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--------------------------------------------------------------------------------VIENYBĖ SU VISO PASAULIO LIETUVIAIS – 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!
SKELBIA LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (LPS) KLAIPĖDA
KODĖL N.F.SADŪNAITĖ? ESU ŠIO PASIŪLYMO AUTORĖ, TODĖL TURIU NURODYTI PRIEŽASTĮ – O
PRIEŽASTIS PAPRASTA – MES ABI MYLIME LIETUVĄ, TODĖL NEVISIEMS TAI PATINKA, O SUNKUMAMS
ĮVEIKTI LABAI PADEDA MALDA – TAI MUS SUVIENIJO!
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NIJOLĖ FELICIJA SADŪNAITĖ
TRUMPAS APRAŠYMAS
Felicija Nijolė Sadūnaitė – vienuolė,
disidentė. Vikipedija
Gimė: 1938 m. liepos 22 d. (82 metai), Kaunas
Išsilavinimas: Anykščių Jono Biliūno
gimnazija (1955 m.)
Veikla: vienuolė, disidentė
Knygos: A Radiance in the Gulag: The Catholic
Witness of Nijole Sadunaite,
Tėvai: Veronika Rimkutė-Sadūnienė, Jonas Sadūnas
Broliai / seserys: Jonas Aloyzas Sadūnas

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS? AR GALIMA
NEPASTEBĖTI TAI KAS VYKSTA? GYVENIMAS SUSIDEDA IŠ SMULKMENŲ, O
NEKREIPIANT DĖMESIO Į JAS - ŽMONIŲ NEPASITENKINIMAS - GALI
SUŽLUGDYTI VALSTYBES, O PAGARBA ŽMOGUI – DARO STEBUKLUS!

ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE:
1. ADVOKATAS DR. JUSTAS SAKAVIČIUS. „GALIMYBIŲ PASAS": SKATINIMAS AR
PRIEVARTA?
2. PADĖKIME – ARVYDAS ŠIRVINSKAS APIE PENSININKŲ GENOCIDĄ.
3. SKELBIAMA NAUJA DISKUSIJA! LIUDAS VEDECKIS MAGISTRAS, LIETUVOS
VISUOMENĖS TRIBUNOLO ĮKŪRĖJAS IR STEIGĖJAS.
4. VYRIAUSIAS LIETUVOS TRIBUNOLAS
Įžanga (trumpa istorija)
5.LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO VEIKLOS STATUTAS (PROJEKTAS 2020-03-24)
6. DISKUSIJA IŠ PRAEITIES 2019-11-29.
5. DĖL TRIBUNOLO VALDAS GRIGALIŪNAS
6. SVEIKATA. GERAI SVEIKATAI TAISYKLĖS KASDIENAI.
7. GYVENIMO FILOSOFIJA VALERIJA VALANČIENĖ.

3

8. REDAKTORĖS ŽODIS.
9. TRUMPA INFORMACIJA.
10. MŪSŲ DRAUGAI.

ADVOKATAS DR. JUSTAS SAKAVIČIUS. „GALIMYBIŲ PASAS":
SKATINIMAS AR PRIEVARTA? (88)
2021 rugsėjo 14 11:52:44
Marius Jonaitis

2021 m. rugsėjo 9-10 d. Sveikatos teisės institutas surengė mokslinę konferenciją „Demokratija
karantine. Susikalbėjimo galimybės", kurios tikslas - ieškoti ir pateikti konstruktyvius siūlymus dėl
kovos su COVID-19 priemonių, kurios ne skaldytų, bet telktų visuomenę.
Nuotr. Delfi.lt
Respublika.lt perteikia advokato dr. Justo Sakavičiaus kalbos esmines
tezes.
Pati „galimybių pasko idėja yra pasiskolinta iš Kinijos.
2021 metų kovą pasirodė publikacija apie šią idėją. Beje galimybių
pasas tai tik lietuviška interpretacija, pirminis užsienietiškas
terminas - skiepų pasas.
Šio „paso" pirminė paskirtis buvo tik kelionėms. Tuo metu darė
prielaida, kad vakcinos apsaugo nuo viruso plitimo. „Galimybių
pasas" buvo siejamas tik su skiepu (neįtraukiant testavimo ir
persirgimo galimybės).
Dabartinis lietuviškasis „galimybių pasas" siejamas su Vakarų institucijų kritikuojama „Kinijos
socialinių kreditų sistema". 2020 metais žmogaus teisių stebėjimo organizacija „Humans Right
Watch" šią sistemą pripažino ydinga ir keliančia grėsmę žmogaus teisėms.
Verta pridėti, jog Kinijos socialinių kreditų sistema yra testinis variantas kuris galioja tik
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atskiruose tos šalies regionuose. Dauguma tos sistemos sudedamųjų dalių (žmogaus finansinio
aktyvumo bei įpročių stebėjimas) yra jau seniausiai įprasta praktika Vakarų, o tuo pačiu ir
Lietuvos gyvenimo dalių.
„Galimybių pasas" (skiepų pasas) nacionaliniu lygiu taikomas:
- Prancūzija: Restoranai, barai, parduotuvės, traukiniai, taikomas ir vaikams nuo 12 metų.
- Izraelis: Galioja nuo 2021-07-29, taikomas kultūros, sporto renginiams, sporto salėms,
restoranams, religinėms vietoms.
- Kinija: QR kodo naudojimas.
- JAV: Naudojamas tik 7 valstijose (Niujorkas, Koloradas, Havajai, Ilinojus, Kalifornija, Luiziana,
Niudžersis).
- Australija: Skaitmeninis sertifikatas telefonuose.
- Kanada: Kai kuriose provincijose (Kvebekas, Ontarijo, Britų Kolumbija, Manitoba).
„Galimybių pasas" (skiepų pasas) nacionaliniu lygiu netaikomas:
- Norvegija.
- Švedija.
- Danija (atsisakyta nuo 2021-09-10).
- JAV: 21 valstija uždraudė jį naudoti verslams.
- Kanada: Alberta, Saskečevanas, Niubrunsvikas, Naujosios Škotijos provincijos.
Viena iš naujesnių informacijų yra 2021-08-27 Pasaulinė sveikatos organizacijos (PSO)išleistos
apie 100 puslapių rekomendacijos dėl „Covid-19 sertifikatų skaitmeninės
dokumentacijos:vakcinavimosi statuso". (DDCC:VC)
Pagrindinės rekomendacijų tezės:
1) Vakcinavimosi sertifikatas turi būti tik skaitmenizuotas.
2) Vakcinavimosi sertifikatas naudojamas dviem tikslais:
a) Sveikatos priežiūros testinumui užtikrinti.
b) Tarnauja kaip vakcinavimosi įrodymas.
3) Šalys gali pasirinkti kaip naudoti šį įrankį t.y:
a) Naudoti trumpuoju laikotarpiu, tik įveikiant pandemija.
b) Įgalinti įrankį ir ilguoju laikotarpiu, sukuriant skaitmeninę sveikatos infrastruktūrą.
(gali būti pagrindas atsiradimui skaitmeniniams skiepų sertifikatams, ne vien dėl Covid-19 ligos).
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Dr. Sakavičius atkreipė dėmesį į rekomendacijose esančią frazę apie skaitmeninį sveikatos pasą:
„sekama asmens sveikatos būklė nuo gimimo". Iš to, galima daryti prielaidą, jog atitinkamas
skiepas būtų įrašytas kaip naudojamas tik gimus kūdikiui. Kaip dabar vyksta su vakcinomis nuo
Hepatito B ir Tuberkuliozės.
„Galimybių pasas" Lietuvoje
Nebenaudojamas terminas („švelnesnės nei karantino režimas priemonės"), o vietoje to įvedama
„asmenų atitinkančių kriterijus" sąvoka.
Kiti svarbūs aspektai:
- Priimtas LR vyriausybės nutarimu, o ne įstatymu.
- Galimai pažeidžia asmens duomenų apsaugos reikalavimus.
- Riboja daugelį asmens Konstitucinių teisių ir laisvių, todėl galimai yra neproporcingas siekiamam
tikslui.
- Neturi aiškaus apibrėžtumo laike.
**************************************************************************************************

Arvydas Sirvinskas
skirta aš
Labas vakaras Gerbiamoji Aldona Marija.
Dabartinės Lietuvos Valstybės valdymo mūsų samdomi tarnai vysto
Lietuvos Tautos Suvereno Atstovų Lietuvos Valstybės Šeimininkų
PENSININKŲ sadistinį kankinantį GENOCIDĄ.
Lietuvos Pensininkams mokamos sadistinio kankinimo genocidinės "pensijos"
150 - 349 eurai per mėnesį ir dar antstoliai iš pensininkų "pensijų" vykdydami
antikonstitucinį Lietuvos įstatymų "teisingumą" atskaičiuoja iš "pensijos" 105 Eur.
imtinai.
Mano aukščiausios profesionalumo, kompetencijos, kvalifikacijos klasės specialisto
docento, ekonomikos mokslų daktaro, turinčio per 20 metų pedagoginio darbo stažą
Kauno politechnikos institute, turinčio 3 kartus po 4 mėnesius keltos kvalifikacijos
baigimo Leningrado P.Toljačio inžinerinės ekonomikos institute pažymas, baigusio
tikslinę 3 metų dieninę aspirantūrą Leningrado politechnikos institute ir tikslinę 3 metų
dieninę doktarantūrą Leningrado P.Toljačio inžinerinės ekonomikos institute, baigusio
pedagogikos psichologijos kursus Kauno politechnikos institute, baigusio 2 metų anglų
kalbos kursus Kauno politecnikos institute ir turinčio Kauno politechnikos Rektoriaus
padėkas už darbą su studentais, mėnesinė sadistinio kankinimo genocidinė "pensija"
sudaro 349 Eur. per mėnesį ir iš jos antstoliai atskaičiupoja 105 Eur., ir aš gaunu 244
eurus į rankas ir turiu praegzistuoti per visą mėnesį.
Pernai turėjau infarktą ir dvi širdies stentavimo operacijas. Egzistavimui reikalingas
maistas ir vaistai, kurių aš nevisada galiu nusipirkti. "pensijas" aš gaunu kiekvieno
mėnesio 10 dieną. Sekančią "pensiją" aš gausiu šių metų rugsėjo 10 dieną.
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Šiandieną pas mane kišenėje beliko 50 centų. Paramos pragyvenimui aš iš nieko
negaunu ir ieškau kur galima būtų užsidirbti pinigų, kad galėčiau praegzistuoti.
TODĖL aš neturiu pakankamai laisvo laiko, kad pilnai užsiimti visuomenine veikla.
TODĖL aš tik galiu padėti veiksmams, kurie atstatytų tvarką ir teisingumą dar mūsų
L I E T U V O J E
P.S. Skurdo rizikos lygio riba Lietuvoje 2020 metais buvo 430 eurų per mėnesį.
Absoliutaus skurdo rizikos lygio riba Lietuvoje buvo 257 eurai per mėnesį.
(O Europos sąjungoje – Prancūzijoje, jei neklystų 1200 eur. Graikijoje-1700 eur. red.)

