu. Prieš tai, ir mums neţinant, St. Lozoraičiui paskambino K. Moteika ir 
paprašė jo įtikinti V. Landsbergį. Po pokalbio su St. Lozoraičiu V. Landsbergis grįţo į 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo salę, ir jo veidas be ţodţių rodė ir jo apsisprendimą. 

XV. Tiesos troškulys ir pasitikėjimas ţmonėmis, nuoširdumas ir atvirumas buvo Lietuvos 
Atgimimo pagrindas. Manau, kad dabartinė Lietuvos valdţia, beatodairiškai iš tautos atminties 
trinanti taip vadinamą „sovietmetį“, bijo istorinės tiesos – tuo metu buvome susitelkusi tauta, 
ţinojusi, ko nori, buvome tikra ir stipri jėga. Jėga, kuri veikdama drauge su Sąjūdţiu, privertė ir 
tuometinę aukščiausiąją Tarybų Lietuvos okupacinę valdţią – XI-ojo šaukimo Lietuvos TSR 
Aukščiausiąją Tarybą (turėjusią iki 350 deputatų, iš kurių tik keletas buvo Sąjūdţio iškelti ir 
išrinkti 1989 m. papildomuose rinkimuose) ir XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją 
Tarybą (joje dirbo 141 deputatas) priimti istorinius sprendimus, kuriuos šiandien norima ištrinti iš 

mūsų istorinės atminties. 

 

Tuo tarpu mūsų, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, patirtys yra 
unikalios – mūsų, latvių ir estų 
tautos Atgimimo metais (1988-
1991) sugebėjo susitelkti ir atkurti 
mūsų valstybių 
nepriklausomybes taikiai, 
privertusios tai padaryti šių šalių 
okupacinės valdţios 
aukščiausius valdymo organus 
(parlamentus). Mūsų 

nepriklausomybes Tarybų Sąjunga atėmė 1940 m. karine jėga. Nepriklausomybė tokiu būdu 
buvo atstatoma visose trijose tuomet vadintose Pabaltijo tarybinėse socialistinėse respublikose, 
derinant, kiek tai buvo įmanoma, Estijos Liaudies Fronto, Latvijos Tautos Fronto ir Lietuvos  
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Persitvarkymo Sąjūdţio veiksmus, sugebėjus pakelti šias tautas taikiam ir unikaliam ţygiui. 
1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykęs mums patiems netikėtas Baltijos kelias buvo to bendro 
susitelkimo viršūnė (12 nuotr.). Kiekvienas buvęs jame ţinojo, kad jis būtinai ten turi būti tą 
dieną ir tą valandą. Be jokių įkalbinėjimų. 

Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 1988-1991 m. šių šalių nepriklausomybių neatstatinėjo niekas 
kitas. Tik Lietuvoje 1996 metais vienas asmuo – Vytautas Landsbergis – sugalvojo paskelbti, 
kad buvo kitaip, t.y. kad Lietuvos Nepriklausomybę 1990 m. kovo 11 d. atkūrė mistinis niekada 
neegzistavęs Atkuriamasis Seimas. Seimo narys V. Landsbergis antrajam po 1990 m. 
atstatytos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės išrinktam LR Seimui, kuriame Tėvynės  
sąjungos – Lietuvos konservatorių ir Lietuvos Krikščionių demokratų partijos koalicija laimėjo 
konstitucinę, pateikė 1996 m. lapkričio 27 d. projektą, kurį jau kitą dieną LR Seimas patvirtino ir 
kurį V. Landsbergis jau kaip Seimo Pirmininkas pasirašė – LR Seimo 1996 m. lapkričio 28 d. 
Deklaraciją Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo (be 
numerio) [23]. Šia Deklaracija LR Seimas: 
– atsiţvelgdamas į tai, kad nepriklausomoje Lietuvoje visos šalies piliečių rinktų atstovų 
susirinkimas vadinamas istoriniu Seimo vardu; 

