
1 
 

 

 

 

 

 

                   LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

     

         

 
                                                 Nr. 10 (200) 
                                            Klaipėda 2021 - 09 – 27 

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

 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!                                                                                           

                                                         

                                                

 
ETIKOS 
UNIVERSIT
ETAS  IR 
SVEIKO 
GYVENIMO  
BŪDO 
MOKYKLA – 
NEDIRBS 
TOL, KOL 
NESIBAIGS 
BET KOKIE 
TRUKDYMAI

 
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. 
lt/ 
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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! 

  

SUKANKA 104 M. KAI ĮKURTA LIETUVOS TARYBA, JOS PIRMININKU 

TAPO ANTANAS SMETONA – TAI ASMENYBĖ, KURIO REIKŠMĖ 

LIETUVOS ISTORIJOJE IŠSKIRTINĖ, O PAMINKLUI LIETUVOJE 

NERANDAMA TINKAMOS VIETOS, AR NE GĖDA?  

 

 

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
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
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
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
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Jonas+Sad%C5%ABnas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM01Iq84pSSsq1JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQWJRal5J8SJWPq_8vMRiheDElKOrgYwdrIwAyQeC6E0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoAjAbegQIFhAE
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=Jonas+Sad%C5%ABnas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM01Iq84pSSsq1JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VQWJRal5J8SJWPq_8vMRiheDElKOrgYwdrIwAyQeC6E0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoAjAbegQIFhAE
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+broliai+/+seserys&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3ydaSzE620i9IzS_ISQVSRcX5eVbFmUk5mXnpi1hV8zKz8nOOTFcoTkw5ujovMbMEyE4qys_JTMxU0FcoTi1OLaosBgD-2kalUgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQ6BMoADAcegQIGRAC
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk00eFDzOszNZf1kd1g3R1ypn1NwA1Q:1614676093813&q=nijol%C4%97+sad%C5%ABnait%C4%97+jonas+aloyzas+sad%C5%ABnas&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI2Tos3yVbiBXEM08yMzQ1M0tO0JLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VcWZSTmZe-iJWrbzMrPycI9MVihNTjq7OS8wsAbKz8vMSixUSc_Irq4A0VKZ4BysjAN9Z7FtpAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjB0P6XoZHvAhXkpIsKHdsNCZcQmxMoATAcegQIGRAD
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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. 200 - TASIS „AUKSINIO RUDENS NUMERIS. 

2. 1917-09-24 LIETUVOS TARYBAI  104 m. 

3. ATNAUJINAMA HELSINKIO GRUPĖ. 

4. LIETUVOS TARYBA 104 M. 

5. HELSINKIO GRUPĖS ISTORIJA 

6. DĖL NAUJOS HELSINKIO GRUPĖS PROBLEMOS... 

7. TOKIO PASITYČIOJIMO IŠ KONSTITUCIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ DAR NEBUVO... 

8. NAUJAUSIOS ŽINIOS 

9. ŠIANDIENOS ŽINIOS IŠ LVT... 

10. SVEIKATA KAIP PASIGYDYTI VISAS LIGAS 

11. GYVENIMO FILOSOFIJA  

12. TRUMPA INFORMACIJA 

13. MŪSŲ DRAUGAI 

 

 

 

 

200 – ASIS NUMERIS 
200 –asis INTERNETINIO LAIKRAŠTĖLIO  „AUKSINIS RUDUO„ 

NUMERIS 

Nueitas sudėtingas klaidų ir tobulėjimo kelias, sunkių išbandymų (pastovūs trukdymai iš šalies,  

kurie atima daug laiko ir kančių: atrodo jau baigi numerį – staiga jis dingsta ir pn.). Mylime 
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Lietuvą, tiesą, padorumą ir aukštą elgesio kultūrą, kuri palengvina sunkią žmogaus dalią dėl 

nepriteklių, patirtos neteisybės, šmeišto ir pn.  

Gyvenimas sudėtingas, ką ir norime atskleisti laikraštėlio puslapiuose, kaip tai pavyksta Jums, 

mieli skaitytojai, spręsti.                                                                                                                                                                     

TRUPUTIS ATSILIEPIMŲ: 

 
Labutis, 
  
Jūsų leidinys visai neblogas, man patinka stilius, kuris yra nenuobodus, lengvai 
,,veda"skaitantyjį.Tikrai įdomus. 
Šaunuoliai, kad taip aktyviai veikiate, va- ir patalpų klausimą ko gero 
išsispręsite... 
 
 Geros vasaros p.Aldonai Marijai, 
 pagarbiai  Renata Senavaitienė 
  

 

Labas vakaras ger. Aldona Marija, 
Jūs atliekate labai vertinga ir prasmingą darbą. Jūsų leidžiamas laikraštis pristato bendrijos veikla, 
plečia bendrijos narių akiratį, manau, kad ir pritraukia naujų narių, kuriems aktuali jūsų bendrijos 
veikla. Sėkmės darbuose. 
k.mockus 
 

2012-07-02   21:41 

Šaunuolės močiutės - likite tokios jaunos širdyje ir toliau, rodykite pavyzdį susenusiems jaunuoliams, kurie tik ir 

ţino dejuoti ir bėgti iš Lietuvos. Kad bent pirštą pajudintų! Lenkiu prieš Jus galvą ir linkiu visokeriopos sėkmės. 

Arūnas Barbšys 

 

 

Viktorija Lapeniene 
 

09:23 (prieš 28 
minutes) 

  
 

skirta aš 

 
 

lABAI  LABAI  DĖKINGA  UŢ AUKSINĮ  RUDENĮ. SKAITAU IR DŢIAUGIUOSI, KAD  
LIETUVOJE  YRA  ŢMONIŲ, KURIE  RŪPINASI  LIETUVA, JOS ATEITIMI.... AUKSINĮ 
RUDENĮ  IŠSIUNTINĖJAU  VISIEMS  SAVO  DRAUGAMS IR PAŢĮSTAMIEMS. SĖKMĮS  
JUMS  DARBUOTIS IR TOLIAU... 
                                                       PAGARBIAI  VIK.LA 
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PETRUŠKEVIČIŪTĖ 
Auksė <aukse.petruskeviciute@lrs.lt> 
 

12:03 (prieš 11 
minučių) 

  
 

skirta aš 

 
 

Gerb. p. Aldona Marija, 

Seimo nario prof. Raimundo  Lopatos vardu ir savo vardu dėkojame Jums už pasidalinimą nauju 

laikraščiu, už Jūsų darbą ir siekį aktyviai dalyvauti mūsų visuomenės gyvenime, 

  

Būkite sveika ir kupina kuriančios energijos! 

Pagarbiai 

 

 

Sveiki p. Aldona, 
  
Jūsų laikraštis kuo toliau, tuo labjau geresnis(bent mano akimis:) 
Labai patiko ataskaita-kiek nuveikta!Šaunuoliai!Ir darbo pasiskirstymas (kortelės) 
atliktas vykusiai-man reikės apie kažką panašaus pagalvoti... 
Labai džiaugiuosi, kad veikiate, išbalansuojate veikloje nieko (kaip ir mes) 
neturėdami finansų, ir tikiuosi kad išliksite tokie dori, teisingi ir draugiški 
visada.Mano svajonė sulaukti tokio laiko kai Klaipėdoje bus tik niekam  
nepriklausomos ir neperkamos NVO... 
Tuo pačiu norėčiau paklausti ar nežadate savo laikraštyje kada nors aprašyti 
kokia padėtis yra su III-io amžiaus institutu?Visokios kalbos sklando mieste, 
niekas nieko nežino...Lyg-ir tų ,,trečiųjų institutų" yra vienas, lyg-ir du...kas 
vadovauja, kokia veikla?.. 
 Na bet čia tarp-kitko... 
 Geros jums vasarėlės ir kad jūsų soduose visada žydėtų gėlės:) 
 Pagarbiai 
 Renata Senovaitienė 
NVO asociacijos ,,Klaipėdos piliečiai" 
pirmininkė 
 

 

> Nuostabus laikraštėlis, todė, kad Jūs nevengiate rimtų žmonių spausdinti straipsnius. Mano kaip 

spaudoje ir televizijoje dirbusio, neperkraukite, kad "daug." Geriau pasilikite kitam leidinėliui, kad 

su meile lauktų kito.Darbuokitės. Nežinau kodėl jis rado kelią į mano paštą. Šią vasarą prie 

Palangos "ENERGETIKAS" kovojau padedamas nuostabių gydytojų su sunkia liga. Dabar esu kaip 

naujai gimęs. Norėčiau, kad jūs man atsiūstumėte, Šventojoje, Palangoje ar Klaipėdoja labiausiai 

skaitomų laikraščių adresus, aš norėčiau padėkoti gydytojams, nes man išvažiuoant jie priėmė tik 

Ačiū. Pagarbiai, buvęs kardinolo V. Sladkevičiaus sekretorius, LR kariuomenės vyr. kapelionas maj. 

A. Bulotas. Sėkmės Jums ir Jūsų bendruomenei. 
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Miela, Aldona Marija Gedviliene,  
 

 ačiū, kad esate, ačiū, kad ne abejingai sėdite sudėję rankas, o dirbate,stengiatės 
dėl VISŲ:). Kaip gera, kai dar yra tokių ţmonių 
Lietuvoje:). Mes Jus kviečiame bendrauti mūsų JDJ Lietuvos elektroninio 
bendravimo grupėje. Šį vakarą gausite pakvietimą,  
dţiaugsimės,jeigu jį priimsite:).  
 

Pagarbiai 
Rūta Zabielienė,  
Kauno JDJ pirmininkė,  
tel.: 8-612 011821, 
www.judejimas.eu 

 

 

JUS KELIATE PROBLEMĄ KURI AKTUALI VISAI LIETUVAI -- TAI GERAI, BET ,ŠIANDIEN BŪTINA 
SUPRASTI, KAD LIETUVOJE VISUOMENĖS ARBA PAVIENIŲ ORGANIZACIJŲ ,BENDRIJŲ 
VALDANTIEJI VISIŠKAI NENUSITEIKĘ KLAUSYTI ,TAI YRA ŽENKLAS ,KAD LIETUVOJE 
VALDANTIEJI REALIAI NEBENORI TOLERUOTI DEMOKRATIJOS IR NENORI SKAITYTIS SU MAŽŲ 
VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ NUOMONE.  IŠ TO IŠPLAUKIA, KAD VIENINTELĖ IR 
NEPAKEIČIAMA SAMPRATA IR PILIEČIŲ VEIKSMAS TURI BŪTI KRYPTINGAS, VIENINGAS  
DARBAS, SIEKIANT SOCIALINIŲ PERMAINŲ -- KITO KELIO TIESIOG NĖRA.  MES VISOS 
VISUOMENINĖS  ORGANIZACIJOS ,BENDRIJOS, DRAUGIJOS ,JEIGU NORIME PASIKEITIMŲ MŪSŲ 
GYVENIME, PRIVALOME VIENYTIS SAVO SIEKIUOSE BEI ORGANIZACIJOJE ,TIK TADA KAI 
VALDŽIA PAJAUS, KAD REIKALAUJA DAUGUMA GYVENTOJŲ, BEI YRA STIPRI VIENINGA 
ORGANIZACIJA, JĮ PRIVALĖS SKAITYTIS SU VISUOMENĖS  NUOMONE.  MŪSŲ ORGANIZACIJOS 
VIENAS IŠ TIKSLŲ YRA SKATINTI IR SIEKTI SUTARIMO TARP ĮVAIRIŲ GYVENTOJŲ GRUPIŲ, O TAI 
ĮMANOMA SUVOKUS, KAD MES ESAME VIENOS VALSTYBĖS PILIEČIAI IR TURIM PIRMIAUSIA 
SIEKTI VISAI VISUOMENEI AKTUALIŲ PROBLEMŲ TINKAMŲ SPRENDIMŲ ,IR TIK PO TO ATSKIRŲ  
MAŽŲ GRUPIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMO SU VIETOS VALDŽIA . TAI VIENINTELIS KELIAS 
ŠIANDIENINĖJE LIETUVOJE, KITU ATVEJU YRA VISOS SĄLYGOS ĮSIGALĖTI  VALDANČIŲJŲ  
ANARCHIJAI , KAS KAIP MATOME, JAU VYKSTA.  PAVYZDŽIŲ DAUG -- VIENAŠALIŠKI SPRENDIMAI 
,DĖL ŽEMĖS PARDAVIMO, EURO ĮVEDIMAS  PRIEŠ ŽMONIŲ VALIĄ, MILŽINIŠKA KORUPCIJA 
AUKŠČIAUSIOSE VALDŽIOS SLUOKSNIUOSE, VALDININKŲ NEBAUDŽIAMUMAS , 
NUSIKALSTAMUMO DIDĖJIMAS VALDŽIOS LYGMENY, PENSIJINIO AMŽIAUS ŽMONIŲ VISIŠKAS 
NUVERTINIMAS BEI ŽEMINIMAS. NEPALIAUJAMAS VALSTYBĖS SKOLOS AUGINIMAS SU SIEKIU 
VALDININKŲ PASIPELNIJIMUI, OLIGARCHŲ ĮSIGALĖJIMAS, LIETUVOS KULTŪROS NAIKINIMAS, 
JAUNOS KARTOS IŠVARYMAS Į EMIGRACIJA. DĖL BLOGŲ GYVENIMO SĄLYGŲ, AMORALAUS 
LIBERALIZMO PASIREIŠKIMAS, KAIP HOMOSESUALIZMO  IŠKĖLINMAS KAIP KULTŪRINĖS 
VERTYBĖS, IR DAUG KITŲ RODIKLIŲ.  
 IŠPLAUKIANT IŠ TO MANAU ,KAD PIRMIAUSIA REIKIA MĄSTYTI, KAIP DIRBTI KARTU SIEKENT 
KARDINALIŲ PERMAINŲ LIETUVOJE VIENINGOJE ORGANIZACINĖJE STRUKTŪROJE, O NE 
BLAŠKYTI MAŽOSE ORGANIZACIJOSE KURIOS JOKIOS ĮTAKOS DARYTI NEPAJEGIA.   
  
 JŪSŲ NUOMONĖ -- IŠSAKYKIT LAIŠKE KURIO LAUKSIU. 
                                                                                                                        PAGARBIAI. 
  

http://www.judejimas.eu/
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  ,,LIETUVOS SANTAROS SĄJUNGA''  LSS    
  
    PIRMININKAS   RIMAS URBUS     TEL   867021600. 
 

 

Su dideliu malonumu viską perskaičiau, noriu bendravimo, bet kol kas dar negaliu. Visos keliamos 
mintys tikrai aktualios, labai reikia patalpų, o dar daugiau- geranoriškų žmonių savivaldybėje. 
Jaunesniems  atrodo, jog jie  brandaus amžiaus sulauks labai negreitai ir vyresnių žmonių reikalai 
jų nejaudina, o viskas ateina taip greit.. 
.Visuomenė senėja, žmonių planetoje daugėja, pasenę žmonės tampa nebereikalingi, o jie, 
pamanykit, dar kažkokių norų pilni...Štai tada ir tampa patogu geriau pasislėpti už paragrafų, negu 
pasukti protą, galvojant kaip senjorams padėti ir parodyti širdį. 
Stasė Vilkienė 

KOMENTARAS 

Ačiu visiems už gerus žodžius už siunčiamą mums aktualią informaciją, už 

sveikinimus ir supratingumą, jeigu kartais kas nors ne taip... Visada laukiame 

Jūsų atsiliepimų ( kuriais nelabai mus lepinate), laukiame Jūsų nuomonių, 

būsime dėkingi už patarimus ir palaikymus. Linkime Lietuvos žmonėms 

daugiau aktyvumo, pasiūlymų ir pagedavimų: gal domina kokios nors temos, 

kaip apie teisingą lytinį auklėjimą ar žmonių, kurių kitokia orentacija 

problemas, rašykite mums, visada laukiame Jūsų laiškų, nes turi būti 

grįžtamasis ryšys, pasistenkime visi, kad būtų... Svajojame, kad pradės veikti 

ETIKOS UNIVERSITETAS AR VISUOMENĖS TRIBUNOLAS – TAI LIETUVOS 

VISUOMENĖS TARYBOS SIEKIAMYBĖ, gal kas nors patarsite tais klausimais, 

kaip juos įveiklinti... 

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

TRUPUTIS LIETUVOS ISTORIJOS – 1917-09-24                                                         

LIETUVOS TARYBAI  104 m. 

LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBAI 2021 - 4m.                                                       

(VIS DAR be pirmininko, KVIEČIAME) 

LIETUVOS TARYBOS VEIKLA 
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Vilniaus konferencija 

Lietuvos Taryba buvo išrinkta 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniaus 
konferencijoje. 

 Vilniaus konferencija buvo pirmasis Lietuvos politinių jėgų 
bandymas Pirmojo pasaulinio karo sąmyšyje (vėl) pasiekti Lietuvos 
nepriklausomybę. Vokietijos okupacinė valdžia, kuri nuo 1915 m. pabaigos 
buvo okupavusi Lietuvą, leido sušaukti konferenciją, tačiau su sąlyga, kad 
atstovai nebus renkami tiesiogiai. Taip siekta užkirsti kelią valstybės 
sukūrimo pastangoms. Dėl to visi 264 Vilniaus konferencijos dalyviai buvo 
pakviesti organizacinio komiteto, kuris bandė atrinkti visas visuomenines ir 
politines sroves atstovaujančius asmenis. Geografiškai dalyviai buvo 
kviečiami iš trijų buvusių Rusijos imperijos gubernijų - Vilniaus, Kauno ir 
Suvalkų. 