KOMENTARAS Padėkime Arvydui Širvinskui, kol mūsų pensijos pasieks Europos sąjungos
valstybių lygį - žmogui reikia išgyventi. Tai labai paprasta, nueini į paštą, padedi ant stalo
norimą sumą ir pasakai: Arvydui Širvinskui į Kauną. Aš jau tai padariau, dabar Jūsų eilė…

SKELBIAMA NAUJA DISKUSIJA!
LIUDAS VEDECKIS magistras Lietuvos Visuomenės Tribunolo
įkūrėjas ir steigėjas rašo:
“Entuziazmas neužkliuvo, tik reikia tam ruoštis, nes čia gi ne saldainį suvalgyti draugus
pasikvietus, ar šašlykų išsikepti, o rimtai padirbėti, kad Tribunolas galėtų pradėti veikti.
Įkuriant buvo daug priešingų nuomonių, bet jis buvo įkurtas, o šį kartą, manau, bus dar
daugiau nuomonių, o kad nereikėtų pas mane užsibūti kokiai savaitei, nors nesu tam
prieš,valgyt duosiu:) - siūlau pradėti diskusijas el.paštu, ką siūliau ir anksčiau, tad būtų šaunu,
jei gerb. Aldona Marija šioje erdvėje pateiktų diskusijai įkurto Tribunolo tema, ar kas nors kitas
pradėtų diskusijas, savo vizijas - kaip kas mato Tribunolo veikimą. Aš tam pradžią padariau
turiu ir daugiau pasiūlymų, bet noriu išgirsti ir kitų nuomonę, tad visus, kurie neabejingi šiai
tema, pareiškite savo nuomones, pasiūlymus ir t.t. Pradžiai, manau, kad turėtų paskaityti ką aš
pateikiau steigiant Tribunolą. Kai kas mano, kad Tribunolas turi būti pavaldus LVT, aš sakiau,
kad Tribunolas turi būti nuo nieko nepriklausomas, tik nuo Lietuvos visuomenės. Jį reikia
užregistruoti, bet registratoriai iš karto uždraus bet kokias veiklas, kur gali nukentėti nusikaltėlių
valdžia, tai jis turi būtų registruotas kaip tarptautinis organas, o ne vietinės reikšmės. Tad
išsakykit kiti savo nuomones, pasiūlymus, siūlykit ir kuo papildyti esamą Visuomenės
Tribunolą. Jei norit bendrauti per mane - rašykit į mano asmeninį el.p.liudasved@gmail.com, o
paskui viską aptarsime plačiai ir su visuomenę
Liudas magistras

Kviečiame dalyvauti visą Lietuvos visuomenę, rašykite:
amgedv@gmail.com;
… Tegul Saulė Lietuvos tamsumus prašalina ...

Pridedami visi turimi dokumentai, žiūr.žemiau…
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REIKALINGAS LIETUVOS VALSTYBĖS ŠEIMININKŲ LIETUVOS
PILIEČIŲ - RINKĖJŲ T R I B U N O L A S
Gautieji
Arvydas Sirvinskas <arvydas.sirvinskas1948@gmail.com>
Skirta Gerbiamam Kaziui ir Lietuvos piliečiams Lietuvos valstybės Šeimininkams
Arvydas Sirvinskas <arvydas.sirvinskas1948@gmail.com
Lietuvos Visuomenės Tribunolas vienintelis kelias atstatyti KONSTITUCINĘ tvarką ir teisingumą
Lietuvoje
Tik mūsų normalių ir sveikų Lietuvos piliečių, Lietuvos Tautos Suvereno Atstovų - Šeimininkų
išrinktas Lietuvos Visuomenės Tribunolas yra įrankis Lietuvos Šeimininkams būti
KONSTITUCINIAIS Lietuvos Šeimininkais, o ne likti Lietuvos Valstybės valdymo samdomų TARNŲ
TARNAIS.
Mes PRIVALOME turėti įrankį, kuris leis išvystyti ir įgyvendinti tvarką ir teisingumą Lietuvoje, ir
įvesti personalinę atsakomybę samdomiems Lietuvos Valstybės valdymo tarnams už jų "darbą".
Kito kelio nėra ir tai praktiškai patvirtina Lietuvos Ekonomikos vystymas per 30 taip skelbiamų, ir
vadinamų Lietuvos Nepriklausomybės metų ( pažeidžiami kertiniai Lietuvos Respublikos
Konstitucijos straipsniai, tai kokia gali būti Konstitucinė Lietuvos NEPRIKLAUSOMYBĖ).
Sveiki Gerbiamieji Lietuvos Tautos Suvereno Atstovai - Šeimininkai (LR Konstitucija) ir normalūs
Lietuvos piliečiai.
PRAŠAU GERBIAMĄ KAZĮ PLATINTI ŠĮ LAIŠKĄ IR KVIESTI LIETUVOS VALSTYBĖS ŠEIMININKUS
BŪTI LIETUVOS ŠEIMININKAIS, IR ĮVESTI TVARKĄ IR TEISINGUMĄ LIETUVOJE.
REIKALINGAS VEIKIANTIS LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLAS.
Lietuvos Tautos Suvereno Atstovai - Šeimininkai PRIVALOME išrinkti nuo nieko nepriklausomą,
niekam nepavaldų, pavaldų tik rinkėjams ir su personaline atsakomybe už savo darbo galutinius
rezultatus, ir su teise Jų rinkėjams už nusikalstamus veiksmus atšaukti Juos už užimamų pareigų ir
pagal nustatytą įstatyminę tvarką patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Jūs gi matote, kad per 30 taip vadinamų Lietuvos Nepriklausomybės metų Lietuvos Tautos
Suvereno Atstovai - Šeimininkai neturi kur kreiptis dėl pažeidžiamų Jų teisių, naujos
formos išvystytos vergovės, baudžiavos, naujos formos vykdomo pensininkų genocido,
milijardinių vogimų (žiūrėti I.Makaraitytė. Per metus Lietuvoje išvagiama per 4 mlrd. eurų, bet
atsakingų nėra, www.delfi.lt , 2017.05.26. ir I.Makaraitytė. Vagių valdžia,vagių ir vyriausybė,
www.delfi.lt , 2016.09.15.). NELEISKIME VOGTI MILIJARDŲ EURŲ.
AR JŪS LIETUVOS VALSTYBĖS ŠEIMININKAI SUPRANTATE, KAD NETURITE KUR KREIPTIS IR AR
JUMS PATINKA TOKS LIETUVOS VALSTYBĖS VALDYMO MECHANIZMAS?????
Lietuvos Valstybės Šeimininkai išsirinkime Lietuvos Visuomenės Tribunolą ir TURĖSIME KUR
KREIPTIS, KAD Lietuvoje būtų atstatytas teisingumas ir tvarka.
Lietuvos Valstybės Šeimininkai SUFORMUOKIME iniciatyvinę - darbinę grupę, kuri būtų
pradininkas išvystant Lietuvos Visuomenės Tribunolo darbą Lietuvoje.
LAUKIAME Jūsų Lietuvos Valstybės Šeimininkų KONKREČIŲ PASIŪLYMŲ.
Žemiau yra pateikiama informacija kaip Lietuvos Valstybės Šeimininkams reikėtų išvystyti
Lietuvos Visuomenės Tribunolo Darbą LIETUVOJE.
01. Liuksemburge įkurta Europos prokuratūra yra pirmoji viršvalstybinė prokuratūra.
02. Europos prokuratūra tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą vykdys visiškai nepriklausomai nuo
Europos Komisijos, kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, taip pat nuo valstybių narių.
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03. KIEKVIENAS ŽMOGUS GALĖS KREIPTIS IR INTERNETO SVETAINĖJE PRANEŠTI APIE
ŠVAISTYMĄ, SUSIJUSĮ SU EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠU PANAUDOJIMU.
04. V I E N A S G A L I N G I A U S I Ų Į R A N K I Ų K O V O T I S U E U R O P O S S Ą J U G O S L Ė Š Ų N
E T E I S Ė T Ų Į S I S A V I N I M Ų I R P V M G R O B S T Y M U.
Gerbiamas Arvydai Kazi susisiekite su manimi ir aptarsime galimus mūsų veiksmus vystant
Lietuvos Valstybės Šeimininkų, tai yra mūsų valstybės T R I B U N O L Ą
Pagarbiai
Vienas iš Lietuvos Tautos Suvereno Atstovų Lietuvos Šeimininkų
doc., ek.m.dr. Arvydas Širvinskas
tel.: +370 627 00 750 & WhatsApp, Messenger, Telegram, Skype e-mail:
arvydas.sirvinskas1948@gmail.com , skype: arvydas_spb
www.partnergroupnetwork.blogspot.com
2021-08-12, kt, 22:26 Kazys Grabys <papartisgk@gmail.com> rašė:
ATSILIEPKITE!
1.

Ar žinote kas iš Jūsų aplinkos rato yra suimtas per 08. 10d. mitingą?

2.

Ar žinote kas iš advokatų galėtų padėti mūsų suimtiems žmonėms?

3.

Burkime savo patikimų draugų aplinkos ratą savo anųkų ir vaikų ginybai!

4.

Kas galite kažkiek paaukokite ,,Šeimų sąjūdžiui“ advokatų ir teisininkų išlaidoms.

5.

Rinkime informaciją , ruoškimės VISI rugsėjo 10 d. MITINGUI!

