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 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

 

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

A.Vinkaus pasiūlymą, Seimo nariai pritarė.)                                                

Viešpatie, (apsaugok mus nuo viruso) suteik 

mums stiprybės, kad visi Lietuvos žmonės būtų 

sveiki, dori, sąžiningi, garbingai laikytųsi duoto 

žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo 

Tėvynę Lietuvą.            JONAS PAULIUS II GIMĖ 

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

Visų jo skaičių suma 13, nebijokime to skaičiaus!  

VALSTYBĖ BE MORALĖS – VALSTYBĖ BE ATEITIES! 

ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  
kiekvieno 
mėn. 
pirmas 
antradienis 
IR SVEIKO 
GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
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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 VAKARŲ EXPRESĄ SU 30 GIMTADIENIU, LINKIME - NIEKADA 

NEPASIDUOTI NETIKRIEMS PRANAŠAMS, KAIP IKI ŠIOL! 

 

 

 

KLAIPĖDA - JŪRINĖS VALSTYBĖS SOSTINĖ, LIETUVOS PASIDIDŽIAVIMAS – VERTA 

ATGIMIMO AIKŠTĖJE TURĖTI YPATINGĄ JŪRINĮ AKCENTĄ – PAMINKLĄ 

VISIEMS LIETUVOS KAPITONAMS! 

KVIEČIAME VISUS  IŠSAKYTI  SAVO NUOMONĘ...                                                

 

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. KĘSTUTIS K.URBA. LRT RADIJO PARTIJŲ RISTYNĖS II  – TOMAŠEVSKIS BEI RADŽVILAS IR 
KONSERVATORIUS LINGĖ 

2. POLITIKAI NUSITAIKĖ Į SOCIALINIUS TINKLUS IR JŲ GRUPES                        
3. Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi 

Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK 
neveikimo. 

4. KRESCENCIJUS STOŠKUS. APIE „LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS POLITIKOS 
PAGRINDŲ ĮSTATYMO“ PROJEKTĄ 

5. RUSLANAS  BARANAUSKAS-Lietuvos mokslininkų sąjungos narys 
6. INTUITYVUS ŽVILGSNIS DĖL PAMINKLO ANTANUI SMETONAI. 
7. GEDIMINAS MAERKYS 
8. AURIMAS DRIŽIUS. TEISINĖ VALSTYBĖ, BET BE TEISINGUMO 
9. GEDIMINAS MOCKUS. KOKIOS YRA PILIEČIŲ GALIMYBĖS DALYVAUTI TEISĖKŪROS 

PROCESE 
10. SVEIKATA 
11. GYVENIMO FILOSOFIJA 
12. MŪSŲ DRAUGAI 

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

  



3 
 

LRT RADIJO PARTIJŲ RISTYNĖS II  – TOMAŠEVSKIS BEI RADŽVILAS IR 
KONSERVATORIUS LINGĖ 

KĘSTUTIS K.URBA 

LRT radijas  įsitraukęs į rinkimų maratoną rugsėjo 8d. kalbino toliau ne visai ištrauktų burtų 
tvarka partijų atstovus[1]. Žurnalistas Mindaugas Jurkevičius pirmam suteikė žodį ne nr.5 atstovui – 
konservatoriui Mindaugui Lingei, o nr.8 – lenkų lyderiui europarlamentaruiV.Tomaševskiui. Šis iš 
karto „užpylė“ socialinių dovanų banga: vaiko pinigai ne 60 ir 100, o 120 ir 200(nepasiturintiems) 
eurų, 13-ta pensija, nemokami vaistai ne nuo 75, o nuo 70 metų. Pinigus ims „papurtę“ bankus ir 
prekybos monstrus – supermarketus. Ir dar grąžins II savivaldos pakopą bei išgelbės regionus – VRM 
ministrė Rita Tamašunienė rengia reformų poką. Todėl, kad ši valdžia yra, skirtingai nuo anksčiau 
buvusių netikėlių, gera žmonėms ir jiems davė pinigų bei geriausiai suvaldė pandemiją visoje ES. 

Pastebėkime, kad didėjant varganoms socialinėms išmokoms į tai adekvačiai reaguoja prekybos 
tinklų oligopoliai – lygiai tiek pat kelia kainas tiek prekybos tinklai, tiek ir vaistinių didmena bei 
mažmena, komunalinės paslaugos... Net nereikia kartelinių susitarimų IT laikas – užmetus akį į kolegų 
kilstelėtas kainas saujelės savininkų solidarumas neleidžia elgtis kitaip ir jokia Konkurencijos taryba 
už rankos ant mobilaus nesučiups. 

Lenkai, suprantama, nejudina „karbauskinės“ kaimo latifundijos, apeina ir kaimą baigiančius 
užsmaugti perdirbėjų kartelius, tunkančius skirstomuosius tinklus ir vaistinių mafiją. Jiems bepigu 
girti save ir S.Skvernelį, kai A.Kubiliaus vyriausybės pradėtas, o dr.Alg.Butkevičiaus vyriausybės 
užbaigtas skystų dujų terminalas bei elektros kabelis su Švedija leido biudžetui nusimesti milijardinę 
monopolisto GAZPROM  kainų naštą. To betrūko, kad nebūtų sutaupytų lėšų skyrę ir pensininkams, ir 
vaiko pinigams. Ir anoks čia pasiekimas! Kalbant tiesiau – joks. Be to, V.Tomaševskiui derėtų 
susirūpinti ES mokesčių sistemų harmonizavimu bei Lenkijos „PVM  žirklių, kerpančių visus 
kaimynus“, naikinimu. 

Į debatus su valdančios daugumos savigyra ir panegirika dėl pandemijos, nespėjusį Naglį 
Puteikį, gerai pakeitė kiti du oponentai –filosofas prof.Vyt.Radžvilas ir M.Lingė. Prie paminėto 10 proc. 
mirtingumo išaugimo dėl gydymo paslaugų neprieinamumo tenka pridurti ir vakar G.Paluckolryto TV 
pažertą mirčių dėl kardiologinės pagalbos sutrikimų per pusmetį skaičių – 1 100 ir amžinatilsį jiems 
duok, Viešpatie! Greta 80 mirusių nuo viRuso. O prokurorams apšviesk protą dėl tarnybinio SAM 
aplaidumo konstatavimo. Kažkodėl ignoruojamas ir VU profesorės imunologės A.Žvirblienės 
aiškinimas, kad mes esame gerokai atsparesni COVID19 dėl to, kad, skirtingai nuo ne tik Lotynų 
Amerikos šalių, esame skiepyti antituberkuliozine vakcina BCG, ir  joks čia ne valdžios nuopelnas, p 
Tomaševski, o tautos drausmingumo laikytis karantino ir dėvėti kaukes, kurios nemenkai apsaugo nuo 
lašelių su virusais. Gi savalaikis  medikų neaprūpinimas apsaugos priemonėmis ne vienam jų 
pasiaukojančiai dirbusiam kainavo sveikatos praradimą. 