1917 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje į savaitės trukmės konferenciją susirinko 214 dalyvių. Jie nusprendė 
siekti Lietuvos nepriklausomybės etninėse lietuvių žemėse, užtikrinti visas mažumų teises šioje 
teritorijoje gyvenančioms mažumoms (lenkams, žydams, baltarusiams) ir sueiti su Vokietija į 
ypatingus (tiksliau neapibrėžtus) santykius, jei Vokietijos imperija pripažintų Lietuvą 
nepriklausoma valstybe. Konferencijos pabaigoje buvo išrinktas 20 asmenų vykdantysis 
komitetas, kuris turėjo valstybinės nepriklausomybės idėją paversti realybe. Taip susikūrė 
Lietuvos Taryba. 

Pirmasis posėdis                                                       

Į pirmąjį posėdį 20 narių Lietuvos Taryba susirinko 1917 m. rugsėjo 24 d. Ją sudarė aštuoni 
teisininkai, keturi kunigai, trys agronomai, du bankininkai ir po vieną gydytoją, publicistą ir 
inžinierių. Tokios sudėties Taryba turėjo atspindėti plačius gyventojų sluoksnius ir skirtingas 
politines sroves. Socialdemokratams protestuojant, kad jie yra neatstovaujami, 1917 m. du nariai 
kunigai (Juozas Stankevičius iš Vilniaus ir Pranciškus Urbanavičius iš Telšių) buvo pakeisti dviem 
socialdemokratų atstovais (Stanislovu Narutavičiumi ir Jonu Vileišiu). Penkios vietos Lietuvos 

Taryboje buvo rezervuotos tautinių mažumų - žydų, lenkų ir baltarusių atstovams. TARYBOS 
PIRMININKU TAPO ANTANAS SMETONA. Į Lietuvos Tarybos prezidiumą, be Tarybos 
pirmininko Antano Smetonos dar įėjo Steponas Kairys, Justinas Staugaitis, Jurgis Šaulys ir Petras 
Klimas. 

Nepriklausomybės paskelbimas 

1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS TARYBA 
VIENAŠALIŠKAI PASKELBĖ LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. Kovo 23 d. Vokietijos 
imperatorius Vilhelmas II pasirašė manifestą, kuriuo 
pripažino Lietuvą kaip valstybę de jure. 

KOMENTARAS  

ANTANAS SMETONA – TOKS YPATINGAS LIETUVOS 
ISTORIJOJE ŽMOGUS, BET JO PAMINKLUI 
NERANDAMA TINKAMOS VIETOS LIETUVOJE – 
NEATLEISTINAS ABEJINGUMAS, ŽMONĖS – 

NETYLĖKITE! 

https://lt.wikipedia.org/wiki/1917
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugs%C4%97jo_18
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_konferencija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_konferencija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_konferencija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pirmasis_pasaulinis_karas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_imperija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stanislovas_Narutavi%C4%8Dius
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Vilei%C5%A1is
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Smetona
https://lt.wikipedia.org/wiki/1918
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vasario_16
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Nepriklausomyb%C4%97s_Aktas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Nepriklausomyb%C4%97s_Aktas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Nepriklausomyb%C4%97s_Aktas
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HELSINKIO GR. ISTORIJA (45M.) 

 
1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkyje buvo pasirašytas 
„Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje Baigiamasis 
Aktas“ – 35 valstybės, tarp jų ir Sovietų Sąjunga, pasižadėjo 
gerbti žmogaus teises. Tačiau tikrovė buvo kitokia: Sovietų 
Sąjungoje žmogaus teisės ir toliau buvo ignoruojamos. 
Disidentinio judėjimo Sovietų Sąjungoje vadovo akademiko 
Andrejaus Sacharovo aplinkoje gimė mintis steigti grupes, 
tiriančias Helsinkio Baigiamojo Akto pažeidimus ir 
informuojančias apie juos pasaulio visuomenę. Pirmoji tokia 
grupė susikūrė Maskvoje 1976 m. gegužės 12 d., jai ėmėsi 
vadovauti aktyvus Rusijos disidentinio sąjūdžio atstovas 
Jurijus Orlovas. 

 
Lietuvos Helsinkio grupė (LHG) susikūrė 1976 m. lapkričio 25 d. (44m.) Maskvos Helsinkio grupės 
pavyzdžiu, bet buvo savarankiškai veikianti organizacija. Jos nariai steigėjai buvo kunigas Karolis 
Garuckas, fizikos mokslų daktaras Eitanas Finkelšteinas, poetė, pedagogė, buvusi politinė kalinė 
Ona Lukauskaitė-Poškienė, buvęs politinis kalinys Viktoras Petkus ir poetas, vertėjas Tomas 
Venclova. 
 
Oficialiai Lietuvos Helsinkio grupė vadinosi „Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos 
visuomeninė grupė“. Aktyviai veikti ji pradėjo 1976 m. gruodžio 1 d. Maskvoje, rusų disidentų 
užsienio žurnalistams suorganizuotoje neoficialioje spaudos konferencijoje paskelbdama pirmuosius 
grupės dokumentus. Tarp kitų dokumentų šiame susitikime pirmą kartą oficialiai paskelbtas LHG 
susikūrimo manifestas, kuriame atkreipiamas dėmesys ne tik į žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje, 
bet ir į patį Lietuvos okupacijos faktą. 
 
Iki 1981 m. pabaigos LHG atstovai išleido apie 30 dokumentų, dauguma kurių pasiekė Vakarus. 
Dokumentai atskleidė didelius žmogaus teisių bei laisvių pažeidimus: persekiojimus už tikėjimą, 
neteisėtus areštus, piktnaudžiavimą psichiatrija, emigracijos varžymą. Kartu buvo iškeltos visai 
žmonijai bendros problemos, atkreiptas dėmesys ir į nacionalinių mažumų teisių varžymus, 
akivaizdžiai išskiriantis LHG iš kitų pogrindžio organizacijų. 
 
1977 m. buvo suimtas ir nuteistas Helsinkio grupės lyderis V. Petkus, tais pačiais metais T. 
Venclova išvyko gyventi į Vakarus, 1979 m. mirė K. Garuckas, o E. Finkelšteinas iš organizacijos 
pasitraukė. Tačiau LHG savo veiklos nenutraukė. Į V. Petkaus ir mirusio K. Garucko vietą stojo  
gydytojas psichiatras Algirdas Statkevičius ir Adutiškio klebonas Bronius Laurinavičius. Tais 
pačiais metais nariu tapo Mečislovas Jurevičius, kitais – Vytautas Skuodis ir Vytautas Vaičiūnas. 
Skaičiuojama, jog iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo LHG turėjo 41 oficialiai įstojusį narį – 
suimtus ir nuteistus narius pakeisdavo nauji. 1979 m. LHG veikla sulaukė tarptautinio pripažinimo 
– ji kartu su Maskvos ir Kijevo Helsinkio grupėmis buvo tarp Nobelio taikos premijos kandidatų. 
1988 m., iš įkalinimo paleidus V. Petkų, LHG veikla vėl suaktyvėjo. Naujai atgimusi grupė aktyviai 
dalyvavo Lietuvos laisvės atkūrimo byloje. 1991 m. ji paskelbė 100 dokumentų. Savo veiklos LHG 
nenutraukia ir dabar. Jos tikslas išliko toks pat – ir toliau atkreipti visuomenės dėmesį į žmogaus  
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teisių bei laisvių pažeidimus. 
 
Lietuvių ir rusų disidentai – būsimieji Maskvos ir Lietuvos Helsinkio grupių nariai – Sergejaus 
Kovaliovo, žymaus kovotojo dėl žmogaus teisių ir demokratijos Sovietų Sąjungoje, teismo dieną. Iš 
kairės penktas – Jurijus Golfandas, šeštas – Jurijus Orlovas, septinta – Gema Stanelytė, devintas – 
Mečislovas Jurevičius, dešimtas – Martas Niklus, vienuoliktas – Andrejus Sacharovas, tryliktas – 
Jefremas Jankelevičius, keturioliktas – Eitanas Finkelšteinas. Vilnius, 1975 m. 
Iš Genocido aukų muziejaus 
 
 
Helsinkio grupės dokumentas Nr. 14, kuriuo protestuojama prieš Romualdo Ragaišio suėmimą. 1979 
m. sausis. 
Iš Lietuvos ypatingojo archyvo 

                    
 

Grupė Lietuvos disidentų, susirinkusių palaikyti teisiamą 
kovotoją dėl žmogaus teisių Romualdą Ragaišį. Pirmoje eilėje 
iš kairės klūpo: Algimantas Andreika, Robertas Grigas, Jonas 
Volungevičius ir Kęstutis Subačius. Antroje eilėje stovi: kun. 