– remdamasis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. Aktu dėl 
Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo ir Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. 
Aktu dėl atkuriamo Lietuvos Respublikos Seimo; 

– pripaţindamas, kad 1940–1990 m. okupacijų ir pasipriešinimo laikotarpio pabaigoje, 
išsivadavimo aušroje, Tautos demokratiškai išrinkta ir jos suverenią valią reiškusi Aukščiausioji 
Taryba, atkūrusi ir apgynusi nepriklausomą Lietuvos valstybę, iš tikrųjų įvykdė atkuriamojo 
Seimo uţdavinius; 

nusprendė ir paskelbė, kad 1990–1992 m. dirbusi Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
vadinama: Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas. 

Panašu, kad uţ šią Deklaraciją balsavę Lietuvos Seimo nariai neatidţiai perskaitė ją ir 
nesusipaţino su joje minimais dokumentais, kad uţ ją balsavo, nes ją pateikė V. Landsbergis. 
Ši Deklaracija – tai ne tik istorijos klastojimas, bet ir tikrovės neatitinkantys teiginiai, klaida po 
klaidos: 

1. Dėl argumento, kad „nepriklausomoje Lietuvoje visos šalies piliečių rinktų atstovų susirinkimas 
vadinamas istoriniu Seimo vardu“ – V. Landsbergis ir LR Seimo nariai pamiršo, kad 1990 m. vasario 
24 d. rinkimuose (antras turas – skirtingose apygardose vyko 1990 m. kovo 8 d., 9 d. ir 10 d.) ne tik 
rinkome XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, bet ir šie rinkimai vyko iki 1990 m. 
kovo 11 d., t.y. tuo metu, kada Lietuva dar nebuvo nepriklausoma, o buvo okupuota. Be to, šių 
rinkimų metu Lietuvoje tebebuvo okupacinės TSRS Ginkluotosios pajėgos, kurios tuomet dar 
nemąstė apie išėjimą iš Lietuvos. 

2. Dėl argumento, kad remiamasi Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 11 d. 
Aktu dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo – V. Landsbergis ir LR Seimo nariai pamiršo, 
kad šį Aktą priėmėme dar okupuotoje Lietuvoje, o po to pirmieji Lietuvos parlamento (Seimo) 
rinkimai įvyko tik 1992 m. spalio 25 dieną, kada mūsų Tauta referendume priėmė Lietuvos 
Respublikos Konstituciją. 

3. Nepagrįstas rėmimasis ir LR Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. spalio 29 d. Aktu dėl atkuriamo 
Lietuvos Respublikos Seimo Nr. I-3022 [24]. Šis Aktas tik nurodo, kad 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos 
piliečiai priėmė Lietuvos Respublikos Konstituciją, kad Lietuvos Respublikos parlamentas pagal šią  

4. Konstituciją atgauna savo tikrąjį vardą – Seimas, kad 1992 m. spalio 25 d. išrinktas Lietuvos 
Respublikos Seimas yra ankstesnių nepriklausomos Lietuvos Respublikos Seimų ir 1990 m. išrinktos 
Aukščiausiosios Tarybos, pagal Lietuvos Respublikos Laikinąjį Pagrindinį Įstatymą 1990–1992 m. 
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turėjusios šį sąlyginį vardą, teisių ir tradicijų tęsėjas. Tad šiame Akte nėra net uţuominos apie 1990–
1992 m. veikusios Aukščiausiosios Tarybos kitokį statusą, nei jis buvo, nei pavadinimo keitimą. 