Prof. Vyt. Radžvilas bando traukti rinkėjus į savo pusę lozungais – „pakelk galvą, lietuvi“ ir 
„susigrąžinkime valstybę“, kaip paaiškėjo iš taip jo  ir neįvardintų uzurpatorių. V ir VI kolonų 
suaugusių su „purvasklaida“ ar partinių klanų – taip ir liko neaišku. Profesorius siūlo atsikratyti mito, 
kad įstoję į ES patekome į ramybės ir aukso uostą, nes ES yra ženkli tarpusavio narių konkurencija. 
Didžiausia kaltė, pasak jo, tenka Globalios Lietuvos strategijai, kai latviai ir estai susiformulavo sau 
tautos išlikimo tikslus. Šiek tiek abejoju, nes pagrindinė negerovių priežastis yra valstybės „protų ir 
smegenų“ -  akademinės bendruomenės nusišalinimas ir nušalinimas nuo Lietuvos reikalų, o 
A.Juozaičio, G.Merkio, veteranų prof.V.Landsbergio ar prof.J.Jasaičio kontraversiški pavyzdžiai – 
išimtys tik patvirtina šią tiesą. O URM pinigų įsisavinimas „Globalios Lietuvos“ renginėliuose didesnės 
įtakos emigravimui nedaro. Jį apsprendžia algų, pensijų nepadoriausias santykis su kainomis ir totalus 
žiniasklaidos negatyvumas su tų pačių galvų kaišiojimais. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7728234067121978355__ftn1
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M.Lingė deklaravo naują konservatorių lozungą – STIPRI VALSTYBĖ, o jai kurti, suprantama, 
pirmas dėmesys į valdymo chaoso įveikimą, kuriuo prasideda konservatorių programa. Logiška, nes 
taikinyje atsiduria  S.Skvernelis. Tik bėda, kad konservatoriai yra įtikėję vien būsimu  geru vyriausybės 
kanceliarijos veikimu bei tarimusi su liaudimi apklausose ir referendumuose, kaip tai pabrėžė ir 
prof.V.Radžvilas.  Tokie reveransai rinkėjams iš liaudies suprantami, tačiau manymas, kad optimalių 
sprendimų radimui užteks geriausių protų iš bankų ar valstybės kontrolės sutelkimo prie apskrito 
vyriausybės kabineto stalo iš esmės nieko nekeis, nes valstybės ir visuomenės raidos scenarijų 
modeliavimas ir prognostiniai rodiklių skaičiavimai reikalauja rimčiausių užsakymų akademinėms 
institucijoms ( – TS-LKD programoje „ir kitų“) , o ne vėl žadamo „tarimosi su liaudimi“ ir pigaus 
smegenų šturmo kanceliarijoje sudėtingiausioms mokestinės politikos problemoms. Radžvilo NS 
programoje teisėkūros chaosas iš vis neegzistuoja, o tai nieko gero valstybei nežada. 

 

[1] https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120736/lrt-aktualiju-studija-politiniu-partiju-atstovu-
diskusija-kaip-valdziai-sekasi-valdyti-covid-19-pandemija 
 
-- 
Pagarbiai - Kęstutis 
 

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 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!!! 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_7728234067121978355__ftnref1
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120736/lrt-aktualiju-studija-politiniu-partiju-atstovu-diskusija-kaip-valdziai-sekasi-valdyti-covid-19-pandemija
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120736/lrt-aktualiju-studija-politiniu-partiju-atstovu-diskusija-kaip-valdziai-sekasi-valdyti-covid-19-pandemija
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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 
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 antri 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 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? 
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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 LIETUVAI? Jos tenkina tik savo 

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

nusikalstamų veikų? Artinasi nauji Seimo rinkimai, ar už tokias galima balsuoti, kad ir toliau tenkintu 

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

gyventojų kaip nuo DIEVŲ OLIMPO iki žemės skruzdėlių!  

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

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

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

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

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

nepradėtų dirbti...(informacija spaudai žiūr. žemiau, o tokių net keleta). Visi tai mato ir kas iš to? Visi 

patenkinti, nes visi, praradę 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? 
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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 mokesčiai 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 - Zenonas Andulėnas perbėgo į kitą partiją ir kandidatuoja į Seimo narius, 

atkreipkite dėmesį, kad neapsiriktumėte balsuodami... 

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

POLITIKAI NUSITAIKĖ Į SOCIALINIUS TINKLUS IR JŲ GRUPES:nekalta ar 

paslėpta žinutė Kas leistina, o kokią sąlygą svarbu žinoti ne tik politikams (40) Viktorija Rimaitė 2020-

09-28 06:08 

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/28/news/g-

nauseda-prancuzu-laikrasciui-pasake-kokio-vaidmens-prancuzija-galetu-imtis-del-baltarusijos-

16495620/ 

Esu mokytojas ir seku mokytojų visoje Lietuvoje grupes socialiniame tinkle Facebook, kur 

diskutuojama profesinėmis temomis. Ką jūs manote, dabar jos tampa ne pedagogų, bet politikų 

pasisakymų zona. Ar taip galima?“, – su tokiu paklausimu į lrytas.lt redakciją kreipėsi skaitytojas Vytas. 

Iš tiesų, artėjant spalio 11 d. vyksiantiems Seimo rinkimams, kandidatai į parlamentą ieško naujų 

komunikacinių erdvių – ne išimtis ir socialinių tinklų grupės. Politinėmis žinutėmis socialinių tinklų 

grupėse dalinasi ne tik pedagogų bendruomenei priklausantys kandidatai į Seimą. Šio kanalo naudoti 

nevengia ir vienmandatėse rinkimų apygardose kandidatuojantys asmenys savo žinutes skleidžiantys 

mikrorajonų, miestelių ir miestų bei rajonų grupėse. Tokia komunikacija, pasak Vyriausiosios rinkimų 

komisijos (VRK) ir politinės komunikacijos specialistų, yra galima ir leistina, svarbu išpildyti vieną 

svarbią sąlygą. Naujų kanalų paieška – natūralus dalykas „Iš politinės komunikacijos pusės, natūralu, 

kad politikai, artėjant rinkimams ieško visų įmanomų būdų, visų įmanomų kanalų, kuriais galėtų 

pasiekti savo potencialius rinkėjus. Jeigu kažkoks politikas kandidatuoja vienmandatėje apygardoje, 

jam reikia pasiekti konkrečioje teritorijoje gyvenančius žmones ar konkrečios bendruomenės narius. 

Tada politikai ieško įvairiausių kanalų. Grupių pagal gyvenamąją vietą, pagal interesus socialinių tinklų 

erdvėje yra tikrai nemažai, tai politikai ir bando į tas grupes įsijungti bei skleisti jose savo žinutes“, –  

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/28/news/g-nauseda-prancuzu-laikrasciui-pasake-kokio-vaidmens-prancuzija-galetu-imtis-del-baltarusijos-16495620/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/28/news/g-nauseda-prancuzu-laikrasciui-pasake-kokio-vaidmens-prancuzija-galetu-imtis-del-baltarusijos-16495620/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/28/news/g-nauseda-prancuzu-laikrasciui-pasake-kokio-vaidmens-prancuzija-galetu-imtis-del-baltarusijos-16495620/
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taip naujų komunikacinių erdvių paiešką apibrėžė Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakulteto 

Medijų tyrimų laboratorijos vadovas, politinės komunikacijos specialistas dr. Andrius Šuminas. Todėl, 

dr. A.Šumino teigimu, žiūrint iš politinės komunikacijos pusės, toks politikų noras išnaudoti visus 

įmanomus kanalus yra visiškai normalus. Svarbi sąlyga Pasak VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės, 

minėta politinių ir agitacinių žinučių sklaida socialinių tinklų grupėse ir galima, ir leistina, tačiau yra 

viena sąlyga. „Politikai turi žymėti visą politinę reklamą, nesvarbu ar ją skleidžia savo naujienų sraute, 

ar dalinasi įvairiose grupėse. Grupės nariai ar administratoriai gali įspėti politiką. Politikams 

nereaguojant, galima informaciją apie tokias žinutes registruoti Reklamos gaudyklėje, kurią galima 

rasti VRK tinklapyje arba perduoti el. paštu“, – nurodė ji. VRK pirmininkės teigimu, reklamos socialinių 

tinklų grupėse atveju reikšmingi yra ir patys grupių nariai bei administratoriai. VRK yra žinomi atvejai, 

kai politikai pašalino savo žinutes sulaukę neigiamos grupės narių reakcijos. Anot VU Komunikacijos 

fakulteto Medijų tyrimų laboratorijos vadovo, neigiamas reakcijas neretai išprovokuoja tie politikai, 

kurie prie grupių prisijungia tik rinkimų agitacijos laikotarpiu. Todėl svarbu suprasti, kad toks 

bandymas komunikuoti socialinių tinklų grupėse ne visada yra veiksmingas ir efektyvus. 13 

nuotr.Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė. „Viskas priklauso nuo to, 

ar politikas prieš tai toje grupėje grupėje buvo, nebuvo ar buvo visai neaktyvus ir neįsitraukė į 

diskusijas apie problemas, tai grupei aktualius klausimus. Jei kandidatas, likus mėnesiui ar kelioms 

savaitėms iki rinkimų, pradės toje grupėje labai aktyviai kažką publikuoti, jis atrodys labai keistai ir 

didelis klausimas, ar tos žinutės bus paveikios. Visai kitaip atrodys, jei politikas toje grupėje aktyvus 

bus visus ketverius metus, tada jo agitacija atrodys visai natūraliai“, – sakė dr. A.Šuminas. Vykdo 

stebėseną, tačiau pažeidimų – pasitaiko Kaip portalo lrytas.lt redakciją informavo VRK pirmininkė, 

