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                     LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

    

         

 
                                                 Nr. 11B (206)  
                                            Klaipėda 2021 - 11 – 20 

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 
LVT VALDYBOS NARIŲ PRAŠYMAS 

.                                                                                                                                                                                                                                                                             

  …Tegul Saulė Lietuvoj tamsumus prašalina ...                    

  

AR GALI BŪTI SĖKMINGA VALSTYBĖ BE MORALĖS?                                                                            

PAGARBA ŽMOGUI DARO STEBUKLUS! 

BALSUOKIME AKTYVIAI UŽ REFERENDUMĄ -  TAI GERESNĖ LIETUVOS ATEITIS! 

                                                               

       ŠIAME LAIKRAŠTĖKYJE SKAITYKITE: 

1. REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS SPAUDAI                                                                              
2.   AUDRIUS BUTKEVIČIUS MŪSŲ UŽDUOTIS - IŠMOKTI GEOGRAFIJOS PAMOKAS 
3.   DARIUS KUOLYS APIE ŠVIETIM1 IR KULT8RĄ, ATK8RUS NEPRIKLAUSOMYBĘ. 
 4. PERSEKIOJIMAS UŽ „FACEBOOK“ ŽINUTES: VALSTYBĖS TARNAUTOJAI PRIEŠ 
RAŠYDAMI PAMĄSTYMUS TURI GAUTI VALDŽIOS LEIDIMĄ? SITUACIJA LYGINAMA SU 
ŠIAURĖS KORĖJOS REŽIMU...  

       4. NUOMONĖS 
               a) ARVYDAS JUOZAITIS: LANDSBERGIZMAS — JAU GENDERIZMAS 
               b) RUSLANAS BARANAUSKAS  LENGVAI AOSIRŪKIUSI IDEO   LOGIJA BUS PRIIMTINA? 
       5.  SVEIKATA  JAPONAI REKOMENDUOJA  (ilgiausia gyvenimo trukmė – japonų, red.). 

6.  GYVENIMO FILOSOFIJA – SVARBIAUSIA DVASINĖ RAMYBĖ                                                                                                                    
7.  TRUMPA INFORMACI                                                                                                                                                               
8.   MŪSŲ DRAUGAI.  

 

                                                            

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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EUROPOS SĄJUNGOS STATISTIKOS 
DUOMENIMIS: 
 
Lietuva 
Iš viso atvejų 

392 tūkst. 
392 000 
+2 394 

+2 394 

Mirtys 

5 693 
5 693 
+32 

+32 

Visas pasaulis 
Iš viso atvejų 

244 mln. 
244 000 000 
+420 tūkst. 

+420 000 

Mirtys 

4,96 mln. 
4 960 000 
+8 269 

+8 269 

 

Klausimas Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkei ir Ministrei Pirmininkei – ar 

jūs už piliečių teisę į referendumą? LAUKIAME ATSAKYMO!

 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/klausimas_respublikos_prezidentui_seimo_pirmininkei_ir_ministrei_pirmininkei__ar_jus_uz_pilieciu_teise_i_referenduma/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/klausimas_respublikos_prezidentui_seimo_pirmininkei_ir_ministrei_pirmininkei__ar_jus_uz_pilieciu_teise_i_referenduma/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/klausimas_respublikos_prezidentui_seimo_pirmininkei_ir_ministrei_pirmininkei__ar_jus_uz_pilieciu_teise_i_referenduma/
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******************************************************************************************* 

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS PRANEŠIMAS      SPAUDAI: 
TEISMUI APSKŲSTAS VRK SPRENDIMAS DĖL BLOKUOJAMO 
ELEKTRONINIO PASIRAŠYMO 

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt 

                                                  2021 m. lapkričio 17 d. Vilnius 

 

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė (dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 100000 
piliečių parašų) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė 2021-11-12 VRK 
sprendimą dėl pasirašymo elektroniniu būdu. VRK tenkino iniciatyvinės grupės prašymą tik dėl 
pasirašiusiųjų skaičiaus skelbimo einamuoju momentu (on-line) ir www.vrk.lt puslapyje 
paskelbimo apie šią referendumo iniciatyvą bei nuorodą į elektroninį pasirašymą. 

mailto:info@ltreferendumas.lt
http://www.ltreferendumas.lt/
http://www.lietuvosvisuomenestaryba.lt/
http://www.vrk.lt/
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Tačiau VRK atsisakė iniciatyvinei grupei pateikti informaciją ir įrodymus apie tai:                                              

1) Kiek asmenų, elektroniniu būdu pasirašiusių už šią referendumo iniciatyvą, atšaukė 

savo parašus ir kada tai padarė; 

2) Kas ir kada, kokiu būdu ir kokiu teisiniu pagrindu pašalino asmenų, elektroniniu būdu 

pasirašiusių už šią referendumo iniciatyvą, parašus ar kitais būdais pakeitė skelbiamą 
bendrą šių asmenų skaičių; 

3) Kas ir kieno užsakymu sukūrė programą dėl pasirašymo elektroniniu būdu dėl 

referendumo iniciatyvų parėmimo; 

4) Kas ir kokiu laikotarpiu, kieno sprendimu administruoja šią programą, kas yra 

atsakingas už šių duomenų saugojimą; 

5) Kada buvo suteikta prieiga pasirašymui elektroniniu būdu už šią referendumo 

iniciatyvą;                                                                                                                                                                                  

6)Kada ši viešoji paslauga nebuvo teikiama ir teisinį ir/ar techninį pagrindimą, 

patvirtinančius, kodėl ši viešoji paslauga nebuvo teikiama.  
 

VRK NEATSAKĖ IR Į ŠIUOS INICIATYVINĖS GRUPĖS PRAŠYMUS:  

1. Pašalinti galimybę už referendumo iniciatyvos rėmimą elektroniniu būdu 
pasirašantiems ir pasirašiusiems asmenims atšaukti savo parašą, nes tokios 
galimybės neturi parašų lapuose pasirašę asmenys;  

2. Pašalinti iš pasirašymo elektroniniu būdu už referendumo iniciatyvą programos: 
a).kiekviename pasirašymo procedūros žingsnyje vykdomą agitaciją prieš šį 

pasirašymą – klausimus ir siūlymus, ar tikrai asmuo nori pasirašyti? 
b). parašo atšaukimą po pakartotinio kurios nors funkcijos nuorodos paspaudimo.  

3. Sudaryti galimybę pasirašyti užsienyje gyvenantiems Lietuvos piliečiams:  
                      a)elektroniniu pasirašymo būdu be asmens prisijungimo prie Lietuvoje 

veikiančio banko, pateikiant tuos pačius asmens duomenis, kuriuos pateikia 
asmuo, pasirašantis parašų rinkimo lapuose; 

b). Lietuvos Respublikos ambasadose ir konsulatuose užsienio valstybėse, LR 
Vyriausiajai rinkimų komisijai nusiunčiant į šias Lietuvos valstybės institucijas 
papildomus LR Vyriausios rinimų komisijos  

4. parašų rinkimo lapus dėl šios referendumo iniciatyvos parėmimo;  

5. Sudaryti galimybę Referendumo iniciatyvinei grupei prisijungti prie pasirašymo 
elektroniniu būdu už referendumo iniciatyvos rėmimą programos, suteikiant 
iniciatyvienei grupei teisę bet kuriuo metu žinoti elektroniniu būdu pasirašiusių 
asmenų skaičių ir šiuos asmenis, atšauktų šių parašų ar kitaip iš bendro 
elektroniniu būdu pasirašiusiųjų sąrašo pašalintų asmenų skaičių bei prisijungimų 
IP, nes Referendumo iniciatyvinė grupė yra įpareigota būti atsakinga už visų 
pasirašančių asmenų asmens duomenų apsaugą; 

6. Pateikti informaciją, kas ir kieno užsakymu sukūrė programą dėl pasirašymo 
elektroniniu būdu dėl referendumo iniciatyvų parėmimo, kas ir kokiu laikotarpiu, 
kieno sprendimu administruoja šią programą, kas yra atsakingas už šių duomenų 
saugojimą; 

7. Pateikti Referendumo iniciatyvinei grupei šią informaciją:  
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8. įrodymus, patvirtinančius, kada buvo suteikta prieiga pasirašymui elektroniniu 
būdu už šią referendumo iniciatyvą;  

9. duomenis, kada ši viešoji paslauga nebuvo teikiama, ir įrodymus, patvirtinančius 
šiuos duomenis;  

10. c) teisinį ir/ar techninį pagrindimą, patvirtinančius, kodėl ši viešoji paslauga 
nebuvo teikiama.  

 
Referendumo iniciatyvinė grupė teismo prašo įpareigoti VRK pateikti prašomą informaciją ir 

ją patvirtinančius įrodymus, atlikti kitus prašomus veiksmus, nes prašoma informacija nesudaro 
valstybės paslapties, tuo VRK nesirėmė. 

 
Kadangi elektroninis pasirašymas akivaizdžiai bokuojamas, kviečiame piliečius: 
- Tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad 

referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo, nes tai - mūsų 
kova už išlikimą.  

- Siūlytis savanoriauti renkant parašus. 
- Siūlyti patalpas, kur žmonės galėtų atvykti pasirašyti ar gauti parašų rinkimo lapus. 

Pasirašymas elektroniniu būdu: 

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti 

(PATIKRINAU – NEVEIKIA, red.) 

 

Referendumo banko sąskaita: 

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo 
paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas. 

SVARBU!!! 
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka 
referendumui grąžinama aukotojui.  

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, 
neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;  

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU 
(2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.* 

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus 
deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 
2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos! 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės 
įstatymą.                           

*********************************************************************************************KAZ
KAZYS GRABYS, EVELINA ŠEŠKUTĖ , LVT                                                                                           

KELKIS LIETUVA! 

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti
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 LAPKRIČIO 20-ą, šeštadienį, 14:00 val., kai likę viso Pasaulio Žmonės kils už 
Laisvę Žemės planetoje, susirinkime Katedros a., Vilniuje. 
 

---------- Forwarded message --------- 

Nuo: Evelina Šeškutė <evelina.seskute@gmail.com> 

Date: 2021-11-16, an, 19:37 

Subject: KELKIS LIETUVA ir LAPKRIČIO 20-ą, šeštadienį, 14:00 val., kai likę viso Pasaulio Žmonės 

kils už Laisvę Žemės planetoje, susirinkime Katedros a., Vilniuje. 

To: Kazys Grabys <papartisgk@gmail.com> 

 

Mus žudo baimė, nuolankumas ir laikas kurio turime kiekvieną dieną vis mažiau.  

Nebegalime laukti kol miegantys atsibus.  

Jau labai daug praradom - žmogiškumą, Konstituciją, gyvybes... 

Ko dar esame pasirengę atsisakyti ir ką prarasti, jeigu tylėsime? 

Blogis triumfuoja tik tada, - kai geri žmonės nedaro nieko. 

Tai kilkime, nenuleiskime rankų ir nepasiduokime tol, kol nepasieksime savo tikslų!  

KELKIS LIETUVA ir LAPKRIČIO 20-ą, šeštadienį, 14:00 val., kai likę viso Pasaulio Žmonės kils už 

Laisvę Žemės planetoje, susirinkime Katedros a., Vilniuje.  

LIETUVA JUNGIASI PRIE PASAULINĖS PROTESTŲ DEMONSTRACIJOS 

Lietuvoje lapkričio 20 dieną žmonės protesto akcijas rengs visuose miestuose prie savivaldybių. 

Pagrindinė ir didžiausia protesto akcija vyks 13:30 val. Lietuvos sostinėje - Vilniuje Žmonės 

rinksis Katedros aikštėje nuo 13:30 val. iki 14:00 val. Iš gyvų žmonių bus sudaryti protesto žodžiai. 

14:00 val. eisena vyks pagrindine miesto gatve iki Vyriausybės, prie kurios paliks laidotuvių 

vainiką ir uždegs gedulo žvakes. Tautai ši Vyriausybė – mirusi  

Vėliau protesto eisena keliaus iki Seimo, ten taip pat bus paliktas laidotuvių vainikas ir uždegtos 

gedulo žvakės. Seimas tarnauja ne Lietuvos žmonėms, bet PSO (Pasaulio Sveikatos Organizacijai), 

PEF (Pasaulio Ekonomikos Klauso Švabo Forumui) ir JT (Jungtinių Tautų) globalistams, vykdo 

gautus, nusikalstamus žmogiškumui, nurodymus. 

Eisena grįš prie Prezidentūros, kur bus kreipiamasi į Lietuvos Prezidentą, bus ir neįprastų 

protesto priemonių, kad Prezidentas atkreiptų dėmesį ne tik į LGBT merginos mamą, bet ir į 

daugumos Lietuvos žmonių pažeidžiamas konstitucines teises.  

Dar vis tikime, kad Prezidentas ne tik gali, bet ir privalo užkirsti kelią šio Seimo ir Vyriausybės 

neofašistinei, segregacinei sveikų žmonių persekiojimo, engimo politikai, ketinimą Covid 

bandomosiomis vakcinomis skiepyti sveikus mūsų vaikus ir pasmerkti juos galimai mirčiai. 

P.S. Teisininkai rengia šio tarptautinio protesto mitingo REIKALAVIMUS Lietuvos Prezidentui, 

kurie bus patalpinti „Diskusijų“ skiltyje. 

mailto:evelina.seskute@gmail.com
mailto:papartisgk@gmail.com
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DALINAMĖS IR KVIEČIAME VISUS LIETUVOS ŽMONES  

https://www.facebook.com/events/199057779041564/?active_tab=discussion 

Pagarbiai, 

 

Evelina Šeškutė 

Gyvybės draudimo skyriaus vadovė 

 UADBB "Socialinės garantijos" 

Respublikos 9, Panevėžys 

Tel./faks. (8-45) 46 47 27 

Mob. +370 657 59556  El. paštas: evelina.seskute@gmail.com evelina.seskute@socgarantijos.lt 

http://www.socgarantijos.lt/ 

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

 

Pasaulis 

A.BUTKEVIČIUS: MŪSŲ UŽDUOTIS - IŠMOKTI 
GEOGRAFIJOS PAMOKAS  
2021 vasario 21 07:00:50 
Audrius BUTKEVIČIUS, Ričardas ČEKUTIS 

Svarbiausius praėjusios savaitės pasaulio politikos įvykius ir 

reikšmingiausias tendencijas specialiai „Respublikai" komentuoja 

Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, politikos apžvalgininkas ir saugumo politikos 

ekspertas Audrius BUTKEVIČIUS. 

 Protestai Rusijoje neįgavo tokio masto, kad galėtų pakeisti valdžią, tačiau Dūmoje turėtų 
atsirastIviena kita vieta tikriems opozicionieriams.  

 

 - Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareikalavo, kad Vakarai nesikištų į būsimus šios 

šalies parlamento rinkimus... Visas pasaulis puikiai žino, kad Rusija niekada niekur nesikiša... 

Ar toks reikalavimas yra prasmingas ir kam iš tikrųjų jis skirtas? 

- Pradėkime nuo to, kad visais laikais visi kišosi į svetimų valstybių reikalus. Tai yra tiesiog 

aksioma ir taip visada bus ateityje, kol egzistuos bent viena valstybė. Kalbant konkrečiai apie 

Rusiją, savo metu mes su broliais lenkais jiems net carus parinkdavome - pakanka prisiminti 

Dmitrijų Apsišaukėlį (rus. - Lžedmitrijus) ar kunigaikštienę Jelizavetą Tarakanovą, puikiai 

atlikusius rusiškų carų pakaitalų funkcijas... Natūralu: rusai kiša nosį į Jungtinių Valstijų rinkimus, 

https://www.facebook.com/events/199057779041564/?__cft__%5b0%5d=AZU2qzRfpPIjVFb9MVFuNSU3hv4EXSIg7HhYeFt1hLazIzLdGxizVC3fgwZ6SW4ZOMZzuYoJBpZmM7NMpHJA65imfH_YwoNrCn2H2Z2iDwF4n_Q5bFtq3RyQyaAGJmLRUsBKQEFfwAQZv5kB4LqCFjNhcMDffhv1_9hVNNTWZn0wZQ&__tn__=-UK-y-R
mailto:evelina.seskute@gmail.com
mailto:evelina.seskute@socgarantijos.lt
http://www.socgarantijos.lt/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/
https://www.respublika.lt/
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Jungtinės Valstijos kiš nosį į rusiškus rinkimus. Galvoti, jog Džo Baidenas (Joe Biden) turi galimybę 

ar pasirinkimą nesikišti, būtų labai naivu. Ar V.Putinas gali kaip nors šito išvengti? Žinoma, kad ne 

- jis tiesiog rėžia pareiškimą, kuris atlieka tokią pačią funkciją, kaip kaklaraištis... Jei šito nebūtų 

pasakęs, tiesiog reikštų, kad jis galbūt jau nevykdo pareigų... Tačiau, sutikime, į jo reikalus nesikišti 

yra tiesiog neįmanoma... 

- Tuo metu daug kalbama, esą Rusijos opozicija stiprėja, darosi labiau organizuota, štai net 

protesto akcijas jai pavyksta surengti... Ar šis faktorius gali kaip nors padėti opozicijai 

būsimuose Dūmos rinkimuose? Ar Rusijos parlamente gali atsirasti tikrų, o ne Ziuganovo-

Žirinovskio tipo, kišeninių opozicionierių? 

- Aš esu matęs, kai situacija pasikeisdavo tiesiog per naktį... Todėl šiandien pasakyti, kad būtinai 

viskas Rusijoje vyks pagal V.Putino scenarijų, būtų neteisinga. Juo labiau kad iki rinkimų dar daug 

laiko ir dar daug kas gali įvykti. Teiginys, kad opozicija dabar stipresnė, nei anksčiau, iš esmės yra 

teisingas - galima tikėtis, kad tam tikra rimtesnė opozicijos grupuotė į būsimąją Dūmą paklius. Bet, 

sprendžiant iš šios dienos realijų, reikia konstatuoti, kad V.Putinas kol kas visiškai kontroliuoja 

situaciją ir tikėtis, kad valdžia praloš rinkimus, tikrai nereikėtų. 

- Kaip tik Europos Žmogaus Teisių Teismas rėžė pareiškimą, jog Rusija turi nedelsiant 

paleisti opozicionieriumi vadinamą Aleksejų Navalną... Itin keistas pareiškimas, kvepiantis 

teisiniu nihilizmu: patinka kam nors ar ne, bet A.Navalnas yra nuteistas vietos teismo ir 

keistai atrodo, kai kažkas iš užsienio nurodinėja, kaip iš tikrųjų reikia teisti, ką sodinti, ką 

paleisti... Galbūt europiečiai galėjo tuo susirūpinti anksčiau? 

- Žinoma, galima pasijuokti ir taip: jeigu Europoje kam nors A.Navalnas buvo labai reikalingas, 

galėjo jo neišleisti atgal į Rusiją, palaikyti pas save... Kaip ne kartą esame minėję, mes nesame 

patys didžiausi pono A.Navalno gerbėjai ir tikrai nemanome, kad mūsų, t. y. Lietuvos, interesams 

jis kaip nors būtų išskirtinai naudingas asmuo. Žaidimas, kuris dabar vyksta aplink A.Navalną, 

žinoma, yra išnaudojamas tiek įvairių verslo grupuočių Rusijoje, tiek ir Vakaruose. Netgi garsusis 

vamzdis „Nord Stream 2" yra siejamas su A.Navalno istorija. Tad manyti, jog čia kalbama tik apie 

pažeidžiamas „žmogaus teises", būtų be galo naivu... 

- Rusija, Turkija ir Iranas šią savaitę iš Izraelio pareikalavo liautis skraidyti virš Sirijos 

teritorijos ir bombarduoti. Ar tai reiškia, kad šios trys šalys vienijasi į kažkokį karinį aljansą? 

Kas juos paskatino vienu metu padaryti tokį pareiškimą? 

- Manau, čia reikėtų įžvelgti labiau visų trijų priešiškumą Izraeliui, negu bandymus vienytis, 

siekiant kažkokių bendrų tikslų, juolab kad tų bendrų tikslų nėra. Pavyzdžiui, Turkija ir Iranas turi 

daugybę nesutarimų ir manyti, kad galimas jų tarpusavio susitarimas, tikrai nereikėtų. Lygiai tas 

pats yra tarp Turkijos ir Rusijos: jeigu apžvelgtume artimiausius 300 metų, pastebėtume, jog 
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Turkija visada buvo vienu pagrindinių Rusijos priešininkų ir jokių bendrų interesų šios šalys 

niekada nerasdavo. Neverta galvoti, kad visos turkų ir rusų nesantaikos priežastys dabar yra 

galutinai išnykusios... Taigi, mes stebime nedidelį susivienijimo prieš izraeliečius epizodą - nieko 

daugiau. Na, o Iranas puikiai supranta, jog jo politika sunaikinti Izraelį turi remtis kažkokių kitų 

kaimynų interesais, todėl jie kuria laikiną aljansą, tačiau artimiausioje ateityje jis neturi jokios 

perspektyvos. 

- Sakartvele atsistatydino premjeras, pranešama apie tam tikrus neramumus dėl galimo 

rinkimo klastojimo... Vėl Kaukaze bręsta „revoliucinė situacija"? 

- Kol kas neturiu aiškesnio vaizdo ir tikresnių žinių iš ten, tačiau nemanyčiau, kad situacija yra 

„revoliucinė". Greičiausiai tai yra vidinės peštynės, susijusios su įtakos sferų dalybomis. Nieko 

rimto ten nėra. 