Be to, LTSR Aukščiausiųjų Tarybų priimti teisės aktai buvo numeruojami pagal jų šaukimo 
numerius. Pvz. XI-ojo šaukimo Aukščiausiosios Tarybos priimti teisės aktai sunumeruoti Nr.XI-
xxx. XII-ojo šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos, 1990-03-11 d. pakeitusios valstybės 
pavadinimą, teisės aktai buvo pradėti numeruoti nuo pirmojo numerio Nr.I-xxx. 1992-10-25 d. 
po Nepriklausomybės atstatymo išrinktas pirmasis LR Seimas priimtus teisės aktai numeravo 
taip pat nuo pirmojo numerio Nr.I-xxx. Tuo tarpu V. Landsbergio vadovaujamas antrasis po 
Nepriklausomybės atstatymo 1996 m. išrinktas LR Seimas priimtus teisės aktus numeravo nuo 
numerio Nr.VIII-xxx, t.y. numeracijon įskaitė ir tarpukario Lietuvos Seimus. Tik nepasiryţo dar ir  
pakeisti jų priimtų teisės aktų numerius. Numeravimo sistema liko tarybinė, tik pernumeruota. 
Ko tik nepadarysi dėl… Beje, LR Seimo 1996 m. lapkričio 28 d. Deklaracijai Dėl Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo [25] joks teisės akto numeris 
nesuteiktas. Kodėl? 
Kitų argumentų V. Landsbergio Deklaracijos projekte, kuriam 1996 m. lapkričio 28 d. pritarė LR 
Seimas, nėra. Todėl nebuvo ir nėra jokio teisinio ir faktinio pagrindo okupacijos metu išrinktą 
Lietuvos parlamentą vadinti laisvoje valstybėje renkamu Seimu ir klastoti įspūdingą ir dvasiškai 
pakilią mūsų Atgimimo istoriją, kurios unikalumu turime didţiuotis, bet ne perrašinėti ją. 

Tai patvirtino ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002-06-19 nutarimu byloje 
Nr.29/2000 [26], nagrinėjęs klausimą dėl Respublikos Prezidento pensijos mokėjimo 1990 -
1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos buvusiam Pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui ir išaiškinęs, kad tuo metu galiojęs Lietuvos Respublikos Laikinasis Pagrindinis 
Įstatymas nenumatė valstybės vadovo pareigybių, kad teisiškai bei istoriškai jokio Lietuvos 
Atkuriamojo Seimo tuo metu nebuvo. Autoriaus nuomone, turime didţiuotis unikalia Lietuvos 
patirtimi – Tautos priversta okupacinė valdţia 1990 m. kovo 11 d. atstatė Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybę. 
XVI. Šis straipsnis nėra V. Landsbergio asmens vertinimas, bet svarbių faktų, kuriuos norima 
ištrinti iš mūsų Tautos atminties, priminimas. Po 1988 m. lapkričio 24 d. po „Izvestijose“ 
paskelbto L. Kapeliušno straipsnio LPS Seimo taryba tą pačią dieną posėdţiavo 
kinematografininkų patalpose Ţvėryne. Skirstantis po posėdţio Vitas Tomkus manęs paklausė, 
ar nereikėtų rinkti LPS Seimo tarybos pirmininko? Iki tol tiek LPS inciatyvinėje grupėje, tiek LPS 
Seimo taryboje apie vadovą net negalvojome. Savaime buvo aišku, kad vieną uţspauti lengviau 
nei 35 narius. Vitui atsakiau, kad gal ir taip, bet kad nematau, ką rinkti. Pamastęs V. Tomkus 
manęs paklausė: gal Landsbergį? Gal? Taip ir įvyko 1988 m. lapkričio 25 d. LPS Seimo tarybos 
posėdyje, kuriame, beje, rinkti pirmininku V. Landsbergį pasiūlė Algimantas Čekuolis (12 
nuotr.). Ramiai ir be emocijų mąstant, tuo metu nemačiau jam lygių oponentų – V. Landsbergis 
sugebėdavo ginčiuose ne tik apibendrinti nuomonę, bet ir rasti kompromisus. Tai jam 
pavykdavo daţniausiai. 
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12. Lietuvos persitvarkymo sąjūdţio (LPS) Seimo Tarybos posėdis Rašytojų sąjungoje. Kairėje stalo pusėje sėdi Vytautas 

Landsbergis ir Kazimieras Antanavičius; dešinėje stalo pusėje (iš dešinės): 1 – Emanuelis Zingeris, 2 – Kazimieras Uoka, 3 – 

Raimundas Rajeckas, 5 – Zigmas Vaišvila, 6 – Vytautas Radţvilas, 7 – Arūnas Ţebriūnas (stovi), 8 – Justinas Marcinkevičius, 9 

– Julius Juzeliūnas, 10 – Vytautas Bubnys, 11 – Mečys Laurinkus. Vilnius1988 11 | LCVA, A. Ţiţiūno nuotr. 