Jonas Kastytis Matulionis, Zosė Čiupailaitė, Mečislovas 
Jurevičius, Sigitas Tamkevičius, Antanas Terleckas, Algirdas 
Statkevičius, Liutauras Kazakevičius, Leonora Sasnauskaitė 

ir neatpažintas vyras. Vilnius, 1979 m. lapkričio 19 d. 
Iš Genocido aukų muziejaus 

 

 

 

DĖL NAUJOS HELSINKIO GRUPĖS – 

GALVOSŪKIS                                        
(Klaipėda,2021-09-22 sutrumpinta red.). 

Lietuvoje įsteigus dar vieną žmogaus teisių gynimo 

draugiją – Naująją Helsinkio grupę, kilo sumaištis, nes pas 

mus jau veikiatokio pat pavadinimo grupė, turinti tvirtas 

tradicijas dar nuo  

sovietmečio laikų. Rugsėjo 10-ąją, kai VILNIUJE VYKO DAR 

VIENA PROTESTO AKCIJA, buvo pasirašytaNaujosios  
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Helsinkio grupės (NHG) Lietuvos piliečių konstitucinėms teisėms ginti Steigimo DEKLARACIJA, 

joje išreikštas susirūpinimas „dabartiniais antidemokratiniais Lietuvoje ir visame pasaulyje, kai 

vis dažniau paminamos pamatinės universalios humanistinės vertybės, visuotinai pripažintos 

žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bei suverenių demokratinių šalių konstituciniai principai“. 

Todėl NHG steigėjai, remdamiesi  1975 m. Helsinkyje pasirašytu „Saugumo ir bendradarbiavimo 

Europoje baigiamuoju AKTU“ ir visu sovietiniu okupaciniu laikotarpi  

SENBUVIAI NUSTEBĘ dar nuo sovietmečio, 1976 m. veikiančios Lietuvos Helsinkio grupės 

(LHG) kordinatorius Stasys Kaušinis teigė labai nustebęs u veikusių ir žmogaus bei tautų 

teises gynusių Helsinkio grupių pavyzdžiu, ir įsteigė šią viešo veikimo grupę.       

DEKLARACIJĄ pasirašė teisės filosofas Saulius Arlauskas, istorijos populiarintojas Tomas 

Baranauskas, kultūros istorikė Rasa Čepaitienė, menininkė Jurga Karčiauskaitę – Lago,  politologas 

Marius Kundrotas, sociologas Gediminas Merkys, filosofė Nida Vasiliauskaitė, literatūros kritikė 

Erika Drungytė. 

Garbės nariais NHG sutiko būti: kovo 11-osios akta signataras , filosofas Bronius Genzelis, bei 

profesorius, akademikas, sociologas Romualdas Grigas., kai staiga paskelbta apie dar vieną 

tokią organizacija... 

S. Kaušinio teigimu šiuo metu žmogaus teisių klausimas iškilo ir 

dėl migrantų krizės ir dėl pandemijos padarinių,tačiau jo 

manymu, tarp tų naujųjų žmogsud teisių gynėjų yra žmognių, 

siekinatčių priešlaikinių  naujų Seimo rinkimų.  

Nesakau, kad tai blogai, tačiau tai nėra senosios  HELSINKIO 

GR. TARADICIJA AR JOS SIEKIMAS. 

S.Kaušinis neslėpė, kad Seimo narys dėl naujos Helsinkio grupės  kūrimo su juo buvo susitikęs ir 

bandė įtikinti, kad toks darinys reikalingas. 

LHG koordinatoriaus teigimu į politiką ši organizacija eiti kategoriškai negali, nes jos misija yra 

humanitarinė, o ne politinė. 

R.Čepaitienė, NHG koordinatorė  tikino, kad kuriant šią grupę, jokių užuominų viešoje erdvėje apie 

dabar veikiančią Helsinkio  gr., neaptiko Informacija buvo tik apie sovietmečiu veikusią LHG.  Esą į 

kelis senosios šios gupės narius ji kreipėsi ir sulaukė palaikymo.  

„Nesuprantu, kokia čia gali būti konkurencija  ar varžymasis, nes tai bus kruvinas darbas, juk 

mums tik įsikūrus  į mus kreipėsi žmonės su visomis bėdomis. Vadinasi poreikis yra. O mes 

stengiamės reaguoti į aktualijas, į dabartinės Vyriausybės R.Čiapaitienė (nuotr. Iš interneto) 

Saviveiklą žmogaus teisių srityje. Kur tie teisių gynėjai buvo anksčiau?  
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Buvęs LHG atstovas Seimo narys Petras Gražulis viena 

tų, kuris pritarė Naujosios Helsinkip grupės 

atsiradimui. „Sveikinu, kad ji įsikūrė“, tam pritarė ir 

Nijolė Felicija Sadūnaitė ir kunigas Edmundas Paulionis 

taip pat kunigas Robertas Grigas. O dabartinė Helsinkio 

grupė jeigu ir buvo, tai ji nieko neveikė (kiek Lietuvoje 

žmogaus teisių gynimo organizacijų, kas gali pasakyti, 

žinau – daug, o kaip niekas negina žmogaus teisių – taip 

negina...red.) Tegul tos abi grupės susijungia, nes 

šiandien yra pažeidinėjamos pamatinės žmogaus 

teisės“ -  kalbėjo P. Gražulis. 

 

Naujosios Helsinkio grupės 

Lietuvos piliečių konstitucinėms teisėms ginti  

Steigimo deklaracija 
2021-09-10 

 

Mes, pasirašiusieji šį visuomeninės grupės, pagal savo esmę ir pavadinimą – Naujosios Helsinkio 

grupės – steigiamąjį dokumentą, 

suprantame, kad demokratija ir prigimtinės žmogaus teisės nėra visiems laikams be kiekvienos naujos 

kartos apsisprendimo duotos; jos gali būti išsaugotos tik tuomet, jei nuolat bus rūpinamasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucijoje apibrėžtų teisių paisymu ir gynimu, 

esame susirūpinę dabartiniais antidemokratiniais procesais Lietuvoje ir visame pasaulyje, kai, 

prisidengiant Lietuvos žmonių nenoru priimti kitų šalių abejotinos pažangos pokyčius, visuomenės 

sveikatos, viešojo saugumo ar kitais pretekstais, vis dažniau paminamos pamatinės universalios 

humanistinės vertybės, visuotinai pripažintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bei suverenių 

demokratinių šalių konstituciniai principai,  

esame įsitikinę, jog šios vertybės atsidūrė pavojuje net ir tose šalyse, kurios iki šiol buvo laikomos 

asmens orumo, teisinės valstybės bei demokratijos bastionais, o po liberaliosios demokratijos vėliavomis 

vis plačiau ir aktyviau brukami asmens ir tautų totalinės kontrolės technologijos bei diktato metodai, 

kurių pobūdį atpažįstame iš sovietinio laikotarpio patirties. 

Remdamiesi 1975 m. Helsinkyje pasirašytu „Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje Baigiamuoju 

Aktu“ ir visų sovietų okupaciniu laikotarpiu veikusių ir žmogaus bei tautų teises gynusių Helsinkio 

grupių pavyzdžiu, steigiame šią viešo veikimo grupę. 

Naujosios Helsinkio grupės siekiai: 

žadinti Lietuvos piliečių ir tarptautinį sąmoningumą bei atsakomybę, kuriant bendrą gėrį ir demokratinę 

ateitį, tirti ir viešinti neteisėtus konstitucines piliečių laisves ir tarptautines konvencijas pažeidžiančius  
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valdžios galių veiksmus, skelbti faktus apie informacijos ir saviraiškos laisvės, viešų susirinkimų ir 

protestų neteisėtą ribojimą, represijas, kėsinimąsi į asmens nuosavybę ir privatumą, tikėjimo ir pažiūrų 

laisvę, piliečių ir jų grupių lygybę prieš įstatymą, šeimos, kultūros ir gamtos vertybes bei kitą 

piktnaudžiavimą valdžia. 

Savo veiklai pasitelksime pripažintus specialistus ir ekspertus, bendradarbiausime su kitomis, pilietinius 

interesus atstovaujančiomis šalies ir užsienio organizacijomis bei tarptautinėmis institucijomis 

Tikėdami, kad geros valios principas kaip pasitikėjimo ir vienybės pagrindas vėl pasitarnaus Lietuvai, 

kviečiame bendradarbiauti visus, pritariančius šiai deklaracijai. 