- Estijos žvalgyba netikėtai pranešė, kad vis didėja Kinijos įtaka... Mes apie tai, regis, jau 

keleri metai kalbame, pagaliau tai pasiekė ir estų ausis... Tačiau pasvarstykime kitu kampu: 

kas blogo, jeigu kinų įtaka auga? Bet kuriuo atveju, Europa yra viso pasaulio įtakų zonoje, tai 

gal čia - ne blogiausias variantas? 

- Skamba, kaip „armėnų radijas"... Žinoma, čia yra keistas pareiškimas. Natūralu, kad 500 milijonų 

gyventojų rinka yra turtingiausia pasaulyje, todėl nieko nuostabaus, kad čia skverbiasi ir rusai, ir 

kinai, ir amerikiečiai... Visi yra suinteresuoti tokia rinka. Ar Europai dėl to yra blogai? Jeigu šie 

procesai yra nevaldomi ir jeigu įtakos yra pasiekiamos įvairiais korupciniais mechanizmais, kas 

dažniausiai ir yra daroma, jeigu yra prarandamos mūsų gamintojų pozicijos ir visa tai atiduodama 

kinams į rankas, tuomet tai yra tragedija. Tačiau kaip tik tokius dalykus ir reikia įrodyti 

konkrečiais pavyzdžiais. 

- O kaip dėl amerikiečių įtakos? Pastaruoju metu vis daugiau pranešimų, kad reikia stiprinti 

„transatlantinį aljansą", bet kažkokių realių veiksmų nelabai matyti. Stiprėja įspūdis, kad 

europiečiai išmoko gyventi be Amerikos ir „varo" savarankišką politiką. Taigi, ar Dž.Baideno 

administracija pajėgi pakeisti tokią tendenciją? 

- Manau, ši „transatlantinės ašies" tendencija tikrai nėra tokia stipri, kokia buvo ir vis silpnėja. 

Manau, ir toliau silpnės. Vargu, ar Dž.Baidenas ką nors galės pasiekti tikrovėje, jeigu neskaitytume 

jo pareiškimų ir garsių oro virpinimo deklaracijų. Esmė, jog JAV ekonominės galios jau nėra tokios, 

kad galėtų stipriai prie savęs pririšti europiečius. Pačios Jungtinės Valstijos silpnėja ir politiškai, 

nes perleido savo galios svertus kitiems - pirmiausia čia reikia kalbėti apie pačius kinus. Taip pat ir 

apie vokiečius, kuriems „transatlantinis ryšys" reiškė jų dominavimo Europos Sąjungoje tam 

tikrus suvaržymus. Žinoma, tokios „transatlantinės ašies", kaip ta, kuri buvo devintajame 

dešimtmetyje, mes jau neturėsime. 
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- Tačiau britams pasitraukus iš ES, vis garsiau kalbama apie „anglosaksišką ašį", apimančią 

visą pasaulį. Kiek toks darinys tikroviškas? 

- Prie britų išties jungiasi visos rimtos anglakalbės šalys: Kanada, Australija, Naujoji Zelandija... Jie 

stiprina savo pozicijas pasaulyje suvokdami, kad ta Europa, kuri buvo dar neseniai, jau nebus 

atkurta. Jie suvokia, kad tai bus vis labiau vokiško-rusiško aljanso pasekoje gimstanti struktūra. 

Apie Angelos Merkel prorusiškus žaidimus esame ne kartą kalbėję, o šiandien jau turime Italijos 

ministro pirmininko pareiškimus, jog su rusais reikia ieškoti glaudesnių santykių... Anglosaksai 

vertina šią situaciją ir todėl jie stiprina tas pozicijas, kurias dar turi. 

- O kur tuomet dėtis mūsų politikos gigantams, kurie visą laiką kovojo prieš rusus, kol 

paaiškėjo, kad viršininkai iš ES nori su jais draugauti? 

- Lietuviai „kaip paprastai" su draugais iš estų žvalgybos, darančios pareiškimus apie baisias 

Kinijos įtakas, prastai orientuojasi geografijoje... Būdami Europoje jie visą laiką bandė plaukti 

Jungtinių Valstijų farvateryje. Tačiau kiekvieną dieną net ir mūsiškiams darosi vis aiškiau, jog 

Jungtinės Valstijos yra ne Europoje... Todėl Gabrieliui bus sunku... 

Naujausios žinios 
 

 
Kuo išbėgęs lietuvis skiriasi nuo atbėgusio irakiečio (74) 

 
Darbo rinka: bedarbių - daugybė, bet darbo jėgos trūksta (133) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/kuo_isbeges_lietuvis_skiriasi_nuo_atbegusio_irakiecio/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/kuo_isbeges_lietuvis_skiriasi_nuo_atbegusio_irakiecio/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/darbo_rinka_bedarbiu__daugybe_bet_darbo_jegos_truksta/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/darbo_rinka_bedarbiu__daugybe_bet_darbo_jegos_truksta/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/kuo_isbeges_lietuvis_skiriasi_nuo_atbegusio_irakiecio/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/darbo_rinka_bedarbiu__daugybe_bet_darbo_jegos_truksta/
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F.Dostojevskis: katorgininkas, lošėjas, genijus (3) 

 
Lenkijos premjeras: Lenkija, Lietuva ir Latvija tariasi pasinaudoti NATO sutarties 4-uoju 
straipsniu (45) 

 
M. Gaddafi sūnus kandidatuoja į Libijos prezidentus (17) 

 
Olandijoje per protestą prieš karantiną areštuota 15 žmonių (7) 

 
Lenkijos - Baltarusijos pasienyje žuvo pirmas karys (116) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/fdostojevskis_katorgininkas_losejas_genijus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/fdostojevskis_katorgininkas_losejas_genijus/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lenkijos_premjeras_lenkija_lietuva_ir_latvija_tariasi_pasinaudoti_nato_sutarties_4uoju_straipsniu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lenkijos_premjeras_lenkija_lietuva_ir_latvija_tariasi_pasinaudoti_nato_sutarties_4uoju_straipsniu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lenkijos_premjeras_lenkija_lietuva_ir_latvija_tariasi_pasinaudoti_nato_sutarties_4uoju_straipsniu/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/m_gaddafi_sunus_kandidatuoja_i_libijos_prezidentus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/m_gaddafi_sunus_kandidatuoja_i_libijos_prezidentus/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/olandijoje_per_protesta_pries_karantina_arestuota_15_zmoniu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/olandijoje_per_protesta_pries_karantina_arestuota_15_zmoniu/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/lenkijos__baltarusijos_pasienyje_zuvo_pirmas_karys/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/lenkijos__baltarusijos_pasienyje_zuvo_pirmas_karys/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/fdostojevskis_katorgininkas_losejas_genijus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lenkijos_premjeras_lenkija_lietuva_ir_latvija_tariasi_pasinaudoti_nato_sutarties_4uoju_straipsniu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/m_gaddafi_sunus_kandidatuoja_i_libijos_prezidentus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/olandijoje_per_protesta_pries_karantina_arestuota_15_zmoniu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/lenkijos__baltarusijos_pasienyje_zuvo_pirmas_karys/
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Nuodėmė, kurios neįvardijo M.Gandis (2) 

 
Naujai perrinktas Darbo partijos pirmininkas V. Uspaskichas: turbūt dalyvausiu Vilniaus 
mero rinkimuose (27) 
 

 
Vito Tomkaus trigrašis: SOS – VAIKAI! (364) 

 
Bakingamo rūmai: karalienė Elžbieta II paskutinę akimirką atšaukė dalyvavimą Atminimo 
dienos renginyje (4) 

 
Užtat turime nuosavą Baltarusijos prezidentę... (38) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/nuodeme_kurios_neivardijo_mgandis/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/nuodeme_kurios_neivardijo_mgandis/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/naujai_perrinktas_darbo_partijos_pirmininkas_v_uspaskichas_turbut_dalyvausiu_vilniaus_mero_rinkimuose/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/naujai_perrinktas_darbo_partijos_pirmininkas_v_uspaskichas_turbut_dalyvausiu_vilniaus_mero_rinkimuose/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/naujai_perrinktas_darbo_partijos_pirmininkas_v_uspaskichas_turbut_dalyvausiu_vilniaus_mero_rinkimuose/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/vito_tomkaus_trigrasis_sos__vaikai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/vito_tomkaus_trigrasis_sos__vaikai/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/bakingamo_rumai_karaliene_elzbieta_ii_paskutine_akimirka_atsauke_dalyvavima_atminimo_dienos_renginyje/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/bakingamo_rumai_karaliene_elzbieta_ii_paskutine_akimirka_atsauke_dalyvavima_atminimo_dienos_renginyje/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/bakingamo_rumai_karaliene_elzbieta_ii_paskutine_akimirka_atsauke_dalyvavima_atminimo_dienos_renginyje/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/uztat_turime_nuosava_baltarusijos_prezidente/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/uztat_turime_nuosava_baltarusijos_prezidente/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/nuodeme_kurios_neivardijo_mgandis/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/naujai_perrinktas_darbo_partijos_pirmininkas_v_uspaskichas_turbut_dalyvausiu_vilniaus_mero_rinkimuose/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/vito_tomkaus_trigrasis_sos__vaikai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/bakingamo_rumai_karaliene_elzbieta_ii_paskutine_akimirka_atsauke_dalyvavima_atminimo_dienos_renginyje/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/uztat_turime_nuosava_baltarusijos_prezidente/


14 
 

 
G. Nausėda: tikiuosi, kad Europos liaudies partijos palaikymas Lenkijai ir Lietuvai taps 
paskata EK (12) 
 

 

 2021 LAPKRIČIO 17, TREČIADIENIS 

 

Lietuva 

PERSEKIOJIMAS UŽ „FACEBOOK“ ŽINUTES: VALSTYBĖS 
TARNAUTOJAI PRIEŠ RAŠYDAMI PAMĄSTYMUS TURI GAUTI 
VALDŽIOS LEIDIMĄ? SITUACIJA LYGINAMA SU ŠIAURĖS KORĖJOS 
REŽIMU  
2021 lapkričio 17 13:55:54 
Vidmantas MISEVIČIUS 

Dvejopi standartai Lietuvoje, deja, bet tapo įprastu reiškiniu. Priklausantys valdančiosioms 

partijoms ar jų satelitai gali viešai kalbėti apie daromus nusižengimus, skatinti smurtą bei 

neapykantą ir tai bus įvardinama kaip „žodžio laisvė". Tuo pat metu, ką rodo ir Mažeikių 

savivaldybės administracijos pavyzdys, valdančiųjų kritika ar raginamas nepaklusti 

antikonstituciniams jų nurodymams, gali tapti nemalonumų priežastimi... 

