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 VIENYBĖJE – MŪSŲ JĖGA! 

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

 
 

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!    

                                                                                                                                                          

2021 METUS SKELBIAME NIJOLĖS FELICIJOS 

SADŪNAITĖS METAIS!                                                                            

Nijolė Felicija Sadūnaitė                                             

                                                   
                                                                                 

 
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/ 

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
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 Aprašymas 

Felicija Nijolė Sadūnaitė – vienuolė, 
disidentė. Vikipedija 

Gimė: 1938 m. liepos 22 d. (82 metai 
metai), Kaunas 
Išsilavinimas: Anykščių Jono Biliūno 
gimnazija (1955 m.) 
Veikla: vienuolė, disidentė 
Knygos: A Radiance in the Gulag: The Catholic 

Witness of Nijole Sadunaite, DAUGIAU 
Tėvai: Veronika Rimkutė-Sadūnienė, Jonas Sadūnas 
Broliai / seserys: Jonas Aloyzas Sadūnas 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                      

  AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?     

                                                                                                                                                  

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

arasTV 

KAS SVARBIAUSIA DABAR LIETUVOJE?     

TEISĖSAUGA – KAIP GALI PRIIMINĖTI SPRENDIMUS 

AUKSČIAUSIO TEISMO TEISĖJAI, KURIŲ KADENCIJA 

PASIBAIGUSI ? AR TOKIŲ TEISĖJŲ SPRENDIMAI 

GALIOJANTYS                                                                                             

KUR ŽIŪRI PREZIDENTAS, KODĖL NEATLIEKA 

SAVO PAREIGOS?                                                

LAUKIAME ATSAKYMO!                                                                 

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

100M. LIETUVOS – KLAIPĖDOS UOSTO LAIVYNUI, SVEIKINAME 

VISUS JŪRŲ DARBUOTOJUS IR TIKIME, KAD LAIVYNAS BUS 

ATKURTAS! 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Nijol%C4%97_Sad%C5%ABnait%C4%97
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+gim%C4%97&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1gl8zKz8nOOTFcoTkw5ujovMbMEyE7PzD0yHQDbpbCVQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAXegQIHBAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Kaunas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbi1M_VNzA0N0yy0BLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWNm8E0vzEot3sDICAAlyxx8-AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAXegQIHBAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+i%C5%A1silavinimas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XmLWJXyMrPyc45MVyhOTDm6Oi8xswTIzjy6sDgzJ7EsMy8zN7EYAE8C2aZRAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAYegQIFRAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3+Jono+Bili%C5%ABno+gimnazija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVaCciwLskuqtKSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJWZce8yuyjC4_0Zh7drOCVn5ev4JSZk3l0NZCRnpmbl1iVmZW4g5URAHkxYGxiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAYegQIFRAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3+Jono+Bili%C5%ABno+gimnazija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVaCciwLskuqtKSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJWZce8yuyjC4_0Zh7drOCVn5ev4JSZk3l0NZCRnpmbl1iVmZW4g5URAHkxYGxiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAYegQIFRAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3+Jono+Bili%C5%ABno+gimnazija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVaCciwLskuqtKSzk630C1LzC3JSgVRRcX6eVWpKaXJiSWZ-3iJWZce8yuyjC4_0Zh7drOCVn5ev4JSZk3l0NZCRnpmbl1iVmZW4g5URAHkxYGxiAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAYegQIFRAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+veikla&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAZegQIGhAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+knygos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSyk620k_Kz8_WTywtycgvsgKxixXy83IqF7FK5WVm5eccma5QnJhydHVeYmYJkJ2dV5meXwwAyINlaUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAaegQIGxAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+a+radiance+in+the+gulag:+the+catholic+witness+of+nijole+sadunaite&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiAXOScnOTirMLtKSyk630k_Lzs_UTS0sy8ousQOxihfy8nMpFrKF5mVn5OUemKxQnphxdnZeYWQJkJyoUJaZkJuYlpypk5imUZKQqpJfmJKZbgZnJiUBDcjKTFcozS_JSi4EGpSmADUkFmVEKMiJ1BysjAOJyvO-UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAaegQIGxAD
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https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+knygos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSyk620k_Kz8_WTywtycgvsgKxixXy83IqF7FK5WVm5eccma5QnJhydHVeYmYJkJ2dV5meXwwAyINlaUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ44YBKAIwGnoECBsQBA
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+t%C4%97vai&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSzE620i9IzS_ISQVSRcX5eVYFiUWpeSXFi1il8jKz8nOOTFcoTkw5ujovMbMEyAbissRMAD-gdd9HAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAbegQIFhAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Veronika+Rimkut%C4%97-Sad%C5%ABnien%C4%97&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM08uKDU3zLI20JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQWJRal5J8SJW2bDUovy8zOxEhaDM3OzSkiPTdYMTU46uzstMzTsyfQcrIwAbCORHXAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAbegQIFhAD
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Jonas+Sad%C5%ABnas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM01Iq84pSSsq1JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQWJRal5J8SJWPq_8vMRiheDElKOrgYwdrIwAyQeC6E0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoAjAbegQIFhAE
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ŠIMTMEČIUI ATGIMIMO AIKŠTĖJE PASTATYKIME SVARBIAUSIĄ 

KLAIPĖDOJE - JŪRINĮ AKCENTĄ PAMINKLĄ JŪRŲ DARBUOTOJAMS! 

 

AR  LIETUVA  JŪRINĖ  VALSTYBĖ? 

BUVO – YRA – IR  BUS – SAKO TOS PROFESIJOS ŽMONĖS! 

                                                                                           

LIETUVOS VALSTIEČIŲ–ŽALIŲJŲ 

PARTIJA turi aiškius tikslus: 

sugražinti Lietuvai   JŪRINĖS 

VALSTYBĖS VARDĄ!                                                                                                              

KĄ MES MATOME, KĄ DĖL JŪRINĖS 

VALSTYBĖS ATGAIVINIMO PADARĖ 

VALSTIEČIAI PER PIRMĄ 

KADENCIJĄ? 
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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. AR KAIPĖDA JŪRINĖ VALSTYBĖ? 

2. FELICIJA NIJOLĖ SADŪNAITĖ – TRUMPAI. 2021 METAI F.N.SADŪNAITĖS METAIS – 

SKELBIA LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS! 

3. MOTERS DIENA – SVEIKINIMAI - MOTERS DIENA – DIDŽIAUSIA MOTERŲ ŠVENTĖ 

PASAULYJE, KURI NETURI NIEKO BENDRO SU OKUPACINIAIS LAIKAIS, LABIAUSIAI 

GERBIAMOS  LIETUVOS MOTERYS … 

4. REDAKTORĖS ŽODIS 

5. RUSLANAS BARANAUSKAS LMD NATYS – REDAKCINĖS KOLEGIJOS NARYS                            

DUOKLĖ LAISVEI...  

6. KĘSTUTIS URBA EUROPINIAI VADOVŲ PASIŽAIDIMAI 

7. LVT LR VYRIAUSYBEI 

8. SUSITELKIMAS – REIKALAVIMAS 

9. GYVENIMO FILOSOFIJA 

10. MŪSŲ DRAUGAI 

 

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

FELICIJA NIJOLĖ SADŪNAITĖ – TRUMPAI. 

Prieš 80 metų, 1938 liepos 22 d. gimė vienuolė, disidentė, tikinčiųjų teisių gynėja, politinė 
kalinė, „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ daugintoja, platintoja, 1987 m. mitingo prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo Vilniuje organizatorė Felicija Nijolė Sadūnaitė 
 
Felicija Nijolė Sadūnaitė gimė 1938 liepos 22 d. Kėdainių apskrityje, Dotnuvos miestelyje. 1955 m. 
baigė vidurinę mokyklą, 1956 m. įstojo į pogrindinį Švč. Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos 
tarnaičių kongregacijos vienuolyną Panevėžyje. Jau nuo 1970 m. pateko į KGB akiratį, perspėta dėl 
antitarybinės veiklos. Tais pačiais metais įstojo ir baigė medicinos seserų kursus, dirbo Vilniaus 
kūdikių namuose. 
 
Pradėjus leisti „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“, tapo viena iš aktyviausių talkininkių: rinko ir 
tikrino informaciją apie tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje ir už jos ribų, spausdino ir platino 
„kroniką“, vežė į Maskvą, kad būtų persiųsta į JAV. 1974 m. suimta bespausdinant 11 leidinio 
numerį. 1975 birželio 17 d. LSSR Aukščiausiojo Teismo nuteista trejiems metams griežto režimo 
lagerio ir trejiems metams tremties. Teismo metu pasakyta kalba per pogrindinę Lietuvos ir 
Maskvos spaudą plačiai pasklido Vakarų žiniasklaidoje. Etapo metu kalinama Pskovo, Gorkio ir 
kituose kalėjimuose kartu su kriminalinėmis kalinėmis. Bausmę atliko Mordovijos griežto režimo 
moterų lageryje. 
 
Lageryje kovojo už kalinių teises, badavo protestuodama prieš žiaurų elgesį su politiniais kaliniais, 
dvasiškai ir materialiai paremdavo kartu kalinamas moteris iš įvairių SSRS vietovių. Jau būdama 
tremtyje Krasnojarsko krašto Bogučano gyvenvietėje rašė laiškus į lagerius. Visus iš užsienio ir 
Lietuvos gaunamus siuntinius tuoj pat persiųsdavo politiniams kalinams (moldavams, 
ukrainiečiams, rusams). 
 
