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ŠVENTINIUOSE RENGINIUOSE
„Be idealo žmogus yra materialinių sąlygų vergas: jis jų klauso, joms
pasiduoda, jomis aiškina ir teisina visą savo negalą. Yra kiekvienoje
sieloje nepaprastos ugnies kibirkštėlė, kuri šviečia kelią ateitin.“
„Dirbkime, tai ir seksis.“ (Antanas Smetona).
Vasario 16-osios proga – pirmojo Lietuvos
Respublikos
Prezidento
Antano
Smetonos
priesaikos vietoje (K. Donelaičio g. 68 / Maironio
g. 27) buvome kartu su Gyčiu Padegimu ir
Gediminu Aleksoniu.

Susitikimai su Arvydu Juozaičiu:
2019-02-20, 13 val. Valavičiuose, Marijampolės sav.
kultūros centre, Sūduvos g. 35B.
2019-02-20, 14:30 Žiedo gatvė 33, Meškučiai
2019-02-20, 17 val. Sūduvos gatvė 46, Sasnava
2019-02-21, 14 val. LITEXPO didžiojoje salėje 5.1.
knygos "Šanchajaus istorijos" pristatymas
2019-02-22, 14 val. LITEXPO 1.3 salėje Aurelijos
Mykolaitytės monografijos pristatymas – pokalbio
moderavimas „Kuršių nerija lietuvių literatūroje:
kultūros atminties paradigmos“
2019-02-23, 14 val. Alytaus raj. sav. viešoji biblioteka,
Naujoji g. 48, Alytuje.