 3  

 
Mažeikių rajono savivaldybė. Daubarių piliakalnis Mazeikiai.lt nuotr. 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/g_nauseda_tikiuosi_kad_europos_liaudies_partijos_palaikymas_lenkijai_ir_lietuvai_taps_paskata_ek/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/g_nauseda_tikiuosi_kad_europos_liaudies_partijos_palaikymas_lenkijai_ir_lietuvai_taps_paskata_ek/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/g_nauseda_tikiuosi_kad_europos_liaudies_partijos_palaikymas_lenkijai_ir_lietuvai_taps_paskata_ek/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/g_nauseda_tikiuosi_kad_europos_liaudies_partijos_palaikymas_lenkijai_ir_lietuvai_taps_paskata_ek/
https://www.respublika.lt/
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Turėti savo nuomonę darosi pavojinga... 

Prieš kelias dienas redakciją pasiekė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pranešimas 

Apie tarnybinį nusižengimą. Jame administracijos darbuotojas Irmantas Ostrauskas buvo 

informuojamas apie tai, kad jo atžvilgiu pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas. Vyras kolegoms 

užkliuvo dėl to, kad socialiniame tinkle, savo asmeninėje paskyroje nurodęs, jog yra valstybės 

tarnautojas, teigė nesutinkantis su dabartinės valdžios vykdoma politika. „Agituojate nesiskiepyti 

ir raginate kitus valstybės tarnautojus nedirbti ir nevykdyti tiesioginių pareigų...", - buvo rašoma 

Administracijos parengtame rašte. 

Įdomi detalė - nors rašto pradžioje buvo rašoma „dėl galimo tarnybinio nusižengimo", jo 

pabaigoje, net nesulaukus I.Ostrausko pasiaiškinimo, jau buvo konstatuota, kad nusižengimas 

buvo: „Turite teisę pateikti paaiškinimą dėl nurodyto tarnybinio nusižengimo". 

Situaciją paprašius pakomentuoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, jos atstovė Alma 

Tupikienė suskubo patikinti, kad minėtas administracijos valstybės tarnautojas dar nėra 

nubaustas. 

„Vadovaujantis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo, patvirtinto 

LR Vyriausybės 2002 m. nutarimo Nr. 977 3 punktu (gavus oficialią informaciją apie galimą 

valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą), pradėtas tyrimas dėl galimo tarnybinio 

nusižengimo", - nurodė ji. 

Taip pat A.Tupikienė užtikrino, kad Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje galioja visi LR teisės 

aktai, užtikrinantys žodžio, minties ir saviraiškos laisvę. Taip pat ji nurodė, kad per šiuos metus 

panašių nusižengimų fiksuota nebuvo, tad, atitinkamai nebuvo paskirtos jokios nuobaudos. 

Irmantas Ostrauskas - liksiu ištikimas sau 

„Vakaro žinios" susisiekė ir su pačiu, administracijos nemalonėn patekusiu, I.Ostrausku, kuris 

mielai sutiko atsakyti į keletą klausimų. 

-Kaip vertinate administracijos įžvelgtą galimą pažeidimą? 

-Mažeikiečių į Seimą išrinkta Seimo narė Laima Nagienė padeda Sauliui Skverneliui kurti naują 

partiją. Aš, nuo rugpjūčio 10 d. mitingo prie Seimo pradėjau aktyviai dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime. Mano pasisakymai socialinėje erdvėje apie šios ir praėjusios valdžios, kuriai vadovavo 

S.Skvernelis, priimtus, mano nuomone, atikonstitucinius sprendimus valdant pandemiją, 
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susilaukia žmonių palaikymo. Kažkam kilo noras išsiaiškinti, ar valstybės tarnautojas gali turėti ir 

viešai reikšti savo nuomonę, kuri nesutampa su valdžios pozicija. 

 

2021 LAPKRIČIO 17, TREČIADIENIS 

 

Kultūra 

DARIUS KUOLYS APIE ŠVIETIMĄ IR KULTŪRĄ ATKŪRUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 
2020 rugpjūčio 28 12:07:31 

Lietuvos nacionalinio muziejaus inf. 

„Ne viskas pavyko, tačiau pats požiūris, kad moderni Lietuvos valstybė turi remtis laisvu žmogumi, 

laisva asmenybe, o tą laisvą asmenybę turi ugdyti atnaujinta mokykla, buvo ir lieka labai svarbus“, 

– sako Darius Kuolys, pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos kultūros ir švietimo ministras. 

Pokalbis su D. Kuoliu – tai Lietuvos nacionalinio muziejaus parodos „Nesusitaikę“, skirtos šalies 

Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui, dalis. Paroda pratęsiama iki lapkričio 15 d. 

 2 nuotr. 
Darius kuolys 1990 m. liepos mėn., Švėkšnoje. Bernardo Aleknavičiaus nuotr. 

 

– Papasakokite, kaip tapote pirmosios Vyriausybės kultūros ir švietimo ministru. 

– Į kultūros ir švietimo ministrus atėjau raginamas vyresniųjų bičiulių – Sauliaus Šaltenio, Algirdo 

Patacko, Meilės Lukšienės. Jų paskatintas „ėjau“ su rimtų reformų idėja. Rūpėjo padėti pamatus 

savarankiškai visuomenei, kurios pagrindine ašimi būtų laisva, kūrybinga asmenybė. Į pirmosios 

Vyriausybės programą labai aiškiai įrašėme, kad švietimas ir kultūra bus prioritetinė valstybės 

raidos sritis. 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/
https://www.respublika.lt/
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– Kokios nuotaikos tuo metu tvyrojo? 

– Tuo metu rūpėjo labai daug dalykų: atnaujinti bendrojo ugdymo turinį, keisti pačią švietimo 

struktūrą, tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir kita. Tačiau pasirengimo sisteminėms reformos 

patirties nebuvo ir politikai dažnai ginčydavosi dėl dalykų, kurie Vakarų Europoje buvo savaime 

aiškūs. Kita aplinkybė: Komunistų partija dar daug kur veikė kaip vadovaujanti partija. Štai 

nuvažiavus į Rytų Lietuvą tekdavo kalbėti su mokytojais greta didelio Lenino biusto ir aiškinti, kad 

mes turėtume eiti Adomo Mickevičiaus, o ne Vladimiro Lenino keliu. Man lenkų vadovai 

atsakydavo, kad mums svarbus ir Leninas, ir Mickevičius. 

 

– Ar pamenate ir daugiau keistų nutikimų iš anų laikų? 

– Kai atėjau dirbti į Kultūros ir švietimo ministeriją, joje dar dirbo ministro pavaduotoja, atsakinga 

už pionierių ir komjaunimo veiklą visos Lietuvos mokyklose. Kai 1990-aisiais pasirašiau įsakymą 

dėl partijų organizacinės veiklos uždraudimo mokyklose, kilo didelis triukšmas Seime, tuo metu 

ypač piktinosi Lietuvos komunistų partija, kuri dar turėjo daug svertų savo rankose. 

Reikia suprasti, kad net 1990-ųjų pradžioje ministerijos dar vykdė Komunistų partijos centro 

komiteto įsakymus. Atėjęs į ministeriją radau Centro komiteto nurodymu sunaikintus visus 

popierius, kuriuos tuo metu buvo siuntusi Komunistų partija LTSR ministerijoms. 

 

– Kokia buvo visa ko pradžia? 

– Mėginome dėti konceptualius pagrindus – pradėjome rengti Lietuvos švietimo koncepciją, kuri 

vėliau Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) buvo pripažinta kaip vienas 

konceptualiausių Rytų ir Vidurio Europos dokumentų. Švietimo ministerijoje mums rūpėjo burti 

Lietuvos ateities projektavimui intelektualus. Tuo metu prie vieno stalo sėdėjo ir diskutavo Meilė 

Lukšienė, Vytautas Kavolis, Marcelijus Martinaitis... 

 

– Ko reikėjo naujovėms atsirasti? 

– Maniau, kad imantis kultūros politikos svarbiausia keisti kultūros ir valstybės santykius. To 

meto nomenklatūriniai santykiai, kai ministras vienasmeniu sprendimu galėjo nuspręsti, ką 

finansuoti, ką uždaryti, mums atrodė nepriimtini. Dėl to radikaliai tuos santykius keitėm. Švietimo 

srityje kalbėjom apie mokyklų savivaldą, taip pat labai rūpėjo atkurti laisvę mokykloje. Iš Maskvos 

ėjo įsakymai militarizuoti mokyklas, o mes elgėmės priešingai. Prieš 1990-ųjų rugsėjo 1-ąją 

uždarėme Vilniuje veikusį karinį internatą ir vietoj jo įkūrėme „Lietuvių namus“ – mokyklą, 
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kvietusią tremtinių vaikaičius iš Sibiro, iš kitų kraštų. Tai buvo simbolinis veiksmas. 

 

– Ar buvo koks nors modelis, kuriuo rėmėtės kurdami kultūros ir švietimo pagrindus? 

– Dėliodami santykių tarp kultūros ir valstybės modelį, suvokėme labai aiškiai, kad amerikietiškas 

sprendimas patikėti kultūrą privačiam sektoriui Lietuvai netiks: be valstybės paramos nacionalinė 

kultūra neišsilaikys. Bet labai svarbu, kad valstybės remiama kultūra išsaugotų savarankiškumą, 

nepatirtų nomenklatūrinio spaudimo. Žiūrėdami į skandinavus mėginome įtvirtinti ištiestos 

rankos finansavimo principą. Tada atsirado Kultūros ir meno taryba, atsirado ekspertų komisijos, 

per kurias pradėti skirstyti pinigai kultūrai, – mėginome sukurti lankstesnį finansavimo modelį, 

kuris labiau atitiktų vakarietiškus principus. 

Reikėjo reaguoti į iššūkius, kylančius čia ir dabar, ir kartu stengtis padėti pagrindus ateičiai. 

Švietimas M. Lukšienės buvo suvoktas kaip laisvos visuomenės savikūros būdas – jeigu mes 

galime save kurti, tai tik per švietimą. Taip pat švietimui reikėjo atsakyti į visus socialinius, 

politinius iššūkius. Tuo metu buvo labai nuvertintas mokslas. Pamatėm, kad mokyklas palieka 

labai daug vaikų. Svarstėm, ką daryti, ir įvedėm privalomą dešimtmetę mokyklą. Suskaičiavom, 

kad tuo greitu sprendimu sulaikėm daug mokinių, ypač berniukų, mokykloje. 

 

– Kaip šiandien įvertintumėte anuomet pasiektus tikslus? 

– Ne viskas pavyko, tačiau pats požiūris, kad moderni Lietuvos valstybė turi remtis laisvu 

žmogumi, laisva asmenybe, o tą laisvą asmenybę turi ugdyti atnaujinta mokykla, buvo ir lieka labai 

svarbus. Tik gaila, kad per tuos tris dešimtmečius, o ir dabar, jo ne visuomet laikytasi. 

 

– 1990-ieji Lietuvai buvo pokyčių metai, kokie pokyčiai vyko kultūriniame lauke? 