/PARAŠAI/    

1.         Arlauskas Saulius teisės filosofas, pedagogas, MRU 
profesorius 

  

2.         Baranauskas Tomas hum. m. dr., istorikas, istorijos 
populiarintojas, publicistas 

  

3.         Čepaitienė Rasa Hum. m. dr., kultūros istorikė, 
publicistė 

  

4.  Genzelis Bronius Kovo 11 akto signataras, filosofas Sutiko būti 
garbės 
nariu 

5.         Karčiauskaitė - 
Lago 

Jurga publicistė, menininkė   

6.         Kundrotas Marius politologas, publicistas   

7.         Merkys Gediminas Habil. soc. m. dr., edukologas ir 
sociologas 

  

8.         Vasiliauskaitė Nida hum. m. dr., publicistė, filosofė   

9.         Grigas Romualdas profesorius, akademikas, 
sociologas, tautotyrininkas 

Sutiko būti 
garbės 
nariu 

10.     Drungytė Erika poetė, vertėja, literatūros kritikė   

 

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

 
TOKIO PASITYČIOJIMO IŠ KONSTITUCIJOS                                                                                         

IR ŽMOGAUS TEISIŲ DAR NEBUVO  
2021 rugsėjo 11 10:47:00 
Vidmantas MISEVIČIUS 

Sveikatos teisės institutas (STI), kaip ir buvo žadėjęs per savo pirmąjį viešą pasisakymą, „griebė 

jautį už ragų" ir ketvirtadienį surengė tarptautinę konferenciją. Joje buvo aptariami visiems 

aktualūs, su karantinu ir valdančiųjų taikomomis priemonėmis susiję, klausimai. Valdžios atstovai, 

nors ir buvo kviesti diskusijos, nepasirodė. 

 5 nuotr. 
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JIE MUS IGNORUOJA 

Pirmasis konferencijoje pasisakęs STI vadovas 

dr. Rimas Jankūnas žadėjo suteikti pagalbą 

visiems, kurie tik kreipsis.                                                                                         

 

Ignas Vėgėlė. (nuotr. iš intern.) 

„Mes įsipareigoję tik Lietuvai, laisvei ir 

demokratijai. Mūsų tikslas - diskutuoti ir padėti rasti sprendimus Vyriausybei. Gaila, kad nors 

buvo kviesti, niekas iš jos narių taip ir nepasirodė", - karčią tiesą konstatavo vadovas. 

Jis išsakė prielaidą, kad galbūt valdantieji nusprendė, jog viską daro gerai, todėl negaišo laiko 

pokalbiams su ekspertais. Deja, realybė yra tokia, kad siekiantys visus subadyti 

eksperimentinėmis vakcinomis, kurių tyrimai dar nėra baigti, realiai kenkia šaliai ir jos žmonėms. 

Be to, ekstremalios priemonės gali būti taikomis tik turint neabejotinų jų veiksmingumo įrodymų. 

Deja, argumentuotų įrodymų, kad įvedamas Galimybių pasas bus naudingas, valdžia taip ir 

nepateikė. 

R.Jankūnas atkreipė dėmesį į tai, kad dalis valdžios taikomų, esą virusą turinčių suvaldyti 

priemonių labai primena jo plitimo skatinamą. Tarkim „Korona Stop" programėlė teigia, kad 

vakcinos praėjo ir trečiąją bandymų stadiją, nors tai nėra tiesa. Pats vaistų gamintojas „Pfizer" 

Europos agentūrai nurodė, jog tyrimai bus baigti tik 2023-iųjų pabaigoje.                                                                              

R.Jankūnas nuotr. Iš internet. 

„Nejau sakydama netiesą, Vyriausybė ir Sveikatos apsaugos ministerija tikisi visuomenės 

pasitikėjimo? Kaip taikliai yra pastebėta, antivakseriai nepadarė tiek žalos, kiek eksperimentinių 

vakcinų entuziastai, kurie žmones atgrasė nuo visų skiepų. 

Be to, tokių radikalių priemonių nesiėmę švedai, suomiai ir norvegai neturi perteklinio 

mirtingumo, o Lietuva vėl jį turi. Ir tai lemia ne koronavirusas, o apleistos kitos ligos", - problemas 

vardijo R.Jankūnas. Baigdamas kalbą jis išreiškė viltį, kad valdantieji pagaliau išdrįs sėsti prie 

vieno stalo su kitokią nuomonę turinčiais specialistais, nes taip diskutuoti bus paprasčiau. 

KONSTITUCIJOS IR ŽMOGAUS TEISIŲ NEBELIKO? 
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Profesorius, teisės mokslų daktaras, advokatas Ignas 

Vėgėlė priminė, kad dabartinis šalies gyvenimo 

reguliavimas remiasi dviem įstatymais - Civilinės 

saugos ir Užkrečiamųjų ligų kontrolės. 

Pasak jo, žmonių gyvenimą riboti galima, bet tik 

įstatymų nustatytais atvejais ar tvarka. Įvertinus tai, 

labai abejotina, kad suvaržymai, įvesti 2020 kovą ir                                               

toliau tęsiami, yra teisėti. 

„Abejoju, ar šie įstatymai leidžia tiek laiko riboti žmonių teises ir laisves. Be to, ir situacija nėra 

tokia, kuri tenkintų ekstremalios situacijos apibrėžtį. Kai tokios sąlygos nėra, jos tęstinumas kelia 

rimtų klausimų", - akcentavo profesorius. 

Pasak I.Vėgėlės, nors Vyriausybei ir suteikiama teisė įvesti tam tikrus ribojimus, bet tik tam, kad 

būtų suvaldyta ekstremali situacija. Tačiau net ir ją reglamentuojantis įstatymas neleidžia riboti 

judėjimo teisės, teisės į mokslą, asmens neliečiamumą ar paslaugų gavimą. Galimi tik tie 

apribojimai, kurie būtini situacijai likviduoti, tačiau lieka neaišku, ar ribojant nepasiskiepijusių  

asmenų teises yra likviduojama ekstremali situacija. Jis taip pat priminė, kad jei anksčiau verslui 

buvo palikta teisė diskriminuoti dėl Galimybių paso, tai nuo rugsėjo 13-osios ši diskriminacija bus 

privaloma. Taip pažeidžiamas ne tik žmogaus orumo aspektas, bet neteisybės yra ir daugiau. 

„Siūloma riboti teisę į darbą ir nustatyti reikalavimą didelei grupei vakcinuotis arba tikrintis savo 

lėšomis. Nesutinkantiems gresia nušalinimas nuo darbo. Siūloma riboti teises į sveikatos priežiūrą. 

Netgi į studijas, nors kai kurios aukštosios mokyklos nesuteikė galimybės studijuoti net nuotoliniu 

būdu, o Vilniaus universitetas jau šalina Galimybių paso neturinčius studentus iš bendrabučio", - 

valdančiųjų siekiais baisėjosi Advokatų tarybos pirmininkas. 

Jis taip pat pakomentavo pastaruoju metu dažnai minimą Europos Žmogaus Teisių Teisme 

nagrinėtą bylą „Vavrička ir kiti prieš Čekijos Respubliką". Tuomet teismas konstatavo, kad 

valstybė, imdamasi tam tikrų priemonių prieš skiepyti savo vaikus atsisakiusius tėvus, nepažeidė 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. I.Vėgėlė atkreipė dėmesį į tai, kad byla 

buvo susijusi su standartiniu, įprastu vaikų skiepijimu nuo ligų patvirtintomis ir seniai  

naudojamomis vakcinomis. Nežinomoms vakcinoms, pasak jo, bylos analogijos taikyti 

negalima.Kalbėdamas apie skiepus, teisininkas pabrėžė, jog turi veikti žalos atlyginimo institutas, 

kurio Lietuvoje vis dar nėra. 
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KAM IŠ TIKRO REIKALINGAS GALIMYBIŲ PASAS? 

Apie galimą diskriminaciją daug kalbėjo ir advokatas dr. Justas Sakavičius. Jis priminė, kad 

Galimybių paso idėja kilo Kinijoje ir ši už tokias iniciatyvas buvo smarkiai kritikuojama. 

„Iš pradžių buvo planuojama, kad kiniškas Galimybių pasas bus naudojamas kelionėms, nes buvo 

tikima, kad vakcinos padės. Jis buvo siejamas su skiepais, nes nebuvo testavimo galimybių. Visgi 

vėliau situacija pasikeitė. 

Kinija turi savitą požiūrį į žmogaus teises ir šalyje galioja socialinių kreditų sistema. Ją sudaro 

mokesčiai, socialinė veikla, pirkimosi įpročiai ir t.t. Pagal surinktus taškus žmonėms dalinamos 

galimybės - kelionės, prabangūs viešbučiai, geresnės mokyklos, soc. paslaugos, paskolos ir t.t. 