Grįžo į Lietuvą 1980 m. Nors buvo KGB akiratyje, tęsė nutrauktą darbą – daugino ir platino 
„kroniką“, vežė pogrindžio spaudą ir kitą informaciją į Maskvą, iš kur rusų disidentų pagalba ši  
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spauda patekdavo į Vakarus. Tačiau nuo 1982 metų, stebuklingai išvengusi KGB pasalos, buvo  
priversta penkerius metus slapstytis. Nesugebėdami Nijolės pagauti, KGB ėmė persekioti jos brolį 
Joną. Penkerius metus besislapstydama Lietuvoje Maskvoje ir kitur, N. Sadūnaitė ir toliau 
bendradarbiavo leidžiant ir platinant „kroniką“. Globojo ligonius, senelius, buvusius politinius 
kalinius. 
 
1983 spalio mėn. kartu su „kronika“ N. Sadūnaitė perdavė į Vakarus savo prisiminimų užrašus, kurie 
buvo platinami, o 1985 m. JAV išleisti atskira knyga “KGB akiratyje”. 1987 m. perdavė į Vakarus 
atsiminimų knygelę, pavadintą „Gerojo Dievo globoje“. Abi knygelės buvo išverstos į 7 kalbas. 1987 
m. kartu su Petru Cidziku, Vytautu Bogušiu ir Antanu Terlecku oficialiai informavo Vilniaus miesto 
valdžią, kad 1987 m. rugpjūčio 23 d. ruošia Ribentropo-Molotovo paktui atminti skirtą mitingą. 
Mitinge pasakė kalbą. Praėjus kelioms dienoms KGB dirbę asmenys, prievarta įsisodinę į automobilį, 
30 valandų Nijolę vežiojo po Baltarusijos miškus, tyčiodamiesi ir grasindami „nušauti ir čia pat 
užkasti“. 1988 vasario 15 d. buvo apspinduliuota neaiškios kilmės spinduliais, kurie jai pažeidė 
gyvybines funkcijas, teko ilgai gydytis. 
 
1992 m. apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu, 1998 m. – Vyčio Kryžiaus ordino 
Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu. 2018 m. sausio 13 
d. Nijolei Sadūnaitei įteikta Laisvės premija. 
 

   

Nijolė 
Felicija 

Sadūnaitė. 
Vilnius. Apie 
1970–1973 

m. 
Okupacijų ir 
laisvės kovų 
muziejaus 

fondų 
nuotrauka. 

Mitingas Vilniuje prie A. 
Mickevičiaus paminklo 

Molotovo-Ribbentropo pakto 
slaptiesiems protokolams 

pasmerkti. Vilnius, 1987 m. 
rugpjūčio 23 d. Okupacijų ir 

laisvės kovų muziejaus fondų 
nuotrauka. 

Nijolė Felicija Sadūnaitė 
Valstybės saugumo komiteto 

(KGB) prie Lietuvos SSR 
ministrų tarybos tardymo 

izoliatoriuje. Vilnius. 1974 m. 
rugpjūčio 30 d. Lietuvos 

ypatingojo archyvo 
nuotrauka. 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

MOTERS DIENA – VISO PASAULIO MOTERŲ 

PAGERBIMO – DVASINĖ – ROMANTIŠKA ŠVENTĖ!                                                                                                         

SUGRAŽINKIME ŠVENTEI TIKRĄJĄ JOS PRASMĘ!!! 
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javascript:void(window.open('http://www.genocid.lt/UserFiles/Image/Tituliniame_naujienos/2018/07/20180725_nijole03_d.jpg','','resizable=no,location=no,menubar=no,scrollbars=no,status=no,toolbar=no,fullscreen=no,dependent=no,width=1020,height=700'))
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Dr. Evaldas Maldutis   Lietuvos fizikas.                                       AUŠRYS  IR GINTARAS GEDVILAI                                                                                                                                                       
             , habilituotas fizinių mokslų daktaras                                                                                                                                                           
Kovo 8'āja aš mielai sveikinu moteris :)             Sveikiname visas Lietuvos MOTERIS, būkite    
                                                                                                    Laimingos, žvalios ir džiaugsmingos!                                                                                                                                                                                                                                

 

 

SUGRAŽINKIME MOTERS DIENAI JOS TIKRĄJĄ PRASMĘ - NES 

JI NIEKO BENDRO NETURI SU OKUPACIJOS METAIS, KAI JI BUVO 
PAVERSTA PAJUOKOS ŠVENTE!                                                                                                      
SVEIKINAME VISAS LIETUVOS 
MOTERIS! (LIETUVOS PENSININKŲ 
SUSIVIENIJIMO IR LIETUVOS 
VISUOMENĖS TARYBOS MOTERIS 
YPATINGAI!).   
 
Redakcinės kolegijos VYRAI. 

 

MOTERS DIENA  
JO EKSELENCIJAI PREZIDENTUI, 
                                     SEIMUI 

                              IR VYRIAUSYBEI 
  

                 Į VISUS LIETUVOS ŽMONES, 
  

Moteris – tai skamba išdidžiai, moteris – tai saulės spindulys, tai 
Meilė, Motinystė, tai Švelnumas ir 
Gerumas – tai Gyvenimo pilnatvė. Moters Diena – tai Pavasaris, tai 
Daina Meilei ir Džiaugsmui. 
MOTERIS – TAI PREZIDENTĖ, MOTERIS – TAI KAIMO MOČIUTĖ IR 
MINISTRĖ... 
Tai padarykime tą DIENĄ – NEDARBO DIENA! 

Moters dieną švenčia viso pasaulio moterys! 

Kviečiu visus Lietuvos žmones pasirašyti šią peticiją, 
kurią įteiksime mūsų Prezinentei, Seimui ir Vyriausybei, 
kad įteisintų šį mūsų teikimą IR IŠPILDYTŲ ŠIĄ MŪSŲ SENĄ SVAJONĘ! 
  

Klaipėda, 2021-03-05. 
Norintiems pasirašyti: http://www.peticijos.lt/visos/71140 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
http://www.peticijos.lt/visos/71140
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ALDONA MARIJA GEDVILIENĖ – REDAKTORĖ                                                       

REDAKTORĖS ŽODIS                                                                                                 

ARTINASI ŠVENTĖS: REABILITUOKIME KOVO 8 – MOTERS DIENĄ! Tai visų Moterų 

ŠVENTĖ! Jeigu kas galvoja, kad užtenka Motinos Dienos labai klysta – moterys ne visos motinos – tai 

viena, o antra Moteris ar motina ar turi teisę į savo šventę! Kokia gali būti nuostabi ši pavasario 

Šventė – tegu Lietuvoje ji tampa tikra romantiška Šventė, skirta tik moterims! Ar mes galime taip 

padaryti, kad pamirštume okupantų suniveliuotą šitą šventę. Juk pas juos ir Šeima ir Moterys buvo 

nevertinamos. Šeimos buvo draskomos – tik vyrai buvo vertinami ir kuo mažiau rūpinosi savo šeima 

– tuo buvo geriau...Dabar malonu matyti tėvelius stumiančius vežimėlius su kūdykiais ir net 

gaunančius tėvystės atostogas, ar prisimenate, kad viso to nebuvo... Kviečiu visus Lietuvos 

gyventojus KOVO 8 – MOTERS DIENĄ PAVERSTI – TIKRA PAVASARIO ŠVENTE Norisi priminti, kad 

baigę Etikos Universitetą tikrai mokėtų tą šventę paversti tikrai kultūringa ir emociškai pakilia 

Švente, NE TIK MOTERIMS, BET IR ŠEIMOMS - dar vienas džiaugsmas tikrai nepakenktų!                                                                                                                             

--                                                                                                                                                                                             

KOVO 11 - VIENA RYŠKIAUSIŲ LIETUVOS ŠVENČIŲ – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBNĖS 

ATGAVIMO NEĮTIKĖTINAS LAIMĖJIMAS – AMŽINAS ATMINIMAS PADĖJUSIEMS GALVĄ MŪSŲ 

DIDVYRIAMS! SVEIKINAME VISUS LIETUVOS ŽMONES!                                                                                                                                                                                                                          
Klaipėda – mūsų mylimas miestas – Lietuvos jūrinės valstybės sostinė – ŠVENČIA 100 METŲ!     

LIETUVA, kur dingo Tavo Jūrinė garbė? Didieji jūrų kapitonai jaučiasi nereikalingi, ar tai teisinga? 