– Nežinomybė šalyje buvo labai didelė, gatvėmis dar važinėjo sovietų šarvuočiai ir Romualdas 

Ozolas per Amerikos balsą vis pranašaudavo, kad šiai Vyriausybei likusios kelios dienos. Tai buvo 

natūrali įtampa, kuri sprogo Sausio 13-ąją, ir tiktai po pučo Maskvoje (1991 m. rugpjūtį) toji 

atmosfera tapo normalesnė.                                                                                                                                                                          

Galvojom, kaip kultūros žmonėms išsilaikyti radikalių permainų laiku, nes prasidėjo griūtis, 

tuščias valstybės biudžetas, daug kultūros institucijų, priklausiusių profesinėms sąjungoms, 

kolūkiams, gamykloms, ėmė byrėti. Tai buvo gaisrų gesinimo laikas. Kūrėme stipendijų sistemą 

menininkams, Muziejų, Kilnojamųjų kultūros vertybių įstatymus... Siekėme, kad mūsų paveldas 

permainų laikotarpiu nebūtų išgrobstytas. Tuo metu, pirmaisiais Nepriklausomybės metais, buvo 
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apiplėštas Gintaro muziejus Palangoje. Kiek vėliau, išeivijos Lietuvių fondui skyrus lėšų Lietuvos 

kultūrai, didelė dalis jų buvo nukreipta į muziejų apsaugą, nes sovietmečiu muziejai buvo be 

rimtesnės apsaugos. 

 

– Ar yra koks nors dalykas, apie kurį, žiūrint atgalios, negalite pamiršti? 

– Manau, kad Sąjūdžio lyderiai 1992 m. padarė labai rimtą klaidą neišdirbę visos Seimo 

kadencijos. 1990-aisiais Lietuvos visuomenė suteikė pasitikėjimą Sąjūdžio parlamentarams 

ketveriems metams, ir tai, kad Sąjūdis, kitaip nei latvių ar estų Liaudies frontai, neišbuvo viso jam 

skirto laiko ir neįvykdė iki galo reikalingų reformų, buvo nuodėmė. Buvo susipriešinta Sąjūdžio 

žmonių rate, o po pirmalaikių Seimo rinkimų pasikeitus politinėms jėgoms daug kas sustojo. 

Manau, kad jei ketverius metus būtų nuosekliai eita reformų keliu, būtų labiau atsinaujinusi pati 

visuomenė ir Lietuva užimtų panašias pozicijas kaip Estija. Deja, nuoseklesnio atsinaujinimo 

neįvyko. 

 

Pokalbis su Dariumi Kuoliu yra Lietuvos nacionalinio muziejaus parodos „Nesusitaikę“, skirtos 

Kovo 11-osios trisdešimtmečiui, dalis. Parodoje pasakojama apie šalies žmonių pasipriešinimo, 

laisvėjimo ir laisvės kelią nuo XX a. 6 dešimtmečio iki pat 1993 metų, kai iš Lietuvos buvo išvestas 

paskutinis Sovietų Sąjungos karinis dalinys. Paroda Lietuvos nacionaliniame muziejuje veiks iki 

lapkričio 15 d. 

Naujausios žinios 
 

 
Vito Tomkaus trigrašis: LIETUVA GREIT BUS LAISVA! (274) 
 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vito_tomkaus_trigrasis_lietuva_greit_bus_laisva/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vito_tomkaus_trigrasis_lietuva_greit_bus_laisva/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vito_tomkaus_trigrasis_lietuva_greit_bus_laisva/
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V. Mitalas po valdybos posėdžio: ketinimų Laisvės partijai trauktis iš daugumos nėra (7) 

 
Libanas įveda kelionių į Baltarusiją ribojimus (1) 

 
Princas Charlesas sako, kad karalienei „nėra taip lengva“, kai amžius jau 95-eri 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/v_mitalas_po_valdybos_posedzio_ketinimu_laisves_partijai_trauktis_is_daugumos_nera/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/v_mitalas_po_valdybos_posedzio_ketinimu_laisves_partijai_trauktis_is_daugumos_nera/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/libanas_iveda_kelioniu_i_baltarusija_ribojimus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/libanas_iveda_kelioniu_i_baltarusija_ribojimus/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes_ir_zmones/princas_charlesas_sako_kad_karalienei_nera_taip_lengva_kai_amzius_jau_95eri/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/v_mitalas_po_valdybos_posedzio_ketinimu_laisves_partijai_trauktis_is_daugumos_nera/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/libanas_iveda_kelioniu_i_baltarusija_ribojimus/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes_ir_zmones/princas_charlesas_sako_kad_karalienei_nera_taip_lengva_kai_amzius_jau_95eri/
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Valstybinė naujienų agentūra: A. Lukašenka ir A. Merkel susitarė pradėti Baltarusijos ir ES 
derybas dėl migrantų krizės (166) 
 
Gintaras FURMANAVIČIUS: Apie ribas (121) 

 
Į Viduržemio jūrą nukrito JK naikintuvas (8) 

 
V. Čeburinas – antrą kartą geriausias mėnesio treneris 
 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/valstybine_naujienu_agentura_a_lukasenka_ir_a_merkel_susitare_pradeti_baltarusijos_ir_es_derybas_del_migrantu_krizes/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/valstybine_naujienu_agentura_a_lukasenka_ir_a_merkel_susitare_pradeti_baltarusijos_ir_es_derybas_del_migrantu_krizes/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/valstybine_naujienu_agentura_a_lukasenka_ir_a_merkel_susitare_pradeti_baltarusijos_ir_es_derybas_del_migrantu_krizes/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/gintaras_furmanavicius_apie_ribas/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/gintaras_furmanavicius_apie_ribas/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/i_vidurzemio_jura_nukrito_jk_naikintuvas/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/i_vidurzemio_jura_nukrito_jk_naikintuvas/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/futbolas/v_ceburinas__antra_karta_geriausias_menesio_treneris/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/pasaulio_politika/valstybine_naujienu_agentura_a_lukasenka_ir_a_merkel_susitare_pradeti_baltarusijos_ir_es_derybas_del_migrantu_krizes/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/nusikaltimai_ir_nelaimes/i_vidurzemio_jura_nukrito_jk_naikintuvas/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/sportas/futbolas/v_ceburinas__antra_karta_geriausias_menesio_treneris/
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„Traviata“ kelia uždangą: tokios prabangos Lietuvos scenoje dar nebuvo 

 
Stumiamas penkiskart didesnis mokestis 

 
Lenkijos pasieniečiai: Baltarusijos pusėje netoli sienos lieka maždaug 1000 migrantų (7) 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/traviata_kelia_uzdanga_tokios_prabangos_lietuvos_scenoje_dar_nebuvo/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/stumiamas_penkiskart_didesnis_mokestis/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lenkijos_pasienieciai_baltarusijos_puseje_netoli_sienos_lieka_mazdaug_1000_migrantu/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lenkijos_pasienieciai_baltarusijos_puseje_netoli_sienos_lieka_mazdaug_1000_migrantu/,coments.1#komentarai
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/traviata_kelia_uzdanga_tokios_prabangos_lietuvos_scenoje_dar_nebuvo/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/stumiamas_penkiskart_didesnis_mokestis/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lenkijos_pasienieciai_baltarusijos_puseje_netoli_sienos_lieka_mazdaug_1000_migrantu/
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Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare 2021-2025 metų laikotarpiui 

 

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

NUOMONĖS 

            ARVYDAS JUOZAITIS: LANDSBERGIZMAS — JAU GENDERIZMAS  
2021 birželio 05 13:35:00 
Arvydas JUOZAITISProfesoriau, minint 33-jį Sąjūdžio gimtadienį, Jūs pasisakėte apie įvairius 
reikalus. Jau seniai Jūsų kalbos ir kalbelės liudija asmeninius dvasinius ieškojimus, pamokymus  
Sau, savo partijai, Jūs mėgstate nurodyti baisius priešus. 
 
Arvydas Juozaitis. Eltos nuotr. 

  

Nesakyti viešų kalbų Jūs negalite, viešas kalbėjimas - Jūsų aistra ir visa Jūsų karjera. Itin mėgstate 

kalbėti Sąjūdžio vardu, sekate apie Sąjūdį pasakaites, pats tikėdamas, kad visa tai tikrovė. Tikite, 

kad jeigu jau pasakote, vadinasi, taip ir buvo, taip ir liks. Su tikrove didžioji Jūsų kalbų ir kalbelių 

dalis neturi nieko bendro. 

Itin smagiai Jūs pliekiate melo gyvenimą prie komunizmo, iš kurio mes ištrūkome prieš tris 

dešimtmečius. Pliekdamas tuos dešimtmečius, Jūs nuoširdžiai pamirštate, kad buvote labai gerai 

prisitaikęs prie to komunistinio melo. Prie komunistų tapote profesoriumi, iš komunistų gavote 

didžiausią tų laikų turtą - išskirtinį butą. Bet tiek to, tai - 

smulkmenos. 

Šį kartą, Sąjūdžio 33-ioms metinėms skirtoje kalbelėje, 

nuskambėjo šviežia gaida - Jūs tapote genderistu. Taip, 

taip, net nuostabu. Pagavote madingą temą, pamatėte 

jos perspektyvą ir, taip sakant, Jus nusinešė pažangos 

vėjas. Jūs parodėte, kaip reikia prisitaikyti prie naujų 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lietuva_isrinkta_unesco_vykdomosios_tarybos_nare_20212025_metu_laikotarpiui/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/pasaulis/kitos_pasaulio_naujienos/lietuva_isrinkta_unesco_vykdomosios_tarybos_nare_20212025_metu_laikotarpiui/
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finansinių ir politinių orientacijų. Jūs sutelkėte dėmesį į šiuo metu Lietuvą užgriuvusią negandą, 

Lytinę Utopiją, ir aistringai stojote utopistų pusėn. 

Taigi, ką Jūs pasakėte? Ogi štai ką: „Lietuva vis dar turi neišspręstų kultūrinių-psichologinių 

problemų. Yra tam tikro blaškymosi, yra lengvai išmušama kažkokiais gandais, tikima baubais, 

gąsdinimais. Visuomenė yra gana naivi, lengvai pastumdoma ir pakiršinama." Puikiai pasakyta. Šie 

žodžiai - tiesa, nuoga kaip uoga tiesa. Tik ji skirta sau pačiam, ne žmonėms. Nes ką jau ką, bet kas 

yra „naivi, lengvai pastumdoma ir pakiršinama" tauta geriausiai žinote tik Jūs ir Jūsų parankiniai. 

O kaipgi! Niekas ilgiau už Jus ant tautos kiršinimo arkliuko nėra sėdėjęs, tas arkliukas - 

mylimiausia Jūsų mitinė būtybė. Daugiau nei tris dešimtmečius. Tas arkliukas pasitarnavo Jūsų 

kovose už asmeninę valdžią, už savo šeimos įtaką ir politinio-ūkinio klano sukūrimą. Jums gerokai 

pavyko pajodinėti, reikia pasakyti, ypač pavyko juodinti bendražygius, sutelkti menkų natūrų 

kerštautojus prieš didžiuosius (pavyzdžiui, Justiną Marcinkevičių). Taip, jūs tą „naivią ir 

stumdomą" tautą gerokai aptalžėte, būdavo, net smagiai ją pasišaukdamas šunaujos ir runkelių 

vardais. 