2020 m. Žmogaus teisių stebėjimo organizacija šią sistemą įvardino kaip grėsmę žmogaus teisėms, 

- neseną istoriją pateikė teisininkas. - Šiandien mes tą patį turime Lietuvoje su Galimybių pasu. 

Socialinio reitingo dar neįvedė, bet turime dalį tų pačių galimybių, ką numatė kinų socialinių 

kreditų sistema." Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Galimybių pasas nėra vienintelė alternatyva spręsti 

pandemijos klausimus. Panašias sistemas taiko Prancūzija, Izraelis, Kinija, tik 7 JAV valstijos, 

Australija ir kelios Kanados provincijos. Nieko panašaus nėra puikiai su pandemija  

susitvarkiusioje Skandinavijoje ir likusioje JAV bei Kanados dalyje. 

Nepaisant to, PSO rekomendacijoje dėl COVID-19 sertifikatų nurodoma, kad Galimybių pasas turi 

turėti QR kodą ir gali būti naudojamas stebėti asmens sveikatos būklę nuo gimimo. Jis tarnauja ne 

tik kaip vakcinacijos įrodymas, bet ir užtikrina patekimą į viešas vietas. Šalys, PSO teigimu, gali 

pačios pasirinkti, kaip ir kiek jį naudoti - trumpai arba ilgai. Antruoju atveju net ir pasibaigus 

pandemijai tas pasas gali būti toliau naudojamas, kaip žmonių stebėjimo priemonė. 

J.Sakavičius priminė, kad Lietuvoje pirmą kartą Galimybių pasas buvo įtvirtintas 2021 m. gegužę. 

Tuomet jis tikrai atrodė, kaip galimybė, nes atvėrė tam tikras veiklas. 2021 rugsėjį jis tapo 

„draudimų pasu" - uždraudė daug veiklų tam tikros kategorijos asmenims. 

Problemą dar labiau gilina tai, kad Galimybių paso formuluotė labai aptaki. Remiantis ja, 

draudžiama viskas, kas nėra leidžiama. „Įvertinus tai, kyla klausimas - ar Galimybių pasas tikrai 

sukurtas tam, kad būtų rūpinamasi žmonių sveikata? O kaip su asmens duomenų apsauga? 

Proporcingumo reikalavimais ir apibrėžtumo laike kriterijumi? Ispanijos Galisijos provincijos  

teismas Galimybių paso analogą atmetė, kaip netinkamą priemonę nurodytam tikslui pasiekti, 

nors buvo kalbama tik apie viešbučius ir maitinimo paslaugas. O Lietuvoje, jis, nors, tikėtina, 
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pažeidžia mažiausiai 10 Konstitucijos straipsnių, vis tiek yra įvedamas. Kodėl?" - klausimu 

pranešimą baigė J.Sakavičius. 

PARADOKSŲ LAIKAI 

Atidžiai situaciją Lietuvoje ir pasaulyje stebintis doc. dr. Vaidotas Vaičaitis išskyrė tris pastarojo 

laikmečio paradoksus. Pasak jo, anksčiau žmonės įsivaizdavo, kad laisvių ir teisių turi tiek, kiek jų 

neriboja valdžia. Dabar viskas apsivertė - teisių ir laisvių turima tiek, kiek suteikia Vyriausybė, ir 

tik tuomet, jeigu atitinka jos nustatytas sąlygas. 

Antra - kaltumo prezumpcija. Žmogus buvo laikomas sveikas, kol nebuvo požymių, kad jis sega. 

Dabar jis įtariamas, kad serga, nebent įrodo atvirkščiai. 

„Pirmą kartą civilizacijos istorijoje turime situaciją, kai viena iš sąlygų naudotis tam tikromis 

teisėmis tampa reikalavimas būti susirgus ar persirgus", - niūriai pajuokavo V.Vaičaitis. 

Trečias paradoksas, pasak jo, - „ligos atvejis", kuris prilyginamas ligai. Nors tai nėra liga, tačiau 

visuomenei vis skelbiami „atvejai" turi įtakos ribojimų nustatymui. 

Išsikreipė ir valdžios padalijimo principas, nes pagrindines galias savo rankose sukoncentravo 

Vyriausybė. Ji žmogaus teises pradėjo riboti ne įstatymais, o nutarimais. Kadangi dalis ribojimų 

nėra viešai paskelbti teisės aktų registruose, tai suteikia Vyriausybei daugiau galių. 

„Problemų yra ir daugiau. Tarkim išnyko skirtumas tarp Vyriausybės nutarimų ir rekomendacijų. 

Pastarosios vis dažniau pateikiamos kaip taisyklės ir žmonės nebežino, kaip elgtis, - sakė 

V.Vaičaitis. - Be to, dalis valdžios perleista ekspertų taryboms. Kadangi jas formuoja Vyriausybė, 

galios sukoncentruojamos prie jos, o pačios tarybos už nieką neatsako." 

Jis taip pat priminė, kad Konstitucijoje yra tik vienas išskirtinis režimas - nepaprastoji padėtis ir ją 

reglamentuojantis įstatymas. Nors ji nebuvo skelbta, tik Lietuvoje vienu metu veikė ir 

ekstremalioji situacija, ir karantinas. 

„Karantinas dabar išjungtas ir galioja ekstremalios situacijos teisinis režimas. Pagal Civilinės 

saugos įstatymą tokia situacija gali būti paskelbta, kai kyla ekstremalus įvykis. Jokių ekstremalių 

įvykių fiksuota nebuvo, tačiau Galimybių pasas visuomenei brukamas, remiantis būtent šiuo 

įstatymu, nors jis negali būti taikomas. Tai lemia, kad valdžiai neteisėtai pritaikius įstatymą, visi  

vėlesni poįstatyminiai aktai taip pat yra neteisėti", -svarbų momentą įvardijo V.Vaičaitis. Deja,  
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pasak jo, valdžia piktnaudžiauja savo galiomis. Ji paskelbė ekstremaliąją situaciją, kuri neturi nei 

termino, nei įpareigojimo ją skelbti iš naujo. Be to, nors griežčiausi ribojimai numatyti 

nepaprastosios padėtis (gali galioti tik 6 mėn.) atveju, šiandien žmonių teisės ribojamos net 

smarkiau, negu tai leidžia Konstitucija. Todėl, pasak jo, vis dar tęsiama ekstremalioji situacija yra 

neteisėta tiek pagal formą, tiek pagal žmogaus teisių ribojimo turinį. 

LIETUVĄ UŽKLUPO INFODEMIJA 

Advokatė, profesorė dr. Liudvika Meškauskaitė teigė, kad, nors informacijos apie koronavirusą 

yra daug, tačiau vis dar lieka neatsakytų klausimų. Priminusi, jog Lietuva save pozicionuoja kaip 

teisinę valstybę, ji liūdnai pasidžiaugė, jog per vieną TV diskusijų laidą buvęs Konstitucinio Teismo 

pirmininkas Dainius Žalimas pripažino, jog šalies teisinis reguliavimas - netobulas ir nenuoseklus. 

Kritikos profesorė turėjo ir visuomenės informavimo priemonėms. Pasak jos, pandemijos metu 

viena po kitos į paviršių ėmė kilti primirštos problemos.                                                                                                               

„Tarkim, užsakomosios informacijos problema. Užsakomieji straipsniai dabar veržiasi ten, kur turi 

būti skelbiama objektyvi informacija. Valdžia skiria didžiules sumas lojaliems leidiniams ir jie 

skelbia tai, už ką jiems sumokėta, nors ne visada nurodoma, kad tai - užsakyta informacija, - 

nurodė ji. - Arba visuomenės informavimo teisinis reguliavimas. Plačiai nuskambėjęs Skirmantas 

Malinauskas nėra traktuojamas kaip žurnalistas, tad jam nėra taikomos Visuomenės informavimo 

etikos kodekso normos. Jis, kaip ir kiti viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai (įtakotukai), 

daro, ką nori. Ir tai lemia, kad matome tai, ką matome." 

 

Profesorė L.Meškauskaitė kritikavo ir žmonių 

pasitikėjimą prarandantį visuomeninį 

transliuotoją. 

„Visų šių veiksnių visuma tapo infodemijos priežastimi. Šiandien didžiausias blogis yra ne 

medicininė liga, o visuomenės susipriešinimas. Kur vėliau dėsime visus tuos, kurie šiandien 

išvadinti buduliais ir antivakseriais?" - retoriškai teiravosi L.Meškauskaitė. Pabrėžusi, kad 

sisteminė žiniasklaida virsta sienlaikraščiu, dabartinėje situacijoje ji įžvelgė ir kai ką gero. 

