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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 – 
kiekvieno 
mėn. antrą 
ketvirtadienį 
Užsiėmimai 
vyks 
Bendruomen
ės namuose 
(Debreceno 
48 visada 
pradžia 16 
val.  

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienėtel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.euw
ww.lietps.eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 

  

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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SVEIKINAME VAKARŲ EXPRESĄ SU 30 – UOJU 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 REIKŠTI SAVO NUOMONĘ... 

NUOMONĖ I. 
Vytautas Mickus 
Gerb. Aldona Marija, 
Klaipėda, kaip ir Vilnius serga ta pačia liga - visomis išgalėmis stengiamasi neleisti tinkamai įamžinti 
svarbias tautai istorines atmintinas erdves.Klaipėdos problema- Atgimimo aikštė. Pats aikštės 
pavadinimas įpareigoja atkurti ją tokią, kad kiekvienas įžengęs į ją pajustu anų laikų prisikėlimo 
(atgimimo) dvasios stiprybę ir didybę bei  tautos laisvė siekį. Kitokie akcentai čia būtų 
nesuprantami,  neatitinkantis aikštės ir pavadinimo ir paskirties. O jūrinių akcetų Klaipėdoje tikrai 
trūksta. Tačiau jiems, jau dabar vis daugiau krantinių atlaisvinant priėjimui prie marių, tinkamų vietų 
nesunku būtų surasti. 

 

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

LIETUVOS SOSTINĖJE PAMINKLAS PIRMAM LIETUVOS PREZIDENTUI 

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

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE 

1. MIESTE - SENJORŲ TARYBA 

2. LVT PRANEŠIMAS SPAUDAI 
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3. POLITIKAI NUTAIKĖ Į SOCIALINIUS TINKLUS IR JŲ GRUPES. 

4. ALOIZAS SAKALAS. AR NEREIKTŲ ANTRO ATSIPRAŠYMO? 

5. POZICIJA – ARVYDAS GIEDRAITIS: PROCESAS PRASIDĖJO... 

6. LVT LR VYRIAUSIAI RINKIMŲ KOMISIJAI 

7. KREIPIMASIS Į VISUS LVT NARIUS – SUSITIKIMAS SU ARVYDU JUOZAIČIU... 

8. SVEIKATA. KAVA ILGAI ATMINČIAI 

9. GYVENIMO FILOSOFIJA 

10. REDAKCINĖS KOLEGIJOS ŽODIS redaktorė 

11. MŪSŲ DRAUGAI 

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

MIESTE - SENJORŲ TARYBA 

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

Klaipėdoje atsirado SENJORŲ TARYBA, TAI BUS PATARIANČIOJI INSTITUCIJA, KURIĄ 
SUDARYS 15 ASMENŲ, tarp jų du politikai, savivaldybės administracijos darbuotojas, Žvejų 
organizacijų patikėtirūmų bendruomenės narys – likusieji – Klaipėdos pagyvenusių asmenų patikėti 
delegatai. „Klaipėda“, 2020-09-26. 
KOMENTARAS 

Daug metų atgal mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimas rašė apie tokios tarybos būtinybę  
ĮVAIROMS VALSTYBINĖMS INSTANCIJOMS PO TO, KAI GAVOME NEIGIAMĄ MŪSŲ MIESTO MERO 
ATSAKYMĄ. Kadangi meras buvo prieš, tai todėl nepatikėjau, kad tai tiesa, nes meras buvo prieš, 
todėl, kai pamačiau publikaciją laikraštyje – nepatikėjau, pagalvojau, kad tai melas. Parašiau 
redakcijai, apkaltinau melu dėl ko labai atsiprašau. Gavau laišką iš savivaldybės, už kurį esu dėkinga, 
su to stebūklo patvirtinimu (žiūr nuorodą viršuje). 
 

NUO  ŠIOL KLAIPĖDOS MIESTO  SENJORAI  TURĖS  SAVO  BALSĄ!         

BUVO PRITARTA INICIATYVAI ĮSTEIGTI KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS SENJORŲ TARYBĄ MIESTO TARYBOJE 

Vakar (2020-09-25) vykusiame miesto tarybos posėdyje. Tai atveria plačias galimybes 
miesto senjorams tiesiogiai dalyvauti politiniame gyvenime, inicijuoti bei kartu spręsti su jais 
susijusius klausimus įvairiose Savivaldybės institucijose ir įstaigose. 

Šios iniciatyvos autorius, miesto tarybos narys Saulius Budinas, teigė, kad idėją steigti senjorų 
tarybą paskatino priimtas Jungtinių Tautų Madrido veiksmų planas dėl visuomenės senėjimo. Šią 
politinę deklaraciją priėmusios pasaulio valstybės įsipareigojo sudaryti visavertes sąlygas senjorams 
dalyvauti politinėje, socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje veikloje, užtikrintisenjorų gerovę ir 
sveikatą, bei sukurti vyresnius žmones palaikančią ir leidžiančią jiems veikti gyvenimo aplinką. “Orus 
sidabrinis amžius, visų pirma – nacionalinis reikalas, tačiau miestas taip pat privalo girdėti senjorų 
poreikius, problemas, o taip pat ir iniciatyvas, kurių nestokoja veiklūs ir inteligentiški senjorai. 

Klaipėdos senjorai. Rengiant šį sprendimą teko bendrauti su Klaipėdos miesto senjorų 
bendruomenės nariais, ir turiu pasakyti, kad kai kurių senjorų energijos ir išminties net jaunimui 
reiktų pavydėti”, - teigė iniciatyvos autorius Saulius Budinas. 

Pagrindinis Senjorų tarybos veiklos uždavinys nuo šiol bus nagrinėti senjorų gyvenimo 

kokybės klausimus ir teikti savo išvadas bei pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms dėl jų  

https://www.youtube.com/watch?v=LXjTzQIXgIM&feature=youtu.be
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reikmes atitinkančios ir socialinį teisingumą įgyvendinančios politikos Klaipėdos mieste. Tai reiškia, 

kad nuo šiol Klaipėdos miesto senjorų atstovai galės gauti iš Savivaldybės administracijos ir jos 

padalinių visą informaciją ir dokumentus. Į savo posėdžius galės kvieti Savivaldybės administracijos 

tarnautojus, politikus bei patys deleguoti savo narius į sudaromas darbo grupes ir komisijas, todėl 

tikimasi, kad Klaipėdos senjorai aktyviai įsitrauks į šios Tarybos veiklą. 

“Orus sidabrinis amžius, visų pirma – nacionalinis reikalas, 
tačiau miestas taip pat privalo girdėti senjorų poreikius, problemas, o 
taip pat ir iniciatyvas, kurių  nestokoja veiklūs ir inteligentiški 
Klaipėdos senjorai. Rengiant šį sprendimą teko bendrauti su Klaipėdos 
miesto senjorų  bendruomenės nariais, ir turiu pasakyti, kad kai kurių 
senjoruu energijos ir išminties net jaunimui reiktų pavydėti”, - teigė 
iniciatyvos autorius Saulius Budinas. 
 