Tačiau V. Landsbergis labai pasikeitė iškart po jo, kaip Sąjūdţio kandidato, išrinkimo 1990 m. 
kovo 11 d. XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininku. Būdamas 
netoliese ir matydamas jo veiklą iš arčiau daugiau kaip pusantrų metų, tai pajutau iškart. Tačiau 
įvykis vijo įvykį, ir V. Landsbergis pademonstravo visapusišką politiko meistriškumą – ir 
nuojautą, ir gebėjimą mobizuotis, bet ir intrigas, kerštingumą. Todėl mūsų keliai nuosekliai ir 
išsiskyrė. Galutinai – 1992 m. vasarą. 

Ruošdamas šį straipsnį, diskutavau su istoriją ir politiką, manau, gerai išmanančiu ţmogumi. Jis 
V. Landsbergį pavadino mūsų laikų lietuviškuoju Robespjeru. Maksimiljanas Robespjeras buvo 
1789-1794 m. Prancūzijos didţiosios revoliucijos veikėjas, ne tik teoriškai pagrindęs 
aukščiausią revoliucijos formą – revoliucinę demokratinę diktatūrą, pakeitusią konstitucinį 
reţimą, bet ir nuo 1793 m. liepos vadovavęs visuomenės gelbėjimo komitetui, šaukęs liaudį į 
kovą su vidaus ir uţsienio kontrrevoliucija ir tapęs revoliucinės vyriausybės vadovu. Termidoro 
perversmo metu Robespjeras bei kiti jo šalininkai buvo suimti ir be teismo giljotinuoti. Negaliu 
nesutikti su V. Landsbergio palyginimu su M. Robespjeru. Mastai tik skiriasi. Bet intrigomis ir jų 
pasekmėmis jie lygintini. 