Dabar - nauja tema, tai yra gerovė, tai yra genderizmas. Jūs pastebėjote Didįjį Šeimų gynimo 

maršą? Ir labai nustebote, kad jis, Maršas, išreiškė ne Jūsų, o lemiamą Lietuvos žmonių balsą, 

tariantį „ne" genderizmo brukamam „Partnerystės gyvenimui"? Ak, Jums nepatiko? Nepatiko, kad 

Maršas neatsiklausė Jūsų ir Jūsų anūko leidimo? Kaip nemalonu, kad tuo metu Jūsų klanas kaip tik 

įstūmė į Seimą liūdnąjį Partnerystės įstatymą. Jūs susijaudinote, tiek susijaudinote, kad ištarėte 

keistą nesąmonę: „Jie kalba abstrakčiomis formulėmis, kad neva kažkas užpuolė šeimą, kažkas 

nori sugriauti Lietuvoje šeimą. Bet šeimos institutas priklauso nuo žmonių pasitikėjimo ir noro bei 

pasiryžimo turėti šeimą, saugoti savo šeimą, branginti ją, kai iškyla problemų ar pagundų". Taip, 

būtent taip, profesoriau! Žmonės pasiryžę turėti sveikas šeimas ir todėl išėjo į Šeimų maršą. 

Žmonės pasiryžę saugoti ir branginti savo šeimas, ir todėl jie sako „ne" įstatymui ir nereikalingai 

normaliam gyvenimui Stambulo konvencijai. Konkrečiai pasako, o ne abstrakčiomis formulėmis, 

kaip kad kalbate Jūs, profesoriau. Ir Jūs pykstate? Ak... kažkas nesutapo? Bėda. Jūs, matyt, 

susipykote su savo paties protu, tai yra - žodžiais? Taip, žinoma, amžius... o ir amžinas skubančiojo 

kalbėti pasiklydimas - mokyti, mokyti, mokyti. Bėda, kai visą gyvenimą mokai kitus, pats kažkaip 

kitaip mokydamasis. 

Tačiau čia dar ne viskas. Suprantama, anūkas ir klanas sparčiai kišo Partnerystės įstatymo tešlą į 

Seimo krosnį, pykti reikėjo, tačiau... Šuo pakastas giliau. 

Profesoriau, jau komunizmo laikais Jūs mokėjote apeiti ir nepalankius sau valdžios rifus. 

Pavyzdžiui, kai siekėte profesoriaus vardo, o ministras H. Zabulis pasakė, kad gausite jį tik per jo, 

ministro, lavoną, Jūs apėjote šią kliūtį iš flango. Mokate. O dabar? Ką dabar apeinate? Tautą ir 

Valstybę. Kurios Konstitucijos 38 straipsnis aiškiai sako, kad nėra „netradicinių šeimų". Jums jos - 
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yra, nes jos, Jūs manote, yra ateitis. Būtent - naujos Lytinės Utopijos „šeima" esą bus mūsų šviesus 

rytojus. 

Jūs taip aklai palaikote šią naują Lytinę Utopiją, nes čia šuo ir pakastas - Jums ji naudinga. Būtent 

Jums, asmeniškai naudinga. Ir Jūs jau nesvarstote, kodėl kiekviena nauja šių laikų Europos utopija, 

net komunizmo utopija, paremta tankais, gyvuoja tik apie 50 metų. Jums nebėra laiko svarstyti, 

nes reikia šokti į naujo traukinio pirmos klasės vagoną. Instinktai ir patirtis Jums sako, kad reikia 

skubėti. Nes kaip kitaip būsite matomas, ir kaip kitaip Jus girs Briuselis, visokio plauko pasauliniai 

genderistai? 

Partnerystės įstatymas - tai Lytinės Utopijos aisbergo viršukalnė, juo pradedama visur, kur tik 

genderistai pradeda puolimą. Taip buvo ir pernelyg laisvoje Prancūzijoje, kai jos Parlamentas 

1999 metais, ministrams ir žiniasklaidai meluojant, priėmė tą nelemtą partnerystę. Genderistai 

užspringdami tikino visą Prancūziją, kad reikia būti gailestingiems toms nelaimingoms 

mažumoms, ir kad niekada vienalyčiai partneriai negaus „šeimos" statuso. Ir, sugraudinę 

bestuburius demokratus, įstūmė tarytum nekaltą įstatymą į pasidavusiųjų galvas ir širdis. Ir išsyk 

prasidėjo generalinis puolimas, Trojos arklys atliko savo darbą. Apgavo, apmelavo čia pat ir visus, 

o tuos, kas atsikvošėjo, apšaukė «populistu» ir «fašistu». Ir jau tada visi normalūs žmonės toje 

purvo politikoje virto „homofobais". Ir prasidėjo siaubingas, valstybės aparato pagalba vykdomas 

normalių šeimų prievartavimas. 

Vadinasi, visa tai dabar turi būti įgyvendinta Lietuvoje? Juk taip galvojate, profesoriau? Juk 

negalvoti negalite. O čia - jau aiškus prancūziškas pažangos pavyzdys, „trendas", taip sakant. 

Nejaugi nežinote, kad jau 2017 metais Lietuvoje paruošti visi pagrindiniai lyčių keitimo, 

„daugialyčio švietimo" mokyklose, vaikų paėmimo į vienalytes poras įstatymai, ir t.t. Daug visokio 

jovalo Lietuvai jau paruošta. 

Taip, 22 metus Europa prievartaujama genderistų antpuolio. Lytinei Utopijai, iki žmonės atsitokės, 

liko dar kokie 30 metų. Mums tuos dešimtmečius reikia ištverti, atsilaikyti. Nes mes - ne 

Prancūzija, mums tokie eksperimentai pakirs paskutines gyvybines jėgas, pražudys dviejų jaunimo 

kartų tapatybę. O be jų mes daugiau nieko neturime, jie - paskutinis mūsų lietuviškas rezervas. 

Gimstamumas ryštingai krenta žemiau mirtingumo lygio, jau skęstame, kaip reikalas skęstame. 

Bet Jūs, profesoriau, kaip elgiatės? Jūs skubate į tariamos pažangos glėbį, nes jame Jūsų laukia. Jūs 

manote, kad Europa vis vien mus privers, vis vien mums teks nusileisti. Jūs pagalvojote, kur "jėga", 

kurios per akis užteks Jūsų amžiui, ir nutarėte paleisti naują plokštelę; mėgstamu pasakų žanru 

prabilote apie tai, kad Vakaruose diegiama ne Lytinė Utopija, o Naujas Šviesus Rytojus. Žinoma, 

Rytojus, o kaipgi. 
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Tą naują kone komunistinį Rytojų įgyvendinta Europos Parlamento genderistinė-lgbtistinė 

frakcija. Jie stumia įstatymus, ir reikalauja valstybes paklusti. Jūs jau susitaikėte. Lytinė Utopija 

pakerta gyvybę šeimoje, gimdymą šeimoje, pasitikėjimą šeimoje? - Jums nebesvarbu, nes esate 

apakęs nuo savo svarbumo. 

Jūs sakote Lietuvos žmonėms, kad jie gyventų šeimose kaip XIX amžiuje, kai mūsų dar neardė 

globalizmas ir lytinis pseudošvietimas, varantis jaunimėlį iš proto. Jums jau nebesvarbu, kad 

nušokama nuo proto ir sąžinės, visai nebesvarbu. Jūs manote, kad mūsų protai ir sąžinės, kaip ir 

Jūsų, greitai bus užsmaugti finansinėmis investicijų sankcijomis, ir mes pasiduosime. Juk taip, ar 

ne? 

Jūsų nemylimoje komunistinio melo epochoje Jūs mokėjote prisitaikyti prie „trendo", kaip sakoma 

dabar. Dabar Jūs ir vėl prie naujo „trendo". Jums juk reikia būti naujo režimo srovėje. Už tai giria 

Briuselis, pašlovins genderistinis jaunimėlis. Ir nacionalinė LRT, prikaišyta jūsų klano gerbėjų ir 

lgbtistų, kiekvieną Jūsų kalbelę rodys, daugins ir visaip liaupsins. Savas politologų klanas kalbės 

apie profesoriaus toliaregystes. Visko dar bus. Vadins Jus ir „profesoriumi-pažangiečiu". Jūsų 

savimeilei tai būtinos kalbos. Skubate su jais, profesoriau, skubate. Gausių „žmogaus teisių" fondų, 

Europos biudžeto palaikomi Vilniaus simuliakrai-gendersitai Jums jau lankstosi, net ranką 

bučiuoja. Jums to labai reikia. 

Tiesa, pomirtinė šlovė... Ar ji laukia? Jūs ją nusimatęs. Kauno Karo muziejus sodelio panteone, kur 

seniai turėjo stovėti paminklas Vaižgantui, palikta vieta Jūsų personai, laukia. Jums reikia ir 

daugiau paminklų? - bus. 

O kas bus su Lietuva? Kai neliks nei Jūsų, nei Jūsų partijos, nei Jūsų gerbėjų klanų? Jums juk svarbu, 

Jūs net ašarą nubraukiate apie visa tai pagalvodamas. Stovės šalia Jūsų paminklų kažkas kitas ir 

katučių plos? O jeigu neplos? Nes paprasčiausiai nebebus lietuvių. Kiti plos? Galbūt, galbūt ta 

mintis Jus irgi paguodžia - vis geriau, negu nieko. 

Sakote, nebebus nei lietuvių, nei žemaičių? - vadinasi, jie to ir nusipelnė? 

Bet užtat Europos analuose liks Jūsų paminklai, ir keli kiti paminklai, tik be Lietuvos gyvybės. Bat 

argi tai blogai? Jūsų vardas - liks, Lietuva - kapų tyloje su gražiu užrašu liks. Neblogas balansas. 

Bet tai detalės, nebesvarbu. 

SVARBIAUSIA KITKAS: BŪKITE TIKRAS, PROFESORIAU, LIETUVA NESIRUOŠIA 

PASIDUOTI! 

******************************************************************************* 
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            RUSLANAS  BARANAUSKAS- MOKSLO ATSTOVAS 

         LENGVAI APSIRŪKIUSI IDEOLOGIJA BUS  PRIIMTINA?                                                                    

 

        Rašydamas straipsnius mėgstu metaforas, citatas, palyginimus. 

 Jaunas pedagogas, ką tik po studijų ateina į praktiką gimnazijoje ir bando suvaldyti įnoringą klasę. 

 Ir jis yra visapusiškai išbandomas- emociškai, psichologiškai, pasitaiko ir fizinių nuopolių. 