Kur Lietuvos laivynas? Turėjome, bet nebeturime, o kas dėl to kaltas? Ar atsiras kada nors Lietuvoje 

kaltI, padarę - didelius nusikaltimus, ar kaip visada – kaltų nėra... Pagyvensime – pamatysime!                                                                    

--                                                                                                                                                                                             

KARANTINAS – sveikiname mūsų Lietuvos valdžią, kuri labai atsargiai žiūri į pandemijos lengvatas 

– tikrai nenorime trečios bangos...Norisi priminti visiems nemąstantiems apie lengvatų 

pasekmes...Kada pradėsime galvoti ne tik apie savus laikinus nepatogumus, bet ir apie visos šalies 

gyventojų SVEIKATĄ!                                                                  --                                                                                                                                      

--                                                                                                                                                                                                      

KAS IR KAIP REGULIUOJA SENJORŲ PENSIJAS: vieni džiaugiasi padidinimais, o kiti verkia apie 

sumažėjimus...Kodėl viešai apie tai niekas nekalba? Ar čia viešumas nereikalingas? Verkiantys dėl 

mažų pensijų, kurios dar labiau sumažėjo teisūs, norėdami žinoti apie tokių nelogiškų veiksmų 

priežastis. Prabilkite, pagaliau tie -  kuriems tai priklauso paaiškinti, nes kas vyksta 

nesuprantame???                                                                                                                                                                                

--                                                                                                                                                                                 

BITKOINAS – NAUJAS AUKSAS – rašo „Klaipėda“, kokia jo ateitis tikrai žmonėms įdomu, bet ir 

sukčiams taip pat...Sudėtingas finansų pasaulis ne kiekvienam...investicijos, sakoma – protingas 

reikalas suprantančiam, bet informacijos skleidėjų trūksta...                                                                                                     

--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NIEKAIP NEGALIME PAMIRŠTI RUBLIŲ KEITIMO ISTORIJOS, kai iš 130 rublių pensijos  - liko 13 
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litų... tai vėl didžiulis Lietuvos tuometinės valdžios defektas, o kas kaltas ir vėl galai į vandenį, nors 

seniai reikėjo nors paviešinti tuos nusikaltėlius...Gal yra žinančių – parašykite...                                               

--                                                                                                                                                                                                               

VIS NERIMAUJAME APIE VIENIŠŲ IR VIENIŠŲ NEĮGALIŲ LIKIMĄ, tačiau valdžia ir vėl atsirašinėja, 

ko tikrai nebesitikėjome iš naujos valdžios!  Konkretaus atsakymo nesulaukiame, išsisukinėjimas – 

vienas iš negarbingiausių elgesio pavyzdžių... ir vėl norisi galvoti apie Etikos Universiteto naudą 

žmonių santykiuose...      Kiekvienas žmogus kasdieną susiduria su situacijomis, kurios rodo apie 

Etikos Universiteto svarbą...ir būsimą naudą ateityje...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Stambulo konvencijos nereikėtų, jeigu žmonės baigtų Etikos Universitetą!!!!!!!!              

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

 
           SVEIKINAME – KOVO 11 D.  SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO ŠVENTĖ!   
   

 
 
 
 RUSLANAS  BARANAUSKAS – HUMANITARAS - LMS NARYS. 
 

             DUOKLĖ LAISVEI…                                           
 
 
 Kovo 11 tauta prisikėlė iš  Sovietinio muštro būsenos, 
asimiliacijos, ateizmo, vienpartinės sistemos vyravimo, iš anksto nustatytų normų ir taisyklių 
kuomet vienodai reikėjo kirptis, šukuotis ir pan. 
           Apie kelią  Nepriklausomybės link mes žinome daug.  Parašyta straipsnių, memuarų, susukta 
kino filmų. 
    Mokyklos turi ugdymo programas, kuriose pasakojama apie disidentus, miško brolius, tremtinius, 
politinius kalinius. Niekas nėra pamirštas, laiko dulkės niekuomet nenusėda ant šventų ir brangių 
mums vertybių. 
           Ar mes pirmieji  Europoje pralaužėme užtvaras į demokratijos erdvę? 
 Tikrai mes stebėjome, kas vyksta 1956m. Vengrijoje, 1968m. Čekoslovakijoje, 1972m. 05.14.  Romo  
Kalantos auka buvo pirmoji kregždė auštančio rytojaus padangėje. 
1987m. susikuria  Estijos frontas,  Gruzijoje rusų kareiviai kapoja protestuotojus prieš 
diktatūrą,1988m.06.03. Sąjūdis paruošia  akto paskelbimo tezes. 
 Kaip valstybė esama dar labai jauna, bet su skaudžia, turininga istorine patirtimi.  Visada 
piliečiai moka susivienyti iškilus išorės pavojui, su pagarba širdyje saugo nukankintų kunigų, 
vyskupų, Lietuvos Katalikų  Bažnyčios Kronikos leidėjų pavardes. 
 Tai ką iškovojome krauju privalu sergėti, tausoti, rūpintis, skleisti gerąją žinią visam 
pasauliui. 
  Mūsų istorija po 1990.03.11 dar tik pildoma. 
 Visi turime vienytis, telktis, suteikdami pasitikėjimą valdžios išrinktiesiems, mokslininkams 
tyrėjams. 
  Pirmieji iš  Baltijos kraštų perskridę  Atlanto platybes, 2 kartus prieškaryje tapę  Europos 
krepšinio čempionais, nuskambėję visur su  Čiurlionio,  Žmuidzinavičiaus,  Kalpoko dailės kūriniais. 
 Visur yra žinomi  Nikžentaitis,  Urbanavičius, Gudavičius, Rūta  Meilutytė ir kiti herojai ir  
iškilios asmenybės. 
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Mūsų tautos kelias vardan laisvės ir orumo buvo ilgas ir nuoseklus. Jis aplaistytas tremtinių, 

politinių kalinių, partizanų, disidentų krauju ir sūriu prakaitu kasyklose, miškuose, lageriuose. 

Apie tai nuolatos tenka kalbėti jaunimui, privaloma organizuoti viktorinas, olimpiadas, konkursus, 

prisiminti Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos autorius, leidėjus, nukankintus ir palaimintuosius 

vyskupus, kardinolus. Mums turi būti šventas Reinio, Skvirecko, Matulionio atminimas. 

1956 m. sovietinį budelį sudrebino Vengrijos revoliucija su Imri Nadžiu priešakyje,  ,,Svobodos’’ 

– Prahos pavasaris 1968 m., Romo Kalantos auka 1972 m. gegužės 14 d. Laisvės alėjos skverelyje, 

Tbilisyje laisvų piliečių kapojimas kastuvėliais 1987 m., Estijos liaudies frontas,  Sąjūdis Lietuvoje, 

parengęs preambules Kovo 11-osios aktui. Visa tai vyko vardan lietuvybės, tautiškumo, tarptautinio mūsų 

kaip nacijos įvertinimo ir pripažinimo. 

Apie sovietinį tarpsnį parašyta itin daug publikacijų, susukta dokumentinių juostų, filmų, 

išslaptinti ir visi KGB agentai, uoliai tarnavę koloborantais už partinį bilietą ir sotesnį dešrytės kąsnelį. 

Tačiau istorija mus grūdina, suteikia stiprybės, išminties, moko atleisti ir niekingiems  ,,Judams’’. 

Nuolatinis kapstymasis po archyvus ir dulkėmis nusėdusias bylas mums nieko naudingo 

nebesuteiks. 

Esame įvairių tarptautinių bendrijų, asociacijų, organizacijų nariai, mūsų oro erdvė yra saugi ir 

patikima, mūsų jaunuoliai gauna kvalifikuotus išsilavinimus ir tai patvirtinančius diplomus, kurie galioja 

ir užsienio universitetuose, akademiniuose sluoksniuose. 

Krepšinis, sparčiausias pasaulyje internetas, kompiuterinės technologijos, skaitmenizacija, robotai, 

žalioji energetika – mūsų gerovės valstybės įvaizdis ir puošmena. 

                                                                                              

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

KĘSTUTIS K.URBA 

                                EUROPINIAI VADOVŲ PASIŽAIDIMAI 

                             2019 m. birželio 20 d. Briuselyje įvyko ES valstybių vadovų pasitarimas, kuris taip ir 
nenusprendė, kas užims pagrindinius ES vadovų postus. Užtat pasitarimo vardu buvo  paskelbtos 
IŠVADOS[1], kurios jau susilaukė ir Audriaus Ažubalio komentaro straipsniuku[2] Delfi.  Jo esmė – be 
adekvačios demografinės politikos ES susitelkimas į ekonominę problematiką yra tuštokas reikalas. 
Bet apie viską iš eilės. 

ES KOMISIJOS VADOVO VARŽYTINĖS 

 Taigi, vėlgi naktį posėdžiavęs ES vadovų tarimasis -varžytinės taip ir neišryškino naujų 
lyderių. 