6. Pagal galimybes boikotukime, atsiribokime ir nebendraukime su priešiškomis
Tautai ir valstybei organizacijomis. Rinkime ir registruokime informaciją apie jų
ekonominius, politinius ir smurtinius nusikaltimus.
7. Ieškokite ryšio su kaimo žmonėmis ar ūkininkais dėl būtiniausių maisto
produktų ar poilsio jame.
8. Padėkime vieni kitiems, bukime nuolaidesni ir vienykimės , kaip tai darėme
,,Baltijos kelyje”Sąjūdžio revoliucijos laikmečiu.
9. Ruoškimės ateities nenumatytoms problemoms. Elektros, El. pašto, mobilaus
ryšio sutrikimams, trumpalaikio maisto prekių stygiaus atvėjams…
10. Pradėkime įgyvendinti ,,Šemų sąjūdžio” organizuotų masinių renginių metu
Priimtą šį AKTĄ:

MORALINĖS

NEPRIKLAUSOMYBĖS

AKTAS
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MES skelbiame moralinę Lietuvos nepriklausomybę nuo antilietuviškos, valstybę žlugdančios
klanininių partijų valdžios.
MES manome, kad jokia partija ar valdžia negali suvaržyti Tautos valios, kaip aukščiausios jos
konstitucinės teisės. Tik Tauta-Suverenas gali keisti LR Konstituciją bei įstatymus.
Lietuvoje privalu gerbti tik tuos įstatymus, kurie nevaržo ar kitaip nemenkina valstybės
suveriniteto bei nepriklausomybės. Lietuvos nepriklausomybę pažeidžiančių įstatymų
nevykdymas gali užtraukti laikiną juridinę atsakomybę, bet nepažeidžia valstybingumo gynimo
Doros ir Konstitucijos.
Skelbiame, mums neprivalomais Tautos apsisprendimą bei valstybingumą pažeidžiančius
įstatymus.
Kviečiame ignoruoti valdančiųjų partijų bei valdžios akcijas, renginius, pristatymus, o ir
neteisėtus klastojamus rinkimus.
Reikalaujame LRT Visuomeninį transliuotoją grąžinti Tautai, vienmandačių rinkimų sistemos,
Švietimo-Tautinės mokyklos ir teisinės sistemos kardinalios reformos,
Patariame visuomenės teisėms ginti prie savivaldybių, buvusių apskričių bei Lietuvos
respublikos mastu įsteigti visuomeninius Garbės teismus. Viešinti įvardinant jų nusikalstamas
veikas, pavardėmis nurodant priklausomybę partijoms, organizacijoms, judėjimams, ar
bendrijoms. Visais įmanomais būdais atsiriboti nuo jų, blokuoti ar boikotuoti jų ekonominęfinansinę, politinę, poilsinę-visuomeninę veiklą. Tautos priešai turi pasijusti svetimi ir pašalinti iš
visuomenės, kaip nepageidaujami ir pavojingi LIETUVAI.
Siūlome Skaitykime: alternatyvios informacijos žiniasklaidą, kaip ,,Respublika”; ,,Vakaro
žinios”;,,Laisvas laikraštis”; ,,Karštas komentaras”;,,Už žemę ir žmogų”; ,,Būkim vieningi”, ir kitus
laisvus laikraščius.
Naudokimės alternatyvios informacijos portalais: Alkas.lt; Ekspertai.eu; Pro Patria;
Tiesos.lt; sarmatas.lt; tiesiaisviesiai.lt, ,,Laisvi Lietuviai” o nuo dabar ir Šeimų sąjūdis skelbiamą
informaciją.
Siūlome šį Pareiškimą (atsižvelgiant į 1988m Lietuvos Sąjūdžio Pareiškimą), apsvarstyti visose
patriotinėse organizacijose ir patvirtinus jį paviešinti bei kviesti visą LR visuomenę tam pritarti ir
jo laikytis. Pareiškimas patvirtintas 2021.05.15 d ,,LR Šeimų žygio” į Vilnių ,,Šeimų sąjūdžio”
mitingo metu, bei birželio 15,16,17 d. Akcijų nprie LRS ir LRV metu.
Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubas
Jeigu norite ateityje lengviau rasti šį laišką, tai pridėkite prie PAŽYMĖTI ŽVAIGŽDUTE
paspausdami baltą žvaigždutę, kad pageltonuotų.
*************************************************************************************************..

KAS IŠ TIKRŲJŲ VYKDĖ RIAUŠES PRIE SEIMO? PARLAMENTARAI,
SIGNATARAI IR VISUOMENININKAI REIKALAUJA TYRIMO (9)
2021 RUGPJŪČIO 12 15:25:15
Justina GAFUROVA

Internete vis dar dalijamasi įvairiomis vaizdo medžiagomis iš
antradienį po mitingo prie Seimo įvykusių riaušių. Jau pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl riaušių organizavimo. Tačiau įvykiuose
dalyvavę žmonės įtaria, kad prie riaušių organizavimo galėjo prisidėti
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pati valdžia. Žmonės nesupranta, kodėl policijos sulaikyti asmenys,
kurie ramino akmenis svaidžiusius riaušininkus.
1 nuotr.

Spaudos konferencija. Stop kadras iš Youtube neradau

Ketvirtadienį Seime dėl prie parlamento įvykusių riaušių buvo surengtos dvi spaudos
konferencijos. Į vieną žurnalistus pakvietė Seimo narys Petras Gražulis, į kitą - Lietuvos
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila. Jie kartu su kitais
aktyviais visuomenės atstovais įsitikinę, kad minimoms riaušėms ištirti reikalinga
nepriklausoma komisija, kuri atsakytų į visus iškilusius klausimus. Vienas svarbiausių ar riaušės tikrai vyko be valdžios palaiminimo?
„Vakaro žinių" turima informacija, šiuo metu tarp 26 sulaikytų asmenų yra aktyvių
visuomenininkų. Vienas jų - Dimitrijus Vinogradovas, aktyviai dalyvaujantis įvairiose
pilietinėse akcijose. Jis taip pat buvo vienas tų aktyvistų, kurie požeminę perėją Vilniuje
nuspalvino

Trispalvės

spalvomis.

Taip

pat

yra

sulaikytos

trys

aktyvios

visuomenininkės. Tai Seimo nario Valdemaro Valkiūno padėjėja Nendrė Černiauskienė,
„Lietuvos šeimų sąjūdžio" atstovės Adelina Sabaliauskaitė ir Vitolda Račkova.
Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, viešai pristatydamas sulaikytų asmenų
bendrą vaizdą, paminėjo, kad 13 iš 26 yra moterys, 13 iš visų sulaikytųjų yra bedarbiai.
„10 turi teistumą, ikiteisminiai tyrimai gana įvairūs: sukčiavimas, smurtas artimoje
aplinkoje, viešosios tvarkos pažeidimas, vairavimas esant
neblaiviam. Dalis nusikalstamų veikų įvykdytos ne Lietuvoje", - šią savaitę žurnalistams
sakė R.Požėla. Tiesa, „Vakaro žinių" šaltinių duomenimis, nė vienas iš aukščiau įvardytų
visuomenininkų nėra teistas.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje, Seimo narys Petras Gražulis sakė, kad, matant tai,
kas vyksta, atrodo, jog dėl riaušių dalis kaltės tenka valdžiai. „Man labai keista, kad
policija, manau, Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen nurodymu, suiminėjo
žmones, kurie tramdė riaušininkus ir reikalavo, kad policija juos suimtų. Bet pastaroji
nesuėmė. Kai rodome pirštu į Baltarusiją ir kai prisimenu masinius mitingus ten,
galvoju, kad Aliaksandras Lukašenka dar „nepriaugo" iki mūsų konservatorių, dar
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reikia pasimokyti. Jam reikėjo pasamdyti profesionalių provokatorių, perrengti juos
civiliais, pridėti į kišenes akmenų, lazdų ir mėtyti į kariuomenę, policiją", konferencijoje sakė P.Gražulis.
Jis pasakojo, kad prasidėjus neramumams ramino žmones, nors dabar kolegų kaip tik
yra kaltinamas riaušių kurstymu: „Saulius Skvernelis paprašė, kad nuraminčiau
žmones. Išėjau į kiemą ir per mikrofoną paprašiau žmonių nepasiduoti provokacijoms.
Bet žmonės buvo labai įaudrinti."
Sulaikyti tie, kurie stabdė provokatorius
Konferencijoje dalyvavęs „Lietuvos šeimų sąjūdžio" atstovas Raimondas Grinevičius
atskleidė, kad informacijos apie tai, jog mitinge gali kilti neramumai, turėjo dar iki
renginio. Tačiau jį stebina, kad policija sulaikė ir aktyviai riaušes raminusius
visuomenininkus. „Pateikti įtarimai dviem mūsų tarybos narėms A.Sabaliauskaitei ir
V.Račkovai, kurios nuo pirmos mitingo minutės darė transliaciją, fiksavo mitingą. Kiek
pastebėjau, pirmiausia buvo sulaikomi ne asmenys, kurie mėtė akmenis, o žmonės,
kurie darė tiesiogines transliacijas. Mūsų duomenimis - keturi žmonės išskirtinai
stovėjo atsitraukę ir vykdė tiesiogines transliacijas. Tai rodo, kad negali būti paviešinti
veidai tų, kurie mėtė akmenis. Suimami niekuo dėti žmonės ir jiems pareiškiami
kaltinimai.
Moterys priėjo prie juodais rūbais apsirengusių piliečių, kurie stovėjo priekyje su
šalmais ir reikalavo iš minios paimti vieną ar kitą asmenį. Joms buvo atsakyta, kad
situacija stebima. Manau, galime neabejoti, kad planas buvo surežisuotas, o konfliktą
išprovokavo ne piliečiai, bet atvykusi juodai apsirengusių asmenų grupė", - sakė
R.Grinevičius.
Jis įsitikinęs, kad taip siekiama sutrikdyti pasiruošimą „Lietuvos šeimų sąjūdžio"
planuojamam mitingui Vilniuje, kuris turėtų vykti rugsėjo 10 d. Tačiau patikino, kad
planuojamas renginys įvyks bet kokiu atveju.
Formuos tyrimo komisiją
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Konferencijoje buvo paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kaip V.Račkova, kuri
vėliau buvo sulaikyta, būdama už policijos pareigūnų, filmuoja, kas vyksta, ir per
megafoną prašo žmonių nebesvaidyti akmenų ir daiktų. „Nustokite svaidyti daiktus. Ką
tuo laimėsite? Nustokite svaidyti daiktus", - vaizdo įraše sako visuomenininkė. Kitame
įraše, taip pat matyti, kaip ji šaukia miniai: „Nemėtykite akmenų!" Taip pat buvo
parodytas vaizdo įrašas, kuriame vėliau sulaikyta A.Sabaliauskaitė kreipiasi į policiją,
sakydama, kad mitinguotojai reiškia savo poziciją taikiu būdu.
Seimo nario P.Gražulio padėjėjas Naglis Puteikis viešai kreipėsi į ikiteisminiam tyrimui
vadovaujantį prokurorą ir policiją, klausdamas, kodėl visgi buvo sulaikytos šios
moterys: „Kodėl suėmėte žmones, kurie bandė sustabdyti vandalizmą? Kodėl nesuimtas
tas atletiško sudėjimo vyras žaliais marškinėliais, kuris tris kartus puolė policiją? Taip
pat ir vaikinas, ant kurio marškinėlių parašyta „Po skiepo mirė brolis". Mūsų
duomenimis jis taip pat nesuimtas. Kaip suprasti šią situaciją?"
P.Gražulis patikino, kad jau yra suformuluoti klausimai generalinei prokurorei dėl
situacijos, taip pat bus ieškoma, kaip sudaryti komisiją arba darbo grupę
nepriklausomam tyrimui. Ją galėtų sudaryti Seimas, o šiam nesutikus, būtų suformuota
visuomeninė komisija.
Kliuvo sisteminei žiniasklaidai
Konferencijoje dalyvavę DELFI TV žurnalistai paklausė, ar Seimo nariai pateisina
smurtą, kurį kai kurie iš jų patyrė antradienį mitingo metu. Konferencijos dalyviai
atkreipė dėmesį, kad dalis žurnalistų patys prisideda prie visuomenės provokavimo.
Buvo priminta istorija, kai neseniai vykusio mitingo metu prie Katedros, „Lietuvos ryto"
žurnalistu