XVII. V. Landsbegio kelias rinkimuose buvo banguotas. Po to, kai jis nelaimėjo dviejų rinkimų į 
XI-ojo šaukimo į LTSR Aukščiausiosios Tarybos laisvą deputato vietą Vievio rinkiminėje 
apygardoje [27], jo išrinkimas tapo Sąjūdţiui dideliu sopuliu ir nelengva uţduotimi. Gaila, kad 
Lietuvos centriniam valstybės archyvui (LCVA fondas R-349, apyrašas 1) neperduoti šių 
rinkimų dokumentai. Spręsti šį klausimą pasišovė Panevėţio miesto sąjūdiečiai (tarybos 
pirmininkas Gintaras Šileikis), pasiūlę V. Landsbergiui 1989 m. kovo 26 d. TSRS liaudies 
deputatų rinkimuose dalyvauti Panevėţio mieste. Bandymas pavyko – V. Landsbergis 
Panevėţio miesto buvo išrinktas TSRS liaudies deputatu. Kol kas nėra išsamių ţinių, ką nuo 
LPS Seimo tarybos narių slėptų V. Landsbergio ir A. Brazausko susitikimų metu šie du vyrai 
sutardavo. Tačiau bent jau 1989 m. kovo 26 d. TSRS liaudies deputatų rinkimų klausimai tikrai 
buvo aptarti. Jų pasekoje be LPS Seimo tarybos sprendimų nuo rungimosi su LKP CK pirmuoju 
sekretoriumi A. Brazausku nusiėmė (manau, buvo nuimtas, bet be LPS Seimo tarybos 
nutarimo) Arvydas Juozaitis, o nuo rungimosi su LKP CK antruoju sekretoriumi Vladimiru 
Beriozovu – Algimantas Nasvytis [28]. 
Tačiau 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose į XII-ojo šaukimo į LTSR Aukščiausiąją Tarybą V. 
Landsbergio klausimas sudėtingėjo. Po 1989 m. gruodţio 19–20 d. įvykusio LKP atsiskyrimo 
nuo TSKP ir šio klausimo svarstymo Maskvoje į neregėtas aukštumas šovė LKP ir jos vadovo 
A. Brazausko reitingai. Gruodţio pabaigos–sausio pradţios visuomenės apklausos (jas vykdė ir 
Sąjūdis) rodė, kad 73% Lietuvos gyventojų palankiai vertino LKP, o Sąjūdį – 65%. A. Brazauską 
palankiai vertino taip pat 73% Lietuvos gyventojų, V. Landsbergį – tik 12% [29]. Todėl Sąjūdţiui 
sudėtingėjo principinės svarbos klausimas dėl LPS Seimo tarybos pirmininko V. Landsbergio 
išrinkimo XII-ojo šaukimo LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatu. Panevėţio sąjūdiečiai dar 
kartą ėmėsi šios uţduoties. Šiuose rinkimuose Panevėţio mieste (rinkiminėse apygardose 
Nr.52–Nr.56 [30]) vyko Sąjūdţio ir LKP manevrai – iki paskutiniųjų dienų buvo slepiama, kurioje 
apygardoje bolotiruosis V. Landsbergis. Į apygardas Nr.52–Nr.55 buvo keliami ir beveik visose 
jose buvo registruojami Sąjūdţio kandidatai vilniečiai R. Astrauskas ir V. Landsbergis, 
panevėţiečiai Julius Beinortas, Egidijus Jarašiūnas, Jonas Liaučius ir Gintaras Šileikis. Dalis jų 
konkrečiose apygardose nedavė jų registravimui būtino raštiško sutikimo dalyvauti rinkmuose, 
dalis jų atsisakė dalyvauti rinkimuose jau po jų įregistravimo. Šie manevrai baigėsi tuo, kad V. 
Landsbergis liko rungtis Kniaudiškių rinkiminėje apygardoje Nr.54 su Panevėţio miesto tarybos 
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vykdomojo komiteto pirmininku Juozu Bečeliu ir LLKJS (Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo 
sąjungos) Panevėţio miesto pirmuoju sekretoriumi Alvydu Peleniu, o Lietuvos Ţaliosios Partijos 
kandidatas R. Astrauskas liko vienintelis iškeltas ir 1990-01-23 d. įregistruotas Panevėţio 
Smiltynės rinkiminėje apygardoje Nr.56, t.y. be konkurentų. Manau, kad dviejų LKP kandidatų, 
besirungusių su V. Landsbergiu, iškėlimas, suskaldęs LKP rinkėjus, padėjo V. Landsbergiui. 
XVIII. Rašydamas šį straipsnį, LR Seimo Teisės aktų registre (e-tar.lt) ieškojau ir neradau po 
kruvinųjų 1991 m. sausio įvykių ir sėkmingo 1991 m. vasario 9 d. plebiscito dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės LR Aukščiausiosios Tarybos priimtą 1991-02-11 LR konstitucinį įstatymą 
Nr.I-1051 „Dėl Lietuvos valstybės“ [31]: 
„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, 

atsiţvelgdama į tai, kad daugiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų, turinčių aktyviąją 
rinkimų teisę, 1991 m. vasario 9 d. per visuotinę apklausą (plebiscitą) slaptu balsavimu 
pasisakė uţ tai, kad „Lietuvos valstybė būtų nepriklausoma demokratinė respublika“, 

paţymėdama, kad šiuo suvereninių galių ir valios pareiškimu Lietuvos tauta vėl patvirtino savo 
nekintamą nuostatą dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės, 

suprasdama plebiscito rezultatus kaip visuotinį pasiryţimą stiprinti ir ginti Lietuvos 
nepriklausomybę bei kurti demokratinę respubliką ir vykdydama Lietuvos tautos valią,priima ir 
iškilmingai skelbia šį įstatymą. 

