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                                                 Nr. 10A (201) 
                                            Klaipėda 2021 - 10 – 17 

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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lietps.eu/
http://www.lietps.eu/
http://lietuvosvisuomenestaryba/
http://lietuvosvisuomenestaryba/
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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! 

  

LIETUVOS LAIVYNUI 100 

 

 

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=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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******************************************************************************* 

ŠIMTMETĮ LIETUVOS LAIVUOSE PLEVĖSUOJANTI VĖLIAVA 

 

Skaityti daugiau: https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/simtmeti-lietuvos-laivuose-plevesuojanti-

veliava-1045761?komentarai?full 

 

TEGU VISADA LIETUVOS VĖLIAVA PLEVESUOS VISOSE PASAULIO 

VANDENYNUOSE IR JŪROSE! 

https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/simtmeti-lietuvos-laivuose-plevesuojanti-veliava-1045761?komentarai?full
https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/simtmeti-lietuvos-laivuose-plevesuojanti-veliava-1045761?komentarai?full
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ŠIAME LAIKRAŠTĖLYJE SKAITYKITE: 

1. LABAI SVARBU! CEJSA – ASOCIACIJA KOMPLEKSINĖ ERGOTEISINĖ PARAMA 

2. VARŠUVOS IR BRIUSELIO KONFLIKTAS SKALDO EUROPĄ! 

3. DIDYSIS MINISTRĖS AGNĖS BILIOTAITĖS PRAREGĖJIMAS. 

4. NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

5. REDAKTORĖS ŽODIS. 

6. SVEIKATA – BLAIVYBĖS DIENA. 

7. GYVENIMO FILOSOFIJA                                                                                                                                                               

8.   SKELBIMAI SENJORAMS IR NE TIK…”PILIEČIŲ CHARTIJA“, KAS TAI? 

8. TRUMPA INFORMACIJA. 

9. MŪSŲ DRAUGAI 

 

LABAI SVARBU! 

 

 

 
Įm. kodas: 302833969 

Adresas korespondencijai, Panerių g. 64, Vilnius 

                                                 a.s. LT543500010014634809                                                                                                                                                    

Valdybos pirmininkas  Arvydas Balčius –                                                                                                

Teisės viršenybė – vienas iš pamatinių principų, kuriais grįstina teisinė valstybė. Principas 
taikytinas viešajai valdžiai ir jos veiklai: valstybinės institucijos turi būti steigiamos bei 
veikti tik pagal galiojančią teisę. Valstybės ir kitų organizacijų priimti teisės aktai turi 
neprieštarauti teisei. Teismo procese teisėtumas užtikrintinas saistant teisėsaugos 
institucijas, kurios turi paisyti galiojančios teisės normų. Teisės viršenybės principo 
struktūrinė dalis – įstatymo viršenybės principas, pagal kurį apsiribojama reikalavimu 
atitikti ne visos teisės, o tik dalyje jos teisės aktų (t. y. įstatymų) įtvirtintas normas.                                                                                                                                            

https://lt.wikipedia.org/wiki/Teisin%C4%97_valstyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C4%AEstatymo_vir%C5%A1enyb%C4%97
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 TARPTAUTINIS PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ PAKTAS 

                                                      7 straipsnis 

Niekas negali būti kankinamas arba patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį jo orumą elgesį 

arba būti taip baudžiamas. Ypač draudžiama daryti medicinos ar mokslinius bandymus su 

asmeniu be jo laisvo sutikimo. 

 
                              ĮRODYMAI, KAD LIETUVOS RESPUBLIKOJE  

                      NĖRA ĮSTATYMO LEIDĖJO NUO 1990-03-11 DIENOS                                                                                                                               

LIETUVOS RESPUBLIKOJE PO 1990-03-11 NĖRA TEISĖTŲ  

             TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PATVIRTINTA: 

1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji 

Taryba išsirenka pirmininku Kniaudiškių 54–osios rinkiminės apygardos deputatą Vytautą 

Lansbergį (dokumento Nr. I-4).  

Tą pačią dieną, išrinktasis Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos pirmininkas Vytautas Lansbergis pradeda pasirašinėti nutarimus ir įstatymus, tačiau 

pažymime, kad jis įstatymus jau pasirašinėja ne kaip teisėtai išrinktasis Lietuvos Tarybų 

Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, o kaip Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. Kažkokiu būdu jis per vieną akimirką iš Lietuvos Tarybų 

Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko, tapo Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos pirmininku. Tokiu būdu jie be teisėtų ir teisinių rinkimų ir žmonių valios 

išreiškimo, pakeitė ne tik savo asmeninį, kaip vadovo statusą, bet ir politinę šalies sistemą, bei ir 

visą šalies statusą. Tuo pačiu momentu Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkas kartu su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos sekretoriumi Liudviku 

Sabučiu, toliau klastojo įstatymus ir nesančiomis, sau priskirtomis pareigybėmis pasirašo įstatymą 

Nr. I-13, kuriuo įgalina veikti Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstituciją, ir už kelių 

akimirkų pasirašo įstatymą Nr. I-14 šios Lietuvos 1938 metų gegužės 12 dienos Konstitucijos 

galiojimą sustabdo. Tokiu būdu, be Lietuvos žmonių žinios, buvo suklastoti dokumentai, prisiimta 

sau vienvaldiška teisė manipuliuoti visos Valstybės aukščiausiuoju žmonių Teisių dokumentu 

(Konstitucija, kuri yra priiminėjama arba atšaukiama tik visuotinio žmonių referendumo būdu), ir 

apgaulės būdu įvestas Lietuvos Respublikos Pagrindinis  

laikinas įstatymas, kuriame 2 straipsnyje sakoma, kad : Valstybinę valdžią Lietuvoje vykdo 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Teismas. Tai yra 

valdžią, kuri priklauso Lietuvos Liaudžiai (DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOJO 

PAGRINDINIO ĮSTATYMO 2 str.), vykdo Lietuvos  

Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininkas V. Lansbergis ir Lietuvos 

Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausios Tarybos sekretorius L. Sabutis. Kyla klausimas,  
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kada V. Lansbergis ir L. Sabutis buvo išrinkti žmonių būti Lietuvos Tarybų Socialistinės 

Respublikos Aukščiausios Tarybos pirmininku ir sekretoriumi, ir kada jiems buvo deleguoti tokie 

įgaliojimai. 

Rašliava/Įstatymu Nr. 1-11, LTSR pavadinta/pakrikštyta į Lietuvos respubliką,  be 

Lietuvos Žmonių valios ir kt. 

LTSR migracijos departamentas, pavadintas Lietuvos respublikos nuo 1990-03-11 

neturėdamas mano sutikimo prieš mano valią ir tikslus naudojasi mano Žmogaus Valstybės 

duomenimis, kas prieštarauja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentui (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE). 

Lietuvos vyriausias administracinis teismas, be Lietuvos Žmonių valios, tame skaičiuje ir 

mano valios ir leidimo naudojasi Lietuvos Žmonių ir mano Žmogaus Valstybės duomenimis, kas 

prieštarauja Konstitucijos 111 str., nes Lietuvos Žmonės neišreiškė valios dėl tokio teismo veiklos 

ir tikslų Lietuvoje. 

LTSR Vyriausiajame administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. eI-24-

756/2021, Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00066-2021-5, Procesinio sprendimo kategorijos: 

4.1; 43.5.1, suformuota   teismo praktika atitinka mano teisėtus lūkesčius ir Konstitucines 

teises, todėl teismui teikimas reikalavimas kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 

dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ , LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas 

Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-396) 

(20-3809), dėl 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“, dėl LR vyriausybės nutarimo „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS 

RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO 2020 m. gruodžio 14 d. Nr. 1418,  dėl 

1990 m. kovo 11 d. LTSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimo Nr. I-4 „Dėl Lietuvos Tarybų 

Socialistinės Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko išrinkimo“, Lietuvos Respublikos 

1990 m. kovo 11 d. įstatymo Nr. I-11 „Dėl valstybės pavadinimo ir herbo“, 1990 m. kovo 11 d. 

Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-13 „Dėl 1938 metų gegužės 12 dienos Lietuvos Konstitucijos 

galiojimo atstatymo“, 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-14 „Dėl Lietuvos 

Respublikos laikinojo pagrindinio įstatymo“ , pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 43 straipsniu ir 116 straipsnio 1 

dalimi.  