prisistatęs

operatorius

tyčia

pastūmė

renginio

organizatorę

A.G.Astrauskaitę. Konferencijos metu buvo parodytas tą užfiksavęs vaizdo įrašas.
„Kodėl „Lietuvos rytas" iškirpo savo žurnalisto smurtą? Dėl tokių dalykų žmonės ir
šaukia ant žurnalistų. Bet jus užpuolė provokatoriai, ir jie vaikšto laisvėje, o žmonės,
kurie bandė juos sutramdyti, sėdi kalėjime. Žiniasklaida kruopščiai iškirpo P.Gražulio
raginimą žmonėms skirstytis. Taip pat V.Račkovos, A.Sabaliauskaitės ir kitų žmonių
raginimus nustoti mėtyti akmenis. Sistemine žiniasklaida, kokią poziciją užimate? Jūs
prisidedate prie šio smurto ir profesionalių provokatorių.
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Mes surasime tuos provokatorius, publikuosime informaciją apie žmones, kurie keikėsi,
puolė, stumdė. Taip pat ir žurnalistus. Visus paviešinsime ir reikalausime, kad jie būtų
nuteisti", - sakė N.Puteikis.
Pradėjęs savo konferenciją signataras Zigmas Vaišvila pratęsė temą apie žiniasklaidos
puolimą. „Respublika" patvirtino, kad nė vienas žurnalistas ar darbuotojas nebuvo
užpultas ar sužeistas", - patikino jis. Nenukentėjo nė vienas „Respublikos" žurnalistas.
Tai kodėl nukentėjo kiti žurnalistai? Labai jau gražūs sutapimai, kai atvykus televizijai,
prasidėjo akmenų kruša", - signataro žodžius patvirtino P.Gražulis.
Z.Vaišvila pasakojo, kad Seimo nario padėjėja ir Referendumo iniciatyvinės grupės narė
N.Černiauskienė mitinge taip pat tiesiogiai transliavo vykstančius įvykius: „Žurnalistas
su filmavimo kamera ją stūmė, krisdama ji pasilaikė už šio žmogaus, o vėliau ramiai
nuėjo į policijos automobilį. Tuo metu akmenų mėtymas dar nebuvo prasidėjęs, kaip
rodoma DELFI reportaže." Po šių signataro žodžių „Delfi" žurnalistai paliko Spaudos
konferencijų salę.
„Susisiekus su N.Černiauskienės advokatu, jis patikino, kad jai pareikšti įtarimai dėl
akmenų ir vandens butelių mėtymo į policiją, nors byloje nėra jokių įrodymų. Ir vis tiek
prašoma suėmimo. Iki šiol neįvardinta teisėja nori nuotolinio nagrinėjimo. Tai yra
tikras nonsensas. Akivaizdu, kad bijoma akistatos. Kokio lygio yra mūsų teisėsauga?" svarstė Z.Vaišvila.
Jis, kaip ir visi kalbėję, sutarė, kad dėl įvykių reikalingas nuodugnus tyrimas. Šiuo metu
svarbiausia misija visuomenei - telktis. „Turime kartu bandyti užtikrinti tvarką.
Negalime būti po vieną, nes mumis žaidžia, manipuliuoja ir supriešina. Telkimės,
darykime viską kartu", - sakė Z.Vaišvila.
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Komentuoja Lietuvos
Nepriklausomybės akto
signataras Audrius
BUTKEVIČIU
Aptarinėjame keistą situaciją.
Kuomet policija ir valstybės
saugumo pajėgos, vietoj to, kad
gintų visuomenę, nuėjo „ant
pavadėlio" paskui
provokatorius. Ir iš esmės
atakavo ne provokaciją
surengusius asmenis, o taikią visuomenės dalį, kuri ir nukentėjo.
Bet koks mitingo valdymo menas remiasi tuo, kad ruošiamasi valdyti mitingą iš aukšto.
Policija, žinodama, kad dalyvauja mitinge, turi būti iš anksto pasiruošusi kovai su
galima provokacija. Tokia yra policijos funkcija. Tokia yra specialiųjų tarnybų funkcija.
Kokie gali būti šios provokacijos tikslai? Toliau uždrausti bet kokias visuomenes
protesto akcijas. Kompromituoti visus protestuotojus. Demokratijos ir laisvės be
protestų nebūna. Jie yra reikalingi tam, kad valdžia būtų demokratiška. Šiandieninė
valdžia padarė viską, kad sunaikintų tą demokratijos pojūtį mūsų valstybėje. Dvejus
metus gąsdindama žmones, atsisakydama kalbėtis, aiškinti. Netgi šiame mitinge,
atsisakydama išeiti pas žmones ir niekindama susirinkusiuosius, valdžia padarė viską,
kad išprovokuotų žmones jėgos veiksmams. Todėl šioje situacijoje būtinas nuodugnus
tyrimas.
Buvęs Seimo narys Audrius NAKAS
Važiuodamas čia pamačiau Landsbergių bendruomenės atstovą Žygimantą Pavilionį.
Man tai priminė laikus, kai viešai veikė „Vilniaus brigada" - sėdėdavo kavinėse ir save
laikė miesto šeimininkais. Dabar mes turime valstybės šeimininkus, bet „Vilniaus
brigada" ir dabartinių šeimininkų modelis niekuo nesiskiria. Noriu pasakyti, kad turime
laiką su nusikalstamomis struktūromis. Visai nesvarbu, ar tai Seimo narys, ar žmogus
su kostiumu. Turime reikalą su banditais.
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Yra begalė medžiagos iš riaušių. Aiškiai
matyti,
Užsakovai

kad
-

administratoriai.

jos

suorganizuotos.

Lietuvos
Yra

teritorijos
užsakovai,

režisieriai ir vykdytojai. Organizatoriai
ir režisieriai turi sulaukti atsakomybės
ir sėdėti teisiamųjų suole.
Pradėtas atviras karas prieš visuomenę.
Tie žmonės, kurie yra aktyvūs ir
visuomeniški, privalo sėstis prie vieno
stalo, kad šitą chuntą galėtume patraukti į šalį. Visa kita yra tik gražūs žodžiai. Tai yra
karo stovis, kito kelio nėra - tik vienytis.
Primename
Rugpjūčio 10 d. vyko protesto akcija prie LR Seimo rūmų kurios metu dalyvavo daugiau
kaip 10 - tūkst žmonių. Visuomenė priešinosi išplečiamom kariuomenės galiom ir
planuojamais įvesti ribojimais nepasiskiepijusiems arba nepersirgusiems COVID-19 (be
galimybių paso) žmonėms.
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Nepaisant vykusio daugiatūkstantinio mitingo, antradienį Seimas išplėtė kariuomenės
galias, o vakar vyriausybė priemė ribojimus neskiepytiems arba nesirgusiems (be
galimybių paso) asmenims. Daugiau apie tai skaitykite: Svarbu: pilnas sąrašas, ką
galės daryti „antrarūšiai" be Galimybių paso

Plačiau apie Rugpjūčio 10 d. įvykius skaitykite:
Demokratijos saulėlydis: taikūs mitinguotojai buvo išvaikyti jėga
Naktį į susirinkusiuosius kreipęsis Prezidentas R. Paksas: neatmetu galimybės, kad
provokatoriai ne šiaip pasirodė
Ramūnas Karbauskis: Riaušes akivaizdžiai išprovokavo valdžios arogancija,
abejingumas ir jėgos naudojimas
Išskirtiniai Rūgpjūčio 10-osios nakties įvykių prie Seimo kadrai. Be jokios cenzūros
Prezidentūra: Žmonės tikrai turi teisę išsakyti savo nuomonę ir politikams reikia ją
išgirsti.
KOMENTARAS Perskaičius apie tai kas vyko, pasidaro aišku, kas valdo Lietuvą: tai naikintojai, kiršintojai ir kas
svarbiausia – ne tai, kad Lietuvoje nėra jokio teisingumo, bet svarbiausia, kad vietoj to, kad saugotų Lietuvą ir jos
žmonės, palaiko KENKĖJUS. Lietuvos niekas nesaugo nei asmeniškai, nei visuomeniškai – aiškus D.Grybauskaitės
palikimas, ar kam nors dar neaišku, tik laukia, kada ji vėl atsisės į prezidentės kėdę, kad galėtų tęsti, tai kas
patogu ir naudinga.

**************************************************************************************************
VYRIAUSIAS LIETUVOS TRIBUNOLAS
Įžanga (trumpa istorija)
1579–1580 m. Varšuvos seime nuspręsta steigti Vyriausiąjį Lietuvos tribunolą; veiklos projektą
pateikė LDK atstovai. Priimtas Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo įstatymas, kurį 1581 m. kovo 1 d.
pasirašė Steponas Batoras.
Tribunolas - (lot. tribūnai): 1. senovės Romoje: pusračio formos forumo pakyla, ant kurios
posėdžiaudavo tribūnai ir kiti magistratai, eidami tarnybos pareigas; 2. specialusis teismas, pvz.,
karinis t., tarptautinis t.
tribunolas sinonimai tribunolas junginiai


Tarptautinis baudžiamasis tribunolas
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Niurnbergo karo nusikaltimų tribunolas,
Tarptautinis Jūrų Teisės Tribunolas,
Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas

Lietuvos poetas Justinas Marcinkevičius, galėjęs būti Lietuvos Prezidentu, bet dėl juodųjų
jėgų juo netapo.
Apie situaciją Lietuvoje jis rašė:
„vieni paėmė viską, kitiems neliko nieko...“
Tai, žinoma, įvyko dėl sunaikinto nepriklausomos Lietuvos valdymo, o netinkamas tapo, kai
Seimas ne tik leido įstatymus, kurie blogino paprastų žmonių gyvenimus, bet ir pakeitė LR
Konstituciją, kaip antai, kad žemės gelmės priklauso piliečiams ir valstybei, tai po pakeitimo liko
taip, kad žemės gelmės priklauso tik valstybei, turint mintyje, kad priklauso Lietuvos
valdininkams, nes jie pasiskelbė valstybe, kaip merai buvo pradėję skelbti: „60 merų, tai ir yra
valstybė.“
Rinkėjai turėję pagal Konstituciją tik vieną balsą, Seimas jiems davė net šešis, atsiradus
nekonstituciniams partijų sąrašams. Konstitucijoje nėra numatyta, kad šalį valdys partijos, bet
Seimas priėmė tokius įstatymus, kad tik partijos valdo šalį, nežiūrint to, kad rinkimai nuo 1994 m.,
nelegitimus, ir toliau niokojama Lietuvą, nors kaip minėta - visa valdžia yra neteisėta, kaip ir
daugelyje savivaldybių valdžia. Todėl ir visi įstatymai yra neteisėti, prieštaraujantys Konstitucijai
gerai moralei, sąžinei ir t.t.
Remiantis tuo, kad sužlugdyta Lietuvos valstybė, panaikinus - sunaikinus valsčius, nuo ko
Lietuva ir turėjo pavadinimą - valstybė, sunaikinus savivaldą, be atsakomybės palikus visas
institucijas - teismus, valdininkus, Seimą ir t.t., kad tam būtų ryžtingai pasipriešinta, atstatyta kas
sugriauta LVT valdyba nutarė įsteigti Visuomenės tribunolą – specialųjį Teismą, nagrinėti Lietuvių
tautai padarytus valdžios nusikaltimus, jos nuskurdinimą, paniekinimą, privertimą emigruoti, kad
galėtų išgyventi.
LR Konstitucija sako:
„33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus
atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą.
Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų
sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.
Piliečiams laiduojama peticijos teisė, kurios įgyvendinimo tvarką nustato įstatymas.“
Remiantis LR Konstitucija piliečiai ne tik gali, o ir privalo rūpintis savo valstybe, jos valdymų,
resursų teisingu paskirstymu, mokesčių nustatymu - įvedimo, ar neįvedimo, kad nebūtų
skurdinami piliečiai su Seimo, ar Prezidento sugalvotais mokesčiais, kurie nepriimtini visuomenei,
bet jos jau niekas, po valstybės valdymo sunaikinimo nebeklauso, o juos didina kiek nori, kada
nori, nežiūrint, kad jie antikonstituciniai, kur jie nebegrįžta mokesčių mokėtojams, o tiesiog
išvagiami ir jie yradiskriminaciniai tautos atžvilgiu ir t.t.,todėl ir įvyko kas ir turėjo po tokio
valdymo įvykti: ką pasakė poetas Justinas Marcinkevičius: „vieni viską paėmė, kitiems neliko
nieko“.
Tauta privalo pabusti iš letargo miego iš euforijos, kad atgavo nepriklausomybę, patikrinti
kokiu būdu iš paprastų piliečių staiga atsirado galybė milijonierių, kodėl atsirado masė skurdžių,
benamių ir t.t. Tauta turi patikrinti ar tie susikrauti, ar prisigrobti milijonai yra teisėti, ar ne. Jei jie
tuos pinigus uždirbo iš savęs, tai kaip taip staiga nuskurdo visi paprasti Lietuvos žmonės? O
tai reiškia, kad kas visos tautos buvo sukurta – perėjo į vienetų rankas.
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Visuomenės tribunolas (ypatingasis teismas), visuomenės remiamas, privalo ištirti visas
nusikalstamas ir nusikalstamai praturtėjimo bylas ir kt. Radus, kad turtai įgyti neteisėtai - jie turi
būti perduoti valstybei, kad ši galėtų sumažinti piliečių turtinę atskirtį, galimybę visiems gyventi
jei ne oriai, tai nors padoriai, t. y. nors išgyventi, kad nereikėtų bėgti į užsienį dėl duonos kąsnio
sau, ar savo šeimai, o tie, kurie sunaikino gamyklas ir kt., turi jų turtas būti perduotas valstybei,
kad būtų galima nors dalinai atkurti tai kas buvo sunaikinta.
Tokia nustekenta, nusilpninta Lietuva nebegali pati savęs apsiginti, kai atkovojant
nepriklausomybę drąsiai stojo prieš Tarybų Sąjungą ir be niekieno pagalbos atkovojo
nepriklausomybę, kai dabar nebegali savęs apsiginti be NATO, Amerikos, ar dar ko, už tai
mokėdama milijardą eurų, kai pati Lietuva badauja, skursta pensininkai, neišgyvena paprasti
žmonės, pasityčiojantys atlyginimai mokytojų, medikų ir t.t., Lietuva vėl sustiprėtų, jei tas
milijardas būtų panaudotas šiuolaikiškų gamyklų, ginkluotės gamykloms pastatyti, kas duotų
visiems darbo, sustiprintų Lietuvą, padarytą ją daugiau ekonomiškai nepriklausomą ir t.t.
Taigi Konstitucijos nesilaikymas: nelegali, neteisėta valdžia sugriovė valstybę, jos gerbūvį,
žmonių pasitikėjimą ja ir t.t.
2019m.spalio 28 diena LVT valdybos įpareigojimu
Kaune įsteigtas
VISUOMENĖS TRIBUNOLAS
(Vilnius. 2019 m. spalio 29 d. LVT valdyba be sprendimo
visuomenės tribunolą atmetė, nepripažindama, kad buvo
įpareigoję Liudą Vedeckį, kaip valstybės valdybom ir
savivaldos grupės vadovą, jį įsteigti )
Grupės vadovas Liudas Vedeckis.
Nariai,
Arvydas Širvinskas, Vytautas Bernatonis. Gediminas Petrauskas, Eugenijus Paliokas, Donatas
Šulcas
Susirinkimą sukvietė Arvydas Širvinskas
Susirinkime (dėl rimtų priežasčių) nedalyvavo Donatas Šulcas. Atsisakė dalyvauti kviestas Jonas
Kaminskas.
Įkurtoje LVT Visuomenes tribunole buvo patariamos įvairios temos, bei pirmieji būtiniausi
žingsniai ką daryti.
Įsteigtas visuomenės tribunolas turi įinicijuoti referendumą dėl „Vyriausiojo Lietuvos
tribunolo“ išrinkimo (kaip buvo 1579–1580 m), kuris turės visas reikiamas galias panaikinti
teismų ir kitų institucijų sprendimus, kelti bylas, siūlyti perduoti neteisėtai įgytą turtą valstybei,
dėl turtinės atskirties sumažinimo, badaujančių žmonių išgyvenimo ir kt. ir t.t.
Kalbėjo Arv. Širvinskas, Liudas Vedeckis, Eugenijus Paliokas, Vytautas Bernatonis it kiti.
Valstybės naikinimas prasidėjo nuo nepriklausomybės atgavimo laiko, tai Kariuomenės
iškvietimas -valstybės valdymo sugriovimas (plačiau apie tai Vytautas Bernatonis).
Svarstyta dėl Referendumo, kad būtų įsteigtas„Vyriausiasis Lietuvos tribunolas“ - visos Lietuvos
renkamas tribunolas, su plačiausiais įgaliojimais, o šis visuomenės tribunolas liktų tarėju ir toliau
rinktų iš visuomenės nusikalstamų veikų faktus ir teiktų Vyriausiajam Lietuvos tribunolui,
išrinktam visuotinu slaptu balsavimu, kurį galėtų atšaukti tik tauta, dėl netinkamos veiklos
Tribunolas turi būti kaip ypatingasis teismas, o ne kokio tai ypatingojo prokuroro statusas., todėl
jis turi būti išrinktas visos tautos, o ne paskirtas Seimo, Prezidento, ar kt., kurie ir sunaikino
Lietuvą.Visuomenės Tribunolas sprendimus, nutarimus, nutartis ir kt. pasirašo „Visuomenės
vardu“
Aparta ir visuomenės tribunolo gausėjimo tvarka, naujų narių priėmimas. A. Širvinskas siūlo turėti
visuomenės tribunolo skyrius visoje Lietuvoje.
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Sekretorius
Arvydas Širvinskas
Pirmininkas
Liudas Vedeckis
Pateikiu taisymui, pastaboms, redagavimui, išbaigtumo ir t.t. Prašau įsijungti visą LVT, kaip ir
visus piliečius, šiuo klausimu.
Laukiu Jūsų raštų
Liudas Vedeckis
**************************************************************************************************

Lietuvos Visuomenės Tribunolo Veiklos statutas
(projektas 2020-03-24)

I skyrius. LIETUVOS

VISUOMENĖS TRIBUNOLAS IR JO VEIKLOS TIKSLAI

Lietuvos Visuomenės Tarybos įsteigtas Lietuvos Visuomenės Tribunolas veikia pagal šį Statutą kaip lietuvių
tautos, t.y., Lietuvoje ir visame pasaulyje gyvenančių lietuvių ir Lietuvos piliečių nepriklausoma teisminė
institucija, kurios pagrindinis tikslas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikoje galiojančiomis teisės normomis ir įsipareigojimu laikytis prigimtinio teisingumo principų,
laikantis nacionalinių ir tarptautinių įstatymų, ištirti akivaizdžiai neteisingų Lietuvos Respublikos teismų ir
valstybės institucijų sprendimų priėmimo ir įsiteisėjimo aplinkybes bei pateikti teisiškai pagrįstus
reikalavimus tuos sprendimus peržiūrėti, kad būtų atstatytas Teisingumas, taip pat inicijuoti LR
teisėsaugos darbą dėl akivaizdžiai žalingų Lietuvos Respublikai ir jos piliečiams, lietuvių tautai Lietuvoje
vykstančių procesų.
Lietuvos Visuomenės Tribunolas veikia lietuvių tautos labui, laikydamasis savo misijos bei įsipareigojimų
užtikrinti teisingumą Lietuvos piliečiams visame pasaulyje.
Lietuvos Visuomenės Tribunolo būstinė – Lietuvos Respublikos Seimas.
Oficiali Lietuvos Visuomenės Tribunolo kalba yra lietuvių, prireikus sprendimai ir kiti veiklos dokumentai
verčiami į kitas kalbas.

II skyrius. LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO SUDĖTIS
Pagal gauto skundo ar prašymo pobūdį kiekvienai bylai tirti atskirai Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba
sudaro Teisėjų kolegiją iš Lietuvos Visuomenės Tarybos Teisingumo grupės narių ar kitų paskirtų Lietuvos
Respublikos piliečių, prisiekusių laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Visuomenės Tarybos
Įstatų ir Lietuvos Visuomenės Tribunolo Statuto, turinčių reikiamą kompetenciją pateiktiems klausimams
ir ginčams spręsti. Teisėjų kolegija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 (trijų) teisėjų, pati išsirenka
pirmininkaujantį teisėją. Didžiausias skaičius Teisėjų kolegijoje vienai bylai spręsti yra 7.
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Teisėjų kolegijos darbo pradžioje kolegija paskiria sekretorių, vykdantį administracines Teisėjų kolegijos
nagrinėjamos bylos funkcijas.
Vienu metu teisėjas gali nagrinėti vieną bylą.
III skyrius. LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO FINANSAVIMAS
Lietuvos Visuomenės Tribunolo veikla finansuojama iš Lietuvos Visuomenės Tarybos lėšų.
IV skyrius. LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO PROCEDŪRA
1 straipsnis. Kreipimasis į Lietuvos Visuomenės Tribunolą
1. Prašymai Tribunolui gali būti pateikiami tiesioginiu skundu, prašymu, pareiškimu ar ieškiniu (toliau –
Pareiškimas). Pareiškėjas turi žinoti, kad jo pareiškimas bus nagrinėjamas, jei jis teikimo metu turi
visuotinę reikšmę (gali būti svarstomi tik visuotinės reikšmės atvejai) ir bus pateiktas su Pareiškimą
pagrindžiančiais Pareiškėjo patvirtintais įrodymais.
2. Pareiškėjai turi būti fiziniai asmenys, išskyrus aplinkybes, kurios nustatomos kiekvienu atveju atskirai,
kai prašymas atitinka Tribunolo tikslus ir kai ginamas viešasis interesas.
3. Pareiškėjas pateikia Pareiškimo ir jo priedų egzempliorių Lietuvos Visuomenės Tarybai, kuris yra ir
Lietuvos Visuomenės Tribunolo bylą nagrinėjančios Teisėjų kolegijos egzempliorius, ir egzempliorius
visiems bylos dalyviams (toliau – Šalys).
4. Pareiškimo priėmimo nagrinėjimui klausimą per 14 kalendorinių dienų nuo Pareiškimo gavimo
sprendžia Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba Įstatų ir valdybos nustatyta tvarka.
5. Pareiškime Pareiškėjas nurodo Atsakovą (Lietuvos valstybės instituciją arba Lietuvos Respublikos
Teisingumo ministeriją, jei Pareiškimas pateiktas dėl įsiteisėjusio Lietuvos Respublikos teismo sprendimo)
ir Trečiuosius asmenis, kurių teisėms ir pareigoms gali turėti įtakos Lietuvos Visuomenės Tribunolo
sprendimas.