1. straipsnis. Teiginys „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“ yra Lietuvos 
Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas. 

2. 2. straipsnis. Šio įstatymo pirmajame straipsnyje suformuluota konstitucinė norma ir pamatinis 
valstybės principas gali būti pakeisti tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos (plebiscito) būdu, jeigu 
uţ tai pasisakytų ne maţiau kaip trys ketvirtadaliai Lietuvos piliečių, turinčių aktyviąją rinkimų teisę. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis, Vilnius, 1991 m. 
vasario 11 d., Nr.I-1051“ 

Šias nuostatas 1992 m. spalio 25 d. priimtoje Konstitucijoje mūsų Tauta įtvirtino referendumu, 
jos nepakeistos ir po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Manau, kad nepakeistos dėl to, jog 
uţ principą, bet ne uţ stojimo sutarties turinį balsavo ne privalomi pagal šį konstitucinį įstatymą 
ir LR Konstituciją 75% rinkimo teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių, o tik 57% jų. Manau, 
kad dėl to ir kitų šiurkščių paţeidimų ir po šio balsavimo liko nepakeistas LR Konstitucijos I 
skirsnis „Lietuvos valstybė“ – mūsų pagrindiniame dokumente Lietuva tebėra nepriklausoma 
respublika. Ir tai yra mūsų vilties išlikti mūsų valstybei teisinis pagrindas. 1990 m. vasario 9 
diena – labai atmintina diena mūsų Tautai. 

V. Landsbergis labai teisingai ir stipriai dėl Tautos valios pasisakė po šio 1991 m. vasario 9 d. 
balsavimo: …per 90% Lietuvos plebiscite dalyvavusiųjų pareiškė – tebūnie Lietuva 
nepriklausoma valstybė! Ir tų žodžių, kuriuos įtarė beveik visa Lietuva, niekas nebegalės 
atšaukti, pakeisti, paneigti. Jokia partija, jokia kariuomenė, joks prezidentas ar caras, net viso 
pasaulio gelbėjimo arba priežiūros komitetas, net šita mūsų Aukščiausioji Taryba, sakykim, 
kokiomis nors dujomis apsvaiginta ir sušaudyti prigrasinta, negalėtų priimti nutarimo, kuris 
teisėtai pakeistų visos tautos, vienintelio šios žemės suvereno, sprendimą. Visų Lietuvos 
žmonių nutarimas, kad Lietuva turi būti nepriklausoma, yra aukščiausias ir galutinis, nebent jie 
patys rytoj balsuotų priešingai, o to jau gal nesitikėtų nė velionis Molotovas. Tai kertinis akmuo, 
kuris šiandien jau padėtas į konstitucinius Lietuvos Respublikos pamatus. Ant jo toliau statysim 
teisinę valstybę su žmonių rinkta valdžia, kuri pati yra pavaldi įstatymui. [32] 
Gerb. mūsų Sąjūdţio Seimo tarybos ir Aukščiausiosios Tarybos pirmininke Vytautai Landsbergi, 
ar pamenate šiuos savo ţodţius?                                                                                                                                                                        
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XIX. Nepamirškime ir LPS Seimo IV sesijos I posėdţio LPS Seimo pareiškimo Lietuvos 
ţmonėms dėl pateikto svarstymui Lietuvos TSR Konstitucijos projekto. Tuo metu viskas buvo  