„Ačiū pandemijai, turėjome progą pažinti vienas kitą ir išbandyti, kaip svarbu žmogui būti 

žmogumi. Atradome mažąją žiniasklaidą ir anksčiau nepastebėtus jos „perlus", - pasidžiaugė 

teisininkė. Baigdama pasisakymą ji pateikė kelias paprastas ir nesunkiai įgyvendinamas 

dabartinės situacijos gerinimo rekomendacijas: 
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 „Asmens teises turėtų riboti tik įstatymai. 

 Planuojamus ribojimus turėtų vertinti tik nepriklausomi ekspertai. 

 Įvesti juos reikėtų derinant visuomenės ir atskirų piliečių teises, bet nepaneigiant asmens 

prigimtinės teisės.  

 Viešoje komunikacijoje turėtų nebelikti gąsdinimo taktikos. 

 Teisinis reguliavimas turėtų apimti visus informacijos rengėjus ir skleidėjus. 

 Atkurti visuomenės pasitikėjimą žiniasklaida. 

 Girdėti, ką kalba kiti." 

******************************************************************************************** 
 
NAUJAUSIOS ŽINIOS 
 

 
VU iškrausto neskiepytus studentus (54) 

 
Mitinguotojai siuntė žinią: Represijomis Tautos neparklupdysit (143) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/vu_iskrausto_neskiepytus_studentus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/vu_iskrausto_neskiepytus_studentus/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/mitinguotojai_siunte_zinia_represijomis_tautos_neparklupdysit/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/mitinguotojai_siunte_zinia_represijomis_tautos_neparklupdysit/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/vu_iskrausto_neskiepytus_studentus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/mitinguotojai_siunte_zinia_represijomis_tautos_neparklupdysit/
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JAV prasidėjo renginiai, skirti 20-osioms Rugsėjo 11-osios išpuolių metinėms (3) 

 
Bulgarijoje lapkritį vyks treti šiais metais parlamento rinkimai 

 
Estai baiminasi, kad rusai juos puls (54) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/jav_prasidejo_renginiai_skirti_20osioms_rugsejo_11osios_ispuoliu_metinems/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/jav_prasidejo_renginiai_skirti_20osioms_rugsejo_11osios_ispuoliu_metinems/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/bulgarijoje_lapkriti_vyks_treti_siais_metais_parlamento_rinkimai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/estai_baiminasi_kad_rusai_juos_puls/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/estai_baiminasi_kad_rusai_juos_puls/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/jav_prasidejo_renginiai_skirti_20osioms_rugsejo_11osios_ispuoliu_metinems/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/bulgarijoje_lapkriti_vyks_treti_siais_metais_parlamento_rinkimai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/estai_baiminasi_kad_rusai_juos_puls/


21 
 

 
A. Merkel Varšuvoje susitiko su Lenkijos premjeru (1) 

 
„Miško kuopa“ sutelkė miškų švarai neabejingus piliečius – surinktos tonos šiukšlių (1) 

 
Prabangioje jachtoje prie JK krantų rasta beveik 2 tonos kokaino (1) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/a_merkel_varsuvoje_susitiko_su_lenkijos_premjeru/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/a_merkel_varsuvoje_susitiko_su_lenkijos_premjeru/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/misko_kuopa_sutelke_misku_svarai_neabejingus_piliecius__surinktos_tonos_siuksliu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/misko_kuopa_sutelke_misku_svarai_neabejingus_piliecius__surinktos_tonos_siuksliu/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/prabangioje_jachtoje_prie_jk_krantu_rasta_beveik_2_tonos_kokaino/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/prabangioje_jachtoje_prie_jk_krantu_rasta_beveik_2_tonos_kokaino/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/a_merkel_varsuvoje_susitiko_su_lenkijos_premjeru/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/misko_kuopa_sutelke_misku_svarai_neabejingus_piliecius__surinktos_tonos_siuksliu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/prabangioje_jachtoje_prie_jk_krantu_rasta_beveik_2_tonos_kokaino/
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Prancūzų laivynas Lamanšo sąsiauryje vėl išgelbėjo per 100 migrantų (3) 

 
Mitingas baigėsi ramiai, įvyko tarptautinė spaudos konferencija (1772) 

 
U. von der Leyen prisiminė Rugsėjo 11-osios išpuolių aukas (1) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/prancuzu_laivynas_lamanso_sasiauryje_vel_isgelbejo_per_100_migrantu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/prancuzu_laivynas_lamanso_sasiauryje_vel_isgelbejo_per_100_migrantu/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/didysis_mitingas_jau_rytoj_pirmyn_i_vilniu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/didysis_mitingas_jau_rytoj_pirmyn_i_vilniu/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/u_von_der_leyen_prisimine_rugsejo_11osios_ispuoliu_aukas/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/u_von_der_leyen_prisimine_rugsejo_11osios_ispuoliu_aukas/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/prancuzu_laivynas_lamanso_sasiauryje_vel_isgelbejo_per_100_migrantu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/didysis_mitingas_jau_rytoj_pirmyn_i_vilniu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/u_von_der_leyen_prisimine_rugsejo_11osios_ispuoliu_aukas/
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Rusijoje toliau liepsnoja miškai (6) 
 

 
 

    

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

ŠIANDIENOS ŽINIOS IŠ LVT  

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/rusijoje_toliau_liepsnoja_miskai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/rusijoje_toliau_liepsnoja_miskai/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/rusijoje_toliau_liepsnoja_miskai/
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Taip jau atsitiko, kad man teko garbė sukurti pavadinimą Lietuvos Visuomenės Taryba, 

kurį aš atnešiau į Antano Andziulio iniciatyvinę grupę. Tai buvo dar 2017 metais. Visiems šis 

pavadinimas patiko, bet grupė neturėjo stipraus lyderio, apie ką ir buvo prasitarta. Eugenijus 

Paliokas pirmas palaikė šį pavadinimą ir , kaip ir kiti iniciatyvinės grupės dalyviai, nutarė ieškoti 

stipraus lyderio. Kai jis apie tai prasitarė dr.Zigmui Vaišvilai (tada dar nepažinojome jo kaip 

asmenybės), tačiau pagal jo didelį aktyvumą: sukviete žmones į susirinkimą, aptarė LVT gaires, net 

nepaklausęs LVT kūrėjų ar jie sutinka, suorganizavo steigiamąjį susirinkimą. Matėsi, kad jam tas 

pavadinimas taip prilipo, kad jis nieko nepaisydamas pagriėbė jį (be jokios moralės) savo 

nuosavybėn, nesileisdamas į jokias kalbas į jokius klausimus taip lyg tai būtų jo nuosavybė, atrodė 

labai keistai tikra to žodžio prasme... Ir taip organizacija buvo įsteigta, palikusi didelį nerimą dėl 

didelio etikos trūkumo. Tauras Jakilaitis buvo jo ištikimas bendražygis, tylėdamas tai kas vyko. Jau 

tada buvo galima suprasti, kad jis tylus gudruolis, kuris visas situacijas naudoja savo naudai... 

Štai tokia buvo pati pradžia, nors sakoma – gera pradžia – pusė darbo,  bet nebuvo geros pradžios,  

o toliau dar gražiau: atsirado geradaris Stanislovas Tomas su kuriuo Zigmas rado bendrą kalbą 

(abu troško pasipelnyti žmonių - senjorų sąskaita, tačiau, išaiškėjus kokie jų tikrieji tikslai – viskas 

žlugo...)   

Apie tai, kad Zigmas diktatorius patvirtino tolimesni įvykiai, o atsitiko taip, kad laikas greitai 

prabėgo – o pirmininko (pirmininku tapo 2018-12-14, o visuotinis susirinkima vyko 2021-07-19) 

kadencija du metai, bet terminui jau praėjus (Zigmas jau buvo netekęs pirmininko įgaliojimų 

daugiau nei metai), bet sugalvojo gelbėtis suorganizavęs visuotinį susirinkimą, susirinko apie 30 

žmonių iš 200, bet tai buvo antras kvietimas, todėl nebuvo svarbus žmonių skaičius...Zigmas  

manė, kad viskas lengvai išsispręs... Tačiau labai krito į akis jo skubėjimas ir labai paviršutiniškas 

elgesys, matėsi jis nori greitai viską prabėgti, kad niekas nepastebėtų, kad susirinkimui nėra rimtai 

pasiruošta. 
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Steigimojo susirinkimo dalyviai 2018 m. 

Pastebite tikrą situaciją? Dr.Zigmas jau nebe pirminikas, nes kadencija jau pasibaigusi daugiau nei 

metai, tapo 2018-12-14 – 2021-06-19), bet elgėsi kaip teisėtas vadovas, štai kur parodė savo 

diktatorišką charakterį... Deja, jam nepavyko apgudrauti LVT narius ir štai LVT Etikos komisijos 

pirmininkė (teisėtai išrinkta per steigiamąjį susirinkimą) pastebėjo norą neteisėtai prasprukti per 

visuotinį susirinkimą ir atgauti pirmininko postą... 