Vietoje nueinančio ES Komisijos vadovo J.C.Junkero Vokietija Angelos Merkel asmenyje 
siūlo žmonių partijos lyderį Manfredą Veberį. E.Makronas teigė, kad jam trūksta patirties ir 
prieštaravo bei iškėlė į svarbiausią vykdomąjį ES postą  savo proteguojamą ministrą. Iš pasitarimo 
Išvadų galima suprasti, kad toks vadovas yra orientuojamas vykdyti rutininius ES vadovybės 
svarstomus vyksmus[3] 2019-2020 metais (paeiliui – vėlesnius debatus  „dėl bendros strategijos, dėl 
finansinių priemonių ,  dėl kovos su klimato kaita, dėl rytų partnerystės,  dėl augimo ir stabilumo“) 
nurodytus Išvadose, o ne aprobuojamas sava drąsia ir efektyvia ES veiksmų programa. Kitaip 
tariant, būsimam vadovui primetinėjama biurokratinė su, kaip įprasta, anonimine autoryste – 
generalinio sekretoriato pateikta Išvadose veikimo programa  -„procesas“, o ne vyksta 
demokratinės vizijų-tikslų-uždavinių-strategijų-programų- teisės aktų paketų ir modelių bei 
asmeninių gebėjimų varžybos dėl vadovo posto.  Panašiai yra ir su kitomis atsakingomis pareigomis 
pagal netikusius įprastinius aukštosios politikos ritualus, kur bolševikiškai „viską lemia kadrai“, o ne 
minties gilumas ir pagrįstumas -  sugebėjimas identifikuoti, prognozuoti bei reguliuoti ES ir pasaulio 
situaciją su atitinkamomis asmeninėmis savybėmis. 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftn2
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftn3
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Dėl šios priežasties A.Merkel proteguojamas „špicen“[4] kandidatas nuo Žmonių 
partijos, bent jau turintis savo programėlę, panašiai, kaip kiti pretendentai – socdemas 
Timermansas ar liberalė Vestager, programų vertinimų lygmenyje demokratijai galėtų kažkiek leisti 
suveikti, tačiau, panašu, kad ES „premjerą“ nulems ne Europos Parlamento apsisprendimas, o 28 
valstybių ES narių  vadovų tarybos, kur lemia klaniniai susitarimai, sprendimas, paliksiantis EP 
formalų pritarimą. Kitaip tariant intelektas, akademiškumo reikalaujanti mintis, tegul ir komandos 
produktas yra visai nesvarbu, o lemia galios interesas. Tokia galiojanti paprotinė ES vadovų  pseudo 
feodalinė, vasalinė sistema su minėtu bolševizmo priedu neturi nieko bendra su realia demokratija, 
beje, ant kurios stalo D.Grybauskaitė yra padėjusi apskritą NULĮ. Jos lėkštos „pridurkų -gavrikų“ 
surašytos lozunginės prakalbos neturi beveik nieko bendra su ES ateitimi, nes nekonkrečios, o tai 
kad nėra pačios piktosios D.Grybauskaitės tekstų rodo jos pačios intelektinį neįgalumą, nes, netgi, 
gaudymasis finansų reikaluose pakliuvus prezidentūroje  po įstaympataisdavystės konvejeriu 
elementariai degraduoja. Gi „išspręsti“ mūsų pabaltijo elektros tinklų atsijungimą nuo BREL į 
europinį KET, jokių intelektinių ar kitokių didesnių pastangų nereikia, nes viską ruošė ir derino 
specialistai – inžinieriai bei teisininkai, o kalbančioms galvoms beliko marionečių rolė. 

Kyla teisėtas klausimas – kas sugebėtų keisti netikusius ES viršūnių papročius, 
modifikuoti sutartis ir reglamentus bei taip sugebėtų eliminuoti biurokratinę rutiną? Tam reikia, 
kad ir mano nemėgiamo dėl BREXIT‘o, bet gerbtino Naidželo Faradžo tvirtumo bei pasiryžimo 
klausti ES vadų tiesiai iš Europos Parlamento kėdės – „Who elected ypou?“ (angl. kas rinko tave?), 
kurio gali turėti ir A.Maldeikienė, jei nustos keliaklupsčiauti prieš tariamą ES viršūnėlių politinę 
kultūrą. Ryžto netrūko, deja, neišrinktam į EP prof.V.Radžvilui, galėtų „kalti“ blogai tvarkai, taip kaip 
skelia Karbauskiui ir pats G.Landsbergis ar jo pasiklausęs A.Kubilius, užtektų potencialo, bet ne 
ryžto griausmabalsiui J.Olekui. Todėl, gal LSDP – pagal pavadinimą demokratijos partija, turėtų jam 
suteikti atitinkamą priesaką. „Turinti stuburą“  D.Grybauskaitė sugebėtų gerai „trinktelėti durimis“, 
tačiau tai būtų nekorektiška, nes ji pati neturi Europai nieko, apart, savo piktos prieš visus 
arogancijos su glianco tariamu blizgesiu. 

Dabar gi turėsime dėl demokratijos procedūrų spragų rezultatą visų esamų grėsmių bei 
rizikų akivaizdoje – tai bus, vėlgi, ES valdymo nekokybė, kaip kad buvo ir 2009-2011 metais 
dešimtimis mėnesių vėlavus duoti adekvatų atkirtį pasaulinei krizei. 

 

KĄ SAKO ES VADOVŲ TARYBOS „IŠVADOS“? 

 

Maždaug dešimties puslapių standartinių frazių rašinėlis su penkiomis temomis: 

1.       Sekančio ciklo strategijos poreikis (viena nuostata) 
2.       Ilgametis finansų politikos rėmas (viena nuostata) 
3.       Klimato kaita (keturios nuostatos) 
4.       Dezinformacija ir hibridinės grėsmės (dvi nuostatos) 
5.       Išoriniai santykiai ( aštuonios nuostatos) 
6.       Kiti reikalai (du) 
  

bei nuorodomis kada bus artimiausi naujų biurokratinių ES  dokumentų svarstymai, 
atskaitos tašku kokybės vertinimui pasirinkus tą patį penkiasdešimties didžiųjų grėsmių  pasauliui 
rizikų raportą[5], parengtą stipriausios pasaulio profesūros Davoso forumui, iš karto rodo 
briuselinės biurokratijos neįgalumą adekvačiau reaguoti į visuomenių poreikius.  Apie kokį finansų 
stabilumą galima iš vis kalbėti bei tuo remiamą bendrąją strategiją, kai jau dešimtmetį  nėra ES 
ekonomikos efektyvumo sprendinių – 16 mln. bedarbystė, 125 mln. esančių materialiniame skurde  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftn4
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftn5
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su įspūdingu kontekstu: du tūkstančiai organizuotų gaujų, prekyba narkotikais, ginklais, žmonėmis, 
gamtos tarša ir rūšių nykimas, sergamumas su tebekylančia totalios alergizacijos banga yra dalykai, 
kurių biurokratų nuolat kurpiamos ir pakišamos vadams pasirašinėti „adžendos“ nekeičia metų 
metais. 

Užimtumo politikos neturėjimas, už kurį atsakomybė tenka ir ES komisarui Vyteniui 
Andriukaičiui, neužtikrinusiam maisto saugos nuo žemės ūkyje naudojamų nuodų produktuose 
likučių besikaupiančių organizme metų metus per ekologinės žemdirbystės išplėtojimą yra ir ES, ir 
Lietuvos „achilo kulnas“, žlugdantis visą ES projektą. ES vadovams nenorėjus suprasti, kad 1 mln. 
imigrantų tai yra, visų pirma, vieno milijono naujų darbo vietų problema. Žinoma, ne viskas yra taip 
fatališkai blogai – žmonės kuria, dirba, kovoja, jaunuomenė gindama savo ateitį dėl klimato eina į 
gatves, tačiau pasaulyje kasmet dėl valdymo neefektyvumo tebėra prarandamos kolosalios lėšos, 
kurios prilygsta, pasak ekspertų, skiriamoms visai planetos infrastruktūrai. Pabaigai paklauskime – 
kodėl ES komisiją sudaro 28 komisarai su savais biurais, o Lietuvoje ministerijų tik 14? Tebūnie ir 
trigubai daugiau, jei taupytų valstybei ir visai ES milijardus. 

--------------------------------------------------------- 
[1] https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf 
[2] https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/audronius-azubalis-nueinancio-europos-vadovu-
tarybos-pirmininko-strategija-europos-ateiciai-kokia-ji.d?id=81501387 
[3] „The European Council adopted a new Strategic Agenda 2019-2024 for the Union. It will discuss 
the follow-up to the Strategic Agenda in October 2019“, „The European Council welcomed the work 
done under the Romanian Presidency and took note of the various elements of the MFF package. It 
called on Finland's Presidency to pursue the work and to develop the Negotiating Box. On that basis 
the European Council will hold an exchange of views in October 2019, aiming for an agreement 
before the end of the year“, „The European Council will finalise its guidance before the end of the 
year with a view to the adoption and submission of the EU's long-term strategy to the UNFCCC in 
early 2020. In this context, the European Council invites the European Investment Bank to step up 
its activities in support of climate action.“, „On the occasion of the Eastern Partnership's 10th 
anniversary, the European Council reaffirms the importance of this strategic partnership and invites 
the Commission and the High Representative to evaluate existing instruments and measures and, on 
the basis of appropriate consultations, to present by early 2020, with a view to the next Eastern 
Partnership Summit, a further set of long-term policy objectives“, „The European Council endorses 
the conclusions on enlargement and stabilisation and association process adopted by the Council on 
18 June 2019.“ 
[4] https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/ 
[5] https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019 
 
**************************************************************************************************** 
 

                                
 

                                                                          LR VYRIAUSYBEI 

Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius 

 

Lietuvos visuomenės taryba, kodas 304973418, adresas:  nendrec@yahoo.com 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftnref1
https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftnref2
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/audronius-azubalis-nueinancio-europos-vadovu-tarybos-pirmininko-strategija-europos-ateiciai-kokia-ji.d?id=81501387
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/audronius-azubalis-nueinancio-europos-vadovu-tarybos-pirmininko-strategija-europos-ateiciai-kokia-ji.d?id=81501387
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftnref3
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftnref4
https://europeelects.eu/2019spitzenkandidaten/
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_950368210174275405__ftnref5
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
mailto:nendrec@yahoo.com
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Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, zigmas.vaisvila@lrs.lt 

 

2021 m. kovo 05 diena 

Vilnius 

 

1. Siunčiame Jums SUSITELKIMO, neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių 

organizacijų ir politinių partijų susivienijimo ir SUSITELKIMO medikų, Visuomenės ekstremaliųjų 

situacijų komisijos 2021 m. vasario 25 d. Reikalavimą ir prašome skubiai pateikti atsakymą, 

atsižvelgiant į pateiktus faktus skubiai priimti prašomus sprendimus (priedas). 