VRK perka politinės reklamos stebėsenos paslaugas. Reklamą socialiniuose tinkluose taip pat stebi 

apygardų rinkimų komisijos. Sukurta ir jau minėta Reklamos gaudyklė – įrankis, leidžiantis visuomenei 

dalyvauti politinės reklamos stebėsenoje: teikti informaciją apie pastebėtą politinę reklamą tiek 

anonimiškai, tiek nurodant savo kontaktus. Visi faktai, pasak VRK vadovės, vertinami, žiūrint ar 

reklama pažymėta, o jeigu ji apmokėta, tai ar yra deklaruotos išlaidos, ar jos apmokėtos iš teisėtų 

finansavimo šaltinių. „Tenka pastebėti, kad ne visada socialiniuose tinkluose skleidžiama reklama yra 

deklaruojama VRK pateikiamose kampanijos dalyvių ataskaitose. Pati socialinio tinklo administracija 

VRK tokių paskleistų reklamos ataskaitų neteikia, išskyrus viešai prieinamą reklamos biblioteką, nors 

visos kitos Lietuvoje veikiančios visuomenės informavimo priemonės tokios prievolės neišvengia. Taip 

pat skaitykite: Paskutinieji ir svarbiausi reitingai nuotaiką pakels ne visiems: kas kėdę gali matuotis jau 

dabar VRK ieško rinkimų savanorių: dėl koronaviruso atsirado naujų iššūkių Į Lietuvos miestų gatves 

išriedėjo rinkimų autobusai: VRK skelbia konkursą Nedeklaruotos reklamos ir išlaidų jai faktus mums 

padeda atskleisti perkamos politinės reklamos internete stebėsenos paslaugos ir piliečių pilietiškumas, 

dalijantis pastebėta politine reklama socialinių tinklų platformose, pavyzdžiui, per jau minėtą Politinės 

reklamos gaudyklę. Šiandien, kuomet politinę reklamą socialiniuose tinkluose galima užsakyti ir 

apmokėti nebūtinai iš politinės kampanijos sąskaitos, kartais pastebime, jog ją užsako ne kampanijos 

dalyviai, o jų vardu ar interesais tretieji asmenys, o trečiųjų asmenų finansavimas rinkimų 

kampanijose yra draudžiamas“, – reklamos niuansus socialiniuose tinkluose detalizavo L.Matjošaitytė. 

Jos teigimu, dar vienas probleminis aspektas – politinės reklamos sklaida socialiniuose tinkluose 

agitacijos draudimo laikotarpiu. Jeigu kitos visuomenės informavimo priemonės politinės reklamos 

agitacijos draudimo laikotarpiu neskelbia, socialiniuose tinkluose rinkimų dieną, kai draudžiama 

rinkimų agitacija, jos vis dar pasitaiko. „Taip pat Lietuvoje veikiančios visuomenės informavimo 

priemonės politinę reklamą visiems dalyviams gali skleisti tik vienodais įkainiais, kuriuos privalo 
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deklaruoti VRK prieš skleisdami reklamą. Socialinių tinklų administratoriai šios prievolės nesilaiko“, – 

aiškino L.Matjošaitytė. 

 

 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI, 
2020-09-25 VILNIUS 

 

NETEISĖTAI VYKSTANTYS LR SEIMO RINKIMAI 
 

Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi 

Lietuvos liaudies partija kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą dėl LR VRK 

neveikimo. LR VRK neatsako į 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. 

renginį Valdovų rūmuose. 

VRK ne tik nepradeda šio renginio tyrimo. 

Šiuo net neslepiamos rinkimų agitacijos veiksmu Respublikos Prezidentas ir Prezidento 

kanceliarija dalyvavo, organizuojant rinkiminę 11-os iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių politinių 

partijų agitacijoje, pasirašant bendrą Memorandumą. Valstybei priklausantys Valdovų rūmai 

nenustatytu pagrindu buvo suteikti šiai rinkiminei agitacijai. Reikalaujama, kad VRK teisiškai tai 

įvertintų, nurodytą Memorandumą pasirašiusias 11-ą partijų  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, 

Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos socialdemokratų partiją, Liberalų sąjūdį, 

„Laisvės ir teisingumo“ partiją, Lietuvos socialdemokratų darbo partiją, Lietuvos lenkų rinkimų akciją–

krikščioniškų šeimų sąjungą, Darbo partiją, Laisvės partiją, Lietuvos žaliųjų partiją ir Krikščionių 

sąjungą) įpareigotų susimokėti iš rinkiminių sąskaitų už šią rinkimų agitaciją Valdovų rūmams ir 

informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms. 

Taip pat reikalaujama, kad VRK pripažintų šias 11-a partijų sudarius rinkimų koaliciją ir šią 

koaliciją įregistruotų 2020 m. LR Seimo rinkimuose. 

Skundu LVT ir LLP teismo prašo nutraukti VRK neveikimą - įpareigoti VRK motyvuotai atsakyti 

į Lietuvos visuomenės tarybos ir Lietuvos liaudies partijos 2020-09-05 prašymą, atlikti šiame prašyme 

prašomus veiksmus. 

Lietuvos Visuomenės Tarybą stebina ir tai, kad iš 6-ių politinių partijų, kurias Respublikos 

Prezidentas, be teisinio pagrindo įsikišęs į LR Seimo rinkimus, ignoravo ir nepakvietė į Valdovų rūmų 

renginį, tik viena Lietuvos liaudies partija atkreipė dėmesį į šį šiurkštų LR Seimo rinkimų įstatymo 

pažeidimą. 

Lietuvos Visuomenės Taryba 2020 m. rugsėjo 6 d. dėl šio klausimo kreipėsi ne tik į Lietuvos 

liaudies partiją, bet ir į Centro partiją – tautininkus, Politinę partiją „Drąsos kelias“, Kartų solidarumo 

sąjungą – Santalką Lietuvai, Partiją „Lietuva - visų“ bei Partiją „Nacionalinis susivienijimas“. 

Negi tik viena Lietuvos liaudies partija, suteikusi LVT inicijuotam Tautos Susitelkimui politinę 

platformą rinkimams, oponuoja sisteminėms partijoms? 
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Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba 

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

KRESCENCIJUS STOŠKUS. APIE „LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS 
POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO“ PROJEKTĄ 

2020-09-

23  Diskusijos, Įžvalgos.Nuomonės., Kultūra,Švietimas, Teisė, Valdžia ir 

visuomenė 

INFORMACIJA, PASTABOS, PATAISOS IR SIŪLYMAI 

Patį seniausią, bendriausią ir tiksliausią kultūros apibūdinimą yra palikę 

romėnai (Markas Katonaas vyresnysis, Markas Tulijus Ciceronas ir kt.). Jie 

kultūra laikė žmogiškąją veiklą, perdirbančią gamtą, keičiančią patį žmogų ir paliekančią atitinkamus 

produktus. 

Taigi kultūra buvo tai, kuo žmogus išskiria save iš visos gamtos. Kadangi tie skirtumai 

ryškiausiai regimi dvasinėje veikloje, vėliau kultūros sritis susiaurinama iki auklėjimo, ugdymo ir kitų 

dvasinės veiklos sričių. 

20 amž. susiaurėja ir ta sritis: su kultūra pradėtas tapatinti menas. Tam pagrindą davė meno 

universalumas, t.y. galimybė atlikti šviečiamąsias, pažintines (filosofines, sociologines, psichologines, 

mitologines ir kt.), politines, religines, ir bet kokias kitas funkcijas. 