Audiencija pas JE Šiaulių vyskupą E. Bartulį

Lietuva yra ČIA

Vasario 16-osios minėjimas Ch. Frenkelio viloje Šiauliuose

-----------------------------------

Daugiau informacijos apie Arvydą Juozaitį galite rasti interneto svetainėje arvydasjuozaitis.lt
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ŠEIMA
Peticijų komisija pritarė A. Juozaičio ir G. Songailos peticijai dėl Vaiko teisių pagrindų įstatymo
Vasario 14 d., ketvirtadienį, Seimo Peticijų komisija paskelbė perduodanti svarstyti Seimui
sambūrio „Lietuva yra čia“ narių Arvydo Juozaičio ir Gintaro Songailos pateiktą peticiją „Dėl
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo“.
Seimo peticijų komisijoje buvo nagrinėjami šie pagrindiniai
peticijos autorių siūlymai/reikalavimai:
1) Atšaukti išplėstines baudžiamoje ir administracinėje teisėje
niekada netaikytas „smurto“ ir „fizinės bausmės“ apibrėžtis;
atsisakyti „atvejo“ koncepcijos, kai nežinia koks vadybininkas be
teismo sankcijos įsiveržęs į šeimos aplinką turi teisę spręsti ne
tik tai ar iškilo realus pavojus vaikui, bet ir tai, ar tėvai esą gali
sudaryti sąlygas tokiems pavojams, taip pat vienasmeniškai,
pagal neaiškius kriterijus turi teisę spręsti, ar tuo pagrindu
„paimti vaiką“
2) Įstatymu saugoti vaikus ne tik nuo tėvų, bet ir nuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir Socialinės
apsaugos (toliau – Tarnyba) ir darbo ministerijos smurto, o šeimą saugoti nuo nepagrįstos
„vadybininkų“ invazijos į jos privačią aplinką, apginant tiesiogiai galiojančius konstitucinius šeimos
būsto ir privataus gyvenimo neliečiamybės principus.
3) Atšaukti privilegijas Tarnybai be jokios atsakomybės imtis kraštutinių priemonių – atimti vaikus
arba nežinia kokiu pagrindu nustatyti šeimų perauklėjimo planus, grasinant taikyti tokias
kraštutines priemones.
4) Panaikinti Tarnybai suteiktas privilegijas nuo šeimos atskirtiems vaikams neapibrėžtą laikotarpį
taikyti „laikinąją globą“ ar kaip nors kitaip vilkinti vaiko grąžinimą tėvams.
5) Panaikinti Įstatyme numatytas teisminio bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka procedūras
(t.y., kai yra sudaroma galimybė priimti teismo nutartis ir sprendimus net nedalyvaujant tėvams ir
neišklausant vaiko).
6) Nustatyti realias pareigas Tarnybai ir kitoms institucijoms imtis skubių veiksmų, kai iš tiesų
kyla pavojus vaiko gyvybei ir sveikatai.
Pasak peticijos autorių, įstatymas be jokio objektyvaus teisinio pagrindo kiekvieną šeimą nužemina
iki socialinės rizikos bendruomenės statuso, o arbitro vaidmenį nežinia kodėl paveda pašaliniams,
svetimiems žmonėms. Jei Seimas priimtų peticijos autorių siūlymus, vaiko teisių apsaugos
tarnyboms būtų palikta tik pagrindinė funkcija – prevencinių kompleksinių pagalbos šeimai
programų įgyvendinimas. Ir tik tais išimtiniais atvejais, kai kyla tikras pavojus vaikui, tarnybos
turėtų realią prievolę laikinai paimti vaiką, o po to nedelsiant jį grąžinti, pavojui praėjus.
Automatiško laikinos globos reikalavimo neliktų.
Po peticijos svarstymo, vienas iš peticijos autorių A. Juozaitis, savo Feisbuko paskyroje taip
pakomentavo savo ir kolegos G. Songailos siūlymus, kuriems elektroniniu būdu pritarė beveik 9000
Lietuvos piliečių: „Mūsų peticija reikalauja visiškai pašalinti iš įstatymo tikrą nesusipratimą –
„smurto“ sąvoką. O taip pat su ja susijusias sąvokas. „Smurto“ sąvoka yra perteklinė, jos nėra
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Dabar gi „smurto“ apibrėžimas paliktas laisvai interpretacijai,
„ekspertams“, kurie gali žeminti ir ardyti šeimas, tradicijas, tautos atmintį. Šeima yra valstybės ir
visuomenės pagrindas, ją gina 38 Konstitucijos str.. Konstitucija gina ir būsto neliečiamumą, ir
žmogaus orumą – į visa tai dabar pasikėsino „Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas“. Mes
remiamės „žiaurumo“, „žiauraus elgesio su vaikais“ sąvoka, kuri buvo ankstesniame, iki 2018 m.
liepos 1 d. galiojusiame įstatyme. Tą nuostatą būtina sugrąžinti. Smurto sąvoka yra pakankamai
apibrėžta Baudžiamajame Kodekse. Dabar gi galima laisvai interpretuoti „smurtą“ kaip vaikui
„nesaugią aplinką“.
----------------------------------------------------------Finansinę paramą kandidato į Prezidentus A. Juozaičio rinkiminei kampanijai galite teikti banko pavedimu:
GAVĖJAS: Arvydas Juozaitis,
BANKAS: Medicinos bankas
GAVĖJO SĄSKAITA: LT97 7230 0000 8371 5478
Norint paaukoti daugiau, nei 12 €, reikia būti deklaravus turtą ir pajamas už 2017 metus.
Pagal VRK reikalavimus, banko pavedime reikia nurodyti savo asmens kodą.
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A. Juozaitis įteikė pareiškinius dokumentus VRK: olimpinės nuotaikos
Prezidento posto siekiantis Arvydas Juozaitis pirmadienį
Vyriausiajai
rinkimų
komisijai
(VRK)
pateikė
pareiškinius
dokumentus
dalyvauti
Prezidento
rinkimuose.

„Kas yra pirmieji, tie ir yra didžiausi konkurentai (…)
Į lemiamą žygį bei etapą mes išeisime keturiese.
Net neabejoju, mes mokame finišuoti“, – VRK teigė
A. Juozaitis.
ELTA
Norinčius padėti rinkti parašus ar kitaip prisidėti prie Arvydo Juozaičio rinkiminės kampanijos
kviečiame registruotis užpildant anketą SAVANORIAMS arba kreiptis į koordinatorius
savivaldybėse. Parašų rinkimo koordinatoriai savivaldybėse pateikti šio leidinio 5 – 6 puslapiuose.

Parašų rinkimų lapai jau išdalinti koordinatoriams savivaldybėse!
Neužilgo bus paskirti bei paskelbti Arvydo Juozaičio patikėtiniai regionuose.
Dar šią savaitę visiems koordinatoriams bus išsiųsta išsami parašų lapų pildymo instrukcija.
Galima pasirašyti ir el. – būdu, internete (paprasta ir greita):
1. Apsilankykite www.rinkejopuslapis.lt ir spauskite „Prisijungti“ (dešinėje viršuje).
2. Per e-bankininkystę arba SMART ID prisijunkite prie e-valdžios vartų.
3. Tada eikite į https://www.rinkejopuslapis.lt/pretendentu-i-kandid…/…/40660 ir paspauskite
mygtuką „Pasirašyti“.