       NUSIKALSTAMA VEIKA GRINDŽIAMA 1990-03-11 SUKLASTOTŲ RAŠLIAVŲ PAGRINDU 

Neteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 2020 metų kovo 14 d., Konstitucinio teismo 

2020-08-28 d. nutarimu pripažinta neteisėta LR Vyriausybė paskelbė neteisėtą nutarimą, 

kuriuo Lietuvos teritorijoje įvedė karantiną bei nustatė jo sąlygas. Konstitucinis Teismas (KT) šios  
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dienos nutarimu pripažino, kad Seimo statuto (1998 m. gruodžio 22 d. redakcija) 198 straipsnio 2, 

4–6 dalyse nustatytas įgaliojimų Vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė 

ministrų, teisinis reguliavimas tiek, kiek pagal jį tuo atveju, kai Vyriausybės programos pakeitimai 

nėra padaromi, Seimui nėra pateikiamas Seimo nutarimo pritarti Vyriausybės programai 

projektas ir įgaliojimai iš naujo Vyriausybei nėra suteikiami Seimui priimant nutarimą pritarti 

Vyriausybės programai, prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, 67 straipsnio 7 

punktui, 92 straipsnio 5 daliai, 101 straipsnio 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės 

valstybės principams. 

Konstitucinis Teismas taip pat pripažino, kad Seimo 2019 m. rugpjūčio 20 d. protokolinis 

nutarimas Nr. XIII-2412 „Dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei suteikimo iš naujo“ 

prieštarauja Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalims, 67 straipsnio 7 punktui, 92 straipsnio 5 

daliai, 101 straipsnio 2 daliai, konstituciniams atsakingo valdymo, teisinės valstybės 

principams. 

Šis neteisėtas nutarimas yra grindžiamas Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir 

kontrolės įstatymo 21 straipsniu. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad karantino tikslas - 

nustatyti specialią asmenų darbo, gyvenimo, poilsio, kelionių tvarką, ūkinės ir kitokios veiklos 

sąlygas, produktų gamybos, jų realizavimo, geriamojo vandens tiekimo bei paslaugų teikimo 

tvarką ir tuo riboti užkrečiamų ligų plėtimą.Realizuodama įstatymo nuostatas, neteisėta LR 

Vyriausybė paskelbdama karantiną nustatė šias sąlygas: 

• uždrausti užsieniečiams atvykti į LR, išskyrus nutarime numatytus atvejus; 

• nustatyti pasienio kirtimo punktus, per kuriuos bus galima vykdyti LR valstybinės 

sienos kirtimą; 

• tranzitą per LR teritoriją leisti iki š.m. kovo 19 d., išskyrus nutarime nurodytus atvejus; 

• uždrausti LR piliečiams išvykti iš Lietuvos, išskyrus nutarime nurodytus atvejus; 

• asmenims grįžusiems iš užsienio nustatyti privalomąją 14 d. izoliaciją, išskyrus 

nutarime nurodytus atvejus; draudžiamos kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas 

ir fizinis lankytojų aptarnavimas; 

• draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai; 

• draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų 

pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus numatytus atvejus; 

• draudžiama parduotuvių, prekybos ir pramogų centrų vieta, išskyrus numatytus 

atvejus; 

• kiti numatyti ribojimai. 

Konstitucijos antrasis skyrius įtvirtina pagrindines žmogaus teises (vartotojų teisės yra 

reikšminga žmogaus teisių sudedamoji dalis) bei galimus jų ribojimo pagrindus. Pavyzdžiui, 

Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė į būsto neliečiamybę, 32 straipsnyje - teisė 

laisvai judėti, tame tarpe ir išvykti iš Lietuvos, 36 straipsnyje susirinkimų laisvė ir kitos teisės. 

Konstitucija numato ne tik šių teisių ribojimo pagrindus, bet ir teisės akto formą - tik įstatymu.                                               

Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje ne vieną kartą yra konstatavęs, kad ši Konstitucijos 

nuostata turi būti aiškinama siaurai. Tai reiškia, kad ribojimas yra galimas išimtinai tik įstatymo 
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forma. Ši teisė negali būti deleguojama. Kitaip tariant, Konstitucija imperatyviai numato, kad 

pagrindines žmogaus teises Konstitucijoje numatytais pagrindais gali riboti tik Seimas ir 

tik įstatymu. 

Asociacija „Kompleksinė ergonteisinė parama“ bendradarbiaudama su Teisingumo 

ministerijos įgaliota Nacionaline vartotojų konfederacija, kartu gindamos viešą interesą, 

moksliškai tirdamos vartotojų ir verslininkų skundus neteisminio tyrimo metu konstatavo, kad 

Konstitucinis Teismas 2005 09 19 nutarime yra pateisinęs žmogaus teisių ribojimą poįstatyminiu 

aktu. Tačiau nutarime yra įtvirtinamos ir išimties taikymo sąlygos. Jame teigiama, kad 

„Vyriausybė, nutarimais reguliuodama minėtus santykius, negali nustatyti tokio teisinio 

reguliavimo, kuris nebūtų grindžiamas Konstitucija ir įstatymais, taip pat tokio teisinio 

reguliavimo, kuris konkuruotų su įstatymų nustatytuoju. Kadangi Vyriausybės nutarimu yra 

ribojamos judėjimo, susirinkimų, ūkinės veiklos, todėl nekyla abejonių, kad nutarimu (kuris yra 

žemesnio lygio teisės aktas nei įstatymas) yra neteisėtai apribotos vartotojų ir verslininkų teisės ir 

laisvės. Toks nutarimas akivaizdžiai neatitinka vartotojų ir verslininkų Konstitucinėms teisėms, 

kadangi nurodyti apribojimai yra kildinami tik iš bendros Nepaprastos padėties įstatyme 

pateiktos, karantino sąvokos. Tuo tarpu šiame Įstatyme detalizuojamos yra kitos priemonės (pvz.: 

27 - 28 straipsniai). Konstitucija numato, kad Vyriausybės teisės gali būti kildinamos iš 

Konstitucijos bei Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo. 

LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-396) (20-3809) ir 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas 

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ yra neteisėti ir todėl, kad 

LR Konstitucijos 67 straipsnio 20 p. numatyta, kad nepaprastąją padėtį skelbia Seimas. 

Vadovaujantis Seimo statuto 3 str. 12 str. pagrindu, Seimo nariai privalo nuolat bendrauti 

su rinkėjais (vartotojais, smulkiaisiais verslininkais, jų asociacijomis), išklausyti jų problemas, 

todėl Konstitucijoje ir yra numatyta žmogaus teisių silpninimą riboti tik įstatymais, kurie yra 

priimami tik LR Seime, bet ne Vyriausybės nutarimais.                                                                                                               

Jei LR Seimas šiuo metu svarstytų ar įstatymu reglamentuoti žmogaus teisių susilpninimą 

pratęsiant Vyriausybės įvestus karantino apribojimus, tai Seimo nariai, kaip gyventojų atstovai, 

išklausę rinkėjų nuomonę, turėtų nepritarti tolimesniam žmogaus, vartotojų teisių, ekonominės- 

socialinės veiklos ribojimui, nes tai kiltų grėsmė visuomenės rimčiai (Nepaprastosios padėties 

įstatymo 3 straipsnio 1 d.).                                                                                                                                                                 

KONSTITUCIJA IMPERATYVIAI NUMATO, KAD PAGRINDINES ŽMOGAUS TEISES 

KONSTITUCIJOJE NUMATYTAIS PAGRINDAIS GALI RIBOTI TIK SEIMAS IR TIK ĮSTATYMU. 

Kokia skaudi bebūtų esama situacija dėl COVID-19, Lietuva, atstovaujama LR Seimo, privalo 

saugoti Žmogaus teises. Dėl išdėstyto akivaizdu, kad visi buvusios neteisėtos Vyriausybės 

nutarimais nustatyti ribojimai yra neteisėti, jie turi būti atšaukti ir neturi būti pratęsti, jog 

nesusidarytų sąlygos įstatymu įvesti Nepaprastą padėtį, kuri kiltų ne nuo pandemijos 

sukeltų priežasčių, bet nuo nepagrįstai stabdomo ekonominio, socialinio ir visuomenės 

gyvenimo, nepagrįstai ribojant žmonių teises ir laisves ir taip darant didžiulius nuostolius 

ne tik individams, bet ir visai Lietuvos visuomenei.                                                                                              



9 
 

Europos Bendrijos steigimo sutartyje (toliau - EB steigimo sutartis) vartotojų teisių apsaugai yra 

skirta XIV antraštinė dalis, kurią sudaro 153 straipsnis. Šiame straipsnyje inter alia nustatyta, kad, 

siekdama remti vartotojų interesus ir užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą, Bendrija padeda 

užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat skatinti jų teisę į informaciją, 

šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti. Į vartotojų apsaugos reikalavimus 

atsižvelgiama nustatant bei įgyvendinant kitas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis. 