2 straipsnis. Atstovavimas
Šalys byloje dalyvauja asmeniškai arba gali būti atstovaujamos pasirinkto atstovo.

3 straipsnis. Lietuvos Visuomenės Tribunolo bylos procesas
1. Teisėjų kolegija nustato terminą atsakovams 20 darbo dienų nuo pranešimo ir Pareiškimo gavimo dienos
pateikti atsiliepimus ir su nagrinėjamu klausimu susijusią medžiagą. Pateikiami atsiliepimo į Pareiškimą ir
jo priedų egzemplioriai, skirti Šalims.
2. Siekiant suteikti teisę gintis valstybės institucijoms, į bylą kaip atsakovai ir tretieji asmenys turi būti
įtraukiami visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių teises ir pareigas gali įtakoti sprendimas.
3. Gavus bylos medžiagą ji nagrinėjama Lietuvos Visuomenės Tribunolo posėdžiuose.
Lietuvos Visuomenės Tribunolo posėdžiai yra vieši ir gali būti viešai tiesiogiai transliuojami, daromi garso
ir vaizdo įrašai.
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4. Bylos dalyviams bylos nagrinėjimo metu sudaroma galimybė dalyvauti Lietuvos Visuomenės Tribunolo
posėdžiuose, pateikti paaiškinimus, klausimus paaiškinimus teikiantiems bylos dalyviams. Baigus bylos
nagrinėjimą iš esmės, proceso dalyviai turi teisę pateikti prašymus. Po bylos išnagrinėjimo iš esmės, Šalys
turi teisę į baigiamuosius pasisakymus, po jų – į replikas.
5. Tribunolo posėdžiai vyksta LR Seimo spaudos konferencijų salėje ar kitose viešose patalpose, kuriomis
gali naudotis visi Teisėjų kolegijos nariai ir bylos dalyviai.
6. Lietuvos Visuomenės Tribunolo posėdžiai yra vieši, tiesiogiai transliuojami per Lietuvos Respublikos
Seimo televiziją interneto kanalą, filmuojami ir transliuojami kitais galimais būdais.

4 straipsnis. Įrodymai ir priimtinumas
1. Įrodymai ir paaiškinimai Lietuvos Visuomenės Tribunolui gali būti pateikiami asmeniškai davus
priesaiką Lietuvos Respublikos Konstitucijai arba, esant ypatingoms aplinkybėms, tokiu būdu, kurį Teisėjų
kolegija ar Teisėjų kolegijos Pirmininkas laiko tinkamu.
2. Lietuvos Visuomenės Tribunolui pateikti duomenys bei Šalių pateikta informacija vertinama Pagal
Lietuvos Respublikoje galiojančias įrodymų leistinumo, įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias
teisės normas.
3. Tribunolo veikla yra pagrįsta savarankiškos atsakomybės principu, todėl visi įrodymai laikomi leistinais.
Jei yra pakartotinai piktnaudžiaujama šia teise, pateikiant nepagrįstų ar nereikalingų įrodymų,
pirmininkaujantis teisėjas gali bylą atmesti pagal pripažintus teisinius ir teisingus principus.

5 straipsnis. Lietuvos Visuomenės Tribunolo sprendimai
1. Išnagrinėjus bylą Lietuvos Visuomenės Tribunolo sprendimai priimami ir viešai skelbiami per 14 dienų
po bylos išnagrinėjimo iš esmės.
2. Sprendimas surašomas ir pagrindžiamas vadovaujantis LR teisės normomis.
3. Jei bylą nagrinėjusių teisėjų nuomonės išsiskiria, Tribunolo sprendimas priimamas pagal daugumos
nuomonę.
4. Galimas sprendimas už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateikia atsiliepimo į Pareiškimą ir be
pateisinamos priežasties neatvyksta į paskirtą posėdį bylos nagrinėjimui iš esmės.
5. Sprendimo paskelbimas viešinamas tais pačiais būdais, kaip ir bylos nagrinėjimo procesas.

6 straipsnis. Pakartotinis procesas byloje
1. Dėl Lietuvos Visuomenės Tribunolo priimtų sprendimų Šalis, pralaimėjusi bylą, ir Tretieji asmenys gali
kreiptis į Lietuvos Visuomenės Tribunolą dėl pakartotinio bylos nagrinėjimo, jei nurodoma, kad sprendime
padaryti esminiai teisės pažeidimai ar faktinių aplinkybių klaidos.
2. Nutarimą dėl proceso atnaujinimo ir pakartotinio nagrinėjimo sprendžia Lietuvos Visuomenės Tarybos
valdybos sudaryta nauja trijų teisėjų kolegija.
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3. Bylą nagrinėjant pakartotinai, ją nagrinėja Teisėjų kolegija, kurioje negali būti teisėjai, dalyvavę bylą
nagrinėjant pirmą kartą.

V skyrius. LIETUVOS

VISUOMENĖS TRIBUNOLO JURISDIKCIJA, KOMPETENCIJA IR

TAIKYTINA TEISĖ
Lietuvos Visuomenės Tribunolo jurisdikcija apima visus ginčus, kai yra pažeistos žmogaus teisės
(piliečio Konstitucinės teisės, JT visuotinai pripažintos Žmogaus teisės) ir viešasis interesas, kai patyrus
neteisybę siekiama įvykdyti teisingumą, siekiama, kad už tai atsakingi asmenys būtų patraukti
atsakomybėn.
Lietuvos Visuomenės Tribunolo kompetencija
yra jo teisių ir pareigų kreiptis į visas Valstybės valdžią Lietuvoje vykdančias institucijas (Seimas,
Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas) bei atitinkamas tarptautines organizacijas įgyvendinimas,
dalyvaujant savo šalies valdyme tiesiogiai, taip pat per demokratiškai išrinktus atstovus, kritikuojant
valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskundžiant jų sprendimus, įgyvendinant peticijos teisę, kaip
demokratijos komponentą, leidžiantį visiems valstybės gyventojams spręsti žmogaus teisių apsaugos,
įgyvendinimo klausimus.
Valdžios galias riboja Konstitucija, todėl ši Lietuvos Visuomenės Tribunolo teisė yra laiduojama
konstitucine nuostata, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į
Lietuvos valstybės konstitucinę santvarką, tame tarpe – institucinei Valdžios įstaigų, privalančių tarnauti
žmonėms, prievartai, kuria yra žlugdoma valstybė. Įkūnyjant prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai
gyventi ir kurti Lietuvoje, siekiant atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, ši
Lietuvos Visuomenės Tribunolo teisė yra kartu ir jo pareiga.
Lietuvos Visuomenės Tribunolo taikoma teisė

1. Lietuvos Visuomenės Tribunolas savo veikloje taiko ir vadovaujasi LR Konstitucija, Lietuvos
Respublikoje galiojančiomis teisės normomis ir įsipareigojimu laikytis prigimtinio teisingumo
principų, atsižvelgiant į nacionalinius ir tarptautinius įstatymus, taikomus Tribunolo bylų šalims.
2. Lietuvos Visuomenės Tribunolas vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo
principais, proceso metu užtikrinamas Šalių lygiateisiškumas, rungtyniavimas ir teisė nušalinti
Lietuvos Visuomenės Tribunolo Teisėjų kolegiją ar jos narius.
3. Dėl Teisėjų kolegijos nario nušalinimo nutarimą priima Teisėjų kolegija balsų dauguma.
Balsavime dėl Teisėjų kolegijos nario nedalyvauja narys, kuriam pareikštas nušalinimas.
4. Dėl Teisėjų kolegijos ar jos daugumo narių nušalinimo nutarimą priima Lietuvos Visuomenės
Tarybos valdyba.
VI skyrius. STATUTO KEITIMAS
Šis Statutas ar jo dalis gali būti iš dalies keičiami arba papildomi, kai Lietuvos Visuomenės
Tribunolas plėtoja savo jurisdikciją arba Lietuvos Visuomenės Tarybos valdyba, atsižvelgia į
Lietuvos Visuomenės Tribunolo veiklos praktiką ir pagrįstus Lietuvos Respublikos piliečių bei
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visuomenės organizacijų pasiūlymus. Tokios pataisos turi būti suderintos ir priimamos,
aiškinamos bei vertinamos siekiant paremti Lietuvos Visuomenės Tribunolo įsipareigojimą
Lietuvos Respublikos piliečiams atkurti teisingumą.
**********************************************************************************************

DISKUSIJA IŠ PRAEITIES 2019-11-29

PRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL LVT
LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLO
GAUTIEJI X

2019-11-29 22:55 (prieš 2
Aldon
dienas)
a
Marija
Gedvil
ienė
Labas vakaras, malonu, kai jaučiasi dalykiškas bendradarbiavimas. Jūsų pranešimą gavau,
laikraštėlis išeis netrukus, atsiųsiu visiems, gero vakaro, pagarbiai AM