Buvo paskelbta susirinkimo dienotvarkė, kaip priklausė pagal įstatus: viso trys pranešimai: 1 

Atlikto darbo ataskaita, 2. Finansinė ataskaita 3. Revizijos komisijos patikrinimo aktas, tačiau nei 

vieno pranešimo nebuvo susirinkusiems pristatyta, o pagal įstatus visus pranešimus turėjo 

užtvirtinti visuotinis susirinkimas... Buvo kalbama, kad pranešimai buvo iš anksto išsiųsti visiems 

nariams, tačiau paklausus kas juos gavo, atsiliepė tik vienas kitas ... 

Kokias galima padaryti išvadas: 

1. Dr.Zigmas Vaišvila jau buvo praradęs  (pagal įstatus – galioja 2m) pirmininko postą daugiau 

nei prieš metus, todėl visuotinį susirinkimą turėjo teisę sukviesti tik LVT Valdyba; 

2. Kai Etikos komisijos pirmininkė paskelbė visuotinį susirinkimą NEGALIOJANČIU (dėl 

dviejų priežačių: 1. Zigmas Vaišvila jau buvo daugiau kaip metai, pasibaigusi kadencijai – 

jau nebuvo pirmininkas, 2. Visuotinis susirinkimas paskelbtas NEGALIOJANČIU, nes nebuvo 

paskelbta nei vieno pranešimo, kuriuos pagal įstatus turėjo užtvirtinti visuotinio 

susirinkimo dalyviai;  

3.  Zigmas Vaišvila ignoravo šį sprendimą ir toliau vykdė savo diktatorišką veiklą: vyko naujos 

Valdybos rinkimai ( visuotiniame susirinkime – antrame - dalyvavo 29 iš 199), balsavimo 

rezultatus žymėjo Aldas Mačiulis labai nesąžiningai (kaip norėjo) viskas matėsi, nes buvo 

galimybė internetu tai stebėti.  

4. Kadangi LVT visuotinis susirinkimas tapo NEGALIUOJANČIU, tolimesnės Zigmo veikla tapo 

visiškai negaliojanti jau antrą kartą (pirmą kartą jis prarado teisę būti pirmininku dėl 

uždelsto – praleisto pirmininkavimo termino), antrą kartą dar patvirtino savo diktatorišką 

– visiškai neteisėtą veiklą, suorganizuodamas, nors neturėjo tokios teisės – visuotinį 

susirinkimą. 

5. Dr, Zigmas Vaišvila dėl tokių įstatų laužymo ir dėl neteisėtos veiklos buvo Valdybos 

(teisėtos, išrinktos steigiamąjame susirinkime) pašalintas iš LVT, tačiau veiklos nesustabdė, 

o „vadovauja“ toliau. 

6. Yra dar vienas bet: Tauras Jakilaitis, jo nusikalstamos veiklos bendrininkas su Zigmu 

Vaišvila sugalvojo gudrų planą, tam tikslui, dar prieš prezidento rinkimus, LVT 

organizacijos pagrindu, kad galėtų dalyvauti prezidento rinkimuose, įkūrė nauja partiją – 

SUSITELKIMAS, ir čia išaiškėjo vienas labai svarbus momentas, pasirodo Z.Vaišvila susitarė 

su T.Jakilaičiu šitą partija sukurti vyliodami LVT narius su sąlyga, kad jie bus priimti į 

SUSITELKIMĄ TIK JEIGU PALIKS LVT! -  būtinai išstotų iš LVT, O LVT PAMAŽU BUS 

SUNAIKINTA, tačiau jų gudrus planas aktyvių LVT narių dėka, žlugo. Teko iš LVT Valdybos 

ir narių pašalinti abu,  tačiau jie visiškai nekreipdami dėmesio toliau vykdo savo 

išdavykišką veiklą, NETEISĖTAI naudodami LVT pavadinimą! NETEISĖTOS VALDYBOS 

NUTARIMUS UŽREGISTRAVO REGISTRŲ CENTRE, KAIP TEISĖTUS – TAI DAR DIDESNIS 

NUSIKALTIMAS! Kreipsimės į Registrų Centrą, dėl neteiėtai užregistruoto pirmininko! 
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7.  LVT Etikos komisijos pirmininkė ir internetinio laikraštėlio redaktorė nutarė 

(neprieštaraujant LVT nariams) viską kas vyksta LVT pristatyti visai Lietuvos Visuomenei, 

tegu ji sprendžia ar dr.Zigmas Vaišvila dar vadovauja LVT, ar jau seniai prarado tokią teisę. 

Laukiame atsakymo iš visų LVT narių ir visos Lietuvos Visuomenės... nes tokie amoralūs 

veiksmai vyksta čia ir dabar, VISŲ MŪSŲ AKYSE... Taurą Jakilaitį taip pat reikėtų 

ATITINKAMAI įvertinti, nes slaptas kenkimas, susitarus su Z.V. -  noras sunaikinti  LVT -  

NETOLERUOTINAS...  

8. Ką apie tai galvoja LVT IR SUSITELKIMO NARIAI IR LIETUVOS VISUOMENĖ? Kokia logika 

remiasi LVT nariai tylėdami dėl Zigmo Vaišvilos nusikaltimų? Ar nesupranta, kas 

neįtikėtina, ar bijo, ar jiema viskas kas vyksta visai nesvarbu, o tai reiškia, kad tylintys 

vienodos moralės su nusikaltėliais, AR TAIP?                                                                                                                            

Laukiame atsiliepimų ir komentarų...  

LVT Sveiki, gerbiamieji visi LVT nariai, kaip žinome buvo bandymas atsiskaityti, bet jis nepavyko, tačiau  

būtinai norime pamatyti LVT revizijos komisijos patikrinimo aktą, tikimės revizijos komisija neslėps tikros 

finansinės padėties ir nesiteisins, kad Zenonas Andrulėnas kaltas, o padarys tokią revizija, kokia yra ir 

vyksta be Zenono Andrulėno. Juk jei ne kasdieną, tai dažnai įstoja nauji nariai ir finansinė veikla vyksta, 

todėl revizijos komisija dar išrinkta steigiamajame susirinkime bus sąžininga ir patikrinus visus finansinius 

veiksmus, PRANEŠ REZULTATUS, būsime dėkingi, pagarbiai visų LVT narių vardu įpareigota Etikos 

komisijos (legalios ir veikiančios) pirmininkė AMG 

KOMENTARAS Po visų šitų įvykių gavome susirinkimo protokolą, rašytą Zigmo Vaišvilos 
(atsitiktinumas padėjo tai sužinoti: Zigmas siunė protokolą Stasikovui (jis buvo 
susirinkimo sekretorius) ir jame užsiliko žinute“ juk tai Tu rašai protokolą...“). Protokolas 
buvo labai piktas, jis šmeižė mane, išvadino melage ir pn. – suprantama kodėl, nes išvardyti 
trūkumai sugriovė jo kai kuriuos planus. Tačiau, protokolas buvo negaliojantis dėl 
auksčiau minėtų priežasčių... Dabar lieka tikėtis Zigmo Vaišvilos atsiskaitymo su NAUJA 
LVT DARBO GRUPE, KURI ĮKURTA, NETEKUS PIRMININKO ir susidarius ekstremaliai LVT 
situacijai. 
 
 

                                                            

 SVEIKATA 
Ši knyga patalpinta todėl, kad joje aprašyta, 
kaip išgydyti visas ligas, kaip ALZHEIMERĮ, 
išsėtinę sklerozę ir daugelį kitų... Trumpai 
sakant, tokios ir panašios ligos atsiranda dėl to, 
kad žmogaus organizmas užterštas parazitais, 
kurių būna ir širdyje, smegenyse ir visuose 
ornanuose... Skaitykite ir viskas bus aišku... nes 
taip rašo Hulda Regehr Clark... 
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********************************************************************* 

GYVENIMO FILOSOFIJA 

„Jei reikėtų vienu sakiniu apibudinti gerą, efektyvų ir sykiu sąžiningą politiką. Pasakyčiau 

jog tai žmogus, pasiruošęs kopromisui visais klausimais, išskyrus tuos , kurie graso jo 

paties etikai ir moraliniam vientisumui“ Tai L.Donskis rašė 2012 metais, tarsi žvelgdamas į 

šiandieną...                                                                                                                                                                              

„Vakarų ekspresas“ 2021-09-24. Gražinos Juodytės SKILTYJE. 

  

 

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. 

                                                                          

                                                          

MŪSŲ DRAUGAI 

mailto:el.p.amgedv@gmail.com
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
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http://www.organic.lt/
http://www.apicentras.lt/
http://ecotopten.lt/
http://www.akl.lt/
http://top-10.lt/