 

              . Vartotojų teisių apsauga yra savarankiška, tačiau ne išimtinė Bendrijos kompetencijos 

sritis (EB steigimo sutarties 3 straipsnio t punktas), todėl Sutartyje nustatytais atvejais valstybės 

narės nacionaliniu lygmeniu išsaugo teisę imtis griežtesnių apsaugos priemonių vartotojų teisių 

apsaugos srityje. Tais atvejais, kai priemonės vartotojų teisių apsaugos srityje priimamos pagal EB 

steigimo sutarties 153 straipsnio 4 dalį, valstybės narės turi teisę toliau laikytis arba imtis 

griežtesnių apsaugos priemonių, kurios turi atitikti EB steigimo sutartį ir apie jas turi būti 

informuojama Europos Komisija. 

- 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo“ 

ir 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo“ pakeitimo (TAP-20-396) (20-3809) solidarūs atsakovai, neužtikrindami tinkamų 

verslo sąlygų bei diskriminuodami smulkųjį ir vidutinį verslą prieš stambųjį verslą, pažeidė 

vartotojų teises ir ekonominius interesus, nes neleido/džia vartotojams laisvai, savo nuožiūra 

įsigyti prekes ir paslaugas pas pasirinktą pardavėją ar paslaugų teikėją. Dėl tokių atsakovų 

veiksmų didelė visuomenės dalis patyrė ir patiria didelę psichologinę žalą, turtinius bei moralinius 

nuostolius, prarado pasitikėjimą LR Seimu ir LR Vyriausybe, ministerijomis, savivaldybėmis. Jei ši 

tyčia nebus sustabdyta, visuomenėje ir toliau bus skatinami socialiniai neramumai, kurių 

pasekmės bus skaudesnės nei priežastys, kurios paskatino įvesti neteisėtus visuomenės laisvių 

apribojimus! 

Apie tai, kad minimais nutarimais yra silpninamos vartotojo teisės, numatytos Vartotojų 

teisių apsaugos įstatyme, LR Vyriausybė nepranešė ir per Nacionalinę LRT, kuri, remiantis tuo 

pačiu įstatymu, 18 str., turi prievolę „teikti informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais“, todėl 

tokia tyčia pažeidė teisę į ieškovų ir jų šeimos narių ekonominių interesų apsaugą, tuo pažeisdama 

Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintas vartotojų teises, tarp jų ir į ekonominių interesų 

apsaugą. 

      <<<<Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 112 straipsnio 

1 dalyje yra nurodyti subjektai, kurie gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu prašymu dėl 

norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, t. y. Seimo nariai, Seimo kontrolieriai, vaiko teisių 

apsaugos kontrolierius, lygių galimybių kontrolierius, valstybės kontrolierius, bendrosios 

kompetencijos ir specializuoti teismai, prokurorai ir profesinės savivaldos asociacijos, įsteigtos pagal 

įstatymą vykdyti viešąsias funkcijas. Kreiptis į administracinį teismą prašydama ištirti, ar su aplinka  
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susijęs norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį teisės 

aktą, taip pat turi teisę suinteresuota visuomenė, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos aplinkos 

apsaugos įstatyme. Pareiškėjas yra fizinis asmuo, nepatenkąs į minėtoje teisės normoje išvardintų 

subjektų sąrašą. 

Įvertinus ABTĮ 112 straipsnyje išdėstytą teisinį reguliavimą, matyti, kad į Lietuvos vyriausiąjį  

administracinį teismą su prašymu ištirti norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai 

valstybinio administravimo subjektai, teisėtumą gali kreiptis subjektai, kuriems tokia teisė tiesiogiai 

suteikta įstatymu. Taigi, pareiškėjas tiesiogiai kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su 

abstrakčiu prašymu ištirti norminio administracinio akto teisėtumą šiuo atveju neturi teisės. 

Atsižvelgdama į nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo pateiktas 

pareiškimas, kaip paduotas neturinčio teisės jį pateikti subjekto, nenagrinėtinas ABTĮ nustatyta 

tvarka, todėl pareiškėjo skundą atsisakytina priimti (ABTĮ33 str. 2 d. 1 p.). >>>> 

 

        ĮRODYMAI DĖL KLASTOJIMŲ, DĖL KURIŲ ESU BE PILIETYBĖS NUO 1990-03-11 DIENOS 

                  Nuo 1990 metų kovo 11 dienos esu Žmogus be pilietybės ir tai, kad Tarybų Sąjungos 

atstovai Vytautas Lansbergis ir Liudvikas Sabutis niekada neturėjo, neturi ir neturės daugiau teisių 

ir galių, negu LIETUVOS TAUTA ir jos valia išreikšta 1938 metų gegužės 12 dieną, kai Žmonės 

laisva valia patvirtino Lietuvos Konstituciją, galiojančią iki šiol. Jokia kita Lietuvos Konstitucija 

negalėjo ir negali būti galiojanti kol galioja 1938 metų gegužės 12 d. Suverenios Lietuvos Valstybės 

Konstitucija. Dėl Vytauto Lansbergio ir Liudviko Sabučio suklastoto Įstatymo Nr. 1-14, praradau 

pilietybę, todėl Lietuvos teritorijoje gyvenimas su suklastotais dokumentais užtraukia 

baudžiamąją atsakomybę, nes po 1990 metų kovo 11 dienos nėra įstatymo leidėjo ir teisėtų 

Asmens dokumentų niekas nėra gaminęs ir jų platinęs. Suklastoto asmens dokumento, išduoto po 

1990 metų kovo 11 dienos turėjimas ( BK 300 str. ) patvirtina, kad esi Žmogus griaunantis 

Lietuvos tradicijas, papročius, šeimas, mediciną, mokslą, švietimą. 

LR CK 6.246 straipsnis. Neteisėti veiksmai 

1. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos 

pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia 

atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. 

2. Įstatymai gali nustatyti, kad žalą privalo atlyginti asmuo, kuris tos žalos nepadarė, bet 

yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė). 

3. Teisėtais veiksmais padaryta žala turi būti atlyginama tik įstatymų nustatytais 

atvejais. 

Teisės viršenybė – visuomeninio gyvenimo ar jo elementų atitikimas teisei; teisės 

principas, pagal kurį visuomeninis gyvenimas arba jo dalis turi neprieštarauti teisei. 

http://www.infolex.lt/ta/23225
http://www.infolex.lt/tp/1547286
http://www.infolex.lt/ta/23225
http://www.infolex.lt/ta/23225
http://www.infolex.lt/ta/23225
http://www.infolex.lt/ta/23225
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Principo turinys skiriasi nuo to, kaip oficialiai pripažįstama teisės normomis arba teise. 

Priklausomai nuo teisės koncepcijos arba teorijos gali skirtis ir principo taikymas įvairiose 

teisinėse sistemose, nebūtinai tik valstybėje. Taikymą komplikuoja tai, kad teisės šaltiniai – ne tik  

įstatymai, bet ir kitos taisyklės arba normos, kurios ne visada būna užrašytos, o galioja kaip teisės 

principai, taip pat paprotinė teisė, teisinė praktika, žodine forma priimtos teisės taisyklės, kurios 

nėra užfiksuotos. Todėl dėl teisės normų turinio arba dėl jų egzistavimo gali kilti ginčų. 

Teisės viršenybė – vienas iš pamatinių principų, kuriais grįstina teisinė valstybė. 

Principas taikytinas viešajai valdžiai ir jos veiklai: valstybinės institucijos turi būti steigiamos bei 

veikti tik pagal galiojančią teisę. Valstybės ir kitų organizacijų priimti teisės aktai turi 

neprieštarauti teisei. Teismo procese teisėtumas užtikrintinas saistant teisėsaugos institucijas, 

kurios turi paisyti galiojančios teisės normų. Teisės viršenybės principo struktūrinė dalis – 

įstatymo viršenybės principas, pagal kurį apsiribojama reikalavimu atitikti ne visos teisės, o tik 

dalyje jos teisės aktų (t. y. įstatymų) įtvirtintas normas. 

Pabrėžiu, kad ši istorinė apgaulė ir klastotė niekada nebūtų išaiškinta, buvo įvykdytas 

kitas Lietuvos žmonių išdavystės aktas, tai yra 1991 metų sausio mėn. 13 dienos kruvini įvykiai su 

žmonių aukomis. Tokiu būdu apgavikų klika, užkardino istorinio rato atsukimo galimybes ir 

galutinai įtvirtino savo valstybinį perversmą. 

Išdėstytos aplinkybės leidžia manyti, kad Lietuvoje nesant teisėtų teisėsaugos institucijų, 

yra iškilusi grėsmė man, mano šeimos narių ir artimųjų gyvybei, kas buvo daroma 1991 metų 

sausio 13-tą, dėl ko 2018 metų vasaros viduryje „Rusijos tyrimų komiteto Vyriausioji tyrimų 

valdyba iškėlė baudžiamąją bylą Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir teismo 

pareigūnams. Jų veiksmuose įžvelgti nusikaltimo, numatomo Rusijos Federacijos Baudžiamojo 

kodekso 2 dalies 299 straipsnyje (neabejotinai nekalto asmens patraukimas atsakomybėn), 

požymiai“, – pirmadienį naujienų agentūrai „Interfax“ sakė Rusijos tyrimų komiteto atstovė 

Svetlana Petrenko. Nurodė, kad Lietuvos prokuratūros darbuotojų veiksmai yra žinomai 

melagingo pobūdžio, nes, 1991 metų sausio 13-osios įvykiai Vilniuje įvyko Lietuvos buvimo SSRS 

metu, o kariniai padaliniai atliko savo tarnybinę prievolę, veikdami remiantis SSRS įstatymų baze“. 

https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2018/07/23/rusija-kelia-bylas-lietuvos-teisejams-ir-

prokurorams-tiriantiems-sausio-13-osios-

byla?fbclid=IwAR2qz1JEblmvMDTuP5csF2uzFevCA8yaf7vUu8BLfLZhbYseQ50vFdz3q48 

                   Dėl tokio žiauraus elgesio su Žmonėmis Lietuvoje yra ir daugiau bylų. Pvz. Vilniaus 

apygardos teismo Baudžiamoji byla Nr. 1A-1-5742/2016, Nuosprendis 2016-11-16, kurioje nesant 

nusikaltimo požymių ( LR BK 2 str.), numatytų LR BK 182 str. 2 d., tie patys teisėjai kaip ir Sausio 

13-osios byloje, apkaltino advokatą Arvydas Balčių, kuris perdavė Lietuvos prokuratūrai Vytauto 

Lansbergio nusikalstamas veikas, susijusias su 1991 metų Sausio 13-osios žudynėmis. (LR BPK) 

11 straipsnyje (niekas negali būti pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, taip pat negali būti 

nubaustas kriminaline bausme kitaip, kaip teismo nuosprendžiu ir remiantis įstatymu). 

EŽTK 6 straipsnio 2 ir 3 dalys, kurios yra išdėstytos taip: 
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Kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė 

neįrodyta pagal įstatymą.  

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

KOMENTARAS 

Situacija LVT: už įstatų nesilaikymą ir norą sunaikinti LVT, LVT buvęs 

pirmininkas dr.Zigmas Vaišvila 26/06 – 2021 pašalintas iš LVT narių kartu su 

savo bendrininku Tauru Jakelaičiu. Tai bus įrodyta pagal įstatymą. Red. 

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

 

2021 SPALIO 12, ANTRADIENIS 

 

Pasaulis 

RIČARDAS ČEKUTIS 

VARŠUVOS IR BRIUSELIO KONFLIKTAS SKALDO EUROPĄ 
2021 spalio 12 15:39:00 
Ričardas ČEKUTIS 

Lenkijos valdžiai bei Konstituciniam Teismui pasipriešinimus Briuselio diktatui, sekmadienį visoje 

Lenkijoje prasidėjo demonstracijos, reiškiant palaikymą tolesnei šalies narystei ES. Paradoksas 

tas, jog dabartinė Lenkijos valdžia taip pat deklaruoja savo narystės ES siekius, o garsiausiai apie 

„Polexit" šaukia liberalai su Donaldu Tusku priešakyje. Panašu, jog Briuselis visomis išgalėmis 

sieks dabartinius protestų organizatorius pasodinti į valdžią Varšuvoje. 

. 
PARADOKSAS: LENKIJOS PROTESTUOTOJAI 
REIKALAUJA VALDŽIOS LIKTI ES, TAČIAU IR 

PATI VALDŽIA SAKO, JOG NEKETINA TRAUKTIS 
IŠ BENDRIJOS. EPA -  

  

Varšuvoje apie pora tūkstančių protestuotojų 

rinkosi Pilies aikštėje. Jie mosavo Lenkijos ir ES 

vėliavomis ir skandavo „Mes liekame" ir „Mes esame 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/
https://www.respublika.lt/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/varsuvos_ir_briuselio_konfliktas_skaldo_europa/
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Europa". Smulkesni protestai taip pat vyko Dancige, Poznanėje, Ščečine, Krokuvoje ir daugelyje 

kitų šalies miestų. 

Organizuoti protestus ragino buvęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Lenkijos opozicijos 

lyderis Donaldas Tuskas. Kreipdamasis į protestuotojus Varšuvoje D.Tuskas demagogiškai šaukė: 

„Mes laimėsime, nes esame dauguma." Nors kas yra dauguma, parodo liberalų nuolat pralošiami 

rinkimai... 

Tiek D.Tuską, tiek kitus kalbas sakiusius žmones ne kartą pertraukė garsūs šūksniai ir skanduotės 

iš šalia vykusio Lenkijos patriotinių grupių kontrprotesto. 

Dancige į protestuotojus kreipėsi ir buvęs Lenkijos prezidentas Lechas Valensa (Lech Walęsa), 

galutinai persimetęs į kraštutinių liberalų pusę: „Šiandien valstybę valdantys žmonės yra didelė 

nelaimė Lenkijai", - aiškino jis. Anot jo, joks Lenkiją kada nors valdęs priešas nebuvo taip 

suskaldęs šalies, kaip valdančioji partija PiS. Pasirodo, savo teisės viršenybės prieš užsienio 

įstatymus deklaravimas yra „šalies skaldymas". 

PiS jau kelerius metus reformuoja šalies teismų sistemą. EK dėl reformų jau inicijavo prieš 

Varšuvą kelias pažeidimo nagrinėjimo procedūras ir pateikė ieškinius Europos Teisingumo 

Teismui. 

1989 m. žlugus komunistiniam režimui, Lenkija kartu su keliomis Vidurio ir Rytų Europos šalimis 

2004 m. įstojo į ES. Apklausos rodo, kad šalies narystė ES tebėra labai populiari, bet Varšuvos ir 

Briuselio santykiai tapo įtempti, patriotinei „Įstatymo ir teisingumo" (PiS) partijai atėjus į valdžią 

2015 metais. Svarbiausias nesutarimas kyla dėl plataus masto teismų sistemos reformos, kurios 

siekia PiS, kad išvalytų savo teismų sistemą nuo užsilikusio komunistinio gaivalo. 

Paskutinis ilgalaikio ginčo posūkis buvo Lenkijos Konstitucinio Teismo praėjusios savaitės 

sprendimas, kuriuo ginčijama ES teisės viršenybė prieš Lenkijos teisę visais atvejais, paskelbiant 

svarbiausius ES sutarčių straipsnius „nesuderinamais" su Lenkijos Konstitucija. Teismas taip pat 

įspėjo ES institucijas „neperžengti savo kompetencijos ribų" ir nesikišti į Lenkijos teismų 

reformas. 