 

2. Atsižvelgiant į šiame Reikalavime išdėstytas aplinkybes ir pateiktus faktus, prašome Jus: 

2.1 LR įstatymų nustatyta tvarka įpareigoti Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie LR SAM priimti 

pagrįstus sprendimus dėl visų į Lietuvos Respubliką naudojimui įvežamų vakcinų, skiepų ar kitų 

medikamentų dėl COVID-19 ligos tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje. 

2.2 Sustabdyti visų į Lietuvos Respubliką naudojimui įvežamų vakcinų, skiepų ar kitų medikamentų 

dėl COVID-19 ligos naudojimą pacientams Lietuvos Respublikoje iki bus priimti Valstybinę vaistų 

kontrolės tarnybos prie LR SAM sprendimai dėl šių medikamentų tinkamumo. 

2.3 Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie LR SAM priėmus sprendimus dėl į Lietuvos Respubliką 

naudojimui įvežamų vakcinų, skiepų ar kitų medikamentų dėl COVID-19 ligos tinkamumo, pacientų 

skiepijimą šiais medikamentais vykdyti LR įstatymų nustatyta tvarka, t.y. tik gydymo įstaigose prieš 

tai ištyrus konkretaus paciento būklę ir šeimos gydytojui parinkus tinkamą medikamentą. 

Priedas – SUSITELKIMO, neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir 

politinių partijų susivienijimo ir SUSITELKIMO medikų, Visuomenės ekstremaliųjų situacijų 

komisijos 2021 m. vasario 25 d. Reikalavimas 

Lietuvos visuomenės tarybos vardu dr. Nendrė Černiauskienė   

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras dr. Zigmas Vaišvila 

 

SUSITELKIMO 

neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų  

ir politinių partijų susivienijimo ir SUSITELKIMO medikų 

FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt , el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt  

mailto:zigmas.vaisvila@lrs.lt
http://www.susitelkimas.lt/
mailto:susitelkimas@gmail.com
mailto:gydytojai@susitelkimas.lt
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                                            Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos 

FB Lietuva VESK  

 

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     

 
Kopija 
Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai 
Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius 
El.p.: generaline.prokuratura@prokuraturos.lt  
 
Žiniasklaidos priemonėms 

 

REIKALAVIMAS 
 

Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 
Lietuvos Respublikos Prezidentui 

 
2021 m. vasario 25 d., Lietuva 

Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, kartu su klinikiniais mokslininkais, teisininkais, 
biologais, gydytojais-praktikais aptarėme ir išdiskutavome gausią pasaulinės praktikos informaciją 
apie vakcinas. Įvertinę pačių vakcinų gamintojų informaciją, išstudijavę gausią informaciją iš 
Pasaulio šalių mokslininkų apie vakcinų sudėtį, gamybos technologijas, kontraindikacijas, pašalinius 
poveikius:  

I. REIKALAUJAME viešai paaiškinti, bei pateikti atsakymus: 

mailto:priim@lrs.lt
mailto:LRVkanceliarija@lrv.lt
mailto:kanceliarija@prezidentas.lt
mailto:generaline.prokuratura@prokuraturos.lt


14 
 

1. Ar tikrai COVID-19 „vakcinas“ galima vadinti vakcinomis, jei jų sudėtyje yra naudojami genų 

inžinerijos produktai, ir jei jos NEAPSAUGO NUO VIRUSO PERDAVIMO ir PLATINIMO?  

Iki šiol terminas vakcina visada buvo taikomas tokiems preparatams, kurie apsaugojo vakcinos 

gavėją nuo ligos ir stabdė užkrato perdavimą/platinimą. Covid-19 vakcinų atveju patys 

gamintojai teigia, kad dėl užkrato perdavimo/platinimo yra nežinoma. (Vadinasi yra akivaizdu, 

kad terminas „vakcina“ šiems preparatams yra netinkamas.) 

Patys gamintojai  įvardina šiuos produktus, kaip medikamentus ar vaistą. Yra žinoma, kad genų 

inžinerijos produktai medicinoje yra taikomi genų terapijoje. Genų terapija yra labai individualus 

ir rizikingas reikalas, vis dar keliantis daug klausimų, tiek taikant onkologijoje tiek kitose srityse, 

dėl nepakankamų mokslinių studijų susijusiu su teigiamu gydymo rezultatu, pasveikimu, dėl 

atmetimo reakcijų, genų mutacijų, kai kuriais atvejais net pasunkina ligos eigą, bei paankstina 

mirtingumą. 

1.1 Kodėl yra slepiama informacija nuo visuomenės dėl „vakcinose“ naudojamų GMO 
(Genetiškai Modifikuotų organizmų)? Jų naudojimas šiose naujos kartos KOVID-19 
vakcinose yra aiškiai apibrėžtas Europos Sąjungos Reglamente, (ES) 2020/1043 2020 
m. liepos 15 d.   

Mums, kaip medikams yra žinoma, kad neatsargus GMO vartojimas, gali tūrėti negrįžtamos įtakos 
mūsų organizmams, bei gali atsiliepti ateities kartoms, taip sukeliant genetines mutacijas ir 
paskatinant naujų ligų atsiradimą. 

1.2 Ar atitinkamos mūsų valstybinės institucijos prieš įsipareigodamos vykdyti ES 
Reglamentą, atliko išsamias studijas, bei žalos ir rizikos vertinimą naudojant GMO 
vakcinose? Prašome pateikti atliktą vertinimo studiją apibrėžiančius dokumentus? 
1.3 Taip pat aukščiau paminėtame EU Reglamente aiškiai skelbiama sudaryti sąlygas 

vykdyti klinikinius tyrimus su GMO produktais šalyse narėse. Kodėl tai yra nuslėpta 
nuo visuomenes? 

Mes manome kad, jeigu šie preparatai negali vadintis „vakcinomis“, tai jie ir negali būti 

registruojami, kaip vakcinos. Tai yra vaistai, medicininiai produktai, pagaminti genų inžinerijos 

pagrindu, kaip teigia PSO, o tai reiškia, kad šie vaistai turi būti registruoti, kaip medikamentai 

genų terapijai. 

1.4 Kokiais teisės aktais remiantis šie preparatai buvo registruoti Lietuvos 
Respublikoje? Ar registruojančios įstaigos atliko išsamų darbą prieš registruojant 
šiuos preparatus? 

1.5 Ar yra paskaičiuota naudos proporcingumas žalai, kai kiekvienam asmeniui su 
skirtingu genomu, norima taikyti vienodos sudėties genetinį preparatą? Prašome 
paaiškinti būtinybę įvesti genetinės gydymo paskirties preparatą visiems be 
išimties? 
 

2. Pateikti informaciją, kad šie vaistiniai preparatai /vaistai nebus naudojami genų 

pakeitimui/taisymui, nes yra žinoma, kad mRNR yra efektyvi priemonė perprogramuojant 

somatines ląsteles?  

„Vakciną“ gaminančios kompanijos įvardina jų mRNR produktus, kaip vaistus, medicinos 

produktus ar net RNR prietaisus su operacinėmis sistemomis. BioNtech puslapyje aiškiai 

skelbiama, kad naudojant vieną iš sudedamųjų dalių - nukleozidus, kai deimunizuojant mRNR ir 
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įterpiant modifikuotą nukleozidą, galima išvengti antikūnų prieš vaistą susidarymo, taip 

praplečiant terapinę šių rūšių mRNR vaistų paskirtį. 

2.1 Pagrįsti moksliniais įrodymais apie antikūnų susidarymą, po „vakcinos“ injekcijos, 

kiek ir kuriam laikui jie susidaro? Ar jie susidarys iš viso? 

Taip pat Moderna, savo internetiniame puslapyje pristatydama savo mRNR produktus, 

teigia, kad jų gaminamų RNR informacinių SISTEMŲ veikimo principas, veikia panašiai, kaip 

kompiuterio operacinė sistema.  

2.2 Pateikti informaciją kokią kompiuterio operacinę sistemą atitinka Modernos 

vakcina? 

 

3. Kaip galima teigti, kad nėra viruso Pfizer „vakcinų“ sudėtyje, jeigu šiuose produktuose yra 

naudojama viruso dalis? S spike glikoproteinas yra viruso baltymas.  

Tai yra modifikuotas susintetintas viruso baltymas, ir tai yra viruso dalis. Vadinasi šią 

susintetintą dalį, jos kopijas ir turės gaminti organizmo ląstelės reaguodamos į sukėlėją iš 

aplinkos, nes sintetinė mRNR yra koduota būtent šiuo baltymu. Todėl negalima teigti, kad nėra 

viruso, nebent tas viruso baltymas yra visiškai nenatūralios, dirbtinės kilmės. Jei jis yra dirbtinės 

kilmės, tada: 

3.1 Kokiu būdu ląstelėje esanti sintetinė mRNR, koduota sintetiniu baltymu atpažins 

natūralaus viruso baltymą iš aplinkos? 

3.2 Pateikti informaciją, kad natūralus virusas buvo izoliuotas remiantis Kocho 

postulatais ir kad modifikuotas sintetinis(dirbtinis) viruso baltymas analogiškai savo 

kopija atitinka būtent to, natūralaus viruso izoliuoto pagal Kocho postulatus baltymą? 

 

4. Naujose „vakcinose“ naudojama sintetinė, cheminiu principu pagaminta mRNR, kaip ir sintetinis 

baltymas tai yra sintetinis produktas, kurio šalutinis poveikis kiekvienam organizmui gali būti 

skirtingas ir rizikingas, sukeliantis įvairias alergines reakcijas, net anafilaksinį šoką. Patys 

gamintojai stebi įvairius šalutinius reiškinius, kurių su kiekviena diena vis daugėja.  