 Jeigu vaikinukas, ar panelytė geba duoti protingą atkirtį-  pergalė garantuota, nes mokiniai 

suvoks,        kad per daug čia kietas riešutėlis primesti savo valią, destrukciją. 

      Tas pats yra ir su politikais, ypač po rinkimų.  

      Itin apmaudu, kad mūsų didieji visuomenininkai, patriotai kaip  Radžvilas,  Krupavičius renkasi 

su kuo bičiuliautis, diskutuoti, kas pakeliui, kas už borto. 

      Kur prapuolė daktaras, filologijos, humanitarijos profesionalas  Darius  Kuolys, negi jis negali 

paskatinti mokslininkus, inteligentus, piliečius burtis į rimtą asociaciją,  Sąjūdį ir bandyti dar 

išgelbėti rusenantį   Nacionalinių vertybių ir tautiškumo laužą. 

      Laisvės partija taip uoliai smerkusi valstiečius už ribojimus, uždarymus, suvaržymus panašu, 

kad iki 2024 linkusi nepalikti akmens ant akmens raudama bet kokios lietuvybės, identiteto, 

nesuluošinto jaunos kartos mąstymo šaknis.  Ko benorėti, jeigu  Danielė  Morgana tų žolikių 

pabandė, nuslėpta biografija, tarsi ji būtų priklausiusi  SS? 

      Ką tokiu atveju gali deklaruoti rinkėjams?   Melą, stresą, naratyvą, narkotikų 

dekriminalizavimą. 

 Kai reformuoti mokslą, švietimą, uždaryti universitetus, bendruomenių patalpas neužtenka proto 

atlikti išsamias ekspertines studijas, pasiremti skandinavišku pavyzdžiu, kur nėra namų darbų, 

netgi ministerija neatlieka biurokratinio prievaizdo funkcijų. 

      Kuo pavirto  Lietuvos ugdymo įstaigos?  Vakcinacijos ir agitavimo punktais, testavimo zonomis,  

 Kokioje užsienio šalyje ale panelė energetikos, inovacijų ministrė įteiktų verslininkams, išeiviams  

perspjaunant įstatymus, paragrafus.Amerikoje patriarcho  Jono  Basanavičiaus paveikslą 

perdažytą violetinėmuis juostomis? Koks rezonansas kiltų  Lenkijoje,  Čekijoje? Išstojo viešumon 

pasisakyti  Seimo išminčiai,  Istorijos instituto vadovai? 

       Kokių naujų fintų iškrės iki 2024m. šita valdžiukė? 

Stebint posėdžius junti vienijančią giją- mokesčiai maži, krapštyk paskutinius skatikus kaukėms, 

nes dėvėdamas medžiaginę gausi baudą, 350 eurų darbuotojui už privalomą šnervių krapštymą, 

nors toje pačioje  Kinijoje taikomi seilių, kraujo poėmiai. 

       Kada tauta kovos už savo orumą, gerbūvį ir šitie veltėdžiai, nenorintyus siekti kompromiso 

pravers  Užimtumo tarnybos duris?  Padirbėti lopeta būtų vaistas nuo įsisenėjusio hemarojaus. 
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**************************************************************************************************

********* 

 2021 LAPKRIČIO 17, TREČIADIENIS 

 

Lietuva 

PERSEKIOJIMAS UŽ „FACEBOOK“ ŽINUTES: VALSTYBĖS 
TARNAUTOJAI PRIEŠ RAŠYDAMI PAMĄSTYMUS TURI GAUTI 
VALDŽIOS LEIDIMĄ? SITUACIJA LYGINAMA SU ŠIAURĖS KORĖJOS 
REŽIMU  
2021 lapkričio 17 13:55:54 
Vidmantas MISEVIČIUS 

Dvejopi standartai Lietuvoje, deja, bet tapo įprastu reiškiniu. Priklausantys valdančiosioms 

partijoms ar jų satelitai gali viešai kalbėti apie daromus nusižengimus, skatinti smurtą bei 

neapykantą ir tai bus įvardinama kaip „žodžio laisvė". Tuo pat metu, ką rodo ir Mažeikių 

savivaldybės administracijos pavyzdys, valdančiųjų kritika ar raginamas nepaklusti 

antikonstituciniams jų nurodymams, gali tapti nemalonumų priežastimi... 

  
Mažeikių rajono savivaldybė. Daubarių piliakalnis. Mazeikiai.lt nuotr. 

  

Turėti savo nuomonę darosi pavojinga... 

Prieš kelias dienas redakciją pasiekė Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pranešimas 

Apie tarnybinį nusižengimą. Jame administracijos darbuotojas Irmantas Ostrauskas buvo 

informuojamas apie tai, kad jo atžvilgiu pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas. Vyras kolegoms 

užkliuvo dėl to, kad socialiniame tinkle, savo asmeninėje paskyroje nurodęs, jog yra valstybės 

tarnautojas, teigė nesutinkantis su dabartinės valdžios vykdoma politika. „Agituojate nesiskiepyti 

ir raginate kitus valstybės tarnautojus nedirbti ir nevykdyti tiesioginių pareigų...", - buvo rašoma 

Administracijos parengtame rašte. 

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/
https://www.respublika.lt/
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Įdomi detalė - nors rašto pradžioje buvo rašoma „dėl galimo tarnybinio nusižengimo", jo 

pabaigoje, net nesulaukus I.Ostrausko pasiaiškinimo, jau buvo konstatuota, kad nusižengimas 

buvo: „Turite teisę pateikti paaiškinimą dėl nurodyto tarnybinio nusižengimo". 

Situaciją paprašius pakomentuoti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, jos atstovė Alma 

Tupikienė suskubo patikinti, kad minėtas administracijos valstybės tarnautojas dar nėra 

nubaustas. 

„Vadovaujantis Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo, patvirtinto 

LR Vyriausybės 2002 m. nutarimo Nr. 977 3 punktu (gavus oficialią informaciją apie galimą 

valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą), pradėtas tyrimas dėl galimo tarnybinio 

nusižengimo", - nurodė ji. 

Taip pat A.Tupikienė užtikrino, kad Mažeikių rajono savivaldybės 

teritorijoje galioja visi LR teisės aktai, užtikrinantys žodžio, 

minties ir saviraiškos laisvę. Taip pat ji nurodė, kad per šiuos 

metus panašių nusižengimų fiksuota nebuvo, tad, atitinkamai 

nebuvo paskirtos jokios nuobaudos. 

Irmantas Ostrauskas - liksiu ištikimas sau 

„Vakaro žinios" susisiekė ir su pačiu, administracijos nemalonėn patekusiu, I.Ostrausku, kuris 

mielai sutiko atsakyti į keletą klausimų. 

-Kaip vertinate administracijos įžvelgtą galimą pažeidimą? 

-Mažeikiečių į Seimą išrinkta Seimo narė Laima Nagienė padeda Sauliui Skverneliui kurti naują 

partiją. Aš, nuo rugpjūčio 10 d. mitingo prie Seimo pradėjau aktyviai dalyvauti visuomeniniame 

gyvenime. Mano pasisakymai socialinėje erdvėje apie šios ir praėjusios valdžios, kuriai vadovavo 

S.Skvernelis, priimtus, mano nuomone, atikonstitucinius sprendimus valdant pandemiją, 

susilaukia žmonių palaikymo. Kažkam kilo noras išsiaiškinti, ar valstybės tarnautojas gali turėti ir 

viešai reikšti savo nuomonę, kuri nesutampa su valdžios pozicija. 

S.Skvernelis, atvykęs į Mažeikius agituoti už jo kuriamą naują partiją, susitiko su visuomene. To 

susitikimo metu jam uždaviau nepatogų klausimą apie Pasaulio ekonomikos forumo vadovą 

Klausą Švabą ir jo susitikimą su S.Skverneliu bei planus steigti ekonomikos forumą Lietuvoje. 

Atsakymus pateikiau savo „Feisbuko" paskyroje ir susilaukiau štai tokio atsako. Mano žiniomis, 

būtent Seimo narės L.Nagienės iniciatyva buvo pradėtas tyrimas dėl „tarnybinio nusižengimo". 
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Tai nebuvo joks pažeidimas, nes kaip LR pilietis turiu teisę, užtikrinamą Konstitucijos, turėti 

politines pažiūras ir jas laisvai reikšti. Kaip valstybės tarnautojas atsakau ir gali būti baudžiamas 

už savo tarnybinių pareigų neatlikimą, o ne už nuomones ar tuo labiau kokiam nors politikui 

nepatikusių klausimų uždavimą ir atsakymų paviešinimą. 

Iš esmės tai persekiojimas už pažiūras ir visuomeninę veiklą, nes esu Lietuvos šeimų sąjūdžio 

Mažeikių koordinatorius, todėl, gavus užsakymą „iš viršaus", atsirado proga, kuria bandoma 

pasinaudoti. Juokinga, graudu ir antikonstituciška yra tai, kad Mažeikių savivaldybės 

administracija yra priėmusi savo vidaus taisykles, pagal kurias bet kuris savivaldybės tarnautojas 

turi iš anksto suderinti su savivaldybe savo skelbiamas nuomones socialiniuose tinkluose. 

Įsivaizduojate, aš prieš vakare rašydamas savo pamąstymus „Feisbuke", privalau apie tai 

informuoti savo viršininką ir gauti jo palaiminimą? Išskyrus Šiaurės Korėją, manau tokių 

patvirtintų taisyklių daugiau pasaulyje vargu ar kur yra. 

Parašius apie tai „Feisbuke" sužinojau, kad taip yra praktiškai visose valdiškose Lietuvos įstaigose. 

Tik vienur tai yra įtvirtinta kažkokiomis vidaus tvarkomis, kitur yra tiesiog nerašyta taisyklė, 

kurios reikalaujama laikytis. Tai - vienas iš diktatūros metodų. Nuo visuomenės jie yra slepiami, 

tačiau plačiai naudojami tam, kad įtvirtintų baimę ir besąlygišką lojalumą, nors su Konstitucija tai 

neturi nieko bendra. 

-Kokių veiksmų galvojate imtis, jeigu gausite nuobaudą? 

-Nuobaudos skyrimą skųsiu teismui ir negavus teigiamo sprendimo eisiu iki Konstitucinio teismo, 

ką dabar jau leidžia priimti įstatymai. Mane konsultavę teisininkai vienu balsu teigia, kad bylą 

laimėsiu. O jei dėl politinių motyvų sprendimas būtų neigiamas, ginsiu savo teises Europos 

žmogaus teisių teisme, kuris skurtas ne tik mažumų, bet ir visų piliečių teisėms užtikrinti. Dėl 

teisinės pagalbos ir paramos tokiam procesui jau turiu palaikymą. Visus veiksmus prieš mane ir 

viešus asmenis, kurie jų imsis, viešinsiu, ko jie labai bijo. Atėjo laikas parodyti visiems, kas yra kas 

Lietuvoje. 

