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VISĄ ŠIĄ SAVAITĘ LIETUVIAMS DERA BŪTI SU LATVIJOS 100-ČIU 

 

 

 
Gyvensime ir su naujosios Lenkijos 100-čiu. 
Tačiau Latvija - pirmiausiai. Tik Latvija yra 
mūsų sesė, išplėšta iš baltiškojo akiračio jau 
kadais, ir vis negrįžtanti. 

Latvija bus mūsų sąjungininkė šliejantis prie 
EUROPOS TĖVYNIŲ SĄJUNGOS. Prie Vengrijos 
ir, žinoma, Lenkijos (nepriimančios nė vieno 
pabėgėlio, greičiausiai nepasirašysiančios 
MARAKEŠO „Migracijos susitarimo“, numatyto 
gruodžio 10 d.). Stipresni būsime tik su LATVIJA. 

 

Arvydas Juozaitis 

 

LAI MŪŽOS DZĪVO BRĪVA LATVIJA 

  

ARVDAS JUOZAITIS DALYVAUS 

2018-11-18 16:00 – 18:00  

Latvijas Simtgades Lāpu gājiens 
Raiņa bulvāris 1, Rīga, LV-1050, Latvija 

2018-11-20, 19:30 INFO TV laidoje „DELFI 

dėmesio centre su E. Jakilaičiu“ (įrašas) 

SUSITIKIMAI SU A. JUOZAIČIU 

2018-11-19, 14 val. Pagėgių savivaldybės 

Vydūno viešoji biblioteka 

2018-11-19, 17 val. Šakių biblioteka 

2018-11-20, 12:30 Kalvarijos parapijos salė 

2018-11-20, 15 val Kybartų K.Donelaičio 

gimnazija 

2018-11-20, 17:30 Vilkaviškio kultūros 

centras 

2018-11-21, 12 val. Lietuvos advokatų 

taryba, Vilnius 

2018-11-21, 15:30 Kazlų Rūdos biblioteka 

2018-11-21, 17:30 Marijampolės Kultūros 

centro dailės galerija 

2018-11-22, 15:30 Liudvinavo biblioteka 

SESEI LATVIJAI – 100! 
MȦSAI LATVIJAI – 100! 

Renginio globėjas ARVYDAS JUOZAITIS 

2018-11-24, 14 val. Veterinarijos 

akademija/LSMU, Tilžės gt. 18, Kaunas 

2018-11-25, 14 val.  Jonavos suaug. ir jaun. 

mok. c., J. Basanavičiaus 7, Jonava 

    

          

https://www.facebook.com/ParLatviju/videos/585651421591290/
https://www.facebook.com/ParLatviju/videos/672876379780580/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/Pagėgių-savivaldybės-Vydūno-viešoji-biblioteka-980840618718811/?eid=ARDuMGiqjZrWMhiCYmNftw3xmSSNURdA93z2rcTTk9ggGM_P-d50_vMuS-iVWZ-aC2JbQJTPSpOqk1MW
https://www.facebook.com/Pagėgių-savivaldybės-Vydūno-viešoji-biblioteka-980840618718811/?eid=ARDuMGiqjZrWMhiCYmNftw3xmSSNURdA93z2rcTTk9ggGM_P-d50_vMuS-iVWZ-aC2JbQJTPSpOqk1MW
https://www.facebook.com/Kybart%C5%B3-KDonelai%C4%8Dio-gimnazija-285984194809471/
https://www.facebook.com/Kybart%C5%B3-KDonelai%C4%8Dio-gimnazija-285984194809471/
https://www.facebook.com/vilkkc/
https://www.facebook.com/vilkkc/
https://www.facebook.com/birstonovb/
https://www.facebook.com/ariogalosbiblioteka/?__tn__=kC-R&eid=ARDUtQpIs3WW5uQwT6zGORSNh1xGQmL_vxjv-tHOmTzN70FecwFhZQ4PzYMo-pelcHM2DKYmNWx5mBtr&hc_ref=ARR67lIYXt42I7PfAueFEOeN5E7Wdc550fbFP7GjGhB8-yomFMsvNjaYTNkClloH1rw&__xts__%5B0%5D=68.ARAJaNvX0hYQVhXSa3ao1TqJoNKoe4Jt37BuRlO3Gee8Z0xpFhtB1G6rNAU8_vR9kSdMzpkcMLoWVfnu9H8E8o6M_hAHr0UegeQPQU7Oz1bu3lQucWTNg3i7o4gYJoSFmKRF4Q9ueDRzqwGDI-Dz3yDSxVuY7h8lOaHwiH0X7RnQnQA14zzCeIAgR33eG_K-oSUjKRgk6_aUu3j6URCtHSH-NO0


Sambūrio „Lietuva yra ČIA“   Informacinis biuletenis       Nr. 4 (2018-11-17) 

2 

 

ŠEIMA 

 

 

Arvydas Juozaitis 

Kreipiuosi į visus piliečius, o pirmiausia į 
augančio judėjