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                                                 Nr. 2 (183) 
                                       Klaipėda 2021 - 02 – 01 

Klaipėda-2015-03-10 (įkūrimo data).Asociacija, Smilties Pylimo 
Nr.3  bt 4 92250, Klaipėda, telef. 866673965, užsisakyti galite 
nemokamai: el.paštas amgedv@gmail.com, kodas 303871378. 
Atsiskaitymo saskaita LT80 5015 4000 0103 2261 EUR, USD 
Kredito unija „Memelio taupomoji kasa“,kodas 300087289   
Visada galite paremti. Būsime dėkingi už 2%                                                                                                              
--------------------------------------------------------------------------------- 

 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CVybAYsKc9U&ab_channel=

AtvirasSeimas 

Viešpatie (apsaugok mus nuo covid-19) suteik mums stiprybės, 

kad visi Lietuvos žmonės būtų sveiki, dori, sažiningi, garbingai 

laikytųsi duoto žodžio, gerbtų ir mylėtų vienas kitą ir savo Tėvynę 

Lietuvą! 

 KRITIKA VERČIA TOBULĖTI! KRITIKUOKITE MUS! 

  AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?     

                                                                                                                                                      

https://www.youtube.com/watch?v=K1rdisounO0&ab_channel=KomentarasTV 

 

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

 
INFORMAC.  
TEIKIAMA: 

Prezidentė-  
Aldona Marija 

Gedvilienė tel. 
866673965 
 

Liet.PS 
prezidentės 
pavaduot. 

Romanas 
Virkutis        
861096517       

Daugiau 
informacijos
lietps.eu 
www.lietps.
eu 

http://lietuvosvis
uomenestaryba.l
t/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CVybAYsKc9U&ab_channel=AtvirasSeimas
https://www.youtube.com/watch?v=CVybAYsKc9U&ab_channel=AtvirasSeimas
http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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KAS SVARBIAUSIA DABAR LIETUVOJE?                                                                         

LABIAUSIAI TRŪKSTA ŠVIESOS TEISĖSAUGOJE, NES 

ŠITA LIETUVOS JUODOJI SKYLĖ – SIURBIA VISKĄ 

KAS AMORALU!                                                                                                              

DIRBA JOJE NETEISĖTI TEISĖJAI, NES JŲ 

KADENCIJA PASIBAIGUSI! 

PAŽVELKITE Į ZIGMO VAIŠVILOS SITUACIJĄ                                                                                        

Į LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS SITUACIJĄ IR 

VISKAS DAROSI AIŠKU...AR PRISIMENATE?                                                                                                                       

AR GALI BŪTI KAS NORS SIAUBINGIAU – NES 

NUSIKALTĖLIAI TEISŪS... 

Pasižiūrėkite vieną iš įrodymų: 

file:///C:/Users/user/Desktop/2020laikra%C5%A1t/04B2020LIETUVOS%20

PENSININK%C5%B2%20SUSIVIENIJIMA4.pdf 

 

 

KLAIPĖDA - JŪRINĖS VALSTYBĖS SOSTINĖ, LIETUVOS 

PASIDIDŽIAVIMAS – VERTA ATGIMIMO AIKŠTĖJE TURĖTI 

YPATINGĄ JŪRINĮ AKCENTĄ – PAMINKLĄ VISIEMS LIETUVOS 

JŪRŲ DARBUOTOJAMS! 

   

KVIEČIAME VISUS  IŠSAKYTI  SAVO 

NUOMONĘ...                                                              

LIETUVOS ŽMONĖS – NETYLĖKITE!                                            

 

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

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1.  SUSITELKIMO  -  REIKALAVIMAS  -  neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių 

organizacijų ir politinių partijų susivienijimo, FB Susitelkimas,   

file:///C:\Users\user\Desktop\2020laikrašt\04B2020LIETUVOS%20PENSININKŲ%20SUSIVIENIJIMA4.pdf
file:///C:\Users\user\Desktop\2020laikrašt\04B2020LIETUVOS%20PENSININKŲ%20SUSIVIENIJIMA4.pdf
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2.  LIETUVOS VISUOMEN4S TARYBA 2021 m. sausio 29 d. 11 val. LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARO DR. ZIGMO VAIŠVILOS SPAUDOS KONFERENCIJA 

SEIME „REIKALAVIMAS ATŠAUKTI VALSTYBĖS MASTO EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ ”     

3.  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA, info@lietuvosvisuomenestaryba.lt  

4.  LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAS ZIGMAS VAIŠVILA, 

zigmas.vaisvila@lrs.lt;  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS VALDYBOS VARDU 2021-

01-28 Vilnius 

5.   JANINA DOVYDAITIENE IKI VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪNAVIMO 600 METŲ 

JUBILIEJAUS LIKO 9 METAI                                                                                                                                                      

6.                  V.RAKUTIS SMERKIAMAS UŽ ISTORINĘ TIESĄ. Eltos nuotr. 
7.          VALDAS RAKUTIS.  TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO DIENA IR ISTORINĖ ATMINTI.                                                                                                                                             

8.           VALDAS RAKUTIS. TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO DIENA IR ISTORINĖ 

ATMINTIS 1990                                                                                                                                            

9.         RUSLANAS BARANAUSKAS – KOMENTARAS. 

10.       ZIGMAS VAIŠVILA (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.4 (rusų liaudies 

motyvais) (tęsinys, pradžia 2021 Nr.1.).„APIE RUSŲ KARŽYGĮ NIKITĄ NEVALNĄ IR 

NEMIRTINGĄJĮ KOŠČEJŲ IŠ LIETUVOS“. 2021 METŲ SAUSIO 24 DIENA.                                                                                       

10.          PROF.  dr. ALGIMANTAS MEČISLOVAS OLŠAUSKAS,                                                           
BIOLOGINĖS MEDICINOS DAKTARAS - GYVENIMO BE LIGŲ IKI 100 METŲ PROGRAMA.                                      

11.         GYVENIMO FILOSOFIJA.                                                                                                                                               

12.         REDAKTORĖS ŽODIS. 

13.          MŪSŲ DRAUGAI. 

 

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

                              SUSITELKIMO  REIKALAVIMAS 

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų 
susivienijimo, FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt  

el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt  
 

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos 
FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI 
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva 
El. p.: priim@lrs.lt 
  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI 
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva 
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt 
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI 
S. Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva 
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt    

mailto:info@lietuvosvisuomenestaryba.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
http://www.susitelkimas.lt/
mailto:susitelkimas@gmail.com
mailto:gydytojai@susitelkimas.lt
mailto:lietuva.vesk@gmail.com
mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
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                                                                        REIKALAVIMAS 
Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 

Lietuvos Respublikos Prezidentui 

 

2021 m. sausio 28 d., Lietuva 

 

I. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų-

praktikų pasidalinta, aptarta ir išdiskutuota sveikatinimo, gydymo ir pasaulinės praktikos 

informacija, vertindami informaciją apie Pasaulio šalių valstybių patirtį valdant Covid-19 situaciją, 

REIKALAUJAME viešai paaiškinti: 

 

 1. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo sprendimų dėl įgimto natūralaus imuniteto 

formavimo natūraliomis priemonėmis, bendravimo atstatymo ir sveikos gyvensenos programų 

skleidimo. Svarbu tartis, vystyti ir vykdyti sveikos gyvensenos, imuniteto stiprinimo natūralių 

priemonių, programų, susijusios informacijos viešinimo. 

2. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo akcentuotos psichinės sveikatos stiprinimo 

priemonės. Pandemija yra rimtas iššūkis žmonių psichikai. Kodėl per šį periodą nebuvo girdima 

programų, neakcentuojama psichologinė pagalba žmonėms. Statistikos departamentas ir Higienos 

institutas privalo teikti detalią informaciją ne tik už 2019 metus, bet ir už 2020 metus. 

3. Ar buvo įvertintos rizikos, susijusios su vaikais ir jaunimu: 

3.1. Psichine sveikata, dėl judėjimo ir bendravimo uždarymo apribojimų; 

3.2. Neigiama įtaka vaikams, dėl judėjimo apribojimų įvedus nuotolinį mokymą; 

3.3. Perteklinio kompiuterių ekranų spinduliuotės poveikio vaikų regėjimui, nervų sistemai 

ir psichikai. 

Būtina atverti mokyklas ir darželius, aukštąsias mokyklas, nes tai yra natūralios gyvenimo 

sąlygos natūralaus imuniteto formavimo sustiprinimui. 

4. Neigiamas bendravimo apribojimų poveikis pasireiškė ligoninėse, uždraudus 

artimiesiems prižiūrėti sergantįjį. Sunkiai susirgus ar vyresnio amžiaus žmonėms būtina artimojo 

priežiūra, patekus į gydymo įstaigas. Viena iš pasitaikančių priežasčių, sukeliančių letalinę 

pabaigą, yra sergančiųjų nepriežiūros faktai, kai artimiesiems neleidžiama prižiūrėti sergančiųjų. 

Būtina atstatyti artimų asmenų lankymo priežiūrą. 

 

 II. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai,                                                                                                       

 

remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų-praktikų turinčių ilgametę darbo patirtį ir žinias, 

pateikiame Pasaulinius mokslinius šaltinius (žr. prieduose) ir jais vadovaujantis REIKALAUJAME: 

 5. Įvairiapusiško priemonių taikymo dėl įgimto natūralaus imuniteto stiprinimo. 

Stiprinant visuomenės imunitetą būtina: 

5.1. Peržiūrėti „karantino“ sąvoką ir taikymą, nes „karantinas“ yra tuomet, kai sergantys  

yra izoliuojami nuo sveikų, kaip galimi potencialūs užkrato platintojai, o ne tada, kai sveiki 

izoliuojami nuo sveikų. 
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5.2. Nedelsiant nutraukti žalingą kaukių dėvėjimą lauke, sportuojant ir leidžiant laisvalaikį. 

Kaukes dėvėti tik sergantiems infekcinėmis ligomis ir kontaktuojant su sergančiaisiais.  

5.3. Grąžinti vaikų ir jaunuomenės galimybę mokytis mokyklose, dalyvauti neformalaus ugdymo 

veiklose. Gyvas bendravimas vaikams labai svarbus užtikrinant jų psichinę sveikatą, vystymąsi, 

optimizmą, o tai yra stipraus natūralaus imuniteto pagrindas. 

 

III. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai ir gydytojai, REIKALAUJAME: 

 

6. Atnaujinti viso smulkaus verslo (pirčių, kavinių, restoranų), muziejų, teatrų ir kitų 

visuomeninių įstaigų veiklą.  

7. Grąžinti žmonėms teises savarankiškai apsispręsti dėl saugaus bendravimo viešose 

erdvėse, netaikant apribojimų.  

8. Kaukes turi dėvėti tik sergantys asmenys arba asmenys kontaktuojantys su 

sergančiaisiais. 

9. Skirti ypatingą dėmesį žmonių tarpusavio bendravimo atstatymui, nes tokie apribojimai 

kelia stresą ir įtampą žmonių santykiuose, bei silpnina imuninę sistemą. Bendravimas ir laisvas 

judėjimas padės panaikinti psichinę įtampą ir grąžins pasitikėjimą tarp žmonių. 

10. Riboti nacionalinio transliuotojo neigiamos informacijos skleidimą, suteikiant 

prioritetą pozityvios informacijos viešinimui.  

11. Stiprinti informacijos sklaidą apie natūralaus imuniteto stiprinimo priemones, sveikos 

gyvensenos ir psichinės sveikatos stiprinimo programas. 

       12. Suteikti sąžiningas, objektyvias žinias, susijusias su visapusiška statistine informacija, 

skelbiant detalizuotas ligas, jų statistiką.  

13. Pateikti lyginamuosius duomenis tarp covid, gripo ir kitų virusinių infekcijų, 

informuojant visuomenę objektyviai. Vienašališkas covid ligos statistikos duomenų viešinimas 

kelią psichologinę įtampą ir paniką visuomenėje.  

14. Teikti informaciją apie ligas ir mirčių priežastis, pateikiant tiek bendrąją, tiek ir 

palyginamąją statistiką. 

15. Pateikti informaciją apie žmonių sveikatą po skiepų, detalizuojant pašalines reakcijas 

ir komplikacijas.  

16. Užtikrinti Statistikos departamento pateikiamų duomenų etiškumą ir išsamų lyginimą 

su kitomis ligomis, laikantis profesinio sąžiningumo. 

17. Įvertinti visų rūšių testų covid ligai nustatyti (1) patikimumą bei (2) metodikų 

objektyvumą diagnozuojant covid ligą, kadangi šių testų rezultatai turi didelę įtaką pandemijos 
valdymui, statistikos formavimui, valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės gyvenimui.  
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Pabrėžiame, kad šiuo metu naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų 
teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų 
produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir 
negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei. 

Testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos 
išdidinimui dėl covid plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo 
prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškią 
įtaką daro covid testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas 
covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės 
ligos konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis). Šis tyrimas pirmą kartą 
buvo įvestas tik šios pandemijos metu, ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „gerosios 
laboratorinės praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei 
nebuvo paskaičiuota paklaida. Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie 
jau eilę metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal gerosios praktikos standartus. (Pridedame 
mokslininkų, imunologų apie testų paklaidas ir netinkamą jų naudojimą virusinės infekcijos 
nustatymui šaltinius.) 

Tik turint objektyvią informaciją apie realius covid klinikinius susirgimus, įmanomas 

teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo 

pandemijos priemonių adekvatumas. 

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas ES ir Lietuvos pareigūnams, 

siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame 

Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo 

galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima 

aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo. Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR 

rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai.“. Taigi – testo rezultatas yra  

teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs). Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – 

sveikatos darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir 

kada tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai. 

Tokiu būdu galime konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik 

kad netikslūs, bet ir labai klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi 

sprendimai, formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei 

sveikatai. Lietuvos ekonomikai, valstybės gerovei. 

Įvertinus tai, kad pats  PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR tyrimas 

negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis 

skirtas genetinių sekų nuskaitymui.  

Paaiškinkite ryšį tarp šio fakto kad PGR tyrimas skirtas genetinių sekų nuskaitymui ir  

to fakto, kad 2018.04.24 pasirašytas dokumentas ekonomikos viceministro Elijaus Čivilio, kad 

Lietuva įsipareigoja iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventoju genetinių sekų, t.y. DNR 

pavyzdžius. Paaiškinkite, koks tai tikslas,  kodėl tokį dokumentą, susijusį su Žmogaus sveikata ir 

genetinių sekų DNR rinkimu pasirašė ekonomikos viceministras, o ne sveikatos apsaugos ir 

medicinos srities atstovai. 

Reikalaujame įvertinti šiuos  faktus ir spręsti klausimą dėl dabar atliekamų 

testavimų tikslingumo.  

 

18. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus REIKALAUJAME nutraukti įvestą 

ekstremalią situaciją. 

Šaltiniai pateikiami PRIEDUOSE, 6 lapai. 
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PASIRAŠO  gydytojai-praktikai:  
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą - 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG0NjnWfBEQGpLgL
bDLyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform?usp=pp_url ) 
 

 
 
PASIRAŠO visuomeninių organizacijų atstovai: 
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus ar nusikopijavus šią nuorodą – 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVMrbIDxUzpZYsf
SEsEM5PKaGqGYUYLnR5r01oCwwl1IQ/viewform?usp=pp_url ) 
 

 

 
Dokumentas bus aptariamas ir tvirtinamas 2021.01.28 d., ketvirtadienį, SUSITELKIMO večijoje 
(susitikime po ąžuolais), 19:30 val., čia -  https://jitsi.tautai.lt/SUSITELKIMAS 

*Renginys prasidės 20:00 val. 
 

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

                           

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwLsJtCKDvpnHbJXFHDNCcGFcJD?projector=1 

2021 m. sausio 29 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro dr. Zigmo 

Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Reikalavimas atšaukti valstybės masto ekstremalią 

situaciją ”Spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos visuomenės tarybos atstovė, Visuomenės 

ekstremalių situacijų lep vadovė dr. Nendrė Černiauskienė, klinikinių tyrimų mokslininkė 

embriologė Aušra Blažėnienė. 

Pranešėjai pristato neformalaus piliečių ir visuomeninių organizacijų SUSITELKIMO ir 
Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos 18 reikalavimų Lietuvos Vyriausybei, Seimui, 
Prezidentui. Pateikiama medikų ir teisininkų paruošta informacija ir nuorodos į mokslinius 
šaltinius, patvirtinantys, kad COVID-19 ligos nustatymui naudojami PGR testai nėra skirti ligos 
nustatymui ir esant jų teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti šį susirgimą. 
Klaidingų testų rezultatai sudarė sąlygas statistikos duomenų klaidingumui, ko pasekoje dirbtinai 
ir dideliu mastu skelbiama apie COVID-19 ligos plitimą, visuomenė nepagrįstai ir tendencingai 
gąsdinami, kuriama suirutė gydymo sistemoje, žlugdoma ekonomika. 
Žmonės net apsisprendžia nesigydyti nuo kitų ligų ir pasmerti save dėl baimės susirgti COVID-19 
liga. 
Šį reikalavimą pasirašo medikai, teisininkai, visuomenės attsovai, jį teikia ir Lietuvos visuomenės 
taryba. 
 
Reikalaujama nutraukti nepagrįstai ir neteisėtai 2020-02-26 paskelbtą valstybės masto 
ekstremalią situaciją. Šį nutarimą LR Vyriausybės vardu priėmė grupė asmenų, kurių įgaliojimus 
neteisėtais pripažino LR Konstitucinis Teismas 2020-08-28 nutarimu Nr. KT152-N12/2020. 
 
Tik turint objektyvią informaciją apie realius klinikinius susirgimus COVID-19 liga, įmanomas 
teisingos statistikos sudarymas, objektyvus situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos priemonių 
adekvatumas bei atsakingumas. Viso to neturint arba turint, bet viešai neskelbiant tikros  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG0NjnWfBEQGpLgLbDLyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelG0NjnWfBEQGpLgLbDLyX8Gzm0cgtYTUQUdp7i5EYYsn9TQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVMrbIDxUzpZYsfSEsEM5PKaGqGYUYLnR5r01oCwwl1IQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVMrbIDxUzpZYsfSEsEM5PKaGqGYUYLnR5r01oCwwl1IQ/viewform?usp=pp_url
https://www.google.com/url?q=https://jitsi.tautai.lt/SUSITELKIMAS&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3w2niK3UnCFJ9k5Qw-VyG7
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informacijos, visuomenėje dirbtinai kuriama baimės atmesfera ir net psichozė.  
Baimė ir gąsdinimas tampa politikos, kurios tikslai neįvardinami, priemonėmis beatodairiškai 
valdyti visuomenę ir ją visapusiškai žlugdyti. 
Tačiau visuomenė valdžiai primena Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuria jie prisiekė mums, 
Lietuvos Respublikos piliečiams, bet ne kažkam kitam. 
 
************************************************************************************************ 

    
 

LR SEIMO VALDYBAI (žiniai)                                                                                                                  

RESPUBLIKOS PREZIDENTUI GITANUI NAUSĖDAI (žiniai) 

Gedimino pr. 53, Vilnius    Daukanto a. 3, 01122 Vilnius 

LR VYRIAUSYBEI     Gedimino pr. 11, 01103 

Vilnius_______________________________________ 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBA, info@lietuvosvisuomenestaryba.lt  

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, 

zigmas.vaisvila@lrs.lt;  LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS VALDYBOS VARDU 

2021-01-28 Vilnius 

Teikiame Jums 2021-01-22 SUSITELKIMO – neformalaus piliečių, visuomeninių, 

nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų, Visuomenės ekstremalių situacijų komisijos 

moksliškai ir teisiškai pagrįstą reikalavimą pateikti informaciją dėl be teisinio ir faktinio pagrindo 

Lietuvoje paskelbtos valstybės masto ekstremalios situacijos paskelbimo dėl COVID-19 

nepagrįstumo, netinkamų tęstų ligos nustatymui naudojimo.  

Reikalaujame skubiai pateikti prašomą informaciją ir mums bei neatidėliotinai nutraukti 

2020-02-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr.152 paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl 

COVID-19, kas buvo padaryta pažeidžiant LR Civilinės saugos įstatymo 26 str. 1 d. 2 p. reikalavimą, 

kad valstybės lygio ekstremalią situaciją skelbti galima, kai ekstremaliosios situacijos padarinių 

išplitimo ribos viršija trijų savivaldybių teritorijų ribas, arba kurios trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.  

2020-12-23 įsigaliojo LR Konstitucinio Teismo 2020-08-28 nutarimas Nr. KT152-N12/2020, 

kuriuo pripažinta, kad: 1) LR Seimo statuto 198 str. 2, 4–6 dalyse nustatytas įgaliojimų 

Vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų, teisinis reguliavimas 

prieštarauja LR Konstitucijos 5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, 

konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės principams; 2) LR Seimo 2019-08-20 

protokolinis nutarimas Nr. XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo 

iš naujo“, t.y. antrajai Sauliaus Skvernelio vadovaujamai Vyriausybei, prieštarauja LR Konstitucijos 

5 str. 2, 3 dalims, 67 str. 7 punktui, 92 str. 5 daliai, 101 str. 2 daliai, konstituciniams atsakingo 

valdymo, teisinės valstybės principams. 

mailto:info@lietuvosvisuomenestaryba.lt
mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
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S. Skvernelis ir jo vadovaujama 18-oji LR Vyriausybė, pasivadinusi 17-ąja, nepasinaudojo LR 

Konstitucinio Teismo suteiktu laikotarpiu pateikti Vyriausybės programą apsvarstyti ir tvirtinti LR 

Seimui. Tad nuo 2020-12-23 LR Konstitucinio Teismo nutarimu nustatyta, kad nuo 2019-07-23 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė neturėjo Konstitucijoje įtvirtintų teisių vykdyti šias pareigas. 

LR Vyriausybe pasivadinusi asmenų grupė, neturėdama LR Konstitucijoje nustatytų galių 

ekstremalios situacijos bei karantinų paskelbimo Lietuvoje dėl COVID-19.                                                                             

Universlus teisės principas nustato, kad iš neteisės negali atsirasti teisė. 

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

 

 

JANINA DOVYDAITIENE 
 

   

 

 

IKI VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪNAVIMO 600 METŲ                                                         

JUBILIEJAUS LIKO 9 METAI              

                     LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

  

JO EKSCELENCIJAI LR PREZIDENTUI GITANUI NAUSĖDAI 

LR SEIMO PIRMININKEI VIKTORIJAI ČMILYTEI-NIELSEN 

LR MINISTRUI PIRMININKEI INGRIDAI ŠIMONYTEI 

Lietuvos  žmonėms. Žiniasklaidai.  

              DĖL  PROFESORIAUS  VALDO  RAKUČIO  NIEKINIMO                  

Vilnius,  2021-01-30 

   2000-06-12 Vilniuje prasidėjusiame ANTIKOMUNISTINIAME KONGRESE IR TRIBUNOLO 

PROCESE (vėliau pavadintame ANTRAME NIURNBERGO TEISME) dalyvavę Lietuvos, Albanijos, 

Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos, Čečėnijos, Estijos, Italijos, Izraelio, JAV, Japonijos, Kanados, 

Kirgizijos, Kroatijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Švedijos, 

Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Moldavijos atstovai apsvarstė Stalino-Hitlerio 1939-08-23 dienos 

sutarties ir iki to buvusias pasekmes konstatavo, kad Antrajame Pasauliniame kare buvo išžudyta 

daugiau kaip 100 milijonų įvairių valstybių gyventojų. 
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                Kongresą sveikino LR Prezidentas V. Adamkus, LR Seimo Pirmininkas V. Landsbergis, LR 

Ministras Pirmininkas A. Kubilius, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto Pirmininkas E. Zingeris, 

Lenkijos Respublikos Prezidentas L. Valensa, Rumunijos Prezidentas E. Constantinescu, Rusijos 

Valstybės Dūmos deputatas S. Kovaliovas, Estijos atstovas N. Niklusas, Vengrijos Prezidentas A. 

Gonszas ir Bulgarijos atstovas I. Stančevas. 

           ATKREIPIAME YPATINGĄ DĖMESĮ, kad tada E. Zingeris  kalbėjo: „ ... Kitaip sakant, mes 

turime broliškai atkurti įvertinimo įvertinimą, nes kai kas  taip pat vieningai bando 

paneigti tą įvertinimą. Praeities įvertinimas, aš manyčiau, yra pagrindinis mūsų sistemos 

dalykas.“ 

  ANTIKOMUNISTINIO KONGRESO IR VILNIAUS VISUOMENINIO TRIBUNOLO vyksmas 

aprašytas  „ANTIKOMUNISTINIS KONGRESAS IR TRIBUNOLO PROCESAS“ knygos 924-iuose 

lapuose. 

 Po Valdo Rakučio sausio 27 dieną pasisakymo minint tarptautinę Holokausto atminimo 

dieną TS-LKD ir kiti  pradėjo puolimą ant profesoriaus. Vienu iš pagrindinių smuikų grojo E. 

Zingeris, kuris pamynė prieš 20 metų aukščiau pasakytas frazes. Ir visame pasaulyje jie ir jų 

bendrai ir parankiniai bando aiškinti, kad Lietuva yra žydšaudžių valstybė – KAŽKODĖL 

NEBANDOMA JURIDIŠKAI AIŠKINTIS.  

Mes suprantame ir jaučiame žydų netektis ir skausmą, bet turime suprasti ir analogiškai 

vertinti ir kitų valstybių,  tibetiečių, čečėnų, lietuvių, indėnų, kiniečių, armėnų, čigonų ir kitų 

tautų  genocido pasekmes. 

  

Tuo tarpu Seimo narys, žinomiausias 20 amžiaus istorijos tyrinėtojas, prof. V. Rakutis 

parašė aukšto lygio straipsnį, kuriuo kviečia apmąstyti Holokausto atminties problemą, ieškoti jo 

priežasčių. Tiek istorikai, tiek visuomenė žino daug faktų, apie  dalies žydų bendradarbiavimą su 

sovietų valdžia, taip pat su nacių režimu. Apmaudu, kad profesoriaus V. Rakučio partiečiai 

atsižadėjo jo žodžių, nors Rakučio tekste parašyta tiesa ir nėra nieko naujo, ko nežinotų sąžiningi 

istorikai. V. Rakutis yra žinomiausias istorikas Lietuvoje, kuris yra gerai įsigilinęs į karo ir 

rezistencijos laikotarpį. Stebina bendrapartiečio E. Zingerio puolimas, nors pats Zingeris ne kartą 

skleidė sąmokslo teorijas prieš partizanus Vanagą, Daumantą, Joną Noreiką - Generolą Vėtrą, Kazį 

Škirpą ir kitus. Ar šiandien politikoje vyrauja dvigubi standartai?  Ar grįžtame prie vienos tiesos? 

Panašu, kad E. Zingerio, F. Kukliansky tiesa yra „šventesnė“ už tautos atmintį  ir istorinius faktus, 

jei TS-LKD pirmininkas G. Landsbergis jais tiki labiau.  Pasirodo, kad kai kam tiesos sakymas 

tampa politiniu nusikaltimu ir įžeidimu. 

  SMERKIAME Fainos Kukliansky  išpuolį prieš garbingą istoriką. Žydų bendruomenės 

pirmininkė ne kartą yra sukėlusi visuomenės pasipiktinimą neatsakingais pareiškimais prieš 

lietuvių tautą. 

  Visuomenė nori žinoti tiesą ir palaiko sąžiningą, garbingą istoriką V. Rakutį. Jis yra pats 

tinkamiausias Seimo narys Laisvės kovų ir valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininko 

pareigoms. Apmaudu, kad dėl neadekvataus šio pasisakymo vertinimo, V. Rakutis pasitraukė iš 
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minėtos komisijos pirmininko pareigų. Tai didelis praradimas Lietuvos istorinės atminties 

formavimui ir šios komisijos darbui. 

 PAŽYMIME, kad Izraelio vyriausybė Lietuvai neatidavė teisti ir pati neteisė genocido 

vykdytojo Lietuvoje N. Dušanskio. 

 Lietuva, gynusi savo žemes ir padėjusi daug  aukų,  pasaulio akivaizdoje atliko daug 

žygdarbių ir pasitarnavo demokratiniam pasauliui. Tačiau Lietuva ir jos garbingi istorikai turi 

teisę savo šalyje pasakyti istorinę tiesą ir kviesti diskusijai, kokios idėjos paskatino dalį žydų 

bendradarbiauti su sovietų valdžia ir nacių režimu. Tai normali istorinė diskusija. Tik Lietuvai 

priešiškos jėgos galėjo šias mintis panaudoti taip, kad sukeltų tarptautinį ažiotažą. 

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

 PRAŠOME JŪSŲ NELEISTI NIEKINTI  IR SMERKTI PROFESORIAUS V. RAKUČIO. 

VISUOMENĖ NORI ŽINOTI TIESĄ. 

                      

Tarybos pirmininkas                                                                                L. Kerosierius 

Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                          A. Budriūnas 

Pirmininko pavaduotoja                                                                          R. Jakučiūnienė 

Pirmininko pavaduotojas                                                                        P. Gvazdauskas 

Pirmininko pavaduotojas                                                                        V. Jakubonis 

Pirmininko pavaduotojas                                                                        H. Martinkėnas 

  Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. 

Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. 

Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. 

Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. 

Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. 

Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. 

Žilinskas 

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465,  

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

 el. p. vilnius@sajudis.com         www.sajudis.com 

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

     V.RAKUTIS SMERKIAMAS UŽ ISTORINĘ TIESĄ. Eltos nuotr. 

mailto:vilnius@sajudis.com
http://www.sajudis.com/
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Jau įpratome Lietuvoje girdėti tik vieną nuomonę, vieną tiesą. Užteko tik parlamentarui 

istorikui Valdui Rakučiui pareikšti savo mintis apie holokaustą ir pakviesti visuomenę siekti 

suprasti praeities žmonių motyvus, įvykių gilumines priežastis, pasipylė galinga politkorektorių  

pasmerkimo lavina ir „pasibaisėjimas". Nes holokaustas - tema, į kurią galima žvelgti tik vienu 

neginčijamu ir paviršiumi slystančiu kampu. Bet koks bandymas įdėmiau pažvelgti į tragedijos 

priežastis tolygus holokausto neigimui ir jo pateisinimui. 

 2 nu Konservatoriai atsiribojo, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 

seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė iškart suskubo pabrėžti, kad viešumoje pasirodęs 

parlamentaro V.Rakučio tekstas - „Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena: ar jau suvokiame 

tragedijos priežastis ir išmokome pamokas?" - nėra frakcijos pozicija. 

Konservatorių frakcijai priklausančio V.Rakučio straipsnis viešumoje išplatintas sausio 

27-ąją minint tarptautinę Holokausto atminimo dieną. Jame istorikas svarstė, ar nereikėtų daugiau 

dėmesio skirti klausimams apie tai, kokios idėjos paskatino dalį žydų bendradarbiauti su sovietų 

valdžia, užimti svarbias pareigas represinėse sovietų struktūrose. V.Rakutis taip pat teigė, kad 

buvo žydų, kurie kolaboravo su nacių režimu. 

„Bet kaipgi su tais talkininkais? Kas tie žmonės, kurie perima baisias idėjas? Ar tai lietuvių 

tautos lyderiai, tokie kaip pirmasis savanoris Kazys Škirpa ar generolas Vėtra? O gal Antanas 

Smetona? Nepaisant didelio pastarųjų metų ažiotažo, niekaip nepavyko įrodyti, kad holokaustą 

organizavo jie. Ne, tai visai kiti žmonės, dažnai neišsilavinę, linkę pasijusti svarbiais gavę šautuvą į 

rankas, kartais stipriai nukentėję nuo 1941 m. sovietinių represijų, kartais aklai vykdę įsakymus. 

Jie panašūs į stribus, - rašė V.Rakutis. - Pažinkime juos, supraskime, kodėl jie taip darė. Juk 

holokausto vykdytojų netrūko ir pačių žydų tarpe, ypač getų savivaldos struktūrose. 

Mes turime garsiai įvardinti šiuos žmones ir pasistengti, kad panašių į juos 

neatsirastų.vėl. Bet taip pat atsakyti į klausimą, kokios buvo pačių žydų pažiūros, kokios idėjos 

paskatino daliai žydų bendradarbiauti su sovietų valdžia, užimti svarbias pareigas represinėse 

sovietų struktūrose. Kartais priežasčių suvokimas leidžia suprasti ir pasekmes, nors ir nepateisina 

poelgių." 

Už šiuos komentarus autorius buvo pasmerktas Lietuvos žydų bendruomenės atstovų, Izraelio ir 

JAV ambasadorių, nuo jo atsiribojo ir kolegos, konservatorių partijos vadovybė. 

Itin aštriai į istoriko svarstymus sureagavo visokie intelektualai tapinai ir pan., ne tik budriai 

saugantys viešąją erdvę nuo tų, kurie vis dar nežino, ką ir kaip turėtų kalbėti, bet ir geriau už visus 

suvokiantys, kokia yra ir turi būti tiesa. Vakar Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos nariai 

kreipėsi į Seimo vadovybę, prašydami konservatorių V.Rakutį nušalinti nuo Laisvės kovų ir 

valstybinės istorinės atminties komisijos pirmininko pareigų. Pasirodo, mūsų šalyje profesionalus 

istorikas jau nebeturi teisės kviesti kolegas ir visuomenę siekti suprasti (ne kaltinti ir ne teisti) 

praeities žmonių motyvų bei vykusių procesų giluminių priežasčių. 
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„5 punktai apie Rakutį, Tapiną ir holokaustą" 

Itin tikslius akcentus užvirusiam šaršalui ir puolimui prieš istoriką sudėjo politologas                         

Vytautas SINICA. 

1) Holokausto aukų atminimo dieną istorikas profesorius Valdas Rakutis 

parašė tiek dalykiniu, tiek pilietiniu požiūriu aukšto lygio straipsnį, ne tik 

apmąstantį holokausto atminties problemą Lietuvoje, bet ir kviečiantį 

ieškoti jo priežasčių supratimo. Ir prasidėjo. 

2) Ideologinė Lietuvos sąžinė - Andrius Tapinas - parašė pasibaisėjimą-

pasmerkimą Rakučio straipsniu, nes tokią dieną, trumpai tariant, reikia ne 

galvoti ir jau tikrai ne leistis į niuansus, o tiesiog atgailauti. Užsiminimas apie tai, kad holokauste 

dalyvavo ir patys žydai (judenratai - plačiai žinomas faktas), o lietuvius į jį įtraukti labai padėjo 

dalies žydų kolaboravimo su SSRS patirtis (ką mini iš esmės visi amžininkai), Tapino ir pasekėjų 

suprastas kaip holokausto menkinimas. 

3) Rakučio partiečiai jau pradėjo viešus atsiprašymus ir atsižadėjimus, nors, objektyviai žiūrint, 

Rakučio tekste nėra visiškai nieko, nuo ko sąžiningas istorikas (ar tiesiog pilietis) turėtų atsižadėti. 

Tikrai nenustebčiau, jeigu būtų nusirista ir iki kokių nuobaudų profesoriui svarstymo, spaudimo 

patraukti jį iš pareigų. Tokie veikėjai, kaip Haroldas Mackevičius ar Paulius Gritėnas, tą jau viešai 

siūlo. Gabrielius Landsbergis skelbia atgailas ir Rakutį vadina neadekvačiu. O Zingeris net 

pasitraukia iš Seimo istorinės atminties komisijos (kur šiaip skleidė intrigas ir sąmokslo teorijas 

prieš partizanus Vanagą, Daumantą ir kitus, tad ne praradimas). 

4) V.Rakutis, nors yra suliberalėjusioje partijoje, yra vienas sąžiningiausių ir solidžiausių karą ir 

rezistenciją tyrinėjančių istorikų Lietuvoje. Maža jam lygių šioje srityje specialistų, jau nekalbant 

apie Seimo narius. 

5) Kai tokie pasisakymai, kaip V.Rakučio, tampa neva holokausto neigimu ar net antisemitizmu, 

supranti, kad šie žodžiai praradę bet kokią reikšmę ir vertę. O tai savaime praradimas tiesos 

ieškančiai visuomenei. 

  

Naujausios žinios 
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Brangūs politikai, nusileiskit pagaliau ant žemės! (63) 

 

P.Auštrevičius apie ES siekį kontroliuoti vakcinų eksportą: tikimasi skaidrumo (3) 

 

Italijos prezidentas prašo derybas dėl koalicijos baigti per 4 dienas 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/vakaro_ziniu_redakcijos_skiltis/brangus_politikai_nusileiskit_pagaliau_ant_zemes/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/vakaro_ziniu_redakcijos_skiltis/brangus_politikai_nusileiskit_pagaliau_ant_zemes/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/paustrevicius_apie_es_sieki_kontroliuoti_vakcinu_eksporta_tikimasi_skaidrumo/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/paustrevicius_apie_es_sieki_kontroliuoti_vakcinu_eksporta_tikimasi_skaidrumo/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/italijos_prezidentas_praso_derybas_del_koalicijos_baigti_per_4_dienas/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/vakaro_ziniu_redakcijos_skiltis/brangus_politikai_nusileiskit_pagaliau_ant_zemes/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/paustrevicius_apie_es_sieki_kontroliuoti_vakcinu_eksporta_tikimasi_skaidrumo/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/italijos_prezidentas_praso_derybas_del_koalicijos_baigti_per_4_dienas/
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Dėl slidžių kelio ruožų sudėtingesnės eismo sąlygos išlieka rytų ir šiaurės rytų Lietuvoje (1) 

Žmonės trikdo šikšnosparnių ramybę (2) 

 

ES neribos vakcinų eksporto į Šiaurės Airiją (1) 

 

Keliams, pėsčiųjų bei dviračių takams tiesti Kauno raj. numatyta skirti 7,5 mln. eurų. 

 

 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/del_slidziu_kelio_ruozu_sudetingesnes_eismo_salygos_islieka_rytu_ir_siaures_rytu_lietuvoje/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/del_slidziu_kelio_ruozu_sudetingesnes_eismo_salygos_islieka_rytu_ir_siaures_rytu_lietuvoje/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/zmones_trikdo_siksnosparniu_ramybe/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/zmones_trikdo_siksnosparniu_ramybe/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/es_neribos_vakcinu_eksporto_i_siaures_airija/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/es_neribos_vakcinu_eksporto_i_siaures_airija/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/keliams_pesciuju_bei_dviraciu_takams_tiesti_kauno_raj_numatyta_skirti_75_mln_euru/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/del_slidziu_kelio_ruozu_sudetingesnes_eismo_salygos_islieka_rytu_ir_siaures_rytu_lietuvoje/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/zmones_trikdo_siksnosparniu_ramybe/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/es_neribos_vakcinu_eksporto_i_siaures_airija/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/keliams_pesciuju_bei_dviraciu_takams_tiesti_kauno_raj_numatyta_skirti_75_mln_euru/
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Lietuvoje pagerbtas Antrojo pasaulinio karo ir Holokausto aukų atminimas  

# Valdas Rakutis 

POPULIARIAUSI 

                                            

Pozicija 

2021.01.29 18:00 

Valdemar Urban. Privalomo tautybės įrašo panaikinimas ir menkas e. paslaugų naudojimas 

iškraipys surašymo duomenis. 

____________________________________ 

VALDAS RAKUTIS. 

 TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO DIENA IR ISTORINĖ ATMINTIS 1990 
Valdas Rakutis, Seimo TS–LKD frakcijos narys 2021.01.27 09:33                                                           

Valdas Rakutis – Lietuvos karo istorikas, politikas. Lietuvos Respublikos Seimo narys, 

humanitarinių mokslų daktaras, profesorius. 

 

Valdas Rakutis / BNS nuotr. 

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1176692/lietuvoje-pagerbtas-antrojo-pasaulinio-karo-ir-holokausto-auku-atminimas
https://www.lrt.lt/tema/valdas-rakutis
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1332782/valdemar-urban-privalomo-tautybes-iraso-panaikinimas-ir-menkas-e-paslaugu-naudojimas-iskraipys-surasymo-duomenis
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1332782/valdemar-urban-privalomo-tautybes-iraso-panaikinimas-ir-menkas-e-paslaugu-naudojimas-iskraipys-surasymo-duomenis
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Sausio 27 dieną pasaulis mini Tarptautinę Holokausto atminimo dieną. Šis 

paminėjimas ypač svarbus Lietuvai, kurioje Holokausto mastai buvo, procentaliai 

skaičiuojant, vieni iš pačių didžiausių visoje Europoje. Yra  skaičiuojama, kad per kelis 

1941–1944 metų metus išžudyti apie 96 proc. Lietuvos žydų (maždaug 190 tūkst. 

žmonių).                                                                                                                                                                    

Po karo Lietuvoje liko vos apie 9 tūkst. žydų. Lietuvos istorijoje Holokaustas pasižymi 

didžiausiu aukų skaičiumi per trumpą laikotarpį. Tokius duomenis pateikia Vikipedija lietuvių 

kalba. Tokie skaičiai gaunami neskaičiuojant į SSRS gilumą pabėgusių žydų, jų skaičius nėra 

tiksliai žinomas. 

Žydų tautos naikinimas Lietuvoje matomas visur keliaujant po Lietuvą: rudi kultūros 

paveldą žymintys ženklai informuoja apie egzekucijos ir masinio palaidojimo vietas. Kaune ir 

panemuniais, kur tenka dažnai keliauti, tokius ženklus galima rasti kas kelis kilometrus. Kai 

kurie čia stovi dar nuo sovietmečio, kiti sutvarkyti neseniai. 

Dėl pagarbos, reiškiamos žmonėms, kurie buvo nužudyti vien todėl, kad jie gimė 

žydais, niekas abejonių nereiškia. Mes nesirenkame, kuo gimti, nesirenkame į kokius maldos 

namus eiti, nesirenkame savo plaukų spalvos, todėl negalime už tai būti baudžiami, naikinami, 

niekinami. Bet ar mes tokiose vietose lankomės, skaitome užrašus, bandome suvokti, kas ir 

kodėl įvyko? Kas tie hitlerininkai? Kas tie vietiniai pakalikai ar pagalbininkai? Kodėl žmonės 

taip elgėsi? Kaip tai iš viso galėjo atsitikti? 

Kaip yra žinoma, laiko ženklai yra svarbūs tam, kad jie kažką papasakotų, pamokytų, 

perduotų svarbią žinią jaunajai kartai. Jie turi kalbėti ir jų turi būti klausomasi. Tačiau tam, 

kad tai įvyktų, žmogus turi būti pasirengęs priimti informaciją. Bet  labai sunku tai padaryti, 

kai mūsų šeimose apie tai nėra kalbama. Tai tema, kuria nėra kalbama. O nekalbama – dėl 

kelių priežasčių. 

Pirmiausiai, nėra aiškaus naratyvo, arba jis toks, kad priimti jį sunku. O gal nežinome, 

ką pasakyti, nes girdime tik vieną pusę. Jeigu nesupranti pats, kaip gali paaiškinti kitam? Prieš 

metus su savo jūrų skautais keliavome per Prienų miestelį, sustojome prie paminklo 

Holokausto aukoms atminti, ir gerą pusvalandį kalbėjomės apie Holokausto priežastis ir 
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padarinius. Jaunimas dėkojo, jiems pasidarė aiškiau. Gal turime kalbėti žmonėms suprantama 

kalba, apžvelgti visas puses, jų idėjas, motyvacijas? Kad nevyktų atmetimo reakcija.  

Atrodo, lengviausia suprasti tuos hitlerininkus, nes jie blogi. Tokie iš esmės blogi. Bet 

juk jie negimė blogi, o tapo. Tam tikro proceso pagalba, buvo tokiais išugdyti. Po I Pasaulinio 

karo, kurį Vokietija pralaimėjo, bet pralaimėjo karo nepradėjus, vokiečiai buvo labai 

pažeminti, siekė revanšo, ieškojo kaltų ir labai mielai priėmė informaciją, kad kalti buvo žydai 

ir komunistai. Generolas Erichas Liudendorfas sukūrė peilio į nugarą teoriją, pagal kurią 

vokiečiai sąžiningai ir profesionaliai kovėsi frontuose, buvo arti pergalės, bet užnugaryje 

saugiai sėdėję žydai ir komunistai sukėlė riaušes ir revoliuciją, dėl ko teko pasirašyti sunkias 

paliaubas. 

Nors tokia teorija didelio ryšio su realybe neturėjo, vokiečiai 1918 metų rudenį 

daugiau kariauti nebegalėjo dėl bado ir suirutės, JAV įsijungus į karą nebuvo jokios vilties 

laimėti, vis tik daug kam Vokietijoje tai buvo patogi teorija. 19 a. pabaigos – 20 a. pradžios 

vokiečiai buvo ugdyti, kad yra patys pačiausi, lengvai patikėjo tokiais paprastais 

paaiškinimais ir lengvai priėmė rasistines nuostatas.  

Ir iš čia labai pavojinga išvada, kad ir kiti, šiuolaikiniai žmonės gali būti išugdyti 

blogais, jeigu bus veikiami panašių idėjų, panašiai bus kalbama mokyklose, bus veikiami tam 

tikros neapykantos ir savęs sureikšminimo aplinkos. Ir šiais laikais tai gali atsitikti, kaip kad 

1941 metais, gal tik pavadinimai bus kitokie. Rasizmas yra dvasinės prigimties ir remiasi 

visuotinai pripažįstamomis, nors ir atvirai nedeklaruojamomis visuomenės dalies 

nuostatomis. 

Holokaustą vykdė ir visiškai priešingos ideologijos – komunizmo nešėjai. Mes puikiai 

žinome apie jų ištremtas, naikintas tautas ir elitus, todėl neabejojame rudųjų ir raudonųjų 

metodine giminyste. Juk nacionalsocializmo lyderiai daug ko mokėsi iš GULAG`o, Rusijos 

tremties ir katorgos sistemos, ištobulintos bolševikų G. Jagodos ir N. Ježovo.  

Blogį gimdo totalitarinės santvarkos ir jų lyderiai, kurie sukurtų supervalstybių, superžmonių 

kūrimo vardan aukoja kitas, mažiau svarbias tautas ar tam tikrą jų dalį. Net iš pažiūros 

nekaltas šūkis „America first“ dirbant kryptingai, gali privesti prie prievartos ir noro žudyti 
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kitokius ar kitaip mąstančius, tą neseniai stebėjome Kapitolijaus kalvoje Vašingtone. Siaubas,                                                                                                                                                                                

Tačiau tai gali atsitikti bet kur ir bet kada, nepriklausomai nuo stereotipų ir vėliavų spalvų.  

Po II Pasaulinio karo europiečiai suprato ir įvertino totalitarizmo pamoką. Tačiau tai 

buvo pamoka, kurią išmoko tik per pusę: naciai yra neabejotinas blogis, tačiau dėl raudonųjų 

– požiūriai buvo įvairūs. Reikia pastebėti, kad demonizuotos buvo visos vokiečių ir japonų 

tautos. Tuo tarpu ne visi vokiečiai buvo naciai, o komunizmas liko nepasmerktas.  

Panašiai yra ir Lietuvoje: neretas lietuvis buvo ir komunistų partijos narys, o nemaža 

dalis mūsų piliečių sovietų laikais padarė didesnę ar mažesnę karjerą. Tai kaip dabar 

pripažinsi? Neišmoktos istorijos pamokos skatina klaidas kartoti. Nepasmerkus stalinizmo 

atsiranda putinizmai. 

Bet grįžkime prie nacių. Partija, kuri vadovavo nacizmo projektui, vadinosi Vokiečių 

darbininkų nacional–socialistų partija (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 

NSDAP), kurioje buvo ir socialistinė dedamoji, ir nacionalistinė. Manyčiau, apie juos kalbame 

per mažai, nesigiliname ar linkę supaprastinti. Jeigu Vakarų šalyse tai viena svarbiausių 

dokumentinių filmų temų, Lietuvoje daugiau kalba simboliai ir kinas. Kartais atrodo, kad 

labiau demonizuojame pačius vokiečius nei nacizmą. O be reikalo, nacizmas turėjo šalininkų  ir 

kitose tautose. Ir, ko gero, tebeturi. 

Pažinkime Holokausto idėjų prigimtį, tai leis protu suprasti, kur blogio šaknys. Pasaulį 

valdo Dievas ir idėjos, bet ne visos idėjos yra iš Dievo. Ypač neramina kai kurių žmonių 

tapatinimasis su nacionalistais. Mielieji, tai labai negeras tapatinimasis, nes nacionalistas – 

žmogus, kuris rūpinasi tik savo tauta ir vardan tikro ar įsivaizduojamo tautos intereso linkęs 

aukoti kitas. Tai ir yra pamatinė Holokausto idėja.                                                                                                               

Kuo greičiau atsisakykite tokio pavadinimo, tai blogio ženklas. Lietuvių tautoje yra žinomi 

žymiai tinkamesnis pavadinimas – tautininkai. Nors skamba panašiai, ypač angliškai, 

skirtumas didžiulis. Tautininkas – žmogus, kuris rūpinasi savo tauta, jos kalba, papročiais, 

paveldu, bet lygiai taip pat gerbia ir kitas tautas. Tai visai kitos humanistinės kultūros 

žmonės, kurie atliko daugybę puikių darbų, sukūrė ir mūsų Lietuvą, ir Latviją ir Lenkiją, i r 

Izraelį, ir kitas tautinio pobūdžio valstybes. Ir tokių pažiūrų žmonės negalėjo būti Holokausto 

budeliais.                                                                                                                                                                                     
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Bet kaip gi su tais talkininkais? Kas tie žmonės, kurie perima baisias idėjas? Ar tai lietuvių 

tautos lyderiai, tokie kaip pirmasis savanoris Kazys Škirpa ar generolas Vėtra? O gal Antanas 

Smetona? Nepaisant didelio pastarųjų metų ažiotažo niekaip nepavyko įrodyti, kad 

Holokaustą organizavo jie. Ne, tai visai kiti žmonės, dažnai neišsilavinę, linkę pasijusti 

svarbiais gavę šautuvą į rankas, kartais stipriai nukentėję nuo 1941 metų sovietinių represijų, 

kartais aklai vykdę įsakymus. Jie panašūs į stribus.                                                                                              

Pažinkime juos, supraskime, kodėl jie taip darė. Juk Holokausto vykdytojų netrūko ir tarp 

pačių žydų, ypač getų savivaldos struktūrose. Mes turime garsiai įvardinti šiuos žmones ir 

pasistengti, kad panašių į juos neatsirastų vėl. Bet taip pat atsakyti į klausimą, kokios buvo 

pačių žydų pažiūros, kokios idėjos paskatino daliai žydų bendradarbiauti su sovietų valdžia, 

užimti svarbias pareigas represinėse sovietų struktūrose. Kartais priežasčių suvokimas 

leidžia suprasti ir pasekmes, nors ir nepateisina poelgių.  

Šiandien, tarptautinę Holokausto dieną, pasikvieskime savo vaikus ar anūkus, 

papasakokime apie totalitarizmo pavojus, ypač daug dėmesio skirkime priežasčių analizei, 

užsiminkime apie praeities tragediją liudijančius paminklus. Tik supratę, kodėl taip įvyko, 

mes priartėsime prie sąmonės tobulėjimo, išmoksime pastebėti blogį net pačiuose savyje. Tad 

išreiškime pagarbą savo demokratijos vertybėms ir mokykime jaunąją kartą paprastos tiesos 

– Viešpats visus sutvėrė pagal savo atvaizdą, vienodus ir niekas niekada niekam nesuteikė 

teisės žudyti. Net ir vardan tikrų ar įsivaizduojamų idealų. Ir uždekime žvakutes Holokausto 

aukoms. 

Šis tekstas – asmeninė autoriaus nuomonė. LRT.lt portalo rubrikoje „Pozicija“ publikuojamos 
politinės ar kitos tematikos nuomonės, už kurias LRT.lt portalo redakcija neatsako. 

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

*KOMENTARAS 

RUSLANAS  BARANAUSKAS- HUMANITARAS/ MOKSLININKAS – redakcinės kolegijos narys. 

 
         ETIŠKAS ATKIRTIS AŠTRIEMS  VALDO  RAKUČIO KRITIKAMS. 
 
  Graudu, kad ši korono pandemija nepajėgė suvienyti žmonių, politikų, visuomenininkų, skirtingų 
konfesijų atstovus. 
  Gyvename plėšrios žuvies kardžuvės principu, kuomet nusitaikoma kryptingai į subjektą ir jis 
dorojamas iki skeleto kaulų. 
   Apmaudu, kad į vienų vartų diskusijas įsitraukia žiniasklaida, piliečiai gaunantys solidžias 
pensijas, išmokas, rėmimą už savo medijų turinį.  Sėdėtų su kvapnios arbatos puodeliu prie kaitraus 
židinio, rengtų edukacines paskaitas jaunimui, bet neužsiimtų konfrontacija. 
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 Deja apžvalgininkai jau seniai pastebi, kad  Lietuva be gaisrų, skambių antraščių gyventi nemoka. 
   Per 30   Nepriklausomybės metų nesubrandintas atsakingas politinės partijos, organizacijos, 
asociacijos lyderis, pasyvių stebėtojų internautai nelinkę bijoti. 
 Mokslo prelegentus šokdina privatūs lobistai, turbūt visiems susuko galvas reformos ir pokiliminiai 
sprendimai. 
Stebina  Lietuvos istorijos instituto štrauso smėlyje pozicija apginti kolegas, užbaigti niekinti didvyrių 
atminimą ir pan. 
Valdas  Rakutis  yra vienas iškiliausių humanitarų, karo istorijos profesionalas ir daugelio veikalų 
autorius.  Te pabando jo dergėjai  produkuoti ilgą lekciją, parašyti monografiją, gal atvės noras 
kandžiotis? 
 Vadinasi jau likome tokiame visuomenės išsiauklėjimo mentalitete, kai skęstančiojo gelbėjimas yra jo 
paties reikalas, ir pavieniais šluotos ražais deja grindinio dulkių nenuvalysi. 
  Kuo neįtiko šis nusipelnęs mokslininkas nuolatos viešojoje erdvėje  figūruojančiai  Fainai  Kukliansky? 

 Neredaguota youtube kanale išsamią genezę atskleidė perspektyvus politologas  Vytautas  
Sinica. 
Paaiškinta, kad holokaustas sukrėtė žydų naciją, nenuneigsime getų, lagerių, koncentracijos stovyklų  
Maidaneke, Štuthofe,  Buchenvalde beprasmybę. 
 Aš pats gyvenu gilias žydiškas tradicijas turinčiame Jurbarko rajone. Miesto senamiestyje atidengta 
memorialinė lenta. Prieš karą darnioje kaimynystėje buvo žydai prekybininkai, gydytojai, lentpjūvių 
sąvininkai. Šilinės kaimas mena kraupias moterų, mažų vaikų egzekucijas ir tos aukos nedera pamiršti. 
Tiesiog visur buvo gerų asmenų ir išdavikų, samdomų niekšų. 

 Kaltų paieškos,  o kitų munduro skalbimas neveda niekur.  Kaip humanitaras aš siūlau dėti ir 
šiame dispute riebų daugtaškį. 
 Ar prokuratūra turi kapstytis po praeities užkaborius, ar norima užsienio diplomatijoje taikyti 
izoliacijos, pastovių bylinėjimųsi praktiką? 
   Andrius  Tapinas geriau vėl sugryžtų į tv laidų ciklus, bet nevaizduotų visažinį patarėją.  Jis 
puikiai suvokia, kad sulyg  Slušnio patekimu į  Seimą išnyko žurnalistų etikos ir procedūros komisijos 
reiklumas ir jo pareiškimai vyt velniop  Voldemortą - Tomaševskį taip ir liks be  BK veikos įvertinimo? 

O  gal poniai  Kukliansky dar reiktų nusitaikyti į daktaro  Kazio  Bobelio giminaičius?  Juk šis 
kandidatas į prezidentus autoritetų nepaisė ir pliekė žydų aukštus veikėjus dėl restitucijos klausimų, 
LAFO veiksmų 2 pasaulinio karo periode. 
   Jeigu žengti tokiu maršrutu mes neturime galios kelti kojos  Ukrainon, nes prieš ką kovojo  Tara 
sas Bulba,  Bogdanas  Chmelnickis?  JAV supervalstybė apskritai privalo likti negyvenama sala už  
Hirosimą,  Nagasakį,  Vietnamą, marionetinius statytinius  Hondūre,  Salvadore. 
 Kas be  JTO  pritarimo bombardavo  Belgradą ir vertė  diktatoriaus  Miloševičiaus režimą? 
   Kiek metų buvo  Vinokurui, Kukliansky, kai 1956m.  Izraelis užėmė  Golano aukštumas, Egiptą, 
vėliau  Siriją, nužudytas  Naseras?  Prieš ką grūmėsi  Arafatas  ir  Palestina? 
Galbūt įteisinkime ir mokykliniuose vadovėliuose vienašališkos informacijos ir amnezijos išdėstymo 
metodiką? 
 

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

TAIP PAT SKAITYKITE 
Lietuvoje 

2017.11.18 21:20 

Kaune atidengtas paminklas Lietuvos karininkams 
Lietuvoje 

2020.09.23 06:36 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/193885/kaune-atidengtas-paminklas-lietuvos-karininkams
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje
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Minima Lietuvos žydų genocido aukų diena 
10 

Pasaulyje 

2020.05.08 17:05 

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

 

                                     

Pozicija:  Vytautas Gapšys. Milijoninė saulės energetikos ambicijų kaina  

2021.01.30 09:00                                                                                                                                     
REKOMENDUOJAME 

                          

Vitorijoje klydęs „Žalgiris“ pralaimėjo „Baskonia“ ekipai.  Eismas: Reide tykant miškų 
niokotojų , įkliuvo neregistruotą keturrati ̨be dokumentų vairavęs Linas Kleiza .2021.01.30 
13:27 613 

                                      

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1237843/minima-lietuvos-zydu-genocido-auku-diena
https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1332390/vytautas-gapsys-milijonine-saules-energetikos-ambiciju-kaina
https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1329389/valdas-rakutis-tarptautine-holokausto-diena-ir-istorine-atmintis
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Lietuvoje   Dulkys: esu nešęs milijoną dolerių Gedimino prospektu  
748   2021.01.30 07:00                                                                                                                                                              

Veidai:  Aktorė Jennifer Aniston instagrame prakalbo apie stiprias moteris: tarp jų – premjerė 

Ingrida Šimonytė 

2021.01.30 08:58 

LRT.lt;  2021.01.30 08:58 

                      

J. Aniston/I. ŠImonytėŽinoma Holivudo aktorė Jennifer Aniston penktadienį savo 
„Instagram Stories“ prakalbo apie stiprias moteris ir pasidalijo pasaulio moterų lyderių 
atvaizdais, tarp kurių – ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė.  

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

 

ZIGMAS VAIŠVILA (ne Vytautas Landsbergis). Siaubiamiškio pasaka Nr.4 (rusų liaudies 

motyvais) (tęsinys, pradžia 2021 Nr.1.). 

„APIE RUSŲ KARŽYGĮ NIKITĄ NEVALNĄ IR NEMIRTINGĄJĮ KOŠČEJŲ 

IŠ LIETUVOS“. 2021 METŲ SAUSIO 24 DIENA 

Senokai koronoviruso lietuviškas stipendininkas Vytautas Landsbergis pasaką beporino. 
Net rusišką. O gaila. Mat, rusų liaudies pasakos ir šiais laikais aktualios. Ypač vaikučiams prieš 
miegą. Jose taip pat daug baisių herojų, kuriais galima pagąsdinti.  Visų pirma, tai - Koščejus 
nemirtingasis, kuris net iš karžygio Nikitos pagrobė gražuolę Marją. Karžygiui teko įveikti daug 
kliūčių, kad susigrąžintų gražuolę. 

Šiais baisiais koronaviruso laikais gražuolę Marją-Rusiją, turinčią daug paslapčių, iš 
Koščejaus nelaisvės vaduoti vėl puolė karžygys Nikita. Šį kartą Nevalnu pasivadinęs. Iš mirties 
patalo vos pakilęs. Bet Nevalnas yra nevalnas – gražuolė Marja-Rusija, o ir Marija-Lietuva dar žino, 
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kad lietuviškai šis rusiškas žodis reiškia nelaisvas. Tad nevalnas šis karžygys pačioje Marjoje-
Rusijoje, kurią valdo Vladimiras. Ne bet koks caras, o užsimaskavęs didžiais rusų tautos žodžiais: 
Vladi – valdyk, Mer – didis, taikus. Netikėk, karžygy Nevalnai, gražiais žodžiais, nes nemirtingasis 
Koščejus gali prisimesti ir naciu iš Vokietijos, ir rusišku Vladimiru. Ir net lietuvišku Koščejumi, 
paskelbtu Marijos žemės dideliu saugumo garantu. Net pavarde panašia pasivadinęs. 

Sausio 23 dieną lietuviškai užsimaskavęs Koščejus atėjo prie Marjos-Rusijos pasiuntinio 
Vilniuje namų. Ir atėjo ten bendrininkas, pasidabinęs Rusijos-neRusijos, Marjos ar Marijos 
perdažyta vėliava. Tas vėliavininkas kyštelėjo vėliavą smarkiajam lietuviškam Koščejui, kuris ją 
švystelėjo į gilų vandenį. Karžygy Nevalnai, nepamiršk, kad nemirtingasis Koščejus caraičio Ivano 
mylimąją princesę Vasilisą net varle buvo pavertęs. Kol kas varlė iš šio vilnietiško vandens 
kažkodėl neišniro. Matyt, dar šalta. 

Netikėk, karžygy Nevalnai, lietuvišku Koščejumi, jo gražiais žodžiais. Pats kūrei Marjai-
Rusijai „Progreso partiją“, dabar jau ir „Rusijos Ateities“ partiją. O lietuviškas Koščejus 
2003 metais įstojo į Lietuvos nacionaldemokratų partiją ir tapo jos vado Mindaugo 
Murzos pavaduotoju, dalyvavo judėjime, nukreiptame prieš Lietuvos narystę Europos Sąjungoje. O 
lietuviško Koščejaus šis vadas žmoną gavo iš Vladimiro valdomos Maskvos. Oi, oi... Ir nepamiršk, 
kad Marijos-Lietuvos dalia yra per amžius būti valdoma Vladimiro valdomos Marjos-Rusijos 
valstybės paslapčių. Ir nesuprasi prieš miegą, vaikuti, ar tai Rusijos_Marjos paslatis, ar tik 
Vladimiro paslaptis? Oi, oi, oi... netikėk Koščejumi iš Marijos-Lietuvos žemės, net ir iškeitusiu 
pronacių partiją į Marijos-Lietuvos žemės tikrų patriotų partiją.  

Kažygys Nevalnas nepailsdamas kovoja su Marjos-Rusijos priešais - korupcijos partijomis, 
vagių ir nusikaltėlių partijomis... O lietuviškas Koščejus to nedaro... Ir blogai apie valdžią nekalba. 
Ir suimtas ar įkalintas nebuvo. Ir pinigų plovimu ar grobstymu, kaip pats Nevalnai, jis kaltintas 
nebuvo! 

Tiesa, rusų kalbos lietuviškas Koščejus sakosi nepamiršęs. Tačiau tuo atsargesnis būk, 
Nevalnai! Pasitikėk tik savimi! Nes lietuviškam Koščejui, lyg kokiam saugumiečiui, leista 
nesilaikyti Marijos-Lietuvos įstatymų! Tokios išimtys paprastiems žmonėms mūsuose 
neleidžiamos. Tik nemirtingiesiems! O jis – vienas tokių, kuriam net koronaviruso įstatymai 
negalioja!                                                                Ir pagalvok, Nevalnai, kodėl didysis Marijos-Lietuvos 
pasakorius Vytautas Landsbergis šios pasakos pats neparašė?..                                                                                                                                                        
Saldžių sapnų, vaikučiai! Tikėsimės, kad ryt, po Siaubiamiško nakties, kažygys Nevalnas įveiks ir 
lietuviškąjį nemirtingąjį Koščejų! 

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

     SVEIKATA          

           PROF.  dr. ALGIMANTAS MEČISLOVAS OLŠAUSKAS,                                                                  
BIOLOGINĖS MEDICINOS DAKTARAS 

 https://www.diena.lt/raktazodziai/algimantas-mecislovas-olsauskas  

   GYVENIMO BE LIGŲ IKI 100 METŲ PROGRAMA 
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Vilniaus Universitete žmogaus biologiją 

studijavau Medicinos fakultete, o augalų 

biologiją – Gamtosfak. Žmogaus fiziologijos 

kursą dėstė prof. Domicelė Mikalauskaitė. 

Kursinį darbą rašiau apie priešinės liaukos 

svarbą vyro organizmui ir gyvenimo 

kokybei. Aš bauvau paskatintas gilintis į 

biologinę mediciną į gyvenimą be cheminių 

vaistų).                                                                                    

Baigęs studijas kaupiau literatūrą, rinkau 

vaistinius augalus, teigiamai veikiančius 

vyro organizmą – prostatą.Gyvenau sveikai, propagavau subalansuotą mitybą, domėjausi 

imunoterapija.  

Steigiant Klaipėdos Universitetą, iš rektorius D.Švitros gavau paliepimą įkurti 20ha 

teritorijoje  BOTANIKOS SODĄ.  Pradėta nuo vaistinių – prieskoninių augalų kolekcijos – 

ekspozicijos. Parašiau knygą“SVEIKATOS GIDAS (augalų 

gydomiosios savybės“) ir dėsčiau studentams pasirinktinį 

kursą apie geros sveikatos išsaugojimą. Kiekvienoje paskaitoje 

dalyvaudavo apie 200 klausytojų. Tuo pat metu Botanikos sodo 

patalpose kūriau įvairius biologinius preparatus pagal 

originalias receptūras studentų žinioms sustiprinti. 

1998 m. rektorius(pavardė žinoma), panoro kelis ha sodo 

teritorijos 99m. laikotarpiui išnuomoti verslininkui A.Saveikiui. 

nesutikus Botanikos sodo direktoriui, jis 1999m. birželį buvo 

atleistas iš rektoriaus pareigų. Į direktoriaus pareigas buvo 

paskirta Žemės ūkios Akademijos absolventė, o ją pakeitė 

veterinarijos Akademijos auklėtinė- zootechnikė. 

Darbų imunoterapijojos srityje nenutraukiau ir  jau 20 

metų vykdau Klaipėdos priemiesčio sodose.Auginu vaistinius, 

prieskoninius ir maistinius aygalus ir sėkmingai  , tinktūras, ekstraktus, pavilgus, (vaistažolių 

mišiniuskuriu biologinius preparatus, teigiamai veikiančius žmogaus organizmą, kitos paskirties 

imuno terapinius biostimuliatorius. 

Nuo Klaipėdos Universiteto įsteigimo tyrinėju ligas sukeliančių priežasčių atsiradimo ir 

šalinimo galimybes. Vykdant  gyvenimo be ligų  iki 100 metų programą  be prostatos ligas 

sukeliančius priežasčių valdymo metodikos, paruošiau dar  kelias dešimtis įvairias ligas 

sukeliančių priežasčių valdymo metodikas.Su jomis supažindinau ir su prof. A.Kirkučiu, įsteigtas 

reabilitacijos kursas magistrantūros studentams.  Taip pat įkūriau fitoterapijos kabinetą ir 

parašiau dar vieną knygą ‚Augalai ligų prevencijoje ir reversijoje“. Papildomai ruošiamos ligų 

sukelenčių priežasčių metodikos: imuninės sistemos nepakankamumas, osteoartritas, senėjimas, 

virškinimas, žalingi polinkiai, organizmo valymas, geri sveikatos įpročiai, cholesterolis, antsvoris, 

mikroorganizmų infekcijos, cukrinis diabetas, vėžys, infarktas, insultas, lytinės ligos, paros 

biologiniai ciklai ir kt. 
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Visuomenei paskaitas skaitau nuo KU įsteigimo. Pirma skaičiau po 1-2 paskaitas į mėn. o 

pastaruoju metu po 4-5. Prieš covid-19 viruso pandemija klausytojų skaičius išaugo nuo 1000 iki 

5000. Dabar veikla ženkliai sumažėjo. 

Klausytojams skaitau temines paskaitas,  pvz. INSULTAS – sukeliančių priežasčių valdymas ir 

šalinimas, pasitelkiant sveiko gyvenimo būdą. Sveikata pas kiekvieną žmogų yra viena, o puolančių 

ligų tūkstančiai... 