Arvydo Juozaičio komanda
Skelbiame Arvydo Juozaičio rinkimų štabo narius:
Gintaras Songaila, strateginės grupės vadovas, tel.: 8-650-70601, el. p. adr.: gsongaila@gmail.com
Jonas
Vaiškūnas,
ryšių
su
visuomene
ir
žiniasklaida
grupės
vadovas,
tel.: 8-682-14559, el. p. adr.: jonas.vaiskunas@gmail.com
Algis
Avižienis,
tarptautinės
politikos
ir
užsienio
ryšių
grupės
vadovas,
el. p. adr.: algisavizienis1900@hotmail.com
Prof. dr. Dalia Eigirdienė, ryšių su koordinatoriais ir savanoriais grupės vadovė,
tel.: 8-618-09541, el. p. adr.: dalia.eigirdienė@gmail.com
Valdas Vižinis, susitikimų ir renginių grupės koordinatorius,
tel.: 8-620-29293,
el. p. adr.: vizasv@gmail.com
Saulius
Lapienis,
elektroninės
komunikacijos
ir
technologijų
grupės
vadovas,
el. p. adr.: sauliuslapienis@gmail.com
Algirdas Kuliešius, lėšų telkimo grupės ir ūkinių reikalų vadovas, tel.: 8-686-16047,
el. p. adr.: algirdas.kuliesius@gmail.com
Sakalas
Gorodeckis,
organizacinių
reikalų
koordinatorius,
tel.:
8-698-78271,
el. p. adr.: sakalas@bvilnius.lt
Jaunimo grupė:
Tomas Aleknavičius, tel.: 8-601-10813, el. p. adr.: tomas.a.aleknavicius@gmail.com
Deivydas Jonelis, vizualiniai sprendimai, el. p. adr.: devydasjonelis@gmail.com
Programinės gr. koordinatorius, prof. dr. Gediminas Navaitis, el. p. adr.: gedimin.n.@post.5ci.lt
Socialinė ekonomika, prof. dr. Dalius Serafinas, el. p. adr.: dalius.serafinas@evaf.vu.lt
Švietimas ir mokslas, prof. dr. Giedrė Kvieskienė,
Kultūros politika - Arvydas Každailis
Regionų plėtra, urbanistika – Leonardas Vaitys
Inovacijos ir technologinė pažanga – Saulius Lapienis
Teisėsauga, teisiniai klausimai – adv. Markas Marcinkevičius
Krašto apsauga ir nacionalinis saugumas - pulk. Audronis Navickas
Sporto plėtros strategija – Vladas Garastas
P. S. Kontaktinė informacija bus papildyta, kai tik bus gautas sutikimas, kad ji gali būti skelbiama.
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ATGARSIAI
Konstitucinis teismas paaiškino Seimui, kad keliadieniai referendumai negali būti rengiami
Vasario 15 d. Konstitucinis Teismas (KT) nustatė, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. spalio
18 d. nutarimas Nr. XIII-1537 „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos
12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ 2 straipsnis prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai“ ir, kad referendumas dėl dvigubos pilietybės negali būti rengiamas dvi dienas, juo
labiau su dviejų savaičių pertrauka.
KT paaiškino, kad referendumai Lietuvoje gali vykti tik vieną dieną. KT pirmininkas Dainius
Žalimas pabrėžė, kad referendumams turi būti taikomi tokie pat principai, kaip ir rinkimams, kurie
vyksta vieną dieną.
KT taip pat pažymėjo, kad šis jo sprendimas negali būti taikomas praeityje vykusiems
referendumams, tokiu būdu užbėgdamas už akių galimoms abejonėms dėl 2003 m. metais dvi
dienas vykdyto stojimo į Europos sąjungą referendumo.