2019-11-30 01:08
(prieš 1 dieną)
Labai teisingos Eugenijaus Palioko pastabos dėl jau įsteigto visuomenės tribunolo, o čia, kad
įsteigtas visuomenės tribunolas, o valdyba gerokai pamiegojusi sako, kad reikia steigti, nors
anksčiai
aiškiai ir ne
dviprasmiškai įpareigojo tai atlikti kažkaip LVT jau kaip tarybiniai veikėjai pradėjo prarasti
atmintį?
AMG laikraštyje juodu ant balto parašyta valstybės valdymo ir savivaldos grupės vadovą
Liudą Vedeckį, o šis niekšas ėmė ir jį įkūrė, su grupe bendraminčių, mokslininkų ir t.t.
Nu tikras niekšas!!!!!!!!!!!!! Na, jei žiūrint ne debiliškai, tai dabar pirmiausia reikia, kad AMG
paneigtų, kad toks tribunolas įkurtas, o norint paneigti, tai LVT valdyba turėjo jau pristatymo
dieną apie įsteigtą tribunolą priimtų nutarimą, kad tai laikyti neteisėta veika ir Liudą Vedeckį
tiesiog nubausti, gal net paskelbti jį rusų agentu, maskoliu, ar dar kuo, nes jis vis reikalauja
atstatyti gerus santykius su Rusija, o jei rusai vis puolat, tai su jais nedelsiant sudaryti nepuolimo
sutartį, ką turės inicijuoti tribunolas, nes tam, kad būtų labai blogi santykiai su Rusija yra padaryta
daug nusikalstamų veikų. Taigi kyla ir pagrįstas klausimas: - kam tarnauja LVT? Tautai ar
nesantaikos kurstytojams?
Štai gerb. (čia gerb.rašau ne dėl mandagumo, o todėl, kad iš tikro gerbiu) Aldas rašo:
" Todėl Lietuvos Visuomenės Taryba, nebematydama kitos išeities, 2019.11.26-tą dieną
vykusiame Valdybos
posėdyje priėmė nutarimą dėl Komisijos-Lietuvos Visuomenės Tribunolo Lietuvos Visuomenės
įstatų ribose įsteigimo
(taigi toks tribunolas yra niekinis, nes jis yra ne tautos, o LVT valdybos ir veiks ne
visuomenės poreikių ribose, o LVT valdybos ribose, tai tarsi kišeninis laikrodis, bet tik ne
Liudas Vedeckis
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rimtas darinys). Šios Komisijos tikslas būtų pritraukti kuo daugiau Lietuvos Visuomenės atstovų
tokiems be precedentiniams atvejams, kurių metu Tauta patiria materialinių, dvasinių ir kitokių
panašių nuostolių, kruopščiai ištirti, rasti tas spragas įstatymuose, dėl kurių tokie
piktnaudžiavimo suteiktomis Suvereno gynimo galiomis atvejus ir visa tai pateikti
sprendimai priimami, rasti gal ir atitinkamiems Valdžios organams bei teisėsaugos struktūroms.
(apie tai ką veiks tribunolas prašau pasiskaityti
AMG internetiniame laikraštyje „Auksinis ruduo“ ir tik tada pradėti kažką rašyti apie
veikimą, ar ribotą veikimą, ar veikimo imitaciją, ten tą vietą
ir reikėtų straipsnyje paskelbti, ar net nesiruošiu siųsti tų dok. steigimo, nes tai yra jau viešai
paskelbta ir kalbėti kažką yra na, tiesiog juokinga, ar net kvaila, nepaneigus, kad toks
tribunolas jau įkurtas)
Kviečiame Lietuvos visuomenę palaikyti šią Lietuvos Visuomenės Tarybos iniciatyvą.(įkurtas
tribunolas inicijuos ir net įkūrimo valstybės lėšomis išlaikomo ir visuotinai renkamo tribunolo, tai
prie ko čia kažkoks visuomenės palaikymas, ką dar tik tamstos galvojat įkurti, o apie įkurtą nei gu,
gu?
Nu!,dajote stranie uglią!" iš tiesų man labai gaila laiko, kad turiu čia užsiiminėti niekais, įsigyti
priešų ir t.t. ir tai veda į nieką kaip ir su partijų pažadais ir visais kitais skiedalais ir melais. Prašau
atleisti už piktą toną, bet Dievas sako, kad mes turime nekęsti melo veidmainysčių ir t.t. visa savo
esybę.
Liudas
Zigmas Vaišvila

12:18 (prieš 1
valandą)

Redaguokime toliau, šiandien atsiųsiu savo pastabas.
Tačiau dėl to, kad spaudos konferenciją šiuo klausimu darome tik trečiadienį, tai siūlau šio
pranešimo neskelbti iki trečiadienio.
Zigmas Vaišvila

12:48 (prieš 30
minučių)

Eugenijau ir Liudai,
jau pradedu nebesuprasti Jūsų.
Per tuos metus mes ne kartą diskutavome ir patyrėme sukrėtimus, destrukciją dėl to, kad dalis
buvusių LVT narių nusprendė veikti atskirai, o kolegialiai, kaip nutarėme steigdami LVT. sunkiau
taip dirbti, bet tai buvo principinis apsisprendimas.Ir džiugu, kad per tuos metus daug ko
išmokome,
Dalis buvusių valdybos narių nusprendė elgtis kitaip, ir dabar dar veikia LVT vardu neteisėtai, net
nebūdami LVT nariais. (tai apie Zenono Andrulėno grupę, red).
Dėl to yra ir ginčai teisme, prokuratūroje.
2019-10-29 LVT valdybos posėdyje buvo išklausytas L. Vedeckio pranešimas apie Lietuvos
Visuomenės tribunolo steigimą, o po posėdžio gautas ir projektas. Diskutavome, kritikavime
projektą ir dėl akivaizdžių fakto klaidų, kurių, LVT valdybos nuomone, negalima skelbti. Diskusijų
metu nutarėme akivaizdžiai neparuošto sprendimo nepriiminėti, nusprendėme tęsti šią diskusiją,
kad apsispręsti, ar Lietuvos visuomenės tribunolas bus rezonansines bylas nagrinėjanti
visuomenės institucija, ar renkanti ir galų gale apibendrinanti informaciją apie Lietuvos valdžios
aferas per 30 metų.
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Iniciatorių grupei 2019-10-29 LVT valdybos posėdyje buvo padėkota už iniciatyvą ir postūmį,
2019-11-26 LVT valdybos posėdyje diskusija buvo tęsiama, joje atsirado tarpinis Lietuvos
visuomenės tribunolo variantas, kuriam pritarė visi 10 šiame posėdyje dalyvavusių LVT valdybos
narių bendru sutarimu - Lietuvos Visuomenės Tribunolas, steigiamas, kaip ir numato LVT įstatai,
valdybos sprendimu kaip LVT komisija, nagrinėsiant rezonansines aktualias Lietuvos valdžios
aferas ar kaip jas pavadinsime.
Ir tam sutarta organizuoti Seime spaudos konferenciją, kurioje
bus pristatyta konkreti aktuali problema ar kelios jų, ir jų
sprendimas Lietuvos Visuomenės Tribunole.
Eugenijau ir Liudai, jūs 2019-11-26 LVT valdybos posėdyje
nedalyvavote, todėl gali būti ir
nesupratimas, kas buvo šiame posėdyje nutarta. Tikiuosi dar
šiandien išsiųsti derinimui šio posėdžio protokolo projektą. Tačiau LVT valdybos sprendimas šiuo
klausimu yra toks, koks buvo priimtas 2019-11-26 LVT valdybos posėdyje.
Viliuosi, kad Jūsų pastabos nėra pateiktos dėl asmeninių nuoskaudų. Šiuo požiūriu bent aš manau,
jog šis be galo atsakingas ir didelis darbas tik prasideda. Todėl reikia dirbti ir dirbti, ne tik
komunikuoti. Manau, kad LVT pagal dabartinę būklę nei fiziškai nėra pajėgi, nei turi pakankamai
autoriteto visuomenėje, kad viena pati spėtų, o svarbiausia, galėtų uzurpuoti šią idėją. Tai būtų
pražūtis šiai idėjai.Beje, 2019-11-26 LVT valdybos posėdyje jau priminėme mūsų priimtus ir vis
dar nepradėtus vykdyti sprendimus.
2019-11-26 LVT valdybos posėdyje sutarėme, kad ir patys ieškome kandidatų į Lietuvos
Visuomenės
Tribunolą, ir ruošiamės viešai kreiptis dėl to.
Pagarbiai, Zigmas Vaišvila 2019-12-01

Zigmas Vaišvila

12:53 (prieš 25
minutes)

Gerbiamieji,
labai prašau iki mūsų bendro paruošto LVT pranešimo spaudai suderinimo jo neplatinti, nes tai
turi būti labai atsakingai ir dalykiškai paruoštas mūsų visų bendras klausimas, o ne soc. lenktynės,
kas pirmas paskelbs mintį. Visų pirma, tai nedaryti siūlau posėdyje nedalyvavusiems, nes jūs
nežinote nutarimė raidės ir esmės.
Taip dirbti negalima, nekorektiška ir pažeidžia įstatus.
Gerb. Aldonos Marijos prašau neskelbti šio LVT pranešimo spaudai, nes tai yra tik darbinis
projektas.
Dar bus derinamas ir 2019-11-26 LVT valdybos posėdžio protokolas.
Pagarbiai, Zigmas Vaišvila

KOMENTARAS - Skaitant

dr.Zigmo Vaišvilos pasisakymus, pastebėkite, kaip jis
gudriai susuka situaciją, kurioje galima suprasti jo prieštaravimą tuo klausimu. Čia tai jis
dar sako kažką, o kai eina klausimas apie Etikos Universitetą – jis tyli...
--------------------------------------------------------------