-Ar tai pakeis Jūsų poziciją? 

-Ne. Laikas atėjo keisti ne pozicijas, labiau panašias į pozą, o realiai ginti savo teises. Tai - ne tik 

mano asmeninis interesas. Apgynus vieno žmogaus teises sukuriamas precedentas kitiems daryti 

tą patį ir formuojami teisiniai būdai, kuriais galės pasinaudoti daugelis. Tai tik mažas epizodas 

prasidedančioje kovoje už tikrąją ir teisingą visiems Lietuvą. Jame reikės būti principingu iki galo 

ir negailėti nei savo ramybės, nei laiko, nes rezultatas svarbus ne tik tau, bet ir mums visiems. 
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P.S. Čia tikslinga būtų prisiminti, kad televizijos laidoje nuskambėję „Laisvės partijos" narių 

atviravimai apie vartojamus narkotikus, policijos nuomone, tebuvo „laisvai išreikštos mintys". Jas 

buvo galima reikšti, nes „žodžio laisvės niekas neuždraudė". 

Panašiai sostinės savivaldybės Etikos komisija įvertino tai pačiai partijai priklausančio Vilniaus 

miesto mero Remigijaus Šimašiaus viešus raginimus palikti nesiskiepijusius asmenis be 

Konstitucija garantuotos sveikatos priežiūros. Neužkliuvo etikos sargams ir tai, kad jį išlaikančius 

mokesčių mokėtojus meras pavadino „parazituojančiais". 

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

 

SVEIKATA  

JAPONAI REKOMENDUOJA: 

AR  ŽINOTE, KAD ILGIAUSIA GYVENIMO TRUKMĖ – JAPONŲ! (RED). 

I. Gerkite vandenį ir  išliksite sveiki ir aktyvūs. 

II. Negerkite kavos daugiau nei 1 kartą per dieną. 

III. Neužgerkite  tabletes šaltu vandeniu. 

IV. Negalima valgyti po 17:00. 

V. Minimaliai valgyti riebaus maisto. 

VI. Gerti daug vandens ryte ir mažiau vakare. 

VII. Nebūkite arti  mobiliųjų telefonų įkroviklių. 

VIII. Geriausias laikas miegoti - 22:00-06:00. 

IX. Jei geriate vaistus  vakare, negulkite iškart horizontaliai. 

X. Kalbant dėti  mobilųjį telefoną prie  kairės ausies. 

XI. Nenaudokite mobilųjį telefoną, kai įkrovime yra tik vienas padalinys, nes šiuo 

atveju radiacijos lygis iš telefono siekia  1000 kartų daugiau. 

XII. Siųsti žinutę tiems, kurie jums rūpi. 

 

SVEIKATOS SULTYS: 

Morkų + imbieras + obuolys - Palaiko  ir valo jūsų imuninę sistemą.                                     

Obuolys + agurkas + salierai - užkerta  kelia vėžiui, sumažina cholesterolio kiekį 

kraujyje, mažina virškinimo sutrikimus ir galvos skausmus.                                                 
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Pomidorų + morka + obuolys - gerina odos tonusą ir šalina bloga burnos kvapą. 

Aštrus pipiras + obuolys + pienas - apsaugo nuo blogo kvapo burną ir mažina 

temperatūrą. 

Apelsinas + imbieras + agurkai - gerina odos spalvą ir drėgmę, bei mažina 

temperatūrą. 

Ananasas + obuolys  + arbūzas - Išvalo papildomai druską, maitina šlapimo pūslę  ir 

inkstus. 

Obuolys  + agurkas + kivi - Pagerina odos spalvą ir ją drėkina. 

Kriaušiu + bananu - reguliuoja cukraus kiekį kraujyje. 

Morkų + obuolių + Kriaušių + Mango - Padidina vidaus kūno šilumą, atsparumą 

toksinams, mažina kraujo spaudimą  ir kovoja su bendra oksidacija organizme. 

Vynuogių + arbūzas + pienas - Vitaminas C + Vitaminas B2  padidina ląstelių 

aktyvumą ir didina organizmo imunitetą. 

Papajos + ananasas + Pienas - vitaminai C, E, geležis. Gerina odos spalvą ir medžiagų 

apykaitą. 

Bananų + ananasų + Pienas –(vitaminingas  su maistinėm medžiagom), apsaugo nuo 

vidurių užkietėjimo. 

 

GERTI VANDENĮ NEVALGIUS: 

 Šiandien tai  yra labai populiaru Japonijoje, kad gerti vandeni tuoj pabudus 

kiekviena ryta. Be to, moksliniai tyrimai patvirtino šia procedūra. Žemiau pridedamos 

instrukcijos apie ši  metodą. Ši metodika  išgydo 100% nuo šių lygų: 

 Galvos skausmas,  
 sąnarių, 
 širdies ligos,  
 artritas,  
 susilpnėjęs širdies plakimas,  
 epilepsijos,  
 nutukimo,  
 Astmos,  
 meningito,  
 inkstų ligos,  
 vėmimo,  
 gastrito,  
 viduriavimo,  
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 hemorojaus,  
 diabetas,  
 vidurių užkietėjimo,  
 akių ligų,  
 gimdos vėžio,  
 ausų, nosies ir gerklės ligų. 

 

 

GYDYMO METODAS: 

 

1. Ryte pabudus gerti 4 puodelius vandens iki 160 ml (iki dantų valymo) 

2. Valyti dantis, bet nieko nei valgyti ar gerti 45 minutes. 

3. Po 45 minučių Jus galite pusryčiauti  kaip įprasta. 

4. Po pusryčių, pietų ar vakarienes, nevalgyti ir negerti 2 val. 

5. Vyresnio amžiaus ar sergantiems žmonėms, kurie negali vienu metu gerti 4 

puodelius vandens, galite pradėti nuo mažesnės dozes ir palaipsniui padidinti iki 

rekomenduojamo kiekio. 

6. Pateiktas žiemiau sąrašas teikia rekomenduojama  dienu skaičių 

pagrindinėms ligoms: 

 Aukštas kraujo spaudimas - 30 dienų 

 Gastritas - 10 dienų 

 Diabetas - 30 dienų 

 Vidurių užkietėjimas - 10 dienų 

 Vėžys - 180 dienų 

 TB - 90 dienų 

Pacientams, sergantiems artritu, reikėtų laikytis šios procedūros visų pirma 3 

dienas pirmą savaitę, pradedant nuo antrosios – kiekvieną dieną. 

 Šis metodas neturi jokio šalutinio poveikio, tačiau gydymo pradžioje šlapinimasis 

gali padidėti. Būtų geriau, jei ir toliau šia procedūrą naudotumėte ir po gydymo ir tai 

būtų gyvenimo norma. 

SVARBI DETALE: 

 Kinai  ir Japonai geria karštą  arbatą  valgydami (o ne kaip mes, šaltą vandenį ar 

limonadus). Atėjo laikas mokytis iš jų  įpročio. Mes tik laimėsime. 
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PAAIŠKINAME TIEMS, KURIE VALGIO METU MĖGSTA UŽSIGERTI 

ŠALTAIS GĖRIMAIS: 

 Šaltas vanduo sumažina maisto virškinimą, nes yra maisto produktai, kurių 

sudėtyje yra riebalai, ir jie  tirštėja. Kitaip tariant, į riebalus greičiau  patenka deguonis 

 ir geriau virškinamas maistas  žarnyne, nei  geriant šaltus  gėrimus.  

Taigi, jokie riebalai neužsigula po oda, ir vėžio tikimybė yra sumažinta dešimtis 

kartų. 

            RIMTA PASTABA APIE ŠIRDIES PRIEPUOLIUS: 

 Jūs turite žinoti, kad ne visus širdies priepuolius lydi skausmas kairėje krūtinės 

pusėje. Būkite atsargus su stipriais skausmais įi viršutinį ar apatinį žandikaulį. 

Pykinimas ir gausus prakaitavimas yra taip pat simptomai šios ligos. 

60% visų žmonių, kurie patyrė šįi priepuolį, turėjo jį miegodami ir nepabudo. 

Krūtinės skausmas gali iššaukti jums verksmą miegant  ir jūs tada pabusite. 

Tai taip pat simptomas artėjančios  problemos. Neignoruokit tokius  signalus iš 

kūno. 

P.S. Kardiologai sako, kad jei jūs  nusiųsite  ši laišką savo draugams, gali taip būti, kad 

išsaugosite gyvybę mažiausiai vienam žmogui. 

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

GYVENIMO FILOSOFIJA 

Pati svarbiausia yra dvasinė ramybė. Tai didžiausias žmonijos gėris. Nėra nieko                                                                                                                                                                                                                                                   

vertesnio už ją,  todėl siekiame jos visą gyvenimą. Dvasios ramybė – mūsų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

sėkmės  matas kiekvieną atskirai paimtą akimirką. Kai  gyvename neprasilenkdami su 

savo  svarbiausiomis  vertybėmis ir giliausiais įsitikinimais – kitaip sakant, kai mūsų 

gyvenimas   puikiai subalansuotas – tada jaučiame dvasios ramybę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

O jei dėl kokių nors priežąsčių einame į kompromisą su savo  vertybėmis ar                                                                                                                                                                                                       

jų apskritai nepaisome, visų labiausiai kenčia mūsų  dvasios ramybė.                                                                                                                                                                                                       

Kompanijose dvasios ramybę pirma galima “išmatuoti”, harmonijos                                                                                                                                                                                                                        

tarp bendradarbių dydžiu. Produktyvios ir pelningos yra tos kompanijos, kuriose                                                                                                                                                                                                        

darbuotojams gerai,   kur jie jaučiasi saugūs  ir laimingi.  Čia žmonės pluša labai sunkiai,                                                                                                                                                                                             

tačiau yra ramūs.  Nuostabi tiesa, kurią turėtume žinoti  apie dvasios ramybę yra tai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

jog ji – normali, prigimtinė  žmogaus būsena. Laimė – Jūsų teisė, kurią gavote gimdami.                                                                                                                                                                                                                                 

Ji tiesiog jums  priklauso. Tai nėra  tik retkarčiais, sėkmės atveju, patiriama būsena.                                                                                                                                                                                                                 

Dvasios ramybė yra Jūsų būties pagrindas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Tai svarbiausia išankstinė sąlyga, kad būtų įmanoma visa kuo džiaugtis ir mėgautis.                                                                                                                                                                                                              

Ramybės siekis turi tapti pagrindiniu Jūsų gyvenimo principu,                                                                                                                                                                                                                                                 

svarbiausiu tikslu, link kurio vestų  ir kuriam tarnautų visi kiti tikslai.   

                                                        
 

TRUMPA INFORMACIJA                                             

Visuomeninė redaktorė Aldona Marija Gedvilienė 

Lietuvos Visuomenė 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. 

                                                                          

                                                          

MŪSŲ DRAUGAI 

                                                

    bernardinai.lt                                                                                                                                                               

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