 

4.1 Kokiu pagrindu viešai teigiama, jog vakcinos „saugios“, kai jų registracija tik sąlyginė ir 

vakcinų stebėjimas numatytas dar kelis metus, o ilgalaikiai pašaliniai poveikiai iš vis 

nežinomi (netirti)? 

4.2 Ar normalu, kad net dėl pirminių pašalinių poveikių VVKT jau yra gavusi virš 700 

pranešimų, kitiems prireikia ir greitosios pagalbos?  

Tai tik pradžia ir tik dalis pranešimų, tų kurie gali pranešti (abejotina, ar globos, slaugos namų 

pacientai, ar vyresnio amžiaus žmonės, gali tai padaryti). Kas bus po pusmečio, metų ar kelių, 

kokie šalutiniai poveikiai pasireikš paskiepytiems, dar niekas nežino. 

4.3 Ar bus skelbiama informacija kiek iš paskiepytų žmonių mirė? 

4.4 Ar bus skelbiama informacija kiek iš paskiepytų žmonių susirgo koronovirusu? 

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/vakcinos-nuo-covid-19-nenuspejamos-vieniems-paskauda-ranka-kitiems-prireikia-ir-greitosios-n1082141
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Atkreipiamas dėmesys, jog kitose valstybėse tokia informacija yra teikiama visuomenei, tad 

nesinori tikėti jog Lietuva – demokratinė valstybė, tokių duomenų neskelbtų.  

Tuo labiau, jog Izraelio, kuris pirmauja paskiepytųjų skaičiumi, patirtis nėra gera. Viruso plitimo 

greitis Izraelyje kelia nerimą, bei rodo, jog kuo daugiau vakcinuoja, tuo daugiau randa COVID19 

atvejų. 

 

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/vakcinos-nuo-covid-19-nenuspejamos-vieniems-paskauda-

ranka-kitiems-prireikia-ir-greitosios-n1082141 

https://childrenshealthdefense.org/defender/329-deaths-9516-other-injuries-reported-

following-covid-vaccine-cdc/?fbclid=IwAR2r-

EBsGyzK1Fl_ElFbvccNdlbLTHX9Ayy98Yq2dXg2gWoP--L55E7a2q0 

https://www.eldiestro.es/2021/01/11-fallecidos-y-65-contagiados-por-covid-en-una-

residencia-de-becerril-de-la-sierra-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/ 

 

5. Kodėl teigiama, kad funkcionuojančios RNR patekimas į organizmo lastelę nesukels jokio 

pavojaus ir nesąveikaus su žmogaus DNR?  

Kai yra žinoma, jog RNR yra ląstelės genų dalis, kuri tiesiogiai sąveikaus su tam tikra DNR dalimi, 

tam tikru momentu. Yra žinoma, kad RNR gali būti funkcionuojanti (aktyvi) ir nefunkcionuojanti 

(neaktyvi). 

Šiuo atveju yra visiškai aišku, kad RNR yra funkcionuojanti, kadangi ji turi atnešti informaciją į 

lastelę, kad ląstelė pradėtų gaminti viruso dalies baltymą. Kad RNR aktyvi patvirtina ir Pfizer 

vakcinoms saugoti nurodytos sąlygos, nes pakitus laikymo sąlygoms RNR gali suirti ar tapti 

nefunkcionuojančia (neaktyvia). 

 

6. Kodėl Pfizer „vakcinų“ informaciniame lapelyje vartotojams nėra minimos lipidinės Nano 

dalelės, o minimas tik cholesterolis?   

Preparato charakteristikų aprašyme, kuris pateikiamas EU puslapyje specialistams, skiltyje 

„kokybinė ir kiekybinė sudėtis“ nurodoma, kad mRNR yra įterpta į lipidinę Nano dalelę, ir RNR 

yra koduota viruso dalies baltymu.  

6.1 Atsakyti kokiu tikslu buvo pasirinkta nuslėpti informaciją vartotojų 

informaciniame lapelyje taip suklaidinant vartotoją? Juk cholesterolis atskirai, kaip 

riebalinė medžiaga ir lipidinė Nano dalelė nėra vienas ir tas pat. Yra žinoma, kad Nano 

dalelės, tai dalelės, kurios gali būti pavojingos ir turi daug šalutinių poveikių žmogaus 

organizmui, bei ląstelėms ir gali sukelti anafilaksinį šoką, cytokinetinę audrą ir t.t. Nano 

dalelės patekusios į žmogaus organizmą gali sudaryti klasterius (sankaupas). Jau eilę metų 

yra vykdomi įvairūs moksliniai projektai, pritaikant Nano dalelių technologijas įvairiose 

srityse, bet jų šalutinis poveikis vis dar yra stebimas ir kelia susirūpinimą mokslininkų 

gretose. Taip pat apie Nano dalelių šalutinį poveikį ir su jomis dirbančių asmenų saugos 

instrukcijas, kalba ir pati PSO. Be to cholesterolis medžiaga netirpi vandenyje, vadinasi ši 

sintetinė Nano dalelė, taps mūsų ląstelių komponentų membranų dalimi. 

https://childrenshealthdefense.org/defender/329-deaths-9516-other-injuries-reported-following-covid-vaccine-cdc/?fbclid=IwAR2r-EBsGyzK1Fl_ElFbvccNdlbLTHX9Ayy98Yq2dXg2gWoP--L55E7a2q0
https://www.eldiestro.es/2021/01/11-fallecidos-y-65-contagiados-por-covid-en-una-residencia-de-becerril-de-la-sierra-tras-recibir-la-primera-dosis-de-la-vacuna/
https://www.unz.com/gatzmon/israels-third-lockdown-a-spectacle-of-failure/
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6.2 Pateikti informaciją apie lipidinių Nano dalelių sankaupų poveikį žmogaus 

organizmui.  

6.3 Ar Lietuvoje yra ištirtas ir aprašytas Nano dalelių šalutinis poveikis žmogaus 

organizmui? 

6.4 Ar yra sukurtos Lietuvoje saugos instrukcijos žmonėms dirbantiems su 

nanotechnologijomis? 

6.5 Ar yra teisės aktai Lietuvoje apibrėžiantis saugų nanotechnologijų panaudojimą 

medikamentų gamyboje? 

 

7.  „Vakcinų“ gamintojai, Biotechnologijos kompanijos, pvz. Pfizer/BioNtech; Moderna „vakcinų“ 

kūrimui taikė genų inžinerijos technologiją CRISPR. Ar galite pateigti informaciją, kad ši genų 

inžinerijos technologija yra visiškai saugi ir niekas be asmens sutikimo negalės ja 

pasinaudoti ateityje su tikslu modifikuoti žmogaus DNR  

7.1 Paaiškinti kodėl apie tai informacija nebuvo pateikiama visuomenei ir visuomenė 

nebuvo šviečiama, supažindinama su naujosiomis technologijomis per žiniasklaidą ar 

TV? 

7.2 Pateikti, kokių priemonių bus imamasi, kad apsaugoti Žmogaus Konstitucinę teisę į 

neliečiamybę, tyrimų tikslais be jo sutikimo, norint patobulinti Žmogaus DNR ateityje? 

 

8. Paaiškinti, kodėl norima visus „pagydyti“, taikant genų inžinerijos terapiją, beje net ir 

sveikus žmones primigtinai, net ir žmones, kurie rūpinasi savo sveikata ir turi stiprią 

imuninę sistemą, bei ją puoselėja? Ar ne tuo tikslu buvo įvestas terminas „BESIMTOMIAI“, 

kas akivaizdžiai palengvina genų terapijos įvedimą? 

 

9. Jeigu, kaip teigiama vyriausybės pasitarimo protokolo 2020-11-16, Nr. (1.1.3 E-141)10-8064, 5. 

Punkte „tikėtina, kad vakcina yra gana saugi“, o tai nėra tas pats, kas „saugi“ ar „visiškai saugi“, 

kodėl gamintojai yra atleisti  nuo atsakomybės jei vakcinos sukeltų žalą? 

9.1 Ar mūsų vaistų registravimo tarnybos ir atitinkamos institucijos atkreipė į tai 

dėmesį ir kėlė šiuos klausimus?  

 

10.  Genų terapijos registracijos tvarką apibrėžia visiškai kitos registravimo taisyklės. 

Mes matome, kad jau 10-metį, buvo keičiami teisės aktai apibrėžiantys implantuojamuosius 

aktyvius ir neaktyvius medicinos prietaisus, genų terapiją, homeopatiją ir t.t., kuriuose aiškiai 

kalbama, kad jie gali būti pagaminti ir iš „biologinės medžiagos“, taip pat, kad implantuojamieji 
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prietaisai gali būti ir „vaistinio preparato dalimi“ ir kartu paėmus gali vadintis „medicinos 

produktu“/„vaistu“, kurie gali diagnozuoti, modifikuoti žmogaus anatomiją, fiziologiją ir genetiką. 

Atsakyti į klausimą - kaip šios, teisės aktuose minimos sąvokos susijusios su šiomis naujos 

kartos „vakcinomis“  arba kaip teigia vienas iš gamintojų (Moderna) RNR 

kompiuterinėmis operacinėmis sistemomis? 

10.1 Ar galite paneigti, kad „vakcinose“ esanti RNR neatitinka šių teiginių ir neturi 

jokios sąsajos su asmeninės sveikatos duomenų informacijos perdavimo mobiliesiems 

įrenginiams bei kompiuterinėms sistemoms? 

10.2 Paaiškinti, kokie tai prietaisai tiksliai ir pateigti detalų jų apibūdinimą bei 

paskirtį visuomenei suprantama kalba? 

 

11. Visa informacija apie naujųjų biotechnologijų, nanotechnologijų produktus, pirmą kartą 

sukurtus naudojantis ekstremalia situacija, sutrumpintus gaminimo, tikrinimo, verifikavimo, 

validavimo, registravimo protokolus, kuriuos bandoma įdiegti masiniam naudojimui, visų pirma 

turėtų būti atskleista medikams, organizuojant paskaitas, tai pat visuomenei ją šviečiant, per 

masines informavimo priemones, kad išvengti neaiškumo, nekelti, baimės, susipriešinimo ir streso. 

Pavojinga teikti informaciją vien apie infekciją ir mirtis dar labiau gąsdinant visuomenę, slepiant 

tikrąją informaciją apie naujuosius produktus, jų gamybą, veikimo pricipus, arba pateikinėjant 

klaidinančią, ne pilną, melagingą informaciją? Viešumas yra būtinas. 

 

12. Kadangi gamintojų klinikinių tyrimų protokoluose, kurie yra registruoti portale Clinicaltrials.gov 

ir yra viešai prieinami, teigiama, kad  „vakcinų“ klinikiniai tyrimai bus baigti tik 2023-2025 metais, 

tai yra aiškiai matoma, kad šios „vakcinos“ yra eksperimentinės, todėl SVARBU jas įvardinti 

tiksliai, pavadinant EKSPERIMENTINIU GENŲ TERAPIJOS PRODUKTU, o ne dangstytis terminais 

„vakcina“, „gana saugi“, kuri be visa ko dar yra ir „receptinis vaistas“, kaip yra minima 

informaciniame lapelyje. 

Taip pat nėra žinoma ar šios „vakcinos“ suteiks ilgalaikę apsaugą, kaip teigia PSO, bei patys 

gamintojai ir tai nurodo savo informaciniame lape,  kad tai turi parodyti vykstantys klinikiniai 

tyrimai, o tai dar kartą patvirtina, kad produktas yra eksperimentinis ir vis dar klinikinių tyrimu 

etape.  

Pateikti duomenis - kas išrašė receptus gydymui genų terapijos medikamentais visiems 

2,7 milijonams LT piliečių? 

 

13. Kadangi „Vakcinų“ veiksmingumas vaisingumui neištirtas. Tyrimai su gyvūnais, buvo neišsamūs 

ir per trumpi, kad įvertinti sukeltą jų žalą. Gyvūnų patinėliai nebuvo tiriami, o tiriamos buvo tik 

kelios patelės.  

13.1 Paaiškinti kaip sintetinės mRNR įvedimas atsilieps reprodukciniams procesams 

tiek vyrams, tiek moterims?  
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Sintetinė RNR tiesiogiai bendradarbiaus su ląstelės citoplazmoje esančiomis ribosomomis bei 

DNR,  

13.2 Norime žinoti ar ji bus perduodama palikuoniams, sekančioms kartoms? 

13.3 Kiek laiko sintetinė RNR išliks žmogaus organizme? 

 

14. Ar, esant svetimai RNR, nedidės galimų mutacijų rizika, kitaip sakant, rizika susirgti 

onkologinemis ligomis? 

 

15. Kaip papildomo RNR įvedimas paveiks žmogaus mąstymą ir IQ? 

 

16. Ar tai, kad žmonėse atsiras sintetinė RNR, jo kūrėjams suteikia kokias nors teises į 

žmogaus kūną? 

 

17.  Pfizer „vakcinoje” naudojamas kalio chloridas, kurio, nors ir nedidelė dozė, gali iššaukti širdies 

funkcijos sutrikimus ar net mirtį, žmonėms su sutrikusia kalio pašalinimo funkcija, nesvarbu, kad jo 

koncentracija yra nedidelė, kas vienam nedidelė, kitam gali būti gyvybiškai pavojinga. Ar galima 

šitaip aklai naudoti šiuos preparatus, jei gamintojai aiškiai pasako, kad poveikis su kitais 

vaistais netirtas? 

 

18. Pfizer gamintojas teigia, kad genotoksiškumo ir kancerogiškumo tyrimų neatlikta, nes nemano, 

kad lipidinės Nano dalelės daro genotoksinį poveikį, nors pati PSO pripažįsta, kad Nano dalelių 

toksiškumas iš esmės nėra pakankamai ištirtas. Ar neatrodo, jog tai yra nepagrįstas 

atsisakymas? 

 

19. „AstraZeneca“ vakcinos sudėtis taip pat įspūdinga, ten yra ir žmogaus embrionų inkstų ląstelių, 

naudojamas šimpanzės adenovirusas, kaip vektorius, vietoje lipidinės Nano dalelės, kuri taip pat 

koduota S spiko glikoproteinu. Kokį tiesioginį poveikį šios medžiagos turės žmogaus genomui 

bei kokie bus kiti ilgaikiai jos šalutiniai poveikiai? 

Atkreipiamas dėmesys, jog „AstraZeneca“ vakcinacija jau dabar buvo nutraukta kai kuriose 

Švedijos dalyse dėl rimtų šalutinių poveikių, žmonės po vakcinacijos negalėjo išeiti į darbą. 

Vokietijoje taip pat fiksuojami rimti šalutiniai poveikiai.  

Tuo tarpu pas tokius šalutinius poveikius vadina vos ne kaip „pageidaujamus“ bei teigia, jog čia 

nieko blogo ir nesustoja vakcinuoti.   

 

https://www.20min.ch/story/astrazeneca-impfungen-in-teilen-schwedens-gestoppt-222801259472
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/astrazeneca-impfstoff-viele-krankmeldungen-nach-corona-impfung-17199936.html
https://www.tv3.lt/naujiena/video/vilniuje-uzdarytas-vienas-austejos-landsbergienes-darzeliu-aukletojoms-pasidare-bloga-po-skiepo-n1081703
https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=86506971
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https://www.20min.ch/story/astrazeneca-impfungen-in-teilen-schwedens-gestoppt-

222801259472   

https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/astrazeneca-impfstoff-viele-krankmeldungen-nach-

corona-impfung-17199936.html 

https://www.tv3.lt/naujiena/video/vilniuje-uzdarytas-vienas-austejos-landsbergienes-darzeliu-

aukletojoms-pasidare-bloga-po-skiepo-n1081703 

https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=86506971# 

 

20. Ar nemanote, kad tik 2,7 milijonų gyventojų šaliai dalyvavimas tokiame masiniame 

eksperimente yra rizikingas dėl ir taip prastos demografinės padėties? Be to dalyvavimas 

eksperimentiniuose tyrimuose, bandymuose yra apibrėžtas Bioetikos įstatymu ir yra galimas tik 

savanoriškumo principu. Gamintojas turi apmokėti tiriamajam už dalyvavimą bei atlyginti bet kokią 

galimą žalą.  

20.1 Kodėl nekalbama apie mažą gyventojų skaičių ir ar yra apsvarstyta apmokėjimo 

už komplikacijas sveikatai sistema? 

20.2 Kas prisiima atsakomybę, jei naujųjų biotechnologijų, nanotechnologijų pagrindu 

sukurti “medikamentai” su savo šalutiniais reiškiniais žymiai paveiks mūsų demografinę 

padėtį ir prisidės prie populiacijos Lietuvoje mažinimo? 

20.3 Kada bus numatytas žalos dėl eksperimentinių vakcinų šalutinių poveikių 

(sveikatos sutrikdymo) atlyginimo mechanizmas? 

 

21. Kodėl yra norima skiepyti Kovid-19  „vakcinomis“ ir jaunesnius nei 16 metų paauglius, jei 

vaikams ir paaugliams „vakcinų“ saugumas ir veiksmingumas dar yra neištirtas? Pfizer 

rekomenduoja skiepinti nuo 16 metų, o Moderna – nuo 18 metų. 

Kam skiepinti sveikus ir rizikos grupei nepriklausančius asmenius? Jeigu paskiepytas 

žmogus vis tiek gali būti viruso nešiotoju. 

 

22. Kodėl gamintojai oficialiose „vakcinų“ instrukcijose neskelbia, kad vakcinų sudėtyje yra 

naudojami „žymekliai“, t.y. medžiagos leidžiančios susekti sintetinę RNR organizmo ląstelėje, pvz. 

Moderna naudoja fermentą liuciferazę, tačiau ši informacija yra aptinkama tik klinikinių tyrimų 

protokoluose?  

22.1 Pateikti apie tai informacijos ir paaiškinimus. 

22.2 Kokiu tikslu tai yra slepiama? Ar yra ištirtos šios liuciferazės toksinės savybės?  

https://www.20min.ch/story/astrazeneca-impfungen-in-teilen-schwedens-gestoppt-222801259472
https://www.20min.ch/story/astrazeneca-impfungen-in-teilen-schwedens-gestoppt-222801259472
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/astrazeneca-impfstoff-viele-krankmeldungen-nach-corona-impfung-17199936.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/astrazeneca-impfstoff-viele-krankmeldungen-nach-corona-impfung-17199936.html
https://www.tv3.lt/naujiena/video/vilniuje-uzdarytas-vienas-austejos-landsbergienes-darzeliu-aukletojoms-pasidare-bloga-po-skiepo-n1081703
https://www.tv3.lt/naujiena/video/vilniuje-uzdarytas-vienas-austejos-landsbergienes-darzeliu-aukletojoms-pasidare-bloga-po-skiepo-n1081703
https://m.delfi.lt/lietuvoje/article.php?id=86506971
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22.3 Ar tai nereiškia, kad ta medžiaga reikalinga tam, kad mobilieji įrenginiai, 

kompiuterinės informacinės sistemos galėtų susekti ir nuskaityti informaciją, esančią 

organizmo ląstelėje, žmogaus organizme?  

22.4 Kokiu tikslu šie „žymekliai“ yra naudojami, prašome paaiškinti? Genų inžinerijoje 

ir terapijoje ši medžiaga yra naudojama dažnai, kodėl apie tai neskelbiama? 

 

Nei vienas gamintojas savo informaciniame lape neteigia, kad vakcina apsaugo nuo Kovid-19, o 

vartoja sąvoką „gali apsaugoti“, vadinasi ar tikrai apsaugo niekas nežino ir tai dar kartą patvirtina 

faktą, kad „vakcinos“ yra EKSPERIMENTINIS produktas. 

 

23. Yra žinoma, kad sutrumpintos, išimtinės „vakcinų“ receptinių vaistinių preparatų registravimo 

sąlygos galioja iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Ar dėl to yra siekiama suskiepinti 70% Lietuvos 

populiacijos iki 2021 m. liepos 6 d.?  Gamintojas aiškiai nurodo, kad VAISTO, ne „vakcinos“ 

registracija yra sąlyginė. 

 

24. Ar jums neatrodo, kad remiantis Bioetikos įstatymu, dalyvavimas klinikiniuose 

tyrimuose ir eksperimentuose turi būti aiškiai deklaruotas asmens sutikimu? 

Remiantis LR Konstitucija asmuo yra neliečiamas ir be jo sutikimo negali būti atliekami jokie 

tyrimai ar eksperimentai. Kodėl pažeidžiami teisės aktai? 

Pastaba: žmonės pasirašo sutikimą ir ne vieną (lyg 8 lapus duoda pasirašyti, tad reiktų padetalizuoti 

kas tame sutikime t.b. ir sulyginti su tuo ka duoda žmonėms, be to, klinikiniuose tyrimuose ir 

eksperimentuose, kažin ar galėtų dalyvauti slaugos namų ar kiti savimi pasirūpinti negalintys 

asmenys, tad šią dalį reikia koreguoti).   

 

25. LR farmacijos įstatymo 50 str. 1 d. nurodyta, kad gyventojams skirtoje reklamoje leidžiama 

reklamuoti tik nereceptinius vaistinius preparatus, o to paties straipsnio 2 d. yra nurodyta, kad 

gyventojams skirtoje reklamoje draudžiama reklamuoti receptinius vaistinius preparatus. Taigi, 

kadangi „vakcinos“ yra receptinis vaistinis preparatas, daugiau nei akivaizdu, kad įstatymas 

draudžia reklamuoti gyventojams „vakcinas“.  

25.1 Kodėl įstatymui draudžiant agituoti ir skatinti gyventojus vartoti vakcinas, 

įstatymo nepaisoma? 

LR farmacijos įstatymo 49 str. 7 d. nurodyta, kad vaistinių preparatų neturi teisės reklamuoti 

valstybės bei savivaldybių institucijos ir jose dirbantys asmenys. 

25.2 Ar mūsų valstybės aukščiausiojo rango politikų bei valstybės institucijose 

dirbančių valstybės tarnautojų agitavimas ir skatinimas vartoti vakcinas yra 

laikytinas teisėtu? 
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26. LR farmacijos įstatymo 50 str. 2 d. draudžia skatinti gyventojus vartoti vakcinas, išskyrus 

atvejus, kai vaistinių preparatų gamintojas, gavęs Sveikatos apsaugos ministro leidimą, vykdo 

gyventojų skiepijimo programą. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pačios valstybės nustatytas teisinis 

reguliavimas suponuoja išvadą, kad gyventojų skiepijimo programas vykdo ne valstybė, o vaistinių 

preparatų gamintojas! 

26.1 Vadinasi tiek Pfizer, tiek Moderna, tiek AstraZeneca ir kiti, norėdami reklamuoti 

gyventojams savo “vakcinas” privalėjo gauti Sveikatos apsaugos ministro leidimą? Ar 

buvo toks leidimas išduotas ir kurio ministro? 

Kad gautų tokį leidimą, vaistinių preparatų gamintojai privalėjo parengti ir pateikti tvirtinti 

gyventojų skiepijimo Kovid-19 vakcinomis programas. 

26.2 Ar tokios programos buvo pateiktos? Jei buvo pateiktos, tai iki kada tas leidimas 

galioja? 

26.3 Kas prisiims atsakomybę, už visuomenei pateikiamos informacijos apie vakcinas 

tikrumą bei tokios informacijos teikimo padarinius? 

 

27. Taip pat nustatyti lygiai tokią pat 28 dienų taisyklę ir mirčių po vakcinacijos įvardinimui, 

kaip ir dėl mirčių po teigiamo Kovid-19 testo, kad praėjus 28 dienoms po vakcinos miręs 

žmogus butų įvardintas, kaip „miręs nuo vakcinos sukeltų šalutinių poveikių“. 

 

II. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir KONVENCIJA DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ IR 

ORUMO APSAUGOS BIOLOGIJOS IR MEDICINOS TAIKYMO SRITYJE (ŽMOGAUS TEISIŲ IR 

BIOMEDICINOS KONVENCIJA) 1997 04 04, Ovjedas, REIKALAUJAME: 

 

1. Stabdyti, bet kokią masinio „vakcinavimo“ politiką ir projektus, genų terapijai skirtais 

medicininiais preparatais/vaistais su aktyviais (funkcionuojančiais) implantuojamais prietaisais, 

kurie vis dar yra klinikinių tyrimų etape, paliekant pasirinkimo laisvę, bei stabdyti diskriminacijos 

skatinimo procesus pasirinkusiems elgtis kitaip.  

 

2. Dirbtinai neeskaluoti susipriešinimo, bei patyčių, dirbtinai neformuojant mažumos, dirbtinai 

neskaldant visuomenės. Kiekvienas žmogus yra savo kūno šeimininkas ir kiekvienas turi teisę 

ir pasirinkimą, kaip rūpintis savo kūnu, nes tokią teisę mums suteikia LR Konstitucija.  

 

3. Finansiškai prisidėti prie natūralaus imuniteto formavimo ir atsakomybės už savo 

sveikatą skatinimo programų. Žmogus turi teisę rinktis ar jis formuos savo imunitetą 
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natūraliai ar vakcinomis. Valstybė negali priverstinai gydyti Žmogaus vakcinuojant, tai 

prieštarauja mūsų LR Konstitucijai, bei kitiems teisės aktams. 

 

...MES prieš brukamą prievartą, totalinę liberalinę propagandinę prievartą, kuomet tiktai viena tiesa 

yra teisinga, o visos kitos yra tik konspiracijos teorijos. Čia ne mokslas, o paprasčiausia politika.  

   

4. Vyriausybės patvirtinimo, kad nebus priverstinės vakcinacijos ir mūsų teisės nebus 

pažeidžiamos: 

 

4.1 Nebus pažeidžiamos jokios, nei konstitucinės, nei tarptautinės žmogaus teisės. 

 

4.2 Vakcinuoti ir nevakcinuoti žmonės nebus segreguojami, priešinami, vienai grupei įgyjant 

privilegijų virš kitos grupės. 

 

5. Vyriausybės patvirtinimo, kad nebus priverstinės vakcinacijos ir mūsų teisės nebus pažeidžiamos.  

 

6. Aiškiai nušviesti, kas konkrečiai bus atsakingi ir kokiomis pinigų sumomis kompensuos žalą po 
vakcinų, kas neša teisinę atsakomybę po vakcinavimosi.  
 

7. Vakcinų konkreti sudėtis turi būti paviešinta kokia ji, ar ji cheminė, biologinė ar genetinė.  
 

8. Pasisakyti genetikos ir biotechnologijų specialistus, kurie tiesiogiai susiję savo darbais šiose 
naujose biotechnologijų srityse. 
 

9. Užtikrinti žmonėms, kad jų konstitucinės teisės nebus pažeistos, ir konstitucinė teisė į 
laisvanorišką apsisprendimą. 
    Pasirašo SUSITELKIMO bendruomenės nariai ir savo sutikimą parašui davę 

 

Šis dokumentas bus aptariamas SUSITELKIMO XXXV večijoje,  

2021 m. vasario 25 d. 19:30 val.  

čia – https://jitsi.tautai.lt/SUSITELKIMAS (Renginio pradžia 20:00) 

 

 

https://jitsi.tautai.lt/SUSITELKIMAS
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Daugiau informacijos bus:  

www.susitelkimas.lt   

fb Susitelkimas  

fb Susitelkimo branduolys 

Susitelkimo medikams galite rašyti el.p.: gydytojai@susitelkimas.lt  

Mūsų veiklas galite paremti: 

 

Lietuvos Visuomenės Taryba, Kodas 304973418 
Atsiskaitomoji sąskaita LT227300010157355388 
„Swedbank“ AB, SWIFT kodas HABALT22 
Mokėjimo paskirtis – “Parama susitelkimo darbams” 
Telefonai pasiteiravimui dėl paramos Aldas Mačiulis +37067370164 
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