Trečius metus (1 kartą mėn.) skaitau imunoterapijos paskaitas (nemokamai red.) 

Klaipėdos m. Bendruomenės namuose, įsteigtoje Sveikatinimo mokykloje. Po paskaitos kiekvieną 

kartą nemokamai konsultuoju žmones geros sveikatos išsaugojimo ar atstatymo ir kitais 

klausimais, kurie būna dažniausiai pusamžiai ir turintys įvairių ligų.  

Kadangi esu geros sveikatos, tad ir toliau skleisiu žinias sveikatos gerinimo, subalansuotos 

mitybos  klausimais: kaip išgyventi iki 100 metų.  Ir kad žmogaus biologinis amžius būtų 

pastebimai mažesnis už kalendorinį amžių, kad imunitetas būtų stiprus ir nugalėtų ne tik covid-

19, bet ir kitas infekcijas. 

Šiuo metu rašau dvi knygas:  „Maistiniai augalai imunomodeliatoriai“ (tai 9 – oji 

knyga) ir    „ 10 ligų sukeliančių priežasčių valdymo ir šalinimo būdai“  

KOMENTARAS  ŠI KNYGA NEPAPRASTA – NUOSTABIAI VEIKSMINGOS VAISTAŽOLĖS 

MANO IŠBANDYTOS, PABANDYKITE BŪTINAI! 

SVEIKATA – VIENINTELIS ŽMOGAUS TURTAS,  DĖL KURIO REIKIA DAUG MOKYTIS  NUO 

KŪDIKYSTĖS, KAD JOS NEPRARASTUMEI IR GYVENTUMEI IKI 100 METŲ! TAI DIDŽIULIS 

DARBAS, DAŽNAM NEĮVEIKIAMAS! TIK DVASINIS TOBULĖJIMAS GALI ŽMOGŲ PADARYTI 

SĄMONINGĄ!  BENDRUOMENĖS NAMUOSE VEIKIA  NE TIK SVEIKOS GYVENSENOS, BET IR 

DVASINIO TOBULĖJIMO – ETIKOS UNIVERSITETAS! (nemokamai).  Kai baigsis karantinas – 

laukiame Jūsų visų! AMG 

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

GYVENIMO FILOSOFIJA 

                                                            ĮSITIKINIMAI 

 Mes užaugame su tam tikrais įsitikinimais, kurie vėliau tampa pasipriešinimu. Štai keli 

tokie mūsų įsitikinimai: man tas netiks; vyrai (moterys) neturi to daryti; mano šeimoje taip 

nėra; meilė ne man – tai per daug kvaila; per toli važiuoti; per brangu; užima daug laiko; aš 

tuo netikiu; aš ne toks (tokia)... 

              Mes iššvaistom savo mintis kitur ta dinkstim, kad priešinamės permainoms ! Mus 

kamuoja tokios mintys: netinkamas momentas; jie neleis man pasikeisti; nėra tinkamo 

mokytojo, knygos, klasės ir t.t.; mano gydytojas aiškina kitaip; tai jų kaltė; pirmiausia jie turi 

pasikeisti; jie nesupranta; tai prieštarauja mano įsitikinimams, filosofijai, religijai;  
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              Apie save mes galvojame taip: per sena; per jauna; per stora; perplona; per aukšta; per 

žema; per daug tingi; per daug stipri; per silpna; per daug kvaila; per daug neturtinga; per 

daug rimta. 

              Pats didžiausias pasipriešinimas mumyse atsiranda dėl baimės – baimės prieš 

nežinimybę. Pav.: aš nepasiruošusi; man nieko neišeis; ką pasakys kaimynai; kokia bus mano 

tėvų reakcija? (vyro, žmonos ir t.t.); aš per mažai žinau; kas bus, jeigu aš suteiksiu sau per  

daug skausmo?; aš nenoriu, kad kiti žinotų mano problemas; aš nenoriu apie tai kalbėti; per 

sunku; man neužtenka pinigų; aš prarasiu savo draugus; aš niekuo nepasitikiu; aš tam 

nepakankamai gera... 

              Šį sąrašą būtų galima tęsti iki begalybės.  

              Viena iš autorės pacienčių buvo pakliuvusi į tris automobilio avarijas: susilaužė 

stuburą, kaklą ir kelį. Kai ji važiavo pas ją – pasiklydo, be to užstrigo automobilių kamštyje ir 

dėl tos priežąsties – pavėlavo. Jai buvo labai lengva kalbėti apie savo problemas. Tačiau kai 

autorė pasakė: „palaukite minutėlę, aš noriu Jums kai ką pasakyti“, - štai čia ir prasidėjo. Ją 

labai pradėjo jaudinti jos akiniai, ji persėdo ant kitos kėdės, paskui prireikė nueiti į tualetą. Jos 

dėmesio buvo neįmanoma išlaikyti iki priėmimo pabaigos. Tą lėmė jos priešinimasis: ji buvo 

nepasiruošusi išsilaisvinimui. Vėliau išaiškėjo, kad jų motina taip pat buvo susilaužiusi kaklą. 

PALIKITE SAVO DRAUGUS RAMYBĖJE! 

Neretai vietoj to, kad sukoncentruotumėte dėmesį į savo problemas, mes sprendžiame, kam 

iš mūsų draugų reikėtų pasikeisti. Tai irgi priešinimosi forma, parodanti mūsų pačių nenorą 

keistis. Tokiais atvejais autorė rekomenduoja atidžiau pažvelgti į save ir pabandyti atsakyti į 

klausimą, kokios mūsų draugų savybės mums nepriimtinos, kuriuos jų bruožus mes norėtume 

pakeisti. Kodėl ? Paprastai mes norime pakeisti tai, ką mums patiems reikia keisti savyje. Mes 

esame labai įsitikinę, kad turime elgtis ir galvoti kad tik taip, kaip elgiamės ir galvojame. Tai 

sutampa su mūsų įsitikinimais, yra jų išraišką. Mes turime savyje kažką tokio, kas lemia viršsvorio 

atsiradimą, blogus santykius su kitais, nesįkmes, skurdą, pakrikimą ir pn. 

              Kiek kartų Jūs kartojote: „Daugiau aš niekada taip nedarysiu !“ Nepaisant to, Jūs ir toliau 

valgote tortus, rūkote cigaretes, grubiai elgiatės su Jums brangiais žmonėmis...Ir to atsikratyti 

tampa vis sunkiau, kai sakome: „Tu neturi nė trupučio valios! Tu esi silpnavalis!“ Nuo tokių žodžių 

dar labiau pasunkėja ir taip nepakeliama kaltė, kurią mes jau nešame ant savo pečių. 

            Vietoj to pasakykite: „Aš noriu išsilaisvinti iš slapto noro visą laiką jaustis pažeminta. Šiame 

gyvenime aš verta viso ko geriausio ir leidžiu sau tai pasiimti su meile“. 

            Pakeiskite savo įsitikinimus, ir Jūsų gyvenimas pasikeis! Kiekvieną Jūsų mintį galima 

pakeisti! Jeigu Jus kankina nepageidautinos mintys, suraskite tinkam1 momentą atsikratyti jomis 

ir pasakykite: „Lauk!“ Vietoj jų puoselėkite mintis, kurios gali atnešti sėkmę. 

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

REDAKTORĖS  ŽODIS  (tema diskusijai ir pamąstymui) 
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Labai liūdna, kad covid-19 vis dar nesitraukia. Lietuva garsėja, kaip viena iš valstybių, 

kurioje daugiausia susirgimų. Čia gali būti dvi priežastys: atliekami testai nekokybiški (nupirkti 

pigiausi...) arba – specialus Lietuvos gyventojų naikinimas nematomomis priemonėmis. Paskaičius 

prof. Valdo Rakučio straipsnį apie holokaustą, kyla tokia mintis. Paguoda gali būti viena: pagal 

Visatos „priežasties ir pasekmės“ dėsnį -  kenkėjams anksčiau ar vėliau – viskas sugrįžta ne tik 

kenkėjui, bet ir jo palikuonims iki septintos kartos – ir čia tokia ligybė, kokios Žemėje  - nėra...                                                                                                                                                                          

Visą darbinį gyvenimą dirbus medicinoje galima suprasti, kad nekokybiška diagnostika (priežasčių  

galibūti įvairių: menka kompetencija arba prasti – nekokybiški testai) gali nusinešti nevieną 

gyvybę, be to moksliniai tyrimai atliekami labai skubotai, negalima atmesti ir to, kad gamybininkų 

noras daug uždirbti (kaip ir formacininkų) gali būti dar viena priežastis, kodėl diagnostika 

nekokybiška.                                                                                                                                                                                              

Kokia išeitis? Išeitis viena – Lietuvos mokslininkai -  prieš naudojimą -  turi viską labai kruopščiai 

tikrinti, o Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerija diagnostikai ir skiepijimui - pirkti tik 

kokybiškiausias priemones. Visiems Dievo palaikymo!  Redaktorė Aldona Marija Gedvilienė. 

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

Pastab: redakcinės kolegijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.                                                                           

                                                                       

MŪSŲ DRAUGAI                                                                                                                                

                           

bern ardinai.lt                                                               

                         

            

                                                                                      

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