 
Saulius Budinas atkreipė dėmesį, kad senjorai turėtų nepraleisti progos ir dalyvauti tarybos 

sudaryme, kuris bus pradėtas artimiausiu metu. Kiekviena senjorų organizacija gali siūlyti savo 

atstovus. Taip pat į šios tarybos sudėtį po vieną atstovą deleguos Savivaldybės tarybos Sveikatos ir 

socialinių reikalų bei Kultūros, švietimo ir sporto komitetai, Savivaldybės administracijos direktorius 

ir Savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų bendruomenės namai. “Tikiuosi, kad šios tarybos veikla 

bus naudinga ne tik senjorams, bet ir patiems politikams, nes jie turės progą įsiklausyti į patirtį ir 

išmintį, kurią gali padovanoti tik laikas”, - šmaikštavo politikas. 

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

                                                                                                                                                      

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI, I 
2020-09-26 Vilnius 

 

NELIEČIAMŲJŲ KASTA LR SEIMO RINKIMUOSE 
 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. rugsėjo 25 d. sprendimu atmetė 
Lietuvos Visuomenės Tarybos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusios Lietuvos liaudies 
partijos skundą dėl LR VRK neveikimo dėl 2020 m. rugsėjo 5 d. LVT ir LLP reikalavimo ištirti š.m. 
rugsėjo 3 d. renginį Valdovų rūmuose. Ši atvirai demonstruojama 11-os iš 17-os LR Seimo 
rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų rinkimų agitacija įvykdyta Respublikos Prezidento 
iniciatyva. 

Gitanas Nausėda to neslepia ir viešai skelbiasi (https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-
susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627 ‚ https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-
prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624 ). 

Teismas neskundžiamu sprendimu pripažino, kad skundas pateiktas dėl tinkamos atsakovės 
VRK, kuri privalo vykdyti LR Seimo rinkimų stebėseną ir užkardinti jų pažeidimus. Tačiau teismas 
sutiko su VRK argumentu, kurio įrodymų teismui VRK nepateikė, jog VRK tai tiria ir tam turi 3 
mėnesius. 

https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627
https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627
https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624
https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624
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Teismas akivaizdžiai prieštarauja pats sau – teigia, kad VRK vykdo rinkimų stebėseną ir 
priima sprendimus dėl pažeidimų rinkimų metu, tačiau sutiko, kad VRK tinkamai veikia – tiria 
pažeidimus ir turi teisę juos tirti 3 mėnesius. 

Teismas „nepastebėjo“, kad ne tik po 3 mėnesių, bet jau po 2 savaičių Seimo rinkimai 
daugiamandatėje rinkimų apygardoje bus pasibaigę, dėl ko toks VRK „tyrimas“ nebeturės 
jokios prasmės. 

Lietuvos Visuomenės Taryba pagrįstai mano, kad tai sudaro pagrindą užginčyti LR Seimo 
rinkimų rezultatus daugiamandatėje rinkimų apygardoje. 

Teismas atmetė ir skundo reikalavimą šias 11-a valstybės vadovo G. Nausėdos pasirinktų ir 
valstybės sąskaita jo iniciatyva išreklamuotų politinių partijų pripažinti koalicija, nes atseit Lietuvos 
liaudies partija nėra viena iš tų 11-os Prezidento reklamuojamų partijų. Ši alogiška teismo nomonė 
yra šokiruojanti. LLP yra politinės kampanijos dalyvis, kurio teises toks Respublikos Prezidento 
elgesys pažeidžia ir kurio teisę teikti tokį skundą pripažino pats teismas! Tačiau tame pačiame 
sprendime teismas „pamiršo“, ką teismas prieš tai paaiškino tame pačiame jo sprendime. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos nuomone, tai patvirtina, kad šios Respublikos Prezidento 
pasirinktos 11-a politinių partijų yra neliečiamųjų kasta, kuriai Lietuvos įstatymai negalioja. Kastos 
kaip Indijoje. 

Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba kviečia Lietuvos Respublikos piliečius nebalsuoti už 
neliečiamųjų kastos 11 politinių partijų. Atsiminkime jas: 

1. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga; 
2. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai; 
3. Lietuvos socialdemokratų partija; 
4. Liberalų sąjūdis; 
5. „Laisvės ir teisingumo“ partija; 
6. Lietuvos socialdemokratų darbo partija; 
7. Lietuvos lenkų rinkimų akcija–krikščioniškų šeimų sąjunga; 
8. Darbo partija; 
9. Laisvės partija; 
10. Lietuvos žaliųjų partija; 
11. Krikščionių sąjunga. 
 
Mielas rinkėjau, pasirinkimas mažėja! 

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba 
 

 

вторник, 29 сентября 2020 г. в 21:16:39 UTC+2, lietuvosvisuomenestaryba2018: 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS PRANEŠIMAS SPAUDAI,II 
2020-09-28 Vilnius 

 
VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUŠALINIMAS 

 
Lietuvos Visuomenės Taryba ir jos Susitelkimui politinę rinkimų platformą suteikusi Lietuvos 

liaudies partija kreipėsi į LR VRK 2020 m. rugsėjo 5 d. reikalavimu ištirti Respublikos Prezidento 
iniciatyva š.m. rugsėjo 3 d. sušauktą renginį Valdovų rūmuose. Renginio metu Prezidentas Gitanas 
Nausėda atvirai parėmė jo pasirinktas 11-ą iš 17-os rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų - 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą, Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus, Lietuvos  
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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. 

Renginio metu buvo pasirašytas bendras Memorandumas dėl savivaldybių savarankiškumo. 
Valstybei priklausantys Valdovų rūmai buvo suteikti šiai rinkiminei agitacijai.  

Į renginį kviestas Centro partijos pirmininkas Naglis Puteikis atsisakė pasirašyti 
Memorandumą. 

Reikalaujama, kad LR VRK tai ištirtų ir priimtų sprendimą dėl rinkimuose dalyvaujančių 
politinių partijų lygiateisiškumo pažeidimų, valstybės vadovo kišimosi į rinkimus, Memorandumą 
pasirašiusias 11-ą partijų   įpareigotų susimokėti iš rinkiminių sąskaitų už šią rinkimų agitaciją 
Valdovų rūmams ir informaciją apie šį įvykį paskelbusioms žiniasklaidos priemonėms. 

Taip pat reikalaujama, kad lr LR VRK pripažintų šias 11-a partijų sudarius rinkimų koaliciją ir 
šią koaliciją įregistruotų 2020 m. LR Seimo rinkimuose. 

Tačiau LR VRK paaiškino, kad sprendimą priimti ji gali per 3 mėnesius, t.y. iki š.m. gruodžio 5 
d. 

LVT ir LLP šiandien kreipėsi į LR VRK papildomai, reikalaujant sprendimą priimti iki 2020-
10-01 d., nes LR VRK paaiškinimas, kad šiam tyrimui ji turi 3 mėnesius, šiurkščiai pažeidžia ne tik LR 
Seimo rinkimų ir kitus įstatymus, bet ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus, neturi 
prasmės, nes 2020 m. LR Seimo rinkimai daugiamandatėje rinkimų apygardoje jau bus įvykę ne tik 
po 3 mėnesių, bet jau š.m. spalio 11 d.  

LR VRK privalo vykdyti LR Seimo rinkimų stebėseną ir laiku užkardinti jų pažeidimus.  
Atkreiptas LR VRK dėmesys, kad tirti nebėrą ką, reikia tik priimti sprendimą, nes pats 

Respublikos Prezidentas viešai patvirtino, kad jis suorganizavo 2020-09-03 d. renginį Valdovų 
rūmuose, tuo patvirtindamas ir tai, kad agitacijai už nurodytas 11-partijų neteisėtai naudojamas 
valstybės vadovo statusas ir valstybės lėšos (https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-
susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-
atsakomybe/34627 ‚ https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-
sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624). 