DĖL TRIBUNOLO VALDAS GRIGALIŪNAS
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Laba diena,
Labai įdomią informaciją aptikau p. Aldonos Marijos internetiniame laikraštyje:
„2019 m. spalio 28 dieną LVT valdybos įpareigojimu Kaune įsteigtas VISUOMENĖS TRIBUNOLAS.
Vilnius. 2019 m. spalio 29 d. LVT valdyba be sprendimo visuomenės tribunolą atmetė,
nepripažindama, kad buvo įpareigoję Liudą Vedeckį, kaip valstybės valdybom ir savivaldos grupės
vadovą, jį įsteigti.“
Gal kas nors galėtų paaiškinti plačiau, kas vyksta?
Taip pat norėčiau užduoti klausimą idėjos autoriams. Šiuo metu Lietuvoje turime 5 visuotinai
renkamus (ne skiriamus) valdžios institutus: merai, savivaldybės tarybos, Seimo bei Europos
parlamento nariai, Prezidentas. Visi jie galėtų spręsti jūsų keliamas problemas, tačiau faktiškai to
nedaro. Kokie argumentai jums leidžia manyti, kad dar vienas visuotinai renkamas institutas spręs
tas problemas? Ar rinkėjai bus kiti, ar rinksime iš kitų, ar kiti ir kitaip organizuos rinkimus, ar dar
koks nors stebuklas įvyks? Iškart prisimenu A. Enšteinui priskiriamą mintį, jog pagal apibrėžimą
kvailystė - tai kartojimas tų pačių veiksmų, tikintis skirtingo rezultato.
Jau anksčiau bandžiau bendrai aptarti Visuomenės Tribunolo idėją. Deja, tačiau dalintis mintimis
nepanorėjo nei idėjos autoriai, nei valdyba (maža ką, gal čia taktinis žingsnis nežaisti atviromis
kortomis - suteikia daugiau galimybių manevruoti :) ),
Valdas Grigaliūnas su žmona
nei LVT nariai (gal nelabai įdomu ar aktualu). Šiai dienai
Aušra delfi.lt
Tribunolas jau įkurtas. Man įdomu, kaip jis veiks.
Pradžioje, skambėjo mintis, kad tai turėtų būti tautos visuotinai renkamas organas. Aš į šią mintį
žiūrėjau skeptiškai, nes jau esantys 5 visuotinai renkami organai visuomenės lūkesčių nepateisino.
Taigi, visuotinio rinkimo idėjos buvo atsisakyta (ar apie ją niekada rimtai galvota ir nebuvo? - kaip
jau minėjau, žaidimas „tamsiai“ duoda daugiau erdvės manevrams). Kadangi iki šiol viešai buvo
skleidžiama tik visuotinai renkamo Tribunolo mintis, visuomenei nėra užkirstas kelias ir toliau
galvoti, kad Tribunolas kokia nors prasme yra renkamas organas. Būdamas LVT nariu, aš žinau,
kad Tribunolas yra skiriamas organas, o žvilgtelėjęs į LVT nuostatus galiu pasakyti, kad skiriamas
Valdybos.
Teigiama, kad Tribunolas tirs bylas panašiu į teismo procesą būdu. Viena pamatinių teisingumo
sąlygų yra teisė į gynybą. Aš spėju, kad nė vienas kaltinamasis nepareikš noro gintis tokiame
procese. Reiškia, jei ne visi, tai tikrai didžioji dauguma bylų bus nagrinėjamos už akių. Mažų
mažiausia sudėtinga bus tokių procesų būdu visuomenės pasitikėjimą ir palaikymą. O gal yra kur
rankovėje jau sugalvotas mechanizmas, priversiantis atsakovus dalyvauti procese? Kažkada
pamatysime.
Tarkime, byla išnagrinėjama. Koks to nagrinėjimo rezultatas? Teigiama, kad sprendimų
pagrindu bus galima kreiptis į teisėsaugos ir teisingumo vykdymo institucijas. O ką, be šio proceso
negalima iškart į jas kreiptis? Ką duos, kaip minima, ilgas nagrinėjimo procesas Tribunole?
Reklamą? Ar nuo to pareigūnai ir teisėjai ims sąžiningiau vykdyti savo pareigas? Netikiu, didelį
visuomenės susidomėjimą sukėlusių bylų nagrinėjimo patirtis rodo, kad visuomenės dėmesys
pareigūnų ir teisėjų nedrausmina. Kas tada lieka? Tribunolo procesuose dalyvaujančių asmenų
reklama, žinomumo visuomenėje didinimas? O kuo bus pateisinamas realių rezultatų nebuvimas?
Kaip sako p. Kęstas, suversime politikos mokslo abėcėlei - priešams?
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Kviečiu dalintis mintimis.
Pagarbiai
Valdas Grigaliūnas
Gedimino g. 8-57, LT-72241 Tauragė
Mob. + 370 610 15 344
El. paštas valdas@regvaldas.lt

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

SVEIKATA
PAGRINDINĖS GEROS SVEIKATOS TAISYKĖS KASDIENAI
1. „Rankų švara“.
Neimti nieko nereikalinga, svetima, nieko kas per daug. Taip pat aukoti
tam tikrą dalį pajamų labdarai.
2. „Ausų švara“.
Nesiklausyti žmonių kalbų kurie apimti pykčio, išsigandę, yra neramūs
ir panašiai. Taip pat saugoti savo ausis nuo
keiksmų, apkalbų ir tuščių šnekų.
3. „Akių švara“.
Saugoti savo akis nuo to kas gali sukelti pyktį,
pavydą ar geismus.
4. „Burnos švara“.
Saugotis daugžodžiavimo ir keiksmų. Tylėjimas – auksas.
5. „Kūno ir drabužių švara“.
Palaikyti nuolatinę kūno ir aprangos švarą.
6. „Minčių švara“.
Puoselėti šviesias mintis. Vengti negatyvių, piktų, su savigaila,
graužatim, neviltim susijusių minčių.
7. „Dvasios ir širdies švara“.
Gerbti ir saugoti savo dvasios impulsus, svajones. Mokytis mylėti
nesitikint iš to kažko mainais. Meilė jau pati savimi yra dovana.
******************************************************************************

GYVENIMO FILOSOFIJA
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VALERIJA VALANČIENĖ ( F)
Iš vieno medžio galima pagaminti milijoną degtukų ir užtenka tik vieno degtuko, kad sudegtų
milijonai medžių.
Moralas: Galingiausias ne visada tas, kuris atrodo galingiausiai!
Atkreipkite dėmesį, kad pamiškėje augantys medžiai, kurie ištisai yra taršomi vėjų, atlaiko net
galingas audras, o miško viduryje augantys galiūnai, vos praūžus menkai audrelei pro juos, virsta
iš koto. Kodėl taip? Ogi todėl, kad pamiškėje augantys medžiai ištisai taršomi vėjų, įleidžia šaknis
giliau ir todėl atlaiko net labai dideles vėtras. Na o miško gilumoje, kitų medžių apsuptyje augantys
medžiai neįleidžia šaknų taip giliai, nes nejaučia tam poreikio, tad vos pro juos praeina vėjo
sūkurys, jie griūna kaip kortų namelis.
Ne stipriausiai atrodantys yra stipriausi! Stipriausi yra tie, kurie daugiausiai gyvenime patiria
išbandymų. Kiekvienas išbandymas, yra pamoka ateičiai. Pamoka, kuri ateityje leis išlikti, kai tuo
tarpu kiti, kurie tokios pamokos negavo, nesugebės to padaryti.
**************************************************************************************************
*REDAKTORĖS ŽODIS

REDAKTORĖS ŽODIS
Gyvenimo Įvykiai (straipsnis pradžioje) Lietuvoje aiškiai parodo, kad būtinai reikia
atgaivinti
VYRIAUSIĄ LIETUVOS TRIBUNOLĄ.
ARBA LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLĄ
Lietuvos visuomenės Taryba (LVT) yra įsteigusį LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLĄ, kuris
vis dar neįveiklintas, todėl skelbiama DISKUSIJA. Laikraštėlis skelbia visą turimą
informaciją tuo klausimu, atydžiai susipažinkite ir praneškite savo nuomonę.
DISKUSIJA ŠIUO KLAUSIMU RENGIAMA SPECIALIAI IR KVIEČIAMA VISA LIETUVOS
VISUOMENĖ JOJE DALYVAUTI, PAREIŠIANT SAVO NUOMONĘ, TEIKIANT PASIŪLYMUS,
PATARIMUS, KAIP JĮ ĮVEIKLINTI.
LIETUVOS ŽMONIŲ LIGA – ABEJINGUMAS (buvo) – ŠĮ DIAGNOZĖ KAIP APSĖDIMAS… Žmogus,
dirbantis visuomeninį darbą kenčia nuo tos ligos pasekmių, bet supranta, kad tai laikinas
reiškinys, nes žmonės jau pradeda bruzdėti ir , pradėję tars savo RIMTĄ žodį, tačiau su
valdžia galinėtis neturi rimtų priemonių, todėl Lietuvos Visuomenės Tribunolas (VTr.) būtų
kaip tik laiku ir vietoje.
Lietuvos Visuomenės Taryba pergyvena gilią krizę ir Jūs visi tai žinote, nes mes su Jumis
visais dalinamės per laikraštėlį ir sielvartais ir džiaugsmais.. Ką mums daryti, kaip
išsivaduoti nuo nusikalstama veikla užsiimančiais buvusiais vadovais, sufabrikavusiais
NETEISĖTĄ VALDYBĄ. Kodėl tie, kurie nesileidžia, kad būtų atliktas jų neteisėtų,
nusikalstamų darbų ir finansinis AUDITAS, neperduoda dokumentų ir kt. LVT atributų
NAUJIEMS, NORS IR LAIKINIEMS VADOVAMS?
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Įdomu, ką dabar veikia buvęs provokatorius ir trukdytojas Zenonas Andrulėnas su savo
šaika, pasidirbinęs LVT antspaudą, prisigaminęs vėliavų ir negražinęs teisėtiems LVT
žmonėms viską, ką privalėjo jau seniai gražinti. Gal dabar mums viską sugražins ir gal vėl
bandys tapti LVT nariais? Toje grupėje yra puikių žmonių mielai juos vėl priimsime, bet kas
įdomiausia, kad Lietuvoje visai neveikia TEISĖSAUGA – TIKSLIAU – NĖRA JOKIO
TEISINGUMO, nes jų dėka nusikaltėliai laimi bylas, kaip atsitiko su Zenono Andrulėno
nesibaigiančiais teismais. Ir mažam vaikui aišku, kad vagis, provokatorius ir žmogus
pasisavinęs svetimą turtą – yra nusikaltėlis, o Lietuvos teismuose – tose nesibaigiančiuose
teismuose – galima sakyti – teismų MARATONE – viskas atbulai… Nusikaltėlis apginamas,
kad vėl tęstų savo nusikalstamą veiklą…
Po argumentų išdėstymo seka išvada:

BŪTINA ATGAIVINTI VYRIAUSIĄ LIETUVOS TRIBUNOLĄ
ARBA ĮVEIKLINTI LIETUVOS VISUOMENĖS TRIBUNOLĄ!
SKAITYKITE MŪSŲ INTERNETINĮ LAIKRAŠTĖLĮ „Auksinis ruduo“ dalyvaukite diskusijoje ir
mes visi kartu, kaip priklauso sprendžiant klausimus, kurie SVARBŪS visai tautai,
priimsime sprendimus mūsų žmonių labui! Kai tai įvyks pasikeis Lietuvos istorija ir mes,
Lietuvos Visuomenė, tapsime tikrais savo šalies šeimininkais!
TEPADEDA MUMS DIEVAS!
********************************************************************************************

TRUMPA INFORMACIJA
Redaktorė Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos Visuomenės Tarybos atstovė Klaipėdai,
Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė
Internetinio laikraštėlio „Auksinis ruduo“ redaktorė
Internetinės svetainės „Sveikata savo jėgomis“ autorė
Etikos Universiteto Klaipėdoje įkūrėja ir vadovė
Lietuvos Visuomenės Tarybos vardo autorė ir steigėja, valdybos narė ir
Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė. LVT Socialinių reikalų grupės steigėja,
Klaipėdos Senjorų Tarybos iniciatorė.
Lietuvos Etikos Universiteto steigėja ir patarėja.
LVT NAUJOS DARBO GR. SEKRETORĖ
Kontaktai: lietps.eu, telef. 866673965, el.p.amgedv@gmail.com;
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/

Pastaba: redakcinės kolegijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.
Autoriaus teises saugo Lietuvos įstatymai! Žurnalistų etikos taisyklės galioja visiems.
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MŪSŲ DRAUGAI

bernardinai.lt

“LRT”, „VAKARŲ EKSPRESAS“ , „KLAIPĖDA“
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