„Kultūros politikos pagrindų įstatymo“ projekte kultūra apibrėžimu dar labiau susiaurinama. O 

jos ribos pasidaro dar neaiškesnės. Ja vadinama „reikšmių, simbolių ir įgūdžių sistema, įkūnijanti 

žmonių pasaulėžiūrą ir vertybes“. Ir čia pat tos vertybės įvardinamos: žinios, menai, raštija, tikėjimai, 

moralė, papročiai“. 

Klausimai: 

1) kodėl nurodomos tik „reikšmės“ ir „simboliai“? (juk reikšmes turi ir paprasti ženklai, ir 

atvaizdai, ir pasakos, ir ligų simptomai, ir temperatūrų pokyčiai…); 

2) koks loginis ryšys sieja „simbolius ir įgūdžius“? (o nėra istoriniais ir socialiniais ryšiais 

įtvirtinamų faktų, įvykių, pasakojimų); 

3) kodėl vertybių sąraše yra moralė, bet nėra etiketo, teisės, religijos, politikos, žiniasklaidos, 

socialinės kritikos ir pan.? 

Dar siauresnis kultūros akiratis atsiveria pro kultūros ministerijos langus. Nors ji kultūrą laiko 

sisteminiu dariniu ir mėgina nustatyti svarbiausius dvasinės kultūros politikos principus, tačiau realiai 

ji to padaryti negali. 

https://www.pozicija.org/krescencijus-stoskus-apie-lietuvos-respublikos-kulturos-politikos-pagrindu-istatymo-projekta/
https://www.pozicija.org/krescencijus-stoskus-apie-lietuvos-respublikos-kulturos-politikos-pagrindu-istatymo-projekta/
https://www.pozicija.org/category/diskusijos/
https://www.pozicija.org/category/izvalgos-nuomones/
https://www.pozicija.org/category/kultura/
https://www.pozicija.org/category/teise/
https://www.pozicija.org/category/valdzia-ir-visuomene/
https://www.pozicija.org/category/valdzia-ir-visuomene/
https://www.pozicija.org/category/valdzia-ir-visuomene/
https://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2016/09/Stoskus.jpg
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Pirma, ji neapima visų dvasinės kultūros sričių: jai nepriklauso nei švietimas, nei mokslas, 

nei teisė, nei politika, todėl ją mažai tedomina ir šių sričių reali būklė. 

Antra, ministerijos administruojamos sritys nesudaro kokios nors sistemos, nes jos 

funkcijų visuma sudaryta atsitiktinių sprendimų būdu. Jos centre yra menas, o prie jo prisegti visai 

autonomiškai egzistuojantys kultūros procesai (pvz., žiniasklaida ir lietuvių kalba). Todėl ji neturėtų 

sau priskirti kompetencijos formuoti „kultūros srities“ „valstybės kultūros politiką“ (2 sk. 6 str. 1). 

Projektas ne tik susiaurintu žvilgsniu mato kultūros politiką, bet ir visuomeninę bei individualią 

kūrybinę veiklą suveda į „kultūros paslaugų teikimą“, tolygų ne tik standartinių kultūros įstaigų darbui, 

bet ir prekių tiekimui į prekybos centrus. 

Projektas autoritariškai nustato kūrėjų ir visuomeninių kultūros „organizacijų vaidmenį 

įgyvendinant kultūros politiką.“ Pirma, jis nenumato tų demokratinių principų ir būdų, pagal kuriuos 

valdžios įstaigos turėtų bendradarbiauti su (1) kultūros kūrėjais, (2) visuomeninėmis organizacijomis 

ir (3) pilietine visuomene. Antra, kultūros kūrėjus jis sutapatina su „kultūros paslaugų teikėjais“, o 

kultūrinę veiklą suveda į „kultūros paslaugas“. Projekto autorių žodžiais, tai esanti „kultūrinė, meninė 

ar pažintinė (?) veiklą, kuria teikiama nemateriali nauda (?) ar sukuriarimas materialus produktas (?), 

tenkinantis viešuosius (?) visuomenės kultūrinius poreikius ir interesus.“ 

Kultūros politikos principų sąraše yra teisingai suformuluotas šeštasis principas: kultūros 

politiką formuoti „atsižvelgiant į objektyvius kultūros būklės ir procesų rezultatus, sudarančius 

galimybes priimti pagrįstus sprendimus“. 

Bet čia pat pateiktas ir „darnumo principas“, kuriame pasakyta, kad „kultūros politika sudaro 

darnios ir tolygios visų kultūros sričių raidos <…> sąlygas“ (3 str.). 

Pirma, šie principai neigia vienas kitą. Antra, kultūra didžia dalimi yra spontaniško jėgų veikimo 

padarinys, todėl ”darnios ir tolygios“ įvairių sričių raidos pasaulyje nebūna. Trečia, kadangi meno ir 

visos kultūros sritys yra labai skirtingos, todėl projekto rengėjai turėjo aptarti, kokiu būdu bus 

subalansuojama tuos skirtumus atitinkanti rėmimo politika. Tai pats sunkiausias ir atsakingiausias 

kultūros politikos uždavinys. Bet tai projekto autorių nedomina. 

Skirtingoms kultūros sritims yra reikalingos ne „tolygios“, o gana skirtingos sąlygos. Vienos 

sritys pačios yra verslios (pvz., didžioji masinės kultūros dalis) ir net gali pasitarnauti giminingų sričių 

rėmimui. 

Kitos sritys (kartu ir įstaigos bei atskiri kūrėjai) turi būti mecenatų ar valstybės išlaikomos, 

kadangi jos užtikrina paties aukščiausio profesionalumo ir turiningumo pasiekimus (pvz., nacionaliniai 

teatrai). 
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Trečios yra tos kultūros įstaigos, kurios tik teikia paslaugas (aptarnauja) vartotojams (pvz., kino 

salės). Kaip iš „kultūros paslaugos teikėjo“ apibūdinimo, taip ir iš „darnumo“ principo formuluotės 

matyti, kad visų kūrybinių įstaigų, organizacijų ir pačių kūrėjų funkcijas jie sutapatina su pačių 

paprasčiausių aptarnaujančių įstaigų darbu. 

Bet kokias paslaugas galima teikti tik tada, kai yra ką teikti. O tai reiškia, kad kultūros politika privalo 

subalansuoti dvi pagrindines kultūros raidos kryptis – vertikalinę (kultūros auginimo, turtinimo, 

stiprinimo ir gilinimo) kryptį ir horizontalinę (platinimo) kryptį. Bet tą „ką“ iš esmės apeina 

aptariamas projektas. 

Šis projektas yra vienkryptis. Tai tik jau turimos kultūros ir kontrkultūros skleidimo, platinimo, 

unifikavimo, banalizavimo ir proletarizavimo (populiarizavimo) politikos projektas. 

 

RUSLANAS BARANAUSKAS-Lietuvos mokslininkųsąjungosnarys 

INTUITYVUS ŽVILGSNIS DĖL PAMINKLO 
 

ANTANUI  SMETONAI. 
 

2021m. sostinėje, jeigu pandemija nesujauks visų užmojų turėtų iškilti 

paminklas  Lietuvos prezidentui  Antanui Smetonai. 

Ši asmenybė dėl kolegų piktybiško nenoro tapti nepriklausomais nuo 

politikų ir verslininkų finansavimo yra ištyrinėta gana kukliais ir išbaigtiniais 

variantais.  Ugdymo įstaigose tik prabėgomis užsimenama, kad kažkoks tai 

šalies vadovas buvo, o koks jo kultūrinis, filosofinis, politikos dėstymo įdirbis 

– tuščias balto popieriaus lapas. 

Kur įsteigta 1  Alma  Mater  Lietuvoje, kas tarpukaryje buvo valstybės švietimo ir mokslo 

židiniu? Vilnius visados buvo multikultūriniu miestu, iki 1939m. rudens dominavo lenkų ideologija. 

Man kaip humanitarui truputį keista, kodėl priimant svarbius nutarimus istorikų balsas yra 

kažkur už kadro. 