Nepriėmus LR VRK sprendimo dėl nurodytų pažeidimų iki 2020-10-01 d., pareikalauta, kad 
LR VRK nusišalintų nuo jos pareigų vykdymo, nes iš nurodytų politinių partijų atstovų sudarta LR 
VRK sąmoningai neužtikrina LR Seimo rinkimų dalyvių lygiatesiškumo. 

Lietuvos visuomenės taryba kreipėsi į kitas 6 partijas, kviesdama jas prisijungti prie šių 
reikalavimų LR VRK. 

 
Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba 
Paskelbta: 
https://vk.com/wall-192017658_83 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1051422948622979&id=698537680578176 

 
https://twitter.com/LTaryba/status/1311019459163938822?s=19 

 
пт, 18 сент. 2020 г., 12:24 ПП juozasparnauskas<juozaspa...@gmail.com>: 
Jei norite atšaukti šios grupės ir visų jos temų prenumeratą, praneškite apie tai adresu lvt-

darbo-gru...@googlegroups.com. 

Jei norite peržiūrėti šią diskusiją žiniatinklyje, 

apsilankykite https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/719b9071-0159-49ee-9802-

b52675dd5089n%40googlegroups.com. 

Jeigu norite ateityje lengviau rasti šį laišką, tai pridėkite prie PAŽYMĖTI ŽVAIGŽDUTE 

paspausdami baltą žvaigždutę, kad pageltonuotų. 

https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627
https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627
https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627
https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624
https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624
https://vk.com/wall-192017658_83
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1051422948622979&id=698537680578176
https://twitter.com/LTaryba/status/1311019459163938822?s=19
mailto:lvt-darbo-gru...@googlegroups.com
mailto:lvt-darbo-gru...@googlegroups.com
https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/719b9071-0159-49ee-9802-b52675dd5089n%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/lvt-darbo-grupe/719b9071-0159-49ee-9802-b52675dd5089n%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer
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Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina ... 

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

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“, – 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 

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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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 deklaruoti VRK prieš 
skleisdami reklamą. Socialinių tinklų administratoriai šios prievolės nesilaiko“, – aiškino 
L.Matjošaitytė. (inform. Iš Lietuvos Rytas) 

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

ALOYZAS SAKALAS. 
AR NEREIKIA ANTRO ATSIPRAŠYMO? 

 
Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/aloyzas-sakalas-ar-nereikia-antro-
atsiprasymo.d?id=85256437 

 

Todėl 1995 m. kovo 1 d. sakydamas 

tiesiogiai Izraelio radijo ir televizijos 

transliuotą kalbą Izraelio parlamente Knesete 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas 

Brazauskas nulenkė galvą prieš Antrojo 

pasaulinio karo metais pražudytų Lietuvos 

žydų atminimą. Prezidentas lietuvių tautos 

vardu atsiprašė žydų tautos už lietuvius, kurie 

Holokausto metu žydus žudė, plėšė. Iš 

maždaug 208–210 tūkst. žydų iki Antrojo 

pasaulinio karo pabaigos buvo nužudyti 190–196 tūkst., didžioji dalis tarp 1941 m. birželio ir 

gruodžio mėn. Sovietinės okupacijos metu vien 1940–1941 metais buvo ištremti į Sibirą 17485 

Lietuvos piliečiai. Iš kurių 26,5 proc. žuvo tremties ir kalinimo vietose, o beveik 40 proc. tremtinių 

likimas nežinomas Dar 6606 Lietuvos gyventojų buvo suimti kaip liaudies priešai. Taigi viso 24091  

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/aloyzas-sakalas-ar-nereikia-antro-atsiprasymo.d?id=85256437
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/aloyzas-sakalas-ar-nereikia-antro-atsiprasymo.d?id=85256437
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Lietuvos žmonių buvo represuota, kurių nemaža dalis žuvo. Ir Holokausto, ir sovietinių aukų skaičiai 

įspūdingi, tačiau Holokausto aukos neturėjo jokių galimybių išgyventi, o sovietinių represijų aukos, 

nors ir išvežtos į Sibirą lėtai mirčiai, galėjo turėti vilčių išgyventi. Tai patvirtina ir statistiniai 

duomenys: 33,5 proc. 1941 metų tremtinių grįžo į Lietuvą. SUSIJĘ STRAIPSNIAI Aloyzas Sakalas. Ko 

tikėtis iš potencialių premjerų?  (54) Aloyzas Sakalas. Pamąstymai rinkimų tema  (44) Koks gi buvo 

žydų bendruomenės elgesys 1940–1941 metais? Kalbant apie žydų vaidmenį 1940–1941 metais, 

būtina įsidėmėti, jog žydai komunistai kaip ir lietuviai komunistai buvo labai nedidelė bendro etnoso 

dalis. Žydai komunistai, Mopro nariai ir komjaunimas, žodžiu, komunistuojantis elementas vargu ar 

sudarė net vieną procentą visų Lietuvos žydų, kurių dauguma priklausė konservatyvių pakraipų 

judėjimams – judaizmui ir sionizmui. Lietuvos istorikai S. Atamukas, V. Brandišauskas, L. Truska, S. 

Sužiedelis, L. Tatarūnas, A. Anušauskas, N. Maslauskienė ir kiti autoriai įvairiais aspektais aptarė 

žydų komunistų veiklą pirmame sovietinės okupacijos laikotarpyje. Pateikiu aukščiau paminėtų 

specialistų kai kurias įžvalgas 1939 m. pabaigoje Lietuvoje aktyviai veikė 1120 komunistų. Tarp jų 

buvo 670 lietuvių (beveik 60 proc.) ir 346 žydai (apie 31 proc.). Veikliausiems komjaunimo 

aktyvistams priklausė 165 žydai (ir 81 lietuvis), organizacijos politiniams kaliniams remti aktyvui 

priklausė 141 žydas (ir 90 lietuvių). Dalis Lietuvos žydų, daugiausia sovietinių aktyvistų bei dalis 

jaunuomenės, pasinaudojo 1940 metų sovietinės okupacijos metu naujai atsivėrusiomis galimybėmis 

ir nedelsdami įsijungė į naujosios santvarkos statybas, Senieji komunistinio pogrindžio aktyvistai, 

tokie kaip IcikasMeskupas, Genrikas Zimanas, Mira Bordonaitė, nedelsdami įsitraukė į okupacinės 

valdžios struktūras, pradėjo eiti svarbias pareigas valstybės administracijoje, ūkyje ir net vidaus 

saugumo tarnybose. I. Meskupas tapo LKP CK antruoju sekretoriumi, G. Zimanas – partijos spaudos 

organo „Tiesa“ vyr. redaktoriumi, M. Bordonaitė – LKJS CK antrąja sekretore. Jaunimas stengėsi 

įsitvirtnti administraciniuose postuose. Žydai aktyviai dalyvavo ir Sovietų sąjungos baudžiamosiose 

struktūrose. 1940 metais net 26 proc. visų NKVD darbuotojų centre, kuris buvo laikinoje sostinėje 

Kaune, ministerijoje, buvo žydai. Iki 1940 m. rugpjūčio mėnesio iš naujai į NKVD priimtų 254 

darbuotojų 92 (36,2 proc.) buvo rusai, 44 (17,3 proc.) – žydai, kiti – lietuviai. Tai sudarė žymiai 

didesnį procentą nei bendras komunistų skaičius pačioje žydų bendruomenėje. (1941 m. pradžioje 

dauguma NKVD bei NKGB darbuotojų jau buvo rusai. Pvz., sausio mėnesio pabaigoje iš 74 NKVD 

Vilniaus miesto valdyboje dirbusių komunistų, lietuvių buvo tik du, žydų – penki). Apie LKP(b) žydų 

veiklą byloja ir jų reakcija į Lietuvos SSR NKGB valstybės saugumo vyr. mjr. P. Gladkovo 1941 m. 

gegužės 23 d. pasirašytą slaptą įsakymą apie trėmimų iš Lietuvos operacijų parengimą, kuomet buvo 

sudarytas ir operatyvinis štabas, turėjęs vadovauti operacijai, bei operatyvinės trejukės visose 

Lietuvos apskrityse. Toks dokumentas negalėjo būti priimtas apeinant LKP(b) vadovybę, kurioje 

esantys žydai neprotestavo, taigi pritarė. Nors, kaip teigia V. Brandišauskas, „vardų sąrašo analizė 

leidžia teigti, kad operaciją turėjo vykdyti rusų tautybės NKGB “,bei „pateikti duomenys nepatvirtina 

teigimo, kad žydai atliko išskirtinį vaidmenį sovietizuojant Lietuvą“, galima neabejoti, kad būtent 

vietiniai sovietiniai aktyvistai geriausiai žinojo savo kaimynų politines simpatijas ir antipatijas ir 

labiausiai tiko sudarant įvairius, kad ir potencialiai nepatikimų ar represuojamųjų sąrašus. 1940 

metų spalio mėn. prasidėjus LKP įjungimo į VKP(b) padalinio LKP (b) gretas, prasidėjo ir kandidatų 

iš LKP į LKP(b) atranka pagal kandidatų socialinę priklausomybę. Maskva nurodė priimti į LKP(b) tik 

darbininkus. Aš nematau principinio skirtumo tarp partizanų generolo Jono Noreikos veiksmų ir 

LKP(b) veiksmų. J. Noreika, kaip apskrities vadovas savo įsakymu suvarė žydus į getą iš kurio jie 

buvo vežami mirčiai, o LKP(b) pasiuntė lietuvius lėtai mirčiai per Sibirą. F. Kukliansky nepasakė apie 

žydų dominavimą LKP(b) CK. Nepaaiškino ir ką veikė žydai NKVD struktūrose. Aloyzas Sakalas LKP  
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Kauno miesto komiteto vadovai-žydai, nenorėjo prarasti vietų ir turėtos įtakos Lietuvos komunistų 

partijoje, todėl stengėsi nuslėpti faktą, kad dauguma žydų buvo amatininkai. Dėl to dar spalio 

pradžioje Kauno miesto komiteto organizacinio skyriaus vedėja SaraŠapiraitė-Meskupienė suklastojo 

pažymas ir  

darbininkais pavertė amatininkus, prekeivius, teisininkus ir kitus darbininkų klasei nepriklausančius 

asmenis. Ir taip jie tapo pilnateisiais LKP(b) nariais. Pažymėtina, kad tokia taktika leido žydams 

išlaikyti daugumą Kaune ir iš jo valdyti, pasitelkus rusus, visą Lietuvą. Štai koks buvo Kauno 

komunistų tautinis sąstatas po atrankos: Komunistų skaičius: 376 Lietuvių: 158 Rusų: 28 

Ukrainiečių: 1 Baltarusių: 6 Armėnų: 1 Žydų: 180 Latvių: 2 Atskira kalba apie tuos žydus, kurie 

pasirinko NKVD-NKGB ir jose dirbo. Jeigu galima pateisinti žydų norą užimti šiltas vietas valstybės 

administracijoje, tai darbas okupacinėse represinėse struktūrose reiškia tik norą vykdyti okupantų 

valdžios užsakytas represijas. Tai negali būti pateisinama jokiais argumentais. Tokiose struktūrose 

augo ir vystėsi partizanų naikintojas N. Dušanskis, žiaurumu pasižymėjęs NKVD tardytojas 

OvsiejusRozovskis, NKVD Lietuvoje kontražvalgybos vadovas A. Slavinas, sunaikinęs visą Žemaitijos 

rezistenciją, bei kiti. Iš to, kas aukščiau pateikta, darytina išvada, kad Lietuvos žydai-komunistai 

1940–1941 metais nebuvo abejingais okupantų veiklos stebėtojais. Jie buvo LKP(b) nariais ir 

aktyviai talkininkavo okupantams. O per Lietuvos Laikinosios sostinės LKP(b) skyrių vadovavo ir 

visai Lietuvai. Dabar laikas pakalbėti apie Lietuvos žydų bendruomenės vadovės FainosKukliansky 

požiūrį į anų laikų įvykius. Laikyčiau jį vienašališku. Ji, kaip ir jos kolegos neanalizuoja ir nevertina 

žydų veiklos 1940–1941 metais tarsi tarp jų nebuvo piktadarių. Bet uoliai nagrinėja žymesnių 

lietuvių biografijas pasitelkdama genocido rentgeną. Po A. Brazausko atsiprašymo logiška būtų laukti 

ir žydų vadovų atsiprašymo lietuvių tautos už tuos žydus, kurie aktyviai talkininkavo okupantams 

naikinant lietuvių tautą. Nebent jie laikomi ne nusikaltėliais, o žydų bendruomenės herojais. Aloyzas 

Sakalas Aš nematau principinio skirtumo tarp partizanų generolo Jono Noreikos veiksmų ir LKP(b) 

veiksmų. J. Noreika, kaip apskrities vadovas savo įsakymu suvarė žydus į getą iš kurio jie buvo 

vežami mirčiai, o LKP(b) pasiuntė lietuvius lėtai mirčiai per Sibirą. F. Kukliansky nepasakė apie žydų 

dominavimą LKP(b) CK. Nepaaiškino ir ką veikė žydai NKVD struktūrose. Po A. Brazausko 

atsiprašymo logiška būtų laukti ir žydų vadovų atsiprašymo lietuvių tautos už tuos žydus, kurie 

aktyviai talkininkavo okupantams naikinant lietuvių tautą. Nebent jie laikomi ne nusikaltėliais, o 

žydų bendruomenės herojais. Nemanau, kad tai padarys Izraelio vadovai, nes jiems Lietuva ne JAV, o 

tik nereikšminga valstybė. Bet tai galėtų padaryti ir žydų bendruomenės pirmininkė F. Kukliansky. 

Jei ji taip padarytų, tai nepaprastai pagražėtų jos politinis portretas, o santykiai tarp lietuvių ir žydų 

ženkliai pagerėtų. Bet kurios tautos genocidas yra baisiausias nusikaltimas, bet jis negali būti stogu 

tos tautos nusikaltėliams. 24 PASIDALINO |Populiariausi straipsniai ir video Vidmantas Šmigelskas | 

D+ nariams Kaip mes išsivaikščiojome: vadas reikalavo mieste nedėvėti uniformos ir nesimušti su 

milicija Regimantas Dima | D+ nariams Atsarginės Lietuvos ir idealios politikos ilgesys Įvertink šį 

straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį. (62 žmonės 

įvertino) Nuomonė - geras straipsnis, galėtų ji pasiskaityti ir tokie šūdo gabalai (epitetas pripažintas 

etikos komisijos) kaip vinokurai, vanagaitės ir kt. Kelmas - Kad juos šaudė žydai atsimena,bet kad jie 

[Izraelis,žydai] vykdo GENOCIDĄ ,užkariautose [nuo 1968metų] šalyse...nenori prisiminti. Gal 

holokaustas nebuvo toks baisus,jeigu žydai nieko nepasimokė? Manau - Puikus straipsnis, puiki 

analizė. Ačiū. Anoniminė (26) Registruota (7) PRISIJUNGTIRodyti diskusiją Sekite Delfi naujienas 

socialiniuose tinkluose: Susiję straipsniai Politiko akimis Aloyzas Sakalas. Ko tikėtis iš potencialių  



11 
 

premjerų? (54) 108 Demokratinėse valstybėse kandidatu į premjerus visados būna tas, kuris yra 

laimėjusios rinkimus... Politiko akimis Aloyzas Sakalas. Pamąstymai rinkimų tema (44) 

Socialdemokratų partijoje savo idėjomis konkuruoja LSDP senbuviai (aš vienas iš jų) ir... Politiko 

akimis Aloyzas Sakalas. Nepriklausomas prokuroras: realybė ar rožinis sapnas (13) Prokuratūros 

teisinis statusas buvo teisininkų ir politikų diskusijų objektu nuo pat... Politiko akimis Aloyzas 

Sakalas. Kas pažabos siautėjančius prokurorus? (86) 554 Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę , 1992 

11 02 buvo patvirtinta ir nauja Lietuvos Konstitucija ,... Politiko akimis Aloyzas Sakalas. Ar pelno 

mokesčio padidinimas bankams yra bausmė? (24) Taip galima pagalvoti LR Seimui nutarus padidinti 

pelno mokestį ne visiems stambaus verslo... Politiko akimis Aloyzas Sakalas. Valstybės vadovų 

trejybės spindesys ir skurdas (73) Daugiausia kalbėsiu apie Respublikos Prezidentą , Seimo 

pirmininką ir Vyriausybės premjerą –... Top naujienos Lietuvoje Teks pasistengti, kad negrįžtume į 

karantiną: ragina dirbti nuotoliniu būdu bent 7 dienas (1) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

( NVSC ) Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė... Kriminalai ir nelaimės Masinė avarija 

Trakų rajone: susidūrė trys automobiliai ir traktorius, sužaloti trys vaikai (14) Šeštadienį Trakų 

rajone įvyko didelė avarija - susidūrė trys lengvieji automobiliai ir... Užsienyje Ukrainiečiai stebisi 

įvykiais Baltarusijoje: pagrindinis klausimas nuvylė (103) Jauna, tačiau pakankamai populiari Kijevo 

grupė „Piriatin“ įrašė Baltarusijos protestus... Multimedija Šie simptomai gali ištikti vos 30-ties: 

širdies permušimai, karščio bangos – tik visko pradžia (4) Karščio bangos – tipinis menopauzės 

paveikslas. Tačiau ar žinojote, kad nemiga bei odos... Verslas Verslininkas apie dalinamą valstybės 

paramą: lietuviai tokie žmonės – kuo daugiau duoda, tuo daugiau nori (16) Nors kiek anksčiau dar 

sunku buvo patikėti, tačiau dabar jau daugelis pripažįsta, kad COVID-19... Krepšinis „Lokomotiv“ 

sezono starte – Kuzminsko dvigubas dublis ir svarbus Kalniečio metimas Dviejų lietuvių 

atstovaujama Krasnodaro „Lokomotiv-Kuban“ (1-0) komanda pergalingai pradėjo... Lietuvoje Etiketo 

entuziastė – apie dažniausias etiketo klaidas: net valgant picą yra viena išimtis (44) Kas turėtų 

sumokėti už vakarienę? Kaip taisyklingai laikyti įrankius ar taurę? Kur pasidėti... Sveikata Akių 

korekcija lazeriu - greitas būdas pagerinti regėjimą, bet gydytoja įspėjo, kam jo 

nerekomenduotų (24) Trumparegystė šiais laikais įvardijama kaip viena iš epidemijų, kuri užklumpa 

vis jaunesnius... Lietuvoje Norvegijoje yra mažytė Lietuva: kodėl ten nereikėjo nešioti kaukių ir kokių 

darbų susiranda lietuviai (93) Norvegija – trečia ar ketvirta šalis pagal ten gyventi išvykusių Lietuvos 

piliečių... Lietuvoje Nausėdos reakcija dėl žmonos – suprantama: įžvelgia organizuotą puolimą (324) 

252 Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien – dėmesio centre. Portalas 15min.lt paskelbė, kad jis,... 

|Maža didelių žinių kaina Vidmantas Šmigelskas | D+ nariams Kaip mes išsivaikščiojome: vadas 

reikalavo mieste nedėvėti uniformos ir nesimušti su milicija Regimantas Dima | D+ nariams 

Atsarginės Lietuvos ir idealios politikos ilgesys Vitalija Guobė | D+ nariams Išprievartauti 

prievartautoją  (8) Delfi Ukrainiečiai stebisi įvykiais Baltarusijoje: pagrindinis klausimas nuvylė Delfi 

Panerių memoriale pagerbtos Holokausto aukos (2) Delfi Šimtai moterų Baltarusijoje susirinkus į 

naują protestą pranešama apie sulaikymus Delfi Baltarusijos moterys simboliškai prezidente 

„inauguruos“ CichanouskająDelfi SBA parems Vilniuje studijuosiančius Baltarusijos piliečius Delfi 

Masinė avarija Trakų rajone: susidūrė trys automobiliai ir traktorius, sužaloti trys vaikai Delfi 

Izraelyje COVID-19 pacientams atidaryta požeminė ligoninė Delfi Minske sulaikomi nesankcionuotos 

akcijos dalyviai Kultūra Anglų kalba išleistas Sauliaus Šaltenio romanas „Žydų karalaitės dienoraštis“ 

Plius Atsarginės Lietuvos ir idealios politikos ilgesys Delfi Gorbačiovas – apie protestus Baltarusijoje: 

šaunuoliai (286) Delfi Vilniuje apsilankęs diplomatas: JAV sankcijas Baltarusijai ketina paskelbti kitą 

savaitę Delfi Prezidentūra tikisi, kad spalį ES įves sankcijas 40 Baltarusijos pareigūnų Delfi Po  
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patikrinimo Kauno prokuratūroje – atnaujinti ikiteisminiai tyrimai ir naujas skyrius Verslas Lietuva 

informavo „Tateną“ dėl 100 MW rezervo neteikimo Baltarusijai EN DelfiConqueringhillfortsin 

Kaunas andaroundDelfi Vokietija spaudžia Rusiją ir Kiniją leisti paviešinti JT ataskaitą dėl ginklų 

Libijoje Sportas „Kaunas Hockey“ vyrai: ledo ritulys be muštynių – ne ledo ritulys Delfi Raimundas 

Lopata. Laisvės prieštaravimai Delfi Oficialu: Baltijos valstybės išplėtė sankcijų sąrašą A. Lukašenkos 

režimo šalininkams Delfi Kremlius: Lukašenkos teisėtumo nepripažinimas yra kišimasis į 

Baltarusijos reikalus Verslas Verslininkas apie dalinamą valstybės paramą: lietuviai tokie žmonės – 

kuo daugiau duoda, tuo daugiau nori Delfi Lietuvai iškilmingai prisiekė 60 karių savanorių Veidai 

KaterinosVoropaj namuose jau žiba Kalėdų eglutė: svarstau, ką apie tai galvoja kaimynai Delfi 

Lietuvoje patvirtinti 111 koronaviruso infekcijos atvejai per parą Delfi Rusijoje nustatyta daugiau 

kaip 7,5 tūkst. COVID-19 atvejų, 169 žmonės mirė EN DelfiRighteousAmongtheNationshonoredin 

Kaunas forsavingJewsDelfi JK įves sankcijų Baltarusijai dėl „suklastotų rinkimų“ ir susidorojimo su 

protestuotojais Delfi Meteorologinė vasara Lietuvoje baigėsi gerokai vėliau: po šilto rugsėjo laukia ir 

neįprastas spalis Delfi ES atsisako pripažinti Lukašenką Baltarusijos prezidentu Delfi Popiežius savo 

kalboje JT kritikavo „daugiašališkumo eroziją“ Verslas Lietuvoje sodybą internetu įsigijusi baltarusė: 

paprastai visiems rūpi, ką žmonės pasakys, čia to nėra. 

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

POZICIJA (Lietuvos informacinis portalas) 
ALVYDAS GIEDRAITIS. PROCESAS PRASIDĖJO: IŠ DAUKANTO AIKŠTĖS 

DINGO INTRIGOS IR PATYČIOS 

 

Mūsų naujas prezidentas su žmona tikrai 
išskirtinai padorūs žmonės moraline prasme, 
kad yra puolančių nieko nestebina. Pagalvokite 
patys: D.Grybauskaitė korupcijos kūrėja buvo 
tokia patogi nesažiningiems, nedoriems 
žmonėms, bet koks žodis pasakytas prieš jos 
auklėtinių suvaržymus – yra atitinkamai 
priimami, kas masto – tas supranta, kur šaknys, 
todėl puolimas bet kokia forma yra reakcija į 
galimus suvaržymus. Naujas mūsų prezidentas 
kaip tik savo kitokia moralę, vis dar 
ignoruojamas, kaip norima pasielgti ir su jo 
žmona. Vis ir vis ryškėja, kaip Lietuvai reikia 

Etikos Universiteto, bet, nors jis yra įkurtas – jaučiasi pasipriešinimas tu, kuriems aukšta moralė tik 
gražūs žodžiai. Švietimas, jaunimo auklėjimas rimtai niekam nerūpi, o jaunimo moralė – tai iš vis 
Vakarų ar Amerikos lygio, o ne tokie, kaip turi būti. Ar kam nors įdomu, kaip turi būti? Kol kas 
nesijaučia, gal kažko laukiama? Gal buvusiosios sugrįžimo? Tada aukšta moralė nereikalinga, nes 
tokiems  pinigai svarbiau negu moralė! Apie patyčias atskira – svarbi tema, nes patyčios tarp 
suaugusių daug pavojingesnės negu tarp vaikų, bet kad jos yra visuose lygiuose – tai visi mato, bet 
tyli, kodėl? Gal kas nors atsakys į tą klausimą ir parašys mums? Red. AMG. 

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

 

https://www.pozicija.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIyOTY0IiwiMnEzZHNicjRkNXdra2Mwb29rNHdzc3N3Z2M4NGswa3MiLCI0NTQxIiwiMzJhZjQ0ZjcxNDMxIixmYWxzZV0
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Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius, rinkim@vrk.lt 

LR VYRIAUSIAJAI RINKIMŲ KOMISIJAI 
LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA 

2020-09-28 VILNIUS 
 

info@lietuvosvisuomenestaryba.lt; zigmas.vaisvila@lrs.lt; 

Lietuvos Liaudies Partija, tauras.jakelaitis@hotmail.com , nendrec@yahoo.com 

Papildydami Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos 2020-09-05 

reikalavimą ištirti š.m. rugsėjo 3 d. Valdovų rūmuose Respublikos Prezidento iniciatyva sušauktu 

renginiu įvykdytus 2020 m. LR Seimo rinkimų lygiateisiškumo pažeidimus. Respublikos Prezidentas 

pasirinko 11-ą iš 17-os LR Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir vykdo rinkimų 

agitaciją už jas valstybės sąskaita ir naudodamas valstybės vadovo statusą.  Tai Respublikos 

Prezidentas viešai patvirtino ir pats (https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-

susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627 

https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-

regionu-forume/34624 ). 

Administracinėje byloje Nr.R-103-520/2020 LR VRK neįvykdė Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 2020-09-24 nutarties nurodymo pateikti įrodymus, kad vykdo tyrimą pagal 

Lietuvos Visuomenės Tarybos ir Lietuvos Liaudies Partijos 2020-09-05 reikalavimą. 

LR VRK paaiškinimas, kad šiam tyrimui ji turi 3 mėnesius, šiurkščiai pažeidžia ne tik LR Seimo 

rinkimų ir kitus įstatymus, bet ir neturi prasmės, nes 2020 m. LR Seimo rinkimai daugiamandatėje 

rinkimų apygardoje bus jau įvykę ne tik po 3 mėnesių, bet jau š.m. spalio 11 d. LR VRK privalo 

vykdyti LR Seimo rinkimų stebėseną ir užkardinti jų pažeidimus. 

Todėl reikalaujame nedelsiant, bet ne vėliau kaip 2020-10-02 d. priimti sprendimą dėl mūsų 

2020-09-05 reikalavimo, nes preiingu atveju jis neturės prasmės. Tirti nebėra ką, nes pats 

Respublikos Prezidentas viešai patvirtino, kad jis suorganizavo 2020-09-03 d. renginį Valdovų 

rūmuose. Belieka šiuos veiksmus tik įvertinti ir priimti sprendimą. 

Prašome ištirti tęstinį Prezidento G. Nausėdos vykdomą pažeidimą dėl tų pačių 11 politinių 

partijų protegavimo, nes viešai paskelbta informacija apie jo kreipimąsi į 2020 m. Seimo rinkimuose 

dalyvaujančias partijas dėl kandidatūrų į Ministro Pirmininko ir ministrų pareigas pateikimo. Tačiau 

Lietuvos liaudies partija tokio Respublikos Prezidento kreipimosi negavo. 

Tuo atveju, jei jūs atsisakote laiku, t.y. vykstant rinkimų kampanijai priimti sprendimą dėl 

mūsų reikalavimo, reikalaujame jus nusišalinti dėl akivaizdaus 11-os politinių partijų (Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Lietuvos 

socialdemokratų partijos, Liberalų sąjūdžio, „Laisvės ir teisingumo“, Lietuvos socialdemokratų darbo 

partijos, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos, Darbo partijos, Laisvės 

partijos, Lietuvos žaliųjų partijos ir Krikščionių sąjungos) įvykdytų įstatymų pažeidimų netyrimo 

laiku. 

Lietuvos Visuomenės Tarybos vardu: valdybos nariai Aldas Mačiulis ir Eugenijus Paliokas, 

Nendrė Černiauskienė 

Lietuvos Liaudies Partijos l.e.p. pirmininkas Tauras Jakelaitis 

 

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

mailto:rinkim@vrk.lt
mailto:info@lietuvosvisuomenestaryba.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
mailto:tauras.jakelaitis@hotmail.com
mailto:nendrec@yahoo.com
https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627
https://www.lrp.lt/lt/prezidentas-sveikina-pasiekta-susitarima-stiprinti-savivaldybiu-savarankiskuma-ir-atsakomybe/34627
https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624
https://www.lrp.lt/lt/lietuvos-respublikos-prezidento-gitano-nausedos-sveikinimo-zodis-regionu-forume/34624
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KREIPIMASIS Į VISUS LVT NARIUS 

BRANGIEJI  LVT  VALDYBOS  NARIAI  IR  VISI  LVT  NARIAI,  ŠIANDIENĄ MES STOVIME ANT 

SLENKSČIO: BŪTI AR NEBŪTI IŠGELBĖTAI LIETUVAI? PUIKIAI SUPRANTAME, KAD LIETUVOS 

NAIKINTOJA Nr.1, PER 10 METŲ  YRA GILIAI ĮLEIDUSI ŠAKNIS Į LIETUVOS VALDYMĄ. JOS  SUKURTA 

MAFIJA NAIKINA LIETUVĄ. 

 

 
Svečiuose: Lietuvos pensininkų susivienijimo Tarybos posėdyje, dovana laikraščiai....2020-09-29 

 

VISAS PASAULIS YRA NUKREIPĘS AKIS Į MUS IR LAUKIA REZULTATO: BUS AR PRAŽUS 

LIETUVA? AR MATOME, KĄ DARO LIETUVOS NAIKINTOJAI ŠIANDIEN? LIETUVOS ŠIRDĮ – LUKIŠKIŲ 

AIKŠTĘ PAVERTĖ NERŪPESTINGUMO IR ATSIPALAIDAVIMO VIETA – IŠNIEKINDAMI LIETUVOS 

PRAEITĮ, KURI MUMS SAKO -  PRISIMINKIME:„Lietuva, Tėvynė mūsų Tu didvyrių žeme, Iš 

praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia“. 

 

 
Mūsų LPS Tarybos nariai maloniai bendravo su mūsų mylimu ARVYDU JUOZAIČIU... 
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ATSIBUSKIME IR SUPRASKIME, KAD ŠIANDIEN TURI APSIJUNGTI VISI LIETUVĄ MYLINTYS 

ŽMONĖS IR EITI IŠKELTA GALVA KARTU SU ARVYDO JUOZAIČIO IR JO BENDRAŽYGIŲ PARTIJA 

„KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA – SANTALKA LIETUVAI (KSS-SL)“. 

„Tegul saulė Lietuvoj Tamsumas prašalina, Ir šviesa, ir tiesa Mūs žingsnius telydi. 

Tegul meilė Lietuvos Dega mūsų širdyse, Vardan tos Lietuvos Vienybė težydi!” 

ŠIANDIEN TURIME PAMIRŠTI SAVO ASMENINĮ EGO IR SUTELKTI VISAS JĖGAS, PROTĄ IR 

ŠIRDĮ VIENYBEI IR SUSITELKIMUI VIENAM TIKSLUI – GELBĖTI LIETUVĄ! KVIEČIU VISUS LIETUVOS 

ŽMONES SUTIKTI GRĘSIANTĮ PAVOJŲ IR KAIP PER BALTIJOS KELIĄ PAJAUSTI BENDRAMINČIO PETĮ 

IR EITI IŠVIEN, KARTU SU LIETUVOS MYLĖTOJAIS. 

VINCO KUDIRKOS ŽODŽIAI TEGU LYDI MUS VISUS PER VISĄ RINKIMINĮ LAIKOTARPĮ, 

TEGU JIE ĮKVEPIA MUS VISUS NEĮTIKĖTINAI VIENYBEI IR BŪTINAI PERGALEI! 

Lietuvos Visuomenės Tarybos steigėja, pavadinimo autorė Aldona Marija Gedvilienė 

 

PRIDEDU A. JUOZAIČIO KREIPIMĄSI Į MUS LVT NARIUS: 

 

GERBIAMIEJI LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS NARIAI! 

 

Sveikinu jus Kartų solidarumo sąjungos - Santalkos Lietuvai vardu. 

Jūsų susitelkimas - didesnis negu sako jūsų vardas. 

Ir mes didesni kartu su jumis. 

Bendra Santalka laukia ateityje. 

Eikime į ją kartu. 

Laikai sunkūs, nebus lengvi ir artimiausi laikai. 

Išliksime tik susitelkę. 

Laimės jums, sveikatos ir sėkmės visiems. 

 

Arvydas Juozaitis, pagarbiai 

 

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

G.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 

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

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/pilieciai-ir-valstybe/
https://www.pozicija.org/category/pilieciai-ir-valstybe/
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://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f8b4afc195e211eaa51db668f0092944?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e1dd467-3a60-4296-a49d-c4a639fcf922
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/2017/08/butai-e1503405131977.jpg
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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 

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

SVEIKATA 

KAVA ILGAI ATMINČIAI JekaterinaLiulčiak 
(RBC Daily) 

Mokslininkai nustatė, kad kofeinas atstato 
smegenų ląsteles. Ekspreso kavos mėgėjai, kapučino 
gerbėjai, geriantys filtruotą ir stiprią kavą rytais-vėl 
švenčia pergalę: neprilygstamo kartumo, aromatingas 
gėrimas mokslininkų pripažintas ne tik nekenksmingu, 
bet ir naudingu !  

Mokslininkai iš Floridos universiteto eksperimentuodami su pelėmis nustatė, kad kofeinas 
gali apsaugoti smegenis nuo Alzhaimerio ligos ir padeda išvengti atminties praradimo. JAV 
mokslininkai atliko eksperimentus su pelėmis, kurioms smegenų genetinės inžinerijos būdu buvo 
atlikta pokyčiai panašūs į tuos, kurie vyksta žmogaus smegenyse, paveiktose Alzhaimerio 
ligos. Eksperimente dalyvavo 55 genetiškai modifikuotų pelių, kurioms  senėjimo proceso 
metu atsirado problemų su atmintimi. Kaip ir žmonėms, Alzhaimerio liga pelėms sukėlė 
neuronų  mirtį smegenyse, kuri pasireiškė laipsniškai mažėjančiu intelektu, atminties sutrikimų ir 
elgesio pokyčiais. Kai pelės pasiekė 18-19 mėnesių amžių (tai atitinka 70 metų žmogaus amžių ), 
mokslininkai atliko elgsenos tyrimus, kurie parodė, kad visos pelės turi problemų su atmintim. Tada, 
pusei iš jų buvo duota vandens su kofeinu dozė, kuri sutapo su penkerių 200 g puodelių kavos kiekiu.  

Po dviejų mėnesių pelėms, gydomoms kofeinu, smarkiai pagerėjo atmintis ir intelektinė 
veikla. Pelės "kofemanės" beveik išsilygino visais parametrais su sveikomis pelėmis. Kai tuo tarpu tos 
pelės, kurios gėrė gryną vandenį, testų nesugebėdavo įveikti. Kaip paaiškėjo, kofeinas ne tik 
apsaugojo nuo ligos, bet ir prisidėjo prie jau sugadintų ląstelių atkūrimo. Faktas tas, kad kofeinas 
sumažino pelių smegenyse ir kraujyje amiloidinio baltymo kiekį, kurio perteklius sukelia 
Alzhaimerio liga. Amiloidas, savo savybėmis būdamas panašus į krakmolą, sutrikus baltymų 
apykaitai, nusėda smegenų audiniuose, dėl to vyksta neuronų degeneracija, sutrinka nervinių signalų 
perdavimas, kas ir sukelia Alzhaimerio liga. 