Dalius Serafinas: Drausti negalima leisti veikti
Tai yra sakinys iš 4 žodžių, tačiau be skyrybos ženklų. Kur kablelį padės Tautos lyderis, o kur
Administracinio vieneto „Lietuva“ administratorius?
Remiantis tarptautiniu mastu pripažįstamomis vadybos teorijomis
Lyderis yra tas žmogus, kuris įžvelgia galimybes ten, kur kiti dar
nemato. Jei 99 teisės aktai skelbia, kad „negalima“, o vienas –
„galima“, tai lyderis remsis juo ir visomis kitomis priemonėmis, kad
pasiektų tikslą. Ir atvirkščiai, administratorius, turėdamas 99
„taip“ ir 1 „ne“, kabinsis už to vieno „ne“ – kad tik kas nenutiktų (pagal
Čechovo „Žmogus futliare“ pagrindinio veikėjo logiką).
Taip nutiko su kandidato į Lietuvos Prezidentus, Sąjūdžio pirmeivio dr. Arvydo Juozaičio viešai
išsakytu netikėtu pasiūlymu kaip reiktų kovoti su Lietuvos regionų ekonominiu nuosmukiu ir
ištuštėjimu: skatinti regionų vidaus mainus per „trumpąsias prekybos grandines“, panaudojant
vietinėse bendruomenėse pripažįstamus vietinius pinigus.
A. Juozaičio komanda netgi parengė įstatymo projektą – Tautos iždo ir vietinių pinigų įstatymą. Šis
projektas paremtas daugelio ES bei kitų Vakarų šalių (JAV, Kanada, Brazilija) patirtimi, kuriose
greta euro ar nacionalinių valiutų tuo pat metu veikia vietinių pinigų, elektroninio ir popieriniais
atsiskaitymo vienetais paremto „abipusio kredito( “ׅangl. mutual credit) sistemos.
Šis pasiūlymas sulaukė labai priešiškos Lietuvos „administratorių“ pašaipios ir net melagingos
reakcijos šalies spaudoje, esą tokį siūlymą galima būtų įgyvendinti tik nutraukus ryšius su Europos
Sąjunga... Jei tai ne melu grįsta politinė propaganda skirta triuškinti pavojingam politiniam
lyderiui, tai tuomet – akivaizdus etatinių „administratorių“ neišprusimo paliudijimas.

Pašaipūnai netikėtai atsiskleidė nieko nežinantys apie socialinės politikos
instrumentą, kuris daugiau kaip dvejus dešimtmečius jau taikomas
tarptautinėje praktikoje.
Vietiniai bendruomenių pinigai ir vietinės atsiskaitymo sistemas (angl. CES – Community Exchange
Systems; LETS – Local Exchange Trading Systems) – ne tik legaliai veikia Europos Sąjungoje ir Euro
zonos šalyse, bet ir yra skatinamos, kad padėtų socialiai ir ekonomiškai neaktyviems žmonėms
grįžti į prasmingą gyvenimą
Tarptautinė patirtis rodo, kad vietinių pinigų sistemos gerai veikia, jeigu atitinkamoje teritorijoje
yra sudaroma plati juridinių ir fizinių asmenų asociacija, kuri sutartiniu pagrindu pripažįsta tokius
vietinius pinigus kaip vietinių prekių ir paslaugų mainų atsiskaitymo/apskaitos priemonę.
Daugiau ar mažiau išplėtotų vietinių pinigų sistemų yra visose ES šalyse, taip pat JAV, Kanadoje,
Brazilijoje, Argentinoje. Šitokių vietinių mainų grandinių plėtra mūsų šalyje padėtų sukurti
socialinę infrastruktūrą, atsparią finansinių krizių ciklams o tuo pačiu ir pagrindą žaliajai
ekonomikai, kuriai Lietuva turi tinkamas sąlygas.
Pastabas bei pasiūlymus prašome rašyti el. p. adresu dalia.eigirdiene@gmail.com
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Parašų rinkimo už Arvydą Juozaitį koordinatoriai savivaldybėse
Saviv.
kodas

Savivaldybė

Vardas, pavardė

32

Akmenės r. sav.

Viktoras Karpalovas

8 698 39395

11

Alytaus m. sav.

Laimutis Miliauskas

8 698 36844

33

Alytaus r. sav.

Rolandas Prušinskas

8 616 14142

34

Anykščių r. sav.

Tomas Vaitkus

8 627 14033

12

Birštono sav.

Rimantė Butkutė

8 675 95625

36

Biržų r. sav.

Rita Venskūnienė

8 682 49563

15

Druskininkų sav.

Laimutis Miliauskas

8 698 36844

42

Elektrėnų sav.

Mindaugas Šimkūnas

8 676 40057

45

Ignalinos r. sav.

Vytautas Macijauskas

8 615 35071

46

Jonavos r. sav.

Stefanija Karaliūnienė

8 615 47077

47

Joniškio r. sav.

Ilona Gilytė

8 687 34242

94

Jurbarko r. sav.

Saulius Lapėnas

8 605 59819

49

Kaišiadorių r. sav.