aišku, ir sąţiningai bei vieningai skelbėme, kad …Pagal tarptautinės teisės sampratą valstybinis 
suverenitetas reiškia aukščiausiąją valstybės valdžią ir yra nedalomas, todėl negali būti iš dalies 
suverenių valstybių. Suverenitetas yra valstybės nepriklausomybė – teisė savarankiškai tvarkyti 
savo vidaus ir užsienio reikalus, laisvai pasirinkti ir vystyti politines, socialines ir ekonomines 
sistemas, priimti savo įstatymus. Kitokia suvereniteto samprata tarptautinei teisei nėra žinoma. 
Suvereniteto sąvoka yra detalizuota Helsinkio pasitarimo Baigiamajame akte ir apima aštuonis 
suvereniteto požymius. … Suverenios valstybės Konstitucija turi apibrėžti valstybės vidaus 
sandaros principus, bet neprivalo nusakinėti ryšių ar sąjungų su kitomis valstybėmis pobūdžio. 
Suverenių valstybių sąjungos ir ryšiai turi būti nustatomi tik tarptautinėmis Sutartimis. Negali 
būti suverenios valstybės kitos valstybės sudėtyje. 

LPS Seimo sesijos I posėdžio pirmininkai V. Čepas, V. Plečkaitis Vilnius, 1989 m. balandžio 1 
d. 
XX. Mūsų jaunimas, kuris yra mūsų Lietuvos ateitis, to nematė, bet Kovo 11-ąja gyvena ir 
dţiaugiasi. 1988-1991 m. mes buvome, visų pirma, trokštantys tiesos. Jautėme, kad ji yra 
kaţkur čia pat. Ilgai nuo mūsų slėpta. Ir mes suvokėme, kad gyvename netikrame pasaulyje. 
Ieškojome tiesos, ėjome į neţinią. Ir tikėjome tuo, ką darėme, pasitikėjome vieni kitais. Taip 
bėgte, nespėdami paskui įvykius, atėjome prie tos ribos, kuri mums visiems leido spręsti 
patiems. Ir tada prasidėjo tai, kas buvo dar sunkiau – spręsti patiems. Nes ir atsakomybė 
tuomet jau tik mūsų. 

XXI. Šiais laikais, kai išoriškai atrodo, kad esame laisvi, ko gero, dar sunkiau apsispręsti. 
Esame dirtinai supriešinti, neţinome, kas mūsų laukia. Ir tai yra mūsų visų didysis išbandymas. 
Nes ir šiais laikais vėl gyvename netikrame pasaulyje. Tik ne visi drįstame tai pripaţinti sau, nes 
tik ir girdime iš visų pusių apie dirbtinį susiaurintą patriotizmą, kvietimus vis švęsti, bet ne apie 
esmines bėdas ir jų sprendimą. 

Todėl pradėkime kalbėti dalykiškai apie mūsų Atgimimo ištakas ir stiprybės ieškokime toje 
mūsų istorijoje, kurios dalyviai dar daug kas mūsų buvo. Nebijokime savęs – mes tada tuo ir 
buvome stiprūs. 

Nuoširdţiai linkiu nebūti lengvai patikliais. Jūsų, jaunime, sprendimai tebūnie Jūsų, bet ne 
kaţkieno Jums primetami sprendimai. Tik tuomet sugebėsite būti stipriais ir atsakingais. 
Atsakingais uţ save ir kitus. Ir tai, manau, labai sudėtinga. Todėl linkiu ir kantrybės. 

Ir nepamirškime, kad tai, ką turime, ir tai, ko neturime – visa tai yra ir mūsų apsisprendimas. 

Su Kovo 11-ąja! 
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[32] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimtas 1991-02-11 LR konstitucinis 
įstatymas Nr. I-1051 „Dėl Lietuvos valstybės“ 
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 Lietuva šventė Nepriklausomybės 30-metį 

 Zigmas Vaišvila. KOVO 11-OSIOS SUVOKIMAS 

 Susitelkime, broliai ir sesės! Kvietimas į Kovo 11-osios eiseną Kaune. 

 Kazys Grabys. Su Nepriklausomybės 30-čiu, pamirštasis ir nebepageidaujamasis SĄJŪDI! 

 „Pasitvirtino – Zigmą Vaišvilą žūtbūt siekiama perduoti į teismą iki Kovo 11-osios“. Zigmo Vaišvilos 

pranešimas spaudai 

Archyvai 

 2020 m. kovo mėn.                           
 2020 m. vasario mėn. 

 2020 m. sausio mėn. 