Dar prieš teismo sprendimą Briuselis įspėjo, kad byla gali turėti „pasekmių" ES atsigavimo nuo 

pandemijos dotacijoms ir pigioms paskoloms Lenkijai. Analitikai šį sprendimą pavadino „teisiniu 

„Polexitu", sakydami, kad tai gali nutiesti kelią Lenkijai vieną dieną pasitraukti iš Europos 

Sąjungos. Tačiau vyriausybė atmetė tokią perspektyvą. 
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Praėjus dienai po sprendimo, ministras pirmininkas Mateušas Moravieckis (Mateusz Morawiecki) 

sakė, kad Lenkijos įstojimo į ES procesas 2004 m. buvo „vienas reikšmingiausių pastaraisiais 

dešimtmečiais" tiek Lenkijai, tiek ES. „Lenkijos vieta yra ir bus Europos tautų šeimoje", - parašė jis 

feisbuke. 

M.Moravieckis sakė, kad konstitucinės teisės pirmenybės prieš ES teisę principą jau yra 

konstatavę kitų ES valstybių narių teismai. „Turime tas pačias teises kaip ir kitos šalys. Norime, 

kad šios teisės būtų gerbiamos. Nesame nekviesti svečiai Europos Sąjungoje. Ir todėl nesutinkame, 

kad mus traktuotų kaip antrarūšę šalį", - parašė premjeras. 

Vyriausybė dar turi priimti sprendimą oficialiai paskelbti nutarimą, kad jis įgytų teisinę galią. 

Ekspertai teigė, kad ji gali elgtis atsargiau, kad nepakenktų ES finansavimui ir išvengtų galimos 

teisinės painiavos, nes Lenkijos teismai galėtų rinktis, ar taikyti Lenkijos, ar ES teisę. 

Komentuoja politologas Vadimas VOLOVOJUS: 

Egzistuoja dvi versijos, kodėl Lenkija konfrontuoja su Briuseliu. Viena jų realistiška ir ji skelbia, jog 

lenkai nori ir pinigus iš ES gauti, ir pagal savo taisykles gyventi. Tačiau išeiti iš ES nenori nei 

valdžia, nei visuomenė. Lenkijos valdžia greičiausiai mano, jog Briuselis turės kaip nors su tuo 

susitaikyti, nes po britų pasitraukimo ir Lenkijos pasitraukimo atveju viskas pradės byrėti, todėl 

kompromiso turi ieškoti Briuselis. 

 

Antra versija buvo netiesiogiai paviešinta liberalo Donaldo Tusko, kuris pasakė, jog „jau prasidėjo 

Kačinskio operacija išvesti Lenkiją iš ES". Dažnai kalbama, jog ne pats Jaroslavas Kačinskis su savo 
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partija nori pasitraukti, o kur kas įtakingesnės pasaulinės jėgos „krutina" šį procesą. Na, o visos 

šios operacijos tikslas - ES susilpninimas bei Europos skaldymas. Žlugus ES ir visiems grįžus į 

nacionalinių valstybių būseną, galbūt daug kas tiek anapus Atlanto, tiek ir Rytuose tik 

apsidžiaugtų. 

Ir štai tokiame fone vis dažniau girdime kalbas apie „Europos kariuomenės" kūrimą, o tai reiškia, 

kad aktyvuojasi ir federalistinės jėgos. Keistas sutapimas - iškart paaštrėja Varšuvos ir Briuselio 

santykiai ir prasideda kalbos apie „Polexit"... Galbūt tai sąmokslo teorija, bet ši situacija vystosi ne 

tik europiniame, bet ir Transatlantiniame kontekste. Juk toje pačioje Amerikoje vieni labiau norėtų 

bendrauti su vieninga Europa, o kiti atvirai sako, kad vieninga Europa jiems nereikalinga... 

Bet grįžkime prie realistiškesnės versijos: akivaizdu, jog Briuselis negali šitaip tiesiog nuryti lenkų 

akibrokšto, nes tai yra jau rimtas precedentas - netrukus visi užsimanys gyventi tik pagal savo 

teisę, o pinigus gauti iš ES... Bet tuomet kyla klausimas: o kaip priversti lenkus klausyti? Galima 

neduoti pinigų, bet visi juk supranta, jog Lenkija išgyvens ir be jų pinigų. Juolab kad Lenkija vis dar 

turi balso teisę ir gali blokuoti Briuselio sprendimus. Tuomet reikia atimti balso teisę, bet tam 

reikia vieningos visų ES narių pozicijos, o lenkai ten turi sąjungininkų, kurie tikrai tokios 

iniciatyvos nepalaikys... Kad ir kaip besuktum, geriausias sprendimas Briuseliui būtų nuimti šitą 

valdžią, vėl ten pasodinti D.Tuską su liberalais ir pasukti lenkišką laivą atgal į Briuselio uostą... 

Šitie mitingai, kurie dabar Lenkijoje vyksta, mums ir signalizuoja apie tokį galimą scenarijų 

 

OLAVA STRIKULIENĖ 

DIDYSIS MINISTRĖS A.BILOTAITĖS PRAREGĖJIMAS  
2021 rugpjūčio 08 22:00:00 
Olava STRIKULIENĖ 

„Respublikos" savaitės žmogus - Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovė, 

vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Po dviejų migrantų krizės mėnesių, rugpjūčio 2 dieną, 

pagaliau ryžusis pasirašyti įsakymą, leidžiantį Lietuvos-Baltarusijos pasienyje budintiems 

pareigūnams neįleisti nelegalių migrantų į mūsų valstybės teritoriją. Apgręžti juos atgal į 

Baltarusiją, taikant ne tik psichologines, bet, prireikus, ir fizinio poveikio priemones. Gal jau 

baigėsi bejėgiški, humaniškieji pasitrypčiojimai, ir dabartinė valdžia ne žodžiais, o veiksmais ims 

ginti mūsų valstybę nuo neteisėtų migrantų antplūdžio? 
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                         (Nuotr.iš interneto) 

Gegužės 27 dieną A.Bilotaitė socialiniuose tinkluose rašė: „Tai, kad kaimyninė šalis, su kuria 

Lietuva turi beveik 680 km sienos, atvirai grasina laisvai leisti per bendrą sieną judėti nelegaliems 

migrantams ir narkotikams, - rimtas signalas mums." 

Tad A.Bilotaitė pasignalizavo. Tik kažin, ar labai rimtai. Nes tolimesni valdančiosios koalicijos 

veiksmai rodo, kad niekas per daug neišsigando. Lyg būtų išgirdę apie gyvybę Marse. Vieni toliau 

tarkavo „maršistus". Dar uoliau - „antivakserius". Ilsėjosi, draugavo ir gynė vaivorykštines teises. 

Tad A.Bilotaitės balsas išskydo tyruose. O ir pati ne per garsiai pašūkavo. 

Birželio 2 d. Vis dar ramu. Dominuoja Kaune vyksiantis ar neįvyksiantis vaivorykštinis paradas ir 

Seimo nario Mindaugo Puidoko perplėštos kelnės. Tačiau A.Bilotaitė po Seimo Nacionalinio 

saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio jau pareiškia: 

„Turime realų pagrindą manyti, kad prie nelegalių migrantų gabenimo per sieną prisideda 

ir Baltarusija." 

Vis šioks toks įžvalgumas. Kai tuo metu koalicijos partnerė Aušrinė Armonaitė toliau lyg apdujusi 

paistė apie Galimybių pasą. Kaip paisto ir dabar. O Tomas Vytautas Raskevičius - apie partnerystę 

bei meilės revoliuciją. Gal dabar jau nepaisto. 

SUKLUSO 
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Birželio 11-oji. Vėl šioks toks valdančiųjų krustelėjimas. A.Bilotaitė lankosi Pabradės Užsieniečių 

registracijos centre (URC). Čia pradedamos statyti palapinės. Nes birželio 1-11 dienomis sieną 

kirto 140 migrantų. Kai per visus 2020 metus į Lietuvą atėjo tik 74 nelegalai. Na, o kaip buvo 

toliau? Baisiau nei Alytuje liepsnojusios padangos. Baisiau nei „maršistai". Valstybės sienos 

apsaugos tarnyba (VSAT) kasdien pradėjo fiksuoti vis didesnius ateivių srautus, pliūpsnius. Beveik 

mėnesį pavėlavusi valdžia pagaliau nutarė skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir neeilinę 

Seimo sesiją. Įstatymo pataisomis apribojusią nelegalų laisvą judėjimą, užtikrinusią, kad 

prieglobsčio prašymo procedūra užtruks tik 10 dienų ir t.t. O prieš tai nutarta migrantų srautus 

išdalinti 8-ioms pasienio savivaldybėms. 

PAREIKALAVO 

Pasienio savivaldybių gyventojai, aišku, priešinosi. Kategoriškieji valdančiųjų koalicijos 

konservatoriai, aišku, ketino „slaptus Lukašenkos gerbėjus" priversti priimti į savo miestelius 

migrantus. Nes priversti - tai 2008-2009 m. Andriaus Kubiliaus scenarijus. Ir čia vaizdžiai 

pamatėme, kad valdančioji koalicija sudurstyta iš ganėtinai skirtingų personų. Vieni - grubūs, 

nesitaikstantys, bet nelegalų klausimu nusistatę ryžtingai. Tik kol kas, kaip A.Bilotaitė, nežino, kur 

tą ryžtą naudingiau pritaikyti. O kiti valdančiosios koalicijos nariai arba per daug naivūs suvokti 

situacijos rimtumą, arba naivuoliais apsimeta. Kad niekas Briuselyje nepagalvotų, kad jie - 

ksenofobai, rasistai ir t.t. Viena aišku, kad radikalesnieji konservatoriai, o tokia yra A.Bilotaitė, turi 

ne itin patikimus partnerius. 

GAVO BROLIŠKŲ MIEGMAIŠIŲ IR UŽUOJAUTŲ 

Tuo metu, kai reikėjo ryžtingai veikti, statyti pasienyje fizinę sieną, ne įsakinėti, bet tartis 

Dieveniškėse, Rūdninkuose ir t.t., A.Bilotaitė fotografavosi pasienyje su keliais metrais 

„koncertinos". Atseit nuramino Lietuvos žmones ir prajuokino Baltarusijos Batką. O tada ėmė 

konsultuotis su kitomis ES valstybėmis, kaip jos tramdė nelegalų pliūpsnius, antpuolius, 

priepuolius. Kaip bebūtų, bent kažką darė. Liepos 16-ąją susitiko su Irako diplomatinės misijos 

Varšuvoje vadovu Huseinu Al Safi. Naudos būta mažai, nes iš Irako toliau plūdo migrantai. 

Lėktuvais į Minską ne tik iš Bagdado, bet ir dar trijų Irako miestų. O dėl mūsų bėdų neva 

susijaudinusi Irako valdžia neatsiuntė mums nė vienos palapinės ar miegmaišio. Tiesa, padėjo ES 

valstybės. Estija atsiuntė 100 km „koncertinos". Kad vidaus reikalų ministrė pozuotų prie ilgesnės 

pasienio tvoros. 
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ATSITOKĖJO, KAD PATYS TURIME VEIKTI 

Papildomų migrantų išsigandusios ES valstybės, ypač Vokietija, prižadėjo Lietuvai visokeriopą 

palapinių, miegmaišių pagalbą, o Briuselis - net 10-12 mln. eurų. Į Vilnių atvyko vidaus reikalų 

eurokomisarė Ilva Johanson. Tik tu, mažoji Lietuva, migrantus pas save išlaikyk. Į ES gilumą 

neįleisk. Susimildama, mus apsaugok. O kol į Lietuvą keliavo miegmaišiai bei padrąsinantys 

žodžiai kartu su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros („Frontex") atstovais, Lietuvos 

pasienis toliau kentė nemažėjančius nelegalų pliūpsnius bei potvynius. Piliečiams buvo leista 

nelegalų kultūra, įskaitant ir valgymo bei higienos įpročiais, tyliai baisėtis. Tačiau radikaliau gintis 

- nė už ką. O nelegalams buvo leista šiauštis, reikalauti kitokio maisto, skųstis šalčiu ir geidauti vos 

ne vilnonių pirštinių. 

Tapo aišku, jog atėjo metas ne humaniškai aikčioti, pataikauti, bet imtis ryžtingesnių veiksmų. 

Nesvarbu, jog kažkas veidmainiškai ūbaus apie žmogaus teises, laisves ir t.t. Jeigu taip gaila, tegul 

pas save į namus bent po tris nelegalus pasiima. Požiūris į neteisėtą migraciją jau keičiasi. Dabar 

net Seimo pirmininkė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen pritaria, kad pasienyje fizinis barjeras 

reikalingas. O Seimo opozicijos lyderis Saulius Skvernelis atvirai kalba, kad pasienio 5 metrų ruože 

reikia įvesti nepaprastąją padėtį. Tad Seimas kitą savaitę, rugpjūčio 10 dieną, neeilinėje sesijoje 

spręs, ar ją įvesti ir suteikti kariuomenei daugiau įgaliojimų stabdant nelegalus. Apgręžiant juos ir 

grąžinant į Baltarusiją. Matyt, tai būtina. Nes, kaip rodo šios savaitės įvykiai, 15 Pabradės 

užsieniečių registracijos centro gyventojų, neturinčių asmens dokumentų, buvo sulaikyti jau ne 

Pabradės apylinkėse, bet Kaune. Nelegalai važiavo autobusiuku su lenkiškais numeriais. Ir, aišku, 

ne tam, kad aplankytų Kaune M.K.Čiurlionio galeriją. 

SVARBIAUSIA - VĖL NEPRASKYSTI 

Viena aišku, kad Lietuva adekvačiai reaguoti į nelegalių migrantų srautus uždelsė. Negi suglumo, 

kad bus apkaltinta Arabijos ir Afrikos genocidu. Ir toliau delsia, trypčioja, su ES vadovybe tariasi. 

Bet suglumimas praeina. Lietuva prieš nelegalų invaziją atsiduria jau ne išsigandusi, bet vis dar 

įklimpusi į humaniškąsias priėmimo procedūras. Nors iškart reikėjo juos vyti į pasienio perėjimo 

postus. Ar į Lietuvos diplomatinę atstovybę Minske. Viena, kai perkrauta nelegalų valtis skęsta 

Viduržemio jūroje, prie ES krantų. Tai pavojus gyvybei. O Baltarusijos pasienyje jūros nėra. 

Meškos taip pat retokai slankioja. Jei mūsų pareigūnai apgręš migrantus - vienintelis pavojus, kad 
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islamizuos Baltarusiją. Nes be asmens dokumentų į Bagdadą skrendantys lėktuvai nepriims. 

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

  NAUJAUSIOS ŽINIOS 

 
Aukcione JAV bus parduodami prieš 10 metų mirusios atlikėjos A. Winehouse daiktai 

 
MEILĖ IR  IŠTIKIMYBĖ IKI ŠIOL – NAUDINGA ABIEMS! AR MES TAI JAUČIAME? 
 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes_ir_zmones/aukcione_jav_bus_parduodami_pries_10_metu_mirusios_atlikejos_a_winehouse_daiktai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes_ir_zmones/aukcione_jav_bus_parduodami_pries_10_metu_mirusios_atlikejos_a_winehouse_daiktai/
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Ministerijos: ugdymo įstaigos galės spręsti, kada sustabdyti kontaktinį ugdymą dėl infekcijos išplitimo rizikos 

 
J. K. Rowling išleido kalėdinę knygą vaikams 

 
Dėl suaktyvėjusios laukinių gyvūnų migracijos keliuose vairuotojai perspėjami būti budresni 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/ministerijos_ugdymo_istaigos_gales_spresti_kada_sustabdyti_kontaktini_ugdyma_del_infekcijos_isplitimo_rizikos/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/j_k_rowling_isleido_kaledine_knyga_vaikams/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/del_suaktyvejusios_laukiniu_gyvunu_migracijos_keliuose_vairuotojai_perspejami_buti_budresni/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/ministerijos_ugdymo_istaigos_gales_spresti_kada_sustabdyti_kontaktini_ugdyma_del_infekcijos_isplitimo_rizikos/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/j_k_rowling_isleido_kaledine_knyga_vaikams/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/del_suaktyvejusios_laukiniu_gyvunu_migracijos_keliuose_vairuotojai_perspejami_buti_budresni/
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Ukrainos ir ES viršūnių susitikimas: Briuselis žada Kijevui paramą energetinio saugumo srityje (3) 

 
LRDT spektaklis „Valia“ – festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ 

 
Tarptautinį įvertinimą gavusi Druskininkų pusmaratonio trasa vilioja olimpiečius 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/ukrainos_ir_es_virsuniu_susitikimas_briuselis_zada_kijevui_parama_energetinio_saugumo_srityje/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/ukrainos_ir_es_virsuniu_susitikimas_briuselis_zada_kijevui_parama_energetinio_saugumo_srityje/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/lrdt_spektaklis_valia__festivalyje_vaidiname_zemdirbiams/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/kitos_sporto_sakos/tarptautini_ivertinima_gavusi_druskininku_pusmaratonio_trasa_vilioja_olimpiecius/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/ukrainos_ir_es_virsuniu_susitikimas_briuselis_zada_kijevui_parama_energetinio_saugumo_srityje/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/lrdt_spektaklis_valia__festivalyje_vaidiname_zemdirbiams/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/kitos_sporto_sakos/tarptautini_ivertinima_gavusi_druskininku_pusmaratonio_trasa_vilioja_olimpiecius/
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I. Šimonytę stebina, kad kritika dėl migrantų sąlygų nukreipiama daugiausiai Lietuvai: pastabų A. Lukašenkai 
būna mažai (5) 
 

 
ES įsipareigojo skirti 1 mlrd. eurų paramos Afganistanui ir kaimyninėms šalims 

VARŠUVA LENKIJA BRIUSELIS KONFLIKTAS EUROPA NESUTARIMAI KONSTITUCINIS 
 TEISMAS DEMONSTRACIJOS ES 

 

 
REDAKTORĖS ŽODIS 
 
REDAKTORĖS ŽODIS 

   Lietuva, pagal gamtos turtus - iškasenas – neturtinga šalis, todėl kyla eilė klausimų: tai kodėl ji 

tokia neūkiška? Kodėl Lietuvoje nėra vadovo, kuris tikrai būtų ūkiškas ir protingai taupus? 

 Bet tai ne visai tiesa, nes geležies mes turime, tačiau atiduodame pusvelčiui kitiems, kodėl? 

Ar labai sudėtinga pastatyti gamyklą metalui sulydyti ir gaminti metalo gaminius taip 

reikalingus statyboms? 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/i_simonyte_stebina_kad_kritika_del_migrantu_salygu_nukreipiama_daugiausiai_lietuvai_pastabu_a_lukasenkai_buna_mazai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/i_simonyte_stebina_kad_kritika_del_migrantu_salygu_nukreipiama_daugiausiai_lietuvai_pastabu_a_lukasenkai_buna_mazai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/i_simonyte_stebina_kad_kritika_del_migrantu_salygu_nukreipiama_daugiausiai_lietuvai_pastabu_a_lukasenkai_buna_mazai/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/es_isipareigojo_skirti_1_mlrd_euru_paramos_afganistanui_ir_kaimyninems_salims/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Var%C5%A1uva
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Lenkija
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Briuselis
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Konfliktas
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Europa
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Nesutarimai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Konstitucinis
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Teismas
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=Demonstracijos
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/raktazodis/?r=ES
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/i_simonyte_stebina_kad_kritika_del_migrantu_salygu_nukreipiama_daugiausiai_lietuvai_pastabu_a_lukasenkai_buna_mazai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/es_isipareigojo_skirti_1_mlrd_euru_paramos_afganistanui_ir_kaimyninems_salims/
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 Lietuviai sunaudoja daug stiklo: buteliams, stiklainiams, langų stiklams ir kt., o panaudotų 

stiklainių nesugeba dar kartą panaudoti. Tarybiniais metais juos puikiai supirkdavo ir vėl 

naudodavo konservų gamybai – gal visai nesuprantu – kodėl taip netaupiai ir vėl ruošiasi 

su stiklainiais netinkamai elgtis, sudaužyti taromatuose... Kas trukdo prekybininkams 

tinkamai ir greitai pasiruošti supirkti stiklainius? Ko delsiama? 

Įvairiausi neūkiškumo atvejai kyšo iš kiekvieno kampo, jeigu jau paprasti žmonės mato, tai kaip 

gali nematyti valdžios atstovai? Paskelbkite žmonių apklausą, ką jie mato ne taip Lietuvoje, 

žmonės tikrai atsakys, nes yra daug pastabių žmonių, kuriems dėl neūkiško valdžios elgesio 

skauda širdį... 

Gerai, kad ruošiasi tinkamai priimti nebereikalingą tarą, tačiau taip ilgai svarsto kol ką nors gero 

nutaria, kad nemalonu klausytis tų jų tuščių postrigavimu... Imtų ir padarytų, nes kalbomis niekas 

nesidaro. Linkime sėkmės protingose darbuose, o ne kalbose... 

******************************************************************** 
GYVENIMO FILOSOFIJA 

ŽMOGAUS SIELOS GENEOLOGINIS MEDIS 

Į žmogaus sielą galima žiūrėti kaip į mums nematomą ir neapčiuopiamą energetinę programą, 

kurioje suformuotos žmogaus vystymosi, egzistencijos, tobulėjimo galimybės. Tai lyg savotiškas 

kompiuteris su instaliuotomis pagrindinėmis programomis ir nuolat per mintis, žodžius ir darbus 

instaliuojamomis naujomis gyvenimo išminties ir patirties programomis. Be to, žmogaus siela per 

tėvų, senelių, prosenelių ir tolimesnių protėvių sielas turi ryšį su pačiu Visatos Kūrėju, per šias 

protėvių sielas ji gali išeiti į bet kurią ištakų ir palikuonių atšaką. Taigi, turime žmonijos erdvinio 

tarpusavio sielų sistemą. Tobula, neužteršta nuodėmių virusiais siela turi nuostabias galimybes iš 

Žmonijos Dvasios ir iš paties Visatos Kūrėjo gauti išmintį ir gyvenimo palaimą. Svarbu per pyktį, 

neapykantą, nusivylimą ir kitus neigiamus jausmus neprarasti ir net nesusilpninti šviesių 

tarpusavio sielos ryšių, o juos stiprinti per meilę artimui. 

     Mano (Jono Markūno) tyrimai įtikinamai rodo, kad prašviesėjus žmogaus sielai, šviesėja ir jo 

tėvų, senelių, prosenelių ir kitų protėvių sielos. Štai iš kur atgimimo “iš auksčiau” paslaptis.                     

Tapk visaverčiu žmogum, ir tavo paties bei vaikų sveikata bei likimas keisis gerąja linkme.                       

Siela – dvasinė struktūra ir todėl ypatingai jautri žmogaus jausmams. Nuo šviesių minčių, žodžių ir 

darbų siela šviesėja, ir tada jos šviesa sklinda per visus šviesius tėvų, senelių, prosenelių ir 

tolimesnių protėvių bei mūsų palikuonių ryšio kanalus, apšviesdama jų sielas. Visa tai atveria 

galimybę Dievo palaimos srautui vis stipriau veikti mus ir mūsų palikuonis. Blogos mintys ir 

darbai susilpnina ar net uždaro ryšio kanalus, ir žmogus gauna nepakankamai arba visiškai 

negauna kai kurių jo egzistencijai būtinų gyvybės syvų. Nuo to prastėja nuotaika, o dėl to – dvasinė 

ir fizinė sveikata. (JONAS MARKŪNAS “Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų priežastys ir 

galimybės jų išvengti”). 
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SVEIKATA 
 

Spalio 11 d. skelbiama BLAIVYBĖS  DIENA.  

1858 m. Žemaičių  vyskupas Motiejus Valančius ganytojišku laišku kreipėsi į 

savo vyskupystės dekantus ir paragino skleisti blaivybę. Ši diena laikoma 

BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO PRADŽIA.  

 
1.Jeigu žmogus nerūko ir negeria, tai jau savaime susimąstai, ar tik jis nebus niekšas?  
                              A. Čechovas 
 
2.Alaus negersiu, nei degtinės.  
                              A. Baltakis 
 
3.Konstantinai Dmitričiau, - tarė jinai Levinui,- išaiškinkite man, susimildamas, ką tai reiškia,  - jūs 
visa tai žinote, - mūsų kaime,  Kalugos gubernijoje, visi mužikai ir visos bobos pragėrė visa, ką tik 
turėjo, ir dabar mums nieko nemoka. Ką tai reiškia? Jūs visuomet taip giriate mužikus. 
                                L. Tolstojus 
 

 4.Visa Lietuvos neprilkausomybė nieko nereiškia, kad didis jos žmonių skaičius alkoholiui 
vergauja. 
                                Vydūnas 
 

 5. Retai dabar išaušta diena Lietuvoje, kad respublikos miestuose bei kaimuose nežūtų vienas ar 
daugiau jaunų mūsų žmonių. Ir susimąstai kiekvieną sykį prie tokio kapo: esame vos trijų milijonų 
tauta, ar ne per daug brangią jaunimo kraujo duoklę mokame dievaičiui Bakchui, ar viską 
padarėme, kad nebereikėtų jos mokėti?  
   Ar vien šita duoklė baisi ? Tūkstančiai sugriuvusių šeimų, defektyvių naujagimių, venerinių ligų  
plitimas – štai kas lydi nusilenkiančius stikliukui. 
                                 J. Baltušis 
 
6.Girtas kaip žvėris, namon parėjęs, mušė, taškė pačią!  Į trečią dieną dieną gimė vaikas: nei šioks, 
nei toks, ne į žmogaus pavidalą  panašus. Sumuštas, sudarkytas. Pačiai nei daktaro, nei kokios 
pagalbos iš niekur... nei kaltininko jo žvėriškumo sulaikymo... nors pasikark besirgdama, 
bekentėdama... 
                                  G. Petkevičaitė – Bitė  
 
 

7. Meldžiu, gelbėkite ! Mirštu badu su kūdikiais!  Vyras viską prageria! Negana pinigus, kiek 
uždirbu, bet ir geresnius skurlius... Vaikai maži, o vyras negana kad prageria viską, dar girtas 
parėjęs mušasi, sveikatą atima... šuns vietoje laiko... Esu pikčiau gyvulio stumdoma, nei kur 
pasiskųsti, nei kur apgynimo rasti... Gelbėkite!   Užstokite!  Padėkite teisybę rasti! 
                                   G. Petkevičaitė – Bitė  
 

 
 8.Valdžia negali priversti mane gerti, o aš turiu pilną teisę prikalbint kitą, kad negertų.  
                                    V.Kudirka 
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9.Daugelyje vietų valsčiai prašė išnaikinti sodžiuje degtinės pardavinyčias, valdžia neleidžia.  
Žmonės nenori gerti, valdžia suturi, iš kur ji pinigus ims. Šit valdžios geradėjystė.  
                                     J. Biliūnas 
 
10.Keturi kareiviai pasigėrė, prisirūkė  čars ir nuėjo į greta esantį aūlą. Ten išprievartavo jauną 
mergaitę, po to sušaudė ją kartu su tėvais. Atėjo specialus Gynybos ministro  Ustinovo įsakymas 
"Sušaudyti visus pulko akivaizdoje." Įsakymas buvo įvykdytas.  
                                       Z. Stankus 
 

 

SKELBIMAI SENJORAMS IR NE TIK… 

DĖMESIO, DĖMESIO!!! 

 

       CHARTIJA VERS DIRBTI ŽMONIŲ LABUI (KLAIPĖDA,2021-10-12) 

Klaipėdos savivladybėje turėtų gerėti paslaugų teikimo kokybė. Europos Sąjungos lėšomis 

parengtas projektas pavadintas „PILIEČIŲ CHARTIJA“ . Jis vers į savivaldybę besikreipiančius 

klaipėdiečius paisyti tam tikrų reikalavimų ir valdininkus dirbti nevilkinant reikalo. 

Chartija yra dokumentas, kurio tikslas – paslaugų gyventojams kokybės gerinimas. Juo siekiama, 

kad savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų darbas  vyktų gričiau, skalndžiau ir tenkin 

Šia chartija tų miesto žmonių poreikius. 

Pasak Klaipėdos savivaldybės Strateginio planavimo skyriaus vyriausios specialistės                                   

JŪRATĖS SOKOLOVOS, rengiant dokumentą pastabas galėjo teikti ir gyventojai. Jiems atstovavo 

seniūnaitijų bei bendruomenių atstovai.  

“Šia chartija  numatome tam tikrus standartus, siekti greitesnio ir kokybiškesnio paslaugų 

teikimo“ – paiškino J.Sokolova. 

Įpareigojimai ir gyventojams, vadovaujantis šia chartija, socialiniuos tinkluose valdininkai sieks į 

jų užklausimus atsakyti jiems tą pačią dieną. 

Jeigu žmogus kreipsis raštu (el.paštu), atsakyti jam įpareigojama greičiau nei per šešias dienas. 

Keturis mėnesius rengtu dokumentu siekiama, kad miesto valdžios įstaigose būtų  mažiau 

biurokratijos o jų mechanizmas suktųsi sklandžiau ir nestrigtų dėl valdininkų kaltės. 

Artimiausiu metu šis dokumentas bus pateikiamas savivaldybės merui ir administarcijos 

direktoriui pasirašyti, jie tam dokumentui pastabų neturėjo, tada jis bus paskelbtas viešai 

savivaldybės tinklalapyje. 
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SVEIKINAME SULAUKUS TEIGIAMŲ POKYČIŲ KLAIPĖDIEČIŲ APTARNAVIME, TIKIMĖS TIKROS 

PAGALBOS IR BIUROKRATIJOS MAŽINIMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTARCIJOJE                                . 

_____________________________________________ 

PENSIJOS IR ATLYGINIMAI – DIDĖAJA MINIMALI ALGA IR NPD. 

Gera žinia – didės atlyginimai ir pensijos!  Jei ministrų kabineto pritarimo 

sulaukę įstatymų pakeitimai bus palaikomi ir Seime, nuo     2022 m . sausio 1 

d. MMA turėtų kilti 88 eurais, maksimaliai taikytinos NPD  - 60 eurų visiems 

iki vieno darbo užmokesčio (VDU) gaunantiems darbuotojams. Vidutinė 

socialinio draudimo pensija nuo kitų metų turėtų   augti 51 euru – iki 465 

eurų, o su būtinuoju stažu – 48 eur. (11%) – iki 489 eur. – teigia finansų 

ministrė Gintare Skaistė. (Vakarų ekspresas, 2021-10-12). 

 

SENJORAI, TURINTYS  PROBLEMŲ DĖL  ATMINTIES  PRARADIMO      
ar kitų slaugos problemų,  daugiau informacijos galite sužinoti paskambinę į 

slaugos konsultacijų centrą SIDABRA nemokama linija 8 800 00 236. 
Konsultuojama įvairiais slaugos klausimais. (Klaipėda, 2021-10-12). 

 

Mielieji, 

Ar žinojote, jog spalis nuo seno tituluojamas kaip sveikatos stiprinimo 

mėnuo? Tai puikus laikas žvilgtelti į save, skirti daugiau laiko ir pastangų svarbiausiam 

gyvenimo turtui – sveikatai – puoselėti.  

 Šįkart klausos centras „Audiomedika“ spalį skelbia senjorų mėnesiu ir kviečia visus 
vyresnius žmones į nemokamą klausos patikrą. 

Siekiant išvengti klausos sutrikimų, labai svarbu profilaktiškai tikrinti savo būklę. Žinome, kad 
pasirodyti klausos specialistui, kol situacija neatrodo kritinė, dauguma žmonių vis dar mokosi, 
tačiau raginame nelaukti ir pasinaudoti mūsų dovana senjorams.  

Visą spalio mėnesį „Audiomedika“ senjorų lauks su ypatingu pasiūlymu – nemokamai patikrins 
kiekvieno užsiregistravusiojo klausą, pakonsultuos ir padės surasti geriausią sprendimą.  

Pridedame kvietimą, kuriame rasite daugiau informacijos. Dalinkitės juo su bendruomene – mes 
nekantriai lauksime kiekvieno senjoro ir su malonumu jam padėsime.  

Iki susitikimų! Audiomedika  

Brigita Cipkutė Jonaitienė 
Direktoriaus pavaduotoja 
UAB Audiomedika T. Kosciuškos g. 24, Vilnius m: +37068266424 e: brigita@audiomedika.lt 
 www.audiomedika.lt 

mailto:brigita@audiomedika.lt
http://www.audiomedika.lt/
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***********************************************************************************************************

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, 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/  

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

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, 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. 

                                                                          

                                                          

 Pastaba: redakcinės kolegijos  nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone.   

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

                                                                          

mailto:el.p.amgedv@gmail.com
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
mailto:el.p.amgedv@gmail.com
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
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MŪSŲ DRAUGAI 

                                                                                                                                                                           

bernardinai.lt                                                                             

                  

 

            

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

                                  

                                                                                                                                                                                                                                           

                                                           
  

 

 

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