Andrius Jankauskas

8 625 32678

48

Kalvarijos sav.

Gintaras Skamaročius

8 688 51147

19

Kauno m. sav.

Rima Čepurnienė

8 689 54571

52

Kauno r. sav.

Rima Čepurnienė

8 689 54571

58

Kazlų Rūdos sav.

Aurelijus Akelis

8 672 09944

53

Kėdainių r. sav.

Alfonsas Štuikys

8 656 44964

54

Kelmės r. sav.

Marijus Čekavičius

8 699 42296

21

Klaipėdos m. sav.

Marius Gustaitis

8 687 42698

55

Klaipėdos r. sav.

Petras Pareigis

8 603 87177

56

Kretingos r. sav

Marius Šileika

8 647 03547

57

Kupiškio r. sav.

Algimantas Stalilionis

8 650 55409

59

Lazdijų r. sav.

Alė Kvedaravičienė

8 612 61693

18

Marijampolės sav.

Gintaras Skamaročius

8 688 51147

61

Mažeikių r. sav.

Klemas Inta

8 618 15318

62

Molėtų r. sav.

Jonas Vaiškūnas

8 682 14559

23

Neringos sav.

Arūnas Balna

8 698 23476

63

Pagėgių sav.

Rimas Jaruškevičius

8 655 54134

65

Pakruojo r. sav.

Alius Valys

8 687 99890

25

Palangos m. sav.

Inga Vizgirdienė

8 682 59464

27

Panevėžio m. sav.

Algimantas Stalilionis

8 650 55409

66

Panevėžio r. sav.

Algimantas Stalilionis

8 650 55409
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Savivaldybė

Vardas, pavardė

67

Pasvalio r. sav.

Algirdas Mulevičius

8 686 85728

68

Plungės r. sav.

Romas Petrikas

8 652 83529

69

Prienų r. sav.

Marijus Makštutis

8 670 75757

71

Radviliškio r. sav.

Vytautas Burbulis

8 652 14581

72

Raseinių r. sav.

Nauris Melėšis

8 698 03876

74

Rietavo sav.

Romas Petrikas

8 652 83529

73

Rokiškio r. sav.

Rimas Čeponis

8 698 29310

75

Skuodo r. sav.

Liudviga Barkienė

8 645 57867

84

Šakių r. sav.

Arvydas Vaičiūnas

8 685 42680

85

Šalčininkų r. sav.

Vytautas Dailidka

8 612 34826,
8 620 61822

29

Šiaulių m. sav.

Alius Valys

8 687 99890

91

Šiaulių r. sav.

Vladas Palubinskas

8 644 84457

Šiaulių raj. (Kuršėnų kr.)

Arūnas Makauskas

8 604 52392

87

Šilalės r. sav.

Gražvydas Juknius

8 663 55940

88

Šilutės r. sav.

Jonas Jaunius

8 656 94108

89

Širvintų r. sav.

Alfonsas Žirnys

8 609 58844

86

Švenčionių r. sav.

Živilė Trapikienė (nuo 2019-02-25)

8 601 64372

Švenč. raj. (Švenčionėliai)

Arnoldas Kairys

8 673 60228

77

Tauragės r. sav.

Sigitas Kancevyčius

8 687 17331

78

Telšių r. sav.

Romualdas Miceika

8 699 14989

79

Trakų r. sav.

Jurgita Štreimikytė – Virbickienė

8 687 37712

Trakų r., Lentvaris

Silvestras Buiko

8 605 02215

81

Ukmergės r. sav.

Albinas Kuliešis

8 620 81303

82

Utenos r. sav.

Judita Musteikytė

8 650 73647

38

Varėnos r. sav.

Marius Galinis

8 610 74347

39

Vilkaviškio r. sav.

Algimantas Grakavinas

8 612 23615

13

Vilniaus m. sav.

Katažyna Labanienė

8 682 53785

Vilniaus m. sav.

Jolanta Šimkienė

8 618 80217

Vilniaus m. sav.

Kristina Janukaitienė

8 654 49446

Vilniaus m. sav.

Laura Ivanova

8 688 90411

41

Vilniaus r. sav.

Katažyna Labanienė

8 682 53785

30

Visagino sav.

Artūras Pimpė

8 699 33288

43

Zarasų r. sav.

Jonas Gediminas Punys

8 685 00581

Atsakinga už parašų rinkimo darbų koordinavimą:
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Dalia Eigirdienė, tel. +370 618 09541