Kaune vyko Europos krepšinio čempionatas, išlydėti narsūs lakūnai  Darius ir  Girėnas skrydžiui 

per  Atlanto platybes, pagaliau tautininkų partijos ištakos yra šiame  Palemono legenda apipintame 

mieste. 
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Ar paminklo, kuriam bus išleista 240 000eurų( neabejoju liberalai suves balansą ir savo 

reikmėms) paskirtis- tik švenčių metu įteikti ordinus, medalius, padėti gėlių puokštes prie bareljefo, ar 

atspirties taškas jaunajai kartai plušėti mokslo ir šalies gerovei? 

Prezidentas visada akcentavo visuomeninių organizacijų sklaidą ir stiprinimą, pavartykime 

bibliotekų archyvuose to periodo spaudą. 

Dabar visokiausi ekspertai gražbyliauja apie šalies įvaizdžio gerinimą, kuomet nebeliko 

metodinės- edukacinės literatūros, dienraščių, tv, radio laidų ciklų, silpnos profsąjungos ir jų 

atstovaujamoji galia. 

Tarpukaryje klestėjo eksportas, importas, smulki prekyba, kooperatyvai, šalies vadovas jautriai 

reaguodavo į emigracijos atvejus.  Dabar politikai daro viską, kad čia liktume nuvertinti, pažeminti 

biurokratų direktyvų. 

Galbūt bus peržiūrėtos bendrojo ugdymo programos, privalomas filosofijos, politinės teorijos 

suvokimas, oratoriniai sugebėjimai, ekonominiai pradmenys. Smetona gyvas būdamas tikrai neleistų 

tautai ištirpti visuotinio globalizmo ir kosmopolitizmo okeane. 

Ar daug lietuvybės matome senamiesčiuose su užsienietiškų iškabų prekybos centrais ir 

salonais?? 

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

GEDIMINAS MERKYS  
Gerbiamieji (-osios), 

Sokratas, didis filosofas ir daugiavaikis tėvas, 

kaip žinoma, mėgo išeiti į aikštę ir užduoti 

sunkų klausimą savo amžininkams.  

Prof. G. Merkys trijų vaikų tėvas, taip pat 

mėgina išeiti į "aikštę"- politinę viešumą su 

savo vizijomis, galimais sprendimais apie mūsų 

ateitį Lietuvoje.  

Skaitykite, analizuokite ir tinkamai/teisingai vertinkite! 

Pagarbiai, 

Raimundas Kaminskas 

+370 680 53 495 

KOMENTARAS – apgailestauju, kad gerb. Profesorius pasirinko Centro partiją, kurioje yra 
ir Zenonas Andrulėnas, nes už partija, kurioje yra nusikaltėlių turi mažai šansų, būtų gerai, 
kad klysčiau...AMG 
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AURIMAS DRIŽIUS 

TEISINĖ VALSTYBĖ, BET BE TEISINGUMO 

 

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) vienbalsiai nutarė 

neleisti dalyvauti NeringaiVenckienei Seimo rinkimuose ir taip 

pavertė rinkimus farsu – jie negali būti teisėti, jeigu valdžia 

neleidžia juose dalyvauti jai neįtinkantiems piliečiams. 

Beje, sėdėjau VRK posėdyje ir mačiau VRK narių 

beviltiškas pastangas pasiteisinti prieš save. Jie, balsuodami už 

tai, kad išbraukti Neringą Venckienę iš LR Seimo rinkimų sąrašo, 

daug kalbėjo apie teisinę valstybę. Tiesa, atremti Neringos 

Venckienės argumentų jiems niekaip nepavyko. Mat, nei 

Konstitucija, nei LR Seimo rinkimų įstatymas nedraudžia 

Lietuvos piliečiams registruotis ir dalyvauti rinkimuose. Kaip 

žinia, čia košės prisivirė taip vadinamas Konstitucinis teismas 

(KT), kuriam jau labai seniai buvo LR Seimo duota užduotis –

pašalinti prezidentą Rolandą Paksą.  

Konstitucinis teismas (KT) jau tada pripažino, kad Rolandas Paksas neva pažeidė LR 

Konstituciją ir taip pašalino demokratiškai išrinktą Prezidentą iš posto. Tiesa, tam, kad jis daugiau 

negalėtų drumsti ramybės, KT pirmininkas Egidijus Kūris iššaukė „konstitucijos dvasią“ ir su ja 

pabendravęs, nurodė, kad žmogui, kuris apkaltos būdu pašalintas iš renkamų pareigų, niekada 

daugiau negalima užimti jokių renkamų pareigų valstybės tarnyboje. 

Po daugelio metų, 2011 m., Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) pripažino, kad minėtas KT 

sprendimas yra neteisėtas, pažeidžiantis visuotinę Žmogaus teisių deklaraciją, kurios Lietuva yra 

įsipareigojusi laikytis. LR Seimas kitais metais pakeitė Seimo rinkimų įstatymą, nurodęs, kad apkaltos 

būdu iš posto pašalintas politikas gali vėl būti renkamas rinkimuose, praėjus 

keturiems metams po apkaltos. Tačiau 2012 metais Egidijus Kūris vėl atsinešė savo lempą, iš kurios 

iššaukėkam jau seniai kyla klausimas, kas gi mus valdo? Ar tai nėra ta pati jėga, tik dėvinti skirtingą 

uniformą ir apsimetanti, jog veikia teisinės valstybės vardu? Pamąstykime.Deja, tame 2012-ųjų 

epizode mes pasirodėm nekaip. Mes ne tik kad nepasmerkėm uniformuotų smurtautojų, bet ir 

išsirinkom jų vadą į valdžią – lyg atsidėkodami jam už tai, kad panaudojo brutalią ir perteklinę jėgą 

prieš taikius protestuotojus… Įsivaizduokime, kad baltarusiai dabar išsirinktų į valdžią tuos, kurie juos 

negailestingai talžė „bananais“. Palyginimas – nemalonus, bet jis tik padeda suprasti, kur šiandien 

esame atsidūrę. Deja, savo pavargusia ir sočia dvasia šiandien mes esametoli nuo atgimusių baltarusių. 
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P.S. “Kadaise, kai išminčiai augino sapnus,  kad jie užaugę pamaitintų mus, 

bet mes atėjom per vėlai ir mums liko tik trupiniai.Ir dėl to mes esame dvasios 

ubagai“. 

 

 

D. GRYBAUSKAITĖ VALDO NET PASITRAUKUSI: BUVĘ JOS KOMANDOS 

NARIAI GLOSTOMI IR TOLIAU -Lrytas.lt 2020 09 10 

 
Misevicius Gintautas 
 

 

Ambasadoriumi Čekijoje 

paskirtą diplomatą Laimoną Talat-

Kelpšą Užsienio reikalų ministerijos 

kanclerio poste pakeis iš Briuselio 

sugrįžusi Jovita Neliupšienė. 

Pastaruoju metu J.Neliupšienė 

vadovavo Lietuvos nuolatinei 

atstovybei prie Europos Sąjungos. Į 

šias pareigas buvusią savo 

vyriausiąją patarėją užsienio 

politikos klausimais Dalia 

Grybauskaitė paskyrė 2015 metais, 

jos kadencija baigėsi liepą. Užsienio 

reikalų ministro atstovė spaudai 

Rasa Jakilaitienė portalui lrytas.lt 

patvirtino, kad naujas pareigas J.Neliupšienė turėtų pradėti eiti jau kitą savaitę. Antrosios savo 

kadencijos pabaigoje pernai D.Grybauskaitė pasirūpino daugeliu krikti pradėjusios komandos narių. 

Tolimesne jų karjera prezidentė ėmė rūpintis likus maždaug pusmečiui iki užveriant rūmų S.Daukanto 

aikštėje duris. 