Kofeinas sustabdo fermentų, būtinų amiloido baltymų sintezei, gamybą, neleidžia jam kauptis 
smegenyse ir prisideda prie degeneracinių procesų sustabdymo. Mokslininkai taip pat mano, kad 
kofeinas slopina uždegiminę reakcija smegenyse, kuri prisideda prie amiloido plitimo. Taigi pelių 
"kofemanių" amiloido baltymo smegenyse sumažėjo 50%. „Nauji duomenys įrodo, kad kofeinas gali 
tarnauti ir Alzhaimerio ligos gydymui, o ne tik kaip dalis prevencijos strategijos ", - sakė tyrimo 
autorius GaryErendash, Pietų Floridos universiteto profesorius. 

Pasak mokslininkų, eksperimentus su pelėmis, galima ekstrapoliuoti ir žmonėms. Taigi, 
gerantologai jau nustatė, kad vyresnio amžiaus žmonėms, nesergantiems senatvine silpnaprotyste, 
kofeinas mažina amiloido baltymo kiekį kraujyje, taip užkirsdamas kelią Alzhaimerio ligos 
atsiradimui. Iš viso 100 mg kofeino (ši dozė atitinka du puodelius kavos) ne tik skatina, bet taip pat 
padidina tų smegenų dalių veiklą, kurios yra atsakingos už trumpalaikę atmintį. Kofeino dėka, 
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smegenys gali ne tik efektyviai apdoroti, bet ir efektyviai valdyti jau turimą informaciją. Taigi, kava 
padeda išvengti kitos degeneracinės smegenų patologijos - Parkinsono ligos. 

Sveikatos prevencijos organizacija KaiserPermanente išnagrinėjo sveikatos būklę daugiau nei 
8 tūkst. amerikiečių, ir padarė išvadą, kad žmonės, kurie gėrė kasdien daugiau nei tris puodelius 
kavos vyresniame amžiuje penkis kartus mažiau kenčia nuo Parkinsono ligos. "Kofeino poveikis 
didele dalimi priklauso nuo aukštosios nervinės veiklos tipo, todėl jis turėtų būti dozuojamas, 
atsižvelgiant į žmogaus nervų sistemos individualias savybes - pasakojo RBC Daily, medicinos 
mokslų daktaras Nikolai Andrianov, RVMU, biochemijos katedros docentas -žmonėms su stabilią 
nervų sistemą, kava gerina smegenų darbą, pagerėja reakcija ir motorinis aktyvumas, protinė ir 
fizinė veikla, mažėja nuovargis ir mieguistumas, kai tuo tarpu lengvai sujaudinamiems žmonėms, 
didelė kavos dozė gali išsekinti nervų ląsteles.“ 

JAV kolegomis pritaria ir britų mitybos specialistai iš Leeds universiteto. Mokslininkai 
nustatė, kad praktiškai beveik visi, kurie sulaukia 90-mečio būdami sveiko proto ir geros atminties, 
kasdien vartoja bent šiek tiek kartaus šokolado ir kavos. Paaiškėjo, kad kava ir šokoladas turi ypač 
daug stiprių antioksidantų, kurie apsaugo ląsteles nuo agresyvaus laisvųjų radikalų poveikio. 

Be viso to, polifenolis, esantis kavos ir kakavos pupelėse prailgina ląstelių amžių. Kavos 
receptas vadinamas „Maja“, sudarytas lygiomis dalimis iš kakavos ir kavos miltelių, Italijos mitybos 
specialistų iš  Akvilos universiteto buvo pripažintas ilgaamžiškumo eliksyru. Šis gėrimas gali 
sumažinti kraujo spaudimą ir pagerina jautrumą insulinui, todėl sumažėja diabeto rizika. Šis kavos 
komponentas leidžia išlaikyti aiškų protą senatvėje ir mažina akmenų susidarymo tikimybę tulžies 
pūslėje ir inkstuose, apsaugo nuo kepenų cirozės ir Parkinsono ligos, mažina susirgimo gaubtinės 
žarnos vėžiu ir klinikinės depresija rizika. Taigi kodėl neišgėrus puodelio kavos? 

 

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

GYVENIMO FILOSOFIJA 

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

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

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

kurios dalis yra jūsų planeta, organizmo gerovei. 

JŪSŲ TIKRIEJI PRIEŠAI NEPOSĖDŽIAUJA KAŽKUR VYRIAUSYBĖJE IR NEVADOVAUJA KOKIAI 

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

KOVOTI, YRA JŪSŲ VIDUJE. Ir tai visų pirma – jūsų neišmanymas ir nenoras pakeisti savo sąmonę! 

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

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

savo prisirišimus prie šio pasaulio, visus savo trūkumus ant tarnavimo tikrąjam Dievui ant altoriaus. 

Dievui, esančiam  jūsų viduje, jūsų širdyje. 

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

REDAKCINĖS KOLEGIJOS ŽODIS 

Redakcinę kolegiją dabar sudaro trys žmonės: redaktorė ir laikraštėlio įkūrėja 

Aldona Marija Gedvilienė, dr.Rolandas Jančiauskas ir  Prof. Algimsntas 

Mečislovas Olšauskas – sveikiname prisijungus! 

Su širdies virpuliu laukiame rinkimų. Laikas negailestingas. Žmonės sako: kaip pasiklosi – taip 

išmiegosi! Ar sugebame sąmoningai išsirinkti už ką balsuosime? Tai ypatingos svarbos įvykis – vertas 
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rimtų apmąstymų, tai susikaupkime, tegu laimi tie, kurie myli Lietuvą! Visus Seimo nuolatinius  

gyventojus būtina pakeisti naujais, energingais ir išmintingais! Balsuokime klausydami savo širdies, 

nes protas gali būti užhipnotizuotas kenkėjų naudai... 

Redaktorė Adona Marija Gedvilienė 

 

Kodėl būtina pasinaudoti mums teisėtai priklausančia galimybe balsuoti Seimo rinkimuose? 

Pirmiausia tai mūsų piletinė pareiga, kurią atlikdami mes renkame atstovus, kurie Seime gins mūsų, 

t. y. tautos interesus. Antra, tinkamai ir išmintingai pasirinkus, o ne piktybiškai gadinant balsavimo 

biuletenius, galima turėti stabilią ir aiškią viziją turinčią bei tik tautai aktualius klausimus 

sprendžiančią valdžią. Pasirinkus neiti balsuoti ir nepasinaudojus mums įstatymu suteikta teise 

išsirinkti sąžiningus ir dorus Seimo narius, teks susitaikyti su tuo, kad už mus tai padarys kiti, tačiau 

tokiu atveju gali atsitikti taip, kad bus išrinkti ne pačius geriausius kėslus turintys bei stambias 

korporacijas atstovaujantys ir sprendžiantys jau ne tautos, o tik stambių korporacijų arba tik savo 

siaurus pragmatiškus interesus asmenys, o sekančios galimybės, ką nors pakeisti, teks laukti dar 

keturis metus. Todėl neleiskime, kad mūsų likimą spręstų kiti ir savo ateitį kurkime patys bei visi 

kartu, kad vėliau nereikėtų kaltinti, kad ir vėl buvo išrinkti ne tie... 

Redakcinės kolegijos narys dr. Rolandas Jančiauskas 
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http://www.akl.lt/
http://ecotopten.lt/
http://www.organic.lt/
http://www.apicentras.lt/
http://top-10.lt/
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“LRT”, „VAKARŲ EKSPRESAS“ ,„KLAIPĖDA“ 

                

                         

   
  

         

 

 

 