 2019 m. gruodžio mėn. 

 2019 m. lapkričio mėn. 

 2019 m. spalio mėn. 

 2019 m. rugsėjo mėn. 

 2019 m. rugpjūčio mėn. 

 2019 m. liepos mėn. 

 2019 m. birželio mėn. 

 2019 m. gegužės mėn. 

 2019 m. balandžio mėn. 

 2019 m. kovo mėn. 

 2019 m. vasario mėn. 

 2019 m. sausio mėn. 

 2018 m. gruodžio mėn. 

 2018 m. lapkričio mėn. 

 2018 m. spalio mėn. 

 2018 m. rugsėjo mėn. 

 2018 m. rugpjūčio mėn. 

 2018 m. liepos mėn. 

 2018 m. birželio mėn. 

 2018 m. gegužės mėn. 

 

                                                       

SVEIKATA 

Apsilankykite svetainėje sveikatasavojegomis.lt 

                                                       

GYVENIMO FILOSOFIJA 

Viskas, kas jus supa fiziniame pasaulyje, yra tik tai, kas jums padeda vystytis, augti, įveikti save ir 

didinti savo sąmonę, savo pasiekimus. Jūs keliautojai, esantys nepertraukiamame judėjime. Netgi 

tada, kai esate ramybės būsenos, įveikiate didelius atstumus mūsų pasaulyje, praskrisdami 

tūkstančius ir milijonus kilometrų kartu su savo planeta, savo saulės sistema ir savo galaktika.                                                                                                                                          

Tai išorinė visata. O yra kita visata – vidinė, įėjimas į šią visatą yra jūsų viduje – jūsų širdyje. 

 Kad ir kas jus šauktų į viliojančias kosmoso platybes pažinti tolimųjų pasaulių, esančiu už jūsų 

pačių ribų, netikėkite jais. Visi pasauliai, įėjimas į tolimuosius ir kitus pasaulius yra jūsų širdyje. 
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Raktas durims, esančioms jūsų širdyje, yra MEILĖ.                                                                     

(Numylėtasis ALFA 2005-06-01, „IŠMINTIES ŽODIS“, Kaunas, 2015,  388psl. Mijalba). 

                                                       

REDAKTORĖS ŽODIS 

Mielieji, kad Lietuva mafijos valdoma, tikriausiai suprantame. Dvi kadencijas valdžiusi Lietuvą 

Dalia Grybauskaitė susikūrė sau tokią aplinką, kokią diktavo jos asmeniniai interesai: stipriai 

korupcinę aplinką –  kai įrodėme nusikalstamą veiką (žiūr auksčiau) ir supratome, kad šis 

įrodymas niekam nerūpi, pasidarė aišku, kodėl tokia reakcija. Pasižvalgykite ir pastebėsite, kaip 

niekas nieko nenori keisti, galima įtarti – laikiama sugrįžtant... 

                     Laikraštėlio redaktorė, korektorė ir tecninė darbuotoja A.M.Gedvilienė. Labai atsiprašau 
už klaidas, esu savamokslė. Gal atsilieptų galintys padėti? Pinigų neturime! Kviečiu visus rašyti, 
komentuoti, spausdinsime. Kviečiame korespondentus iš visos Lietuvos teikti informaciją ir ne tik 
apie senjorus, nors jų reikalai irgi svarbūs. Tai turi būti tokia medžiaga,kaip pagerinti įvairaus 
amžiaus Lietuvos gyventojų padėtį. Atsirado nauja rubrika „Lietuvos Etikos Universitetas, siųskite 
savo pamąstymus keiskimės nuomonėmis ir rasime vis geresnius sprendimus kartu!                                                                                                                                                                                     
Lietuvos pensininkų susivienijimas priima nuo 18 metų – pagrindinis tikslas – kartų solidarumas ir 
VIENYBĖ! 

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

Pastaba; redaktorės nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                       

MŪSŲ DRAUGAI 

                                                                                                                      
bernardinai.lt                                                   

                                                         

                     

                                                    

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