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/10/news/d-grybauskaite-

valdo-net-pasitraukusi-buve-jos-komandos-nariai-glostomi-ir-toliau-16274682/ 

Tuomet iš patarėjo į ambasadoriaus kėdės persėdo buvęs vyriausiasis prezidentės talkininkas 

užsienio politikos klausimais Nerijus Aleksiejūnas bei vyriausioji patarėja ekonomikos ir socialinės 

politikos klausimais Lina Antanavičienė. Pastaroji buvo paskirta vadovauti ambasadai Izraelyje, o 

N.Aleksiejūnas – ambasadoriumi Prancūzijoje. Nelaukdamas, kol baigsis D.Grybauskaitės kadencija, 

Prezidentūrą tada paliko ir Protokolo skyriaus vadovas Donatas Kušlys, kuris buvo išsiųstas 

ambasadoriumi Austrijoje. Panašiu metu šiltas vietas diplomatinėse misijose arba valstybės valdomose 

įmonėse susirado ir daugiau prezidentės komandos narių. Dėl to D.Grybauskaitę pliekė net premjeras 

Saulius Skvernelis. Vyriausybės vadovas D.Grybauskaitei priekaištavo esą ji taiko dvejopus standartus, 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/10/news/d-grybauskaite-valdo-net-pasitraukusi-buve-jos-komandos-nariai-glostomi-ir-toliau-16274682/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/09/10/news/d-grybauskaite-valdo-net-pasitraukusi-buve-jos-komandos-nariai-glostomi-ir-toliau-16274682/
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– savus glosto, o kitus talžo. Premjeras, be kita ko, tuomet atkreipė dėmesį, kad Užsienio reikalų 

ministerijoje yra didžiulis diplomatų korpusas, kuris irgi turi teisę daryti karjerą. Šaltinių žiniomis, 

užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus sprendimas J.Neliupšienę paskirti kanclere 

nevienareikšmiai buvo sutiktas ir Vyriausybės koridoriuose. 

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

SUSIKOMPROMITAVĘ VALSTYBĖS TARNAUTOJAI TURI BŪTI ŠALINAMI, 

JIEMS NETURI BŪTI LEIDŽIAMA TOLIAU DIRBTI VALSTYBĖS 

TARNYBOJE!!! 

 
2020-09-23  Aktualijos, Diskusijos, Ekonomika, Piliečiai ir valstybė, Politikų 

portretai, Teisė, Valdžia ir visuomenė 

 „Nacionalinis susivienijimas“ reikalauja Seimo rudens metu nesvarstyti Daugiabučių namų 

bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projekto. Šis projektas griaunantį Lietuvos butų ūkį ir 

turi akivaizdžius korupcinius požymius. 

Tokiu pareiškimu ši partija trečiadienį kreipėsi į Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, Seimo 

frakcijas ir Aplinkos ministeriją. 

Pareiškime sakoma, kad šį įstatymo projektą pernai inicijavo Seimo nariai Lauras 

Stacevičius ir Kęstutis Mažeika. Šio įstatymo inciatoriusL.Stacevičius, palaikomas Aplinkos ministerijos 

valdininkų, tikino visuomenę, kad naujasis teisės aktas skatins gyventojus vienytis į bendrijas ir bus 

žymiai geresnis nei šiuo metu galiojantis įstatymas. 

Tačiau daugiabučių namų bendrijų pirmininkai ir piliečių organizacijos tam pasipriešino. Jos 

mano, kad nauju įstatymu siekiama atvirkštinių rezultatų – panaikinti daugiabučių namų valdymą 

jungtinių veiklos sutarčių pagrindu ir išardyti esančias bendrijas tam, kad sudarytų palankias sąlygas 

namų administratorių verslui. 

Susirūpinusios neaiškiais galimai korupciniais iniciatorių kėslais į Seimą ir Aplinkos ministeriją 

kreipėsi visuomenininkų grupė. Žiniasklaidoje pasirodė publikacijos, skelbiančios, kad ministerija 

nusprendė sugriauti visą Lietuvos butų ūkį. 

Kilus visuomenės pasipiktinimui pastaroji paskubomis įstatymo projektą atsiėmė. Tačiau gegužės 

mėnesį Aplinkos viceministras Marius Narmontas ir vėl pateikė tą patį, naują, tariamai 

patobulintą įstatymo projektą, kuriame buvo padaryti tik nežymūs pakeitimai. 

Pilietinės organizacijos ir vėl kreipėsi į Seimą ir Aplinkos ministeriją, kaltindamos pastarąją 

sąmoningai ignoruojant STT ir visuomeninių organizacijų reikalavimą pašalinti iš Projekto korupcines 

ir diskriminacines nuostatas. Nurodė netgi konkrečias STT pastabas jame. 

Pažymėjo, kad įstatymu sudaromos itin palankios sąlygos daugiabučių namų administratorių verslui – 

siekiama instituciškai silpninti daugiabučių namų savininkų bendrijas ir eliminuoti daugiabučių namų 

valdymą jungtinių veiklos sutarčių pagrindu, paliekant gyventojams vienintelę alternatyvą – pasirinkti  

 

https://www.pozicija.org/susikompromitave-valstybes-tarnautojai-turi-buti-salinami-jiems-neturi-buti-leidziama-toliau-dirbti-valstybes-tarnyboje/
https://www.pozicija.org/category/aktualijos/
https://www.pozicija.org/category/diskusijos/
https://www.pozicija.org/category/ekonomika/
https://www.pozicija.org/category/pilieciai-ir-valstybe/
https://www.pozicija.org/category/politiku-portretai/
https://www.pozicija.org/category/politiku-portretai/
https://www.pozicija.org/category/teise/
https://www.pozicija.org/category/valdzia-ir-visuomene/
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79147
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79147
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79147
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35299&p_k=1&p_a=498&p_asm_id=79131
https://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/politikai-uzsimojo-sunaikinti-bendrijas-939721
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f8b4afc195e211eaa51db668f0092944?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e1dd467-3a60-4296-a49d-c4a639fcf922
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tik daugiabučių namų administratorių paslaugas. Jos reikalavo Seimą įstatymo projektą atmesti, kaip 

prieštaraujantį teisinio skaidrumo ir demokratijos principams. Kartu reikalavo Aplinkos ministeriją 

nušalinti nuo tolesnio Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektų 

rengimo konkrečius šios ministerijos darbuotojus, kaip asmenis galimai turinčius viešųjų ir privačių 

interesų konfliktą, keliančius visuomenei nepasitikėjimą. 

Po kilusio triukšmo Seimas L. Stacevičiaus ir K.Mažeikos projektą padėjo į stalčių. Tačiau prieš 

pat rinkimus iš stalčiaus jis vėl buvo ištrauktas ir pateiktas Seimo rudens sesijai (šis klausimas 

įvardintas kaip Seimo narių ir Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“, pažymėtas 46 

numeriu).„Nacionalinis susivienijimo“ įsitikinimu, daugiabučio namo patalpų savininkai yra mažosios 

daugiabučio namo bendruomenės, jos narius saisto bendri namo interesai, todėl daugiabučių namų 

bendrijos yra sudėtinė Lietuvos gyventojų savivaldos dalis. Todėl valstybė turėtų stiprinti šias 

bendruomenes ir skatinti žmonių savivaldą. Bet šiuo metu daroma atvirkščiai – siekiama panaikinti 

veikiančias daugiabučių namų savininkų bendrijas, siaurinant savivaldą, suvaržant ir slopinant žmonių 

iniciatyvas, kūrybiškumą bei motyvaciją rūpintis bendruoju gėriu. 

Kadangi pagrindiniu savo programos tikslu laiko pavojingo masto šalies nacionaliniam 

saugumui įgijusį Lietuvos visuomenės išvalstybinimo proceso stabdymą, „Nacionalinis susivienijimas“ 

skelbia, kad jo atstovai patekę į Seimą sieks stiprinti piliečių savivaldą ir kovoti su korupcija valstybės 

institucijose – pirmiausia sieks atšaukti korupcinius įstatymus ir patraukti atsakomybėn jų 

iniciatorius. 

„Susikompromitavę valstybės tarnautojai turi būti šalinami iš valstybės tarnybos ir nebegalėtų 

toliau joje dirbti. Tai liečia ir Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo 

projekto rengėjus bei šio projekto talkininkus,- rašome pareiškime. 

Pasirašo „Nacionalinis susivienijimo“ pirmininkas Vytautas Radžvilas 

Visas pareiškimo tekstą skaitykite ČIA 

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

KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS INSTITUTAS KVIEČIA PASIRAŠYTI 

PETICIJĄ! 

Krikščioniškosios kultūros institutas 

05-15, pn 15:20 (prieš 5 dienas) 

 

Garbė Jėzui Kristui! 

Mieli mūsų rėmėjai ir geradariai, 

Nors šiuo metu kai kam vis dar kelia nerimą koronavirusas, turime atsiminti, kad jis nėra toks 

pavojingas gyvybei, kaip mums bando aiškinti propaganda. Sveikatą reikia saugoti, bet turime laikytis 

aukso vidurio ir sveiko proto. Daug didesnė grėsmė – prarasti tikrąjį, katalikų, Tikėjimą – dabar kyla 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b37a8310f8ae11eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=10&searchModelUUID=134eee48-82ad-42d6-8d92-4748e16db2c1
https://www.pozicija.org/wp-content/uploads/2020/09/IMG.pdf
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mūsų sieloms, kai ribojama mūsų laisvė priimti Dievo Kūną ir Kraują pagarbiai – katalikiškai – į burną, 

kaip šventoji Bažnyčia daro jau 2000 metų, kaip darė mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Jau tais laikais  

Rytuose net ir valgio metu šeimininkas, pagerbdamas svečią, įdėdavo valgį jam į burną. 

Svarbiausia yra tai, kad šv. Komunijos priėmimo būdas parodo, ar mes vis dar tikime esminę 

katalikų Tikėjimo tiesą – kad Švč. Sakramente tikrai, realiai yra visas mūsų Viešpats Jėzus Kristus su 

tikru Kūnu ir Krauju, su siela, žmogyste ir dievyste – ir todėl priimame Dievo Kūną į burną, ar jau tuo 

nebetikime – ir todėl priimame šv. Komuniją į rankas kaip paprastą duoną. Todėl, siekdami 

katalikų Tikėjimo išlaikymo mūsų sielose ir visoje Tėvynėje, nuoširdžiai kviečiame Jus pasirašyti 

peticiją – įvairių vyskupijų Lietuvos katalikų laišką – sūnišką prašymą vyskupams grąžinti tradicinį 

katalikišką šv. Komunijos dalinimo būdą – į burną. 

Peticiją pasirašyti galite čia: https://laiskasvyskupams.lt 

Kitoje – tarptautinėje peticijoje, kurią inicijavo Arkivysk. C. M. Viganò, apaštalinis nuncijus ir 

pasirašė žymūs kardinolai, vyskupai ir daugybė kunigų, taip pat daug iškilių visuomenės veikėjų – 

gydytojų, imunologų, virusologų, žurnalistų, profesorių, teisininkų, asociacijų ir privačių asmenų 

sakoma:  

„Faktai parodė, kad prisidengiant „Covid-19“ epidemija, daugeliu atvejų buvo pažeidžiamos 

neatimamos piliečių teisės ir neproporcingai ir nepagrįstai apribotos jų pagrindinės laisvės, įskaitant 

religijos, saviraiškos ir judėjimo laisve. Visuomenės sveikata neturi ir negali tapti priedanga, 

leidžiančia pažeisti milijonų žmonių teises visame pasaulyje, ar juo labiau atleidžiančia pilietinę 

valdžią nuo pareigos protingai valdyti, siekiant bendrojo gėrio.“ 

Angliškai: 

https://veritasliberabitvos.info/appeal 

Rusiškai: 
https://veritasliberabitvos.info/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 

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

SVEIKATA              10 SVEIKIAUSIŲ MAISTO PRODUKTŲ PLANETOJE 

Tinklalapyje shine.yahoo.com, remiantis per pastaruosius metus mokslininkų atliktais tyrimais, 

pateiktas maisto ekspertų atrinktas dešimties pačių sveikiausių produktų sąrašas. Sąraše yra ir keletas 

naudingų patarimų, kaip šiuos produktus vartoti, kad neprarastumėte juose esančių vertingų maisto 

medžiagų. 

Citrinos 

Vienoje citrinoje yra pilna vitamino C dienos norma. Šis vitaminas ypač svarbus stiprinant 

kaulus.  

Citrusiniuose vaisiuose (apelsinuose, mandarinuose, greipfrutuose) esantys flavonoidai veikia 

kaip priešuždegiminiai vaistai. Patarimas: gerkite žaliąją arbatą su griežinėliu citrinos. Mokslininkai 

įrodė, kad citrina organizmui padeda pasisavinti iki 80 proc. žaliojoje arbatoje esančių antioksidantų. 

https://laiskasvyskupams.lt/
https://veritasliberabitvos.info/appeal/
https://veritasliberabitvos.info/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://shine.yahoo.com/
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Brokoliai 

Vidutinio dydžio brokolio stiebelyje yra daugiau nei 100 proc. dienai rekomenduojamo 

vitamino K normos ir beveik 200 proc. vitamino C dienos normos – tai dvi pačios svarbiausios, kaulus 

stiprinančios maistingosios medžiagos. Ši daržovė taip pat mažina įvairių rūšių vėžio susirgimo riziką. 

Patarimas: brokolius virkite mikrobangų krosnelėje, taip išsaugosite 90 proc. vitamino C (virdami ar 

kepdami išsaugosite tik 66 proc. šios maistingosios medžiagos). 

Juodasis šokoladas 

Vos kelios šio šokolado plytelės per dieną gali sumažinti kraujo spaudimą. Kakavos pudroje taip 

pat gausu flavonoidų ir antioksidantų, kurie, anot atliktų tyrimų, sumažina cholesterolio lygį kraujyje. 

Patarimas: vienoje juodojo šokolado plytelėje yra 53,5 miligramai flavonoidų, tuo tarpu pieniško 

šokolado plytelėje jų yra tik 14 miligramų. 

Bulvės 

Vienoje bulvėje yra 66 mikrogramai smegenų ląsteles atstatančios folio rūgšties. Saldžiosios 

bulvės taip pat labai sveikos – jose apstu su vėžiu kovojančio ir imunitetą stiprinančio vitamino A. 

Patarimas: prieš valgydami, leiskite bulvėms šiek tiek atvėsti. Tyrimai parodė, kad, taip darydami, iki 

25 proc. galite sumažinti po valgio atsiradusius riebalus savo organizme. 

Lašiša 

Ji yra puikus omega-3 riebalų rūgščių šaltinis. Šios rūgštys mažina širdies ligų, vėžio ir 

depresijos riziką. Keliuose gabalėliuose lašišos yra apie 50 proc. rekomenduojamos niacino dienos 

normos. Šis B grupės vitaminas apsaugo nuo Alzheimerio ligos ar atminties praradimo. Patarimas: 

valgykite lašišą su citrina, taip pagerinsite jos skonį ir gausite dar daugiau vitaminų. 

Graikiniai riešutai 

Juose daugiau nei visuose kituose riešutuose yra omega-3 riebalų rūgščių, kurios mažina 

cholesterolio kiekį kraujyje. Omega-3 rūgštys gali pagerinti nuotaiką ir kovoti prieš vėžį. Negana to, jos 

apsaugo nuo saulės daromos žalos jūsų kūnui. Patarimas: valgykite kelis riešutus desertui arba vakare 

– graikiniuose riešutuose esantis melatoninas padeda sureguliuoti miegą. 

Avokadai 

Juose ypač daug sveikų riebalų, 22 proc. mažinančių cholesterolio kiekį kraujyje. Viename 

avokade yra daugiau nei pusė skaidulų ir folio rūgšties, mažinančių širdies ligų riziką, 

rekomenduojamos dienos normos. Patarimas: įpjaustykite šio vaisiaus į mėgstamas salotas. Tyrimai 

parodė, kad avokadas padeda pasisavinti ypač svarbias maisto medžiagas, esančias salotose. 

Česnakai 

Česnakai yra galingos, prieš įvairias ligas kovojančios daržovės. Alicinas - junginys, esantis 

česnakuose, veikia kaip priešuždegiminis vaistas ir gali sumažinti cholesterolio bei kraujo spaudimo 

lygį. Patarimas: šviežiai sutrintas česnakas išleidžia daugiausiai alicino. Patartina jo neperkepti. Nuo 

didelio karščio česnakai praranda daug svarbių maistingųjų medžiagų. 
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Špinatai 

Juose gausu liuteino ir zeksantino – dviejų imunitetą stiprinančių antioksidantų, kurie labai 

svarbūs sveikoms akims. Mokslininkai įrodė, kad tarp visų vaisių ar daržovių, kurie padeda kovoti su 

vėžiu, špinatai yra patys veiksmingiausi. Patarimas: špinatai yra labai sveiki ir beskoniai, todėl 

susmulkintą augalą galite įberti ir į savo mėgstamus vaisių kokteilius. Išbandykite tokį receptą: 

suberkite 1 puodelį špinatų, 1 puodelį tarkuotų morkų, 1 bananą, 1 puodelį obuolių sulčių ir ledą į 

trintuvą ir išgerkite. 

Pupelės 

Keturis kartus per savaitę valgydami ankštines daržoves (pupeles, žirnius ar lęšius) iki 22 proc. 

sumažinsite širdies ligų riziką. Toks pat kiekis gali sumažinti ir krūties vėžio tikimybę. Patarimas: kuo 

tamsesnės pupelės, tuo daugiau antioksidantų jose yra. Mokslininkai įrodė, kad juodosiose pupelėse 

yra 40 kartų daugiau antioksidantų nei baltosiose pupelėse. 

 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

Dabar atėjo etapas, kai mes (pakylėtieji valdovai) pradedame valyti sluoksnius, artimus fiziniam 

planui ir valyti patį fizinį planą. 

Kas sudaro sunkumą? Tos jėgos, kurios neteisėtai sugebėjo prasiskverbti į aukštų vibracijų 

sluoksnius, dabar mūsų prispaustos prie Žemės.  Ir jos ieško bet kokios dingsties, kad įtvirtintų savo 

pozicijas fiziniame plane ir tankesniuose astralinio plano sluosniuose. 

Tos jėgos neturi asmeninio Dieviškosios Energijos šaltinio ir jos maitinasi jūsų energija, kurią 

jūs kartais taip neapgalvotai leidžiate joms naudotis. 

Todėl dabar į pirmą vietą iškyla Dieviškosios energijos panaudojimo kontrolės klausimas, kurią 

mes patys turime įvykdyti. 

Kiekvienas iš jūsų esate Dieviškosios Energijos šaltinis jūsų fiziniame pasaulyje. Jūs patys, kaip. 

turinčios laisvą valią būtybės, renkatės, kur jums panaudoti Dievo jums dovanotą Energiją. Šios 

Energijos jūs negalite neeikvoti. Dieviška Energija patenka į jūsų aurą nenutrūkstama tėkme iš 

Dieviško pasaulio kiekvieną minutę ir kiekvieną jūsų buvimo žemėje sekundę. Ir tik nuo Jūsų pačių 

priklauso tai, kaip jūs pasinaudosite savo Dieviškąja Energija. 

Tamsos jėgos neturi priėjimo prie Dieviškosios Energijos, bet jos labai viliojančiai gundo, 

norėdamos pasisavinti jūsų Dieviškąją Energiją. Jos paima jūsų Energiją, kurią jūs taip nerūpestingai 

atiduodate joms per bet kurią bedievišką veiklą, kurią vykdote savo pasaulyje... EL MORIA 2005-04-

28, „IŠMINTIES KNYGA“ 241 psl. 

 

REDAKCINĖS KOLEGIJOS ŽODIS 
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LINKĖJIMAI VISIEMS PADORIEMS, LIETUVĄ MYLINTIEMS KANDIDATAMS SĖKMĖS RINKIMUOSE! 

Istorinis momentas – po savaitės kitos jau turėsime naują SEIMĄ! Ar gerai apgalvojote, kas 

geriausias? Balsuokite Širdimi, nes ji jums geriausiai patars. Neleiskite Seime pasilikti Seimo 

gyventojams. Reikia naujos šviežios jėgos, kad Lietuva vėl keltųsi iš pelenų… Ar girdėjote, kad 

Lietuvoje išaiškinta kenkėjų organizacija? Kaip matote, mano eksperimentas 

pasitvirtino…Kenkėjai dabartiniu metu ypač aktyvūs, todėl būkime budrūs…Eikime visi į 

rinkimus, kad neliktų nei vienas Lietuvos gyventojas nebalsavęs. Nebalsuojantys yra Lietuvos 

kenkėjai! Neprisidėkite prie tokių, būkime visi aktyvūs ir kritiški, kad paskui netektų gailėtis, 

kai vėl ir vėl būsime Seimu nepatenkinti, tada beliks tik save kaltinti ir laukti sekančių 

rinkimų… Redaktorė AMG 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1245911/isankstinis-balsavimas-klaipedoje-

rinkejai-aktyvumu-nepasizymiwww.lrt.lt/naujienos 2020.10.05 11:16 pateikia tokį straipsnio 

pavadinimą „Išankstinis balsavimas Klaipėdoje: rinkėjai aktyvumu nepasižymi”, tačiau man 

važiuojant tiek vakar, tiek ir šiandien (2020-10-08 d.) pagrindine Klaipėdos miesto gatve – Taikos 

prospektu, ties Žvejų rūmais pastebėjau plačiai nusidriekusią žmonių eilę ir pilnutėlę aikštelę mašinų… 

Ką gi mums tai demonstruoja, o gi tai, kad šiandien Lietuvoje egzistuoja dvigubi standartai, t. y., tai kas 

norima “įbrukti” arba “įpiršti” žmonėms ir reali situacija. Nuoširdžiai buvo džiugu stebėti šią, gyvą 

sąmoningų ir drąsių žmonių eilę, kurie tiki, kad galima patiems imti “vadžias į savo rankas” ir pakeisti 

„užsisėdėjusius“ ir pasyvius Seimo narius, kurių pagrindinis tikslas „atbūti“ dar  vieną Seimo kadenciją, 

taip nieko Lietuvos žmonėms prasmingo ir nenuveikus... Džiugu už drąsius ir pasitikinčius Klaipėdos 

miesto gyventojus, kurie priešingai nei nurodo www.lrt.lt/naujienos aktyviai dalyvauja balsavime ir 

yra ryžtingai nusiteikę pakeisti susiklosčiusią situaciją Lietuvoje, kai yra sprendžiami antraeiliai 

Lietuvos gyventojams klausimai, bet ne esminės problemos, dėl gyventojų emigracijos, bedarbystės, 

žemų atlyginimų ir betarpiškai su tuo vėliau susijusių pensijų klausimai. Todėl kviečiame aktyviai 

dalyvauti ir 2020-10-11 d. balsavime bei spręsti, kas atstovaus Lietuvos piliečių interesus būsimame 

Seime, o ne pasyviai laukti arba abejoti, kadangi abejonė, kaip žinia, tai tik baimės atmaina, kuri dar 

daugelį žmonių persekioja ir iš kurios dar ne visiems pavyksta išsilaisvinti... 

Redakcinės kolegijos narys dr. Rolandas Jančiauskas 

REDAKCINĘ KOLEGIJĄ SUDARO TRYS NARIAI: GERB. Prof. A.M.Olšauskas, dr. Rolandas 

Jančiauskas ir aš – redaktorė. 

 

MŪSŲ DRAUGAI 

         

Bernardinai.lt 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1245911/isankstinis-balsavimas-klaipedoje-rinkejai-aktyvumu-nepasizymi
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1245911/isankstinis-balsavimas-klaipedoje-rinkejai-aktyvumu-nepasizymi
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1245911/isankstinis-balsavimas-klaipedoje-rinkejai-aktyvumu-nepasizymi
http://www.lrt.lt/naujienos
http://www.akl.lt/


22 
 

 

 

“LRT”, „VAKARŲ EKSPRESAS“,„KLAIPĖDA“ 

 

 

 

  
  

 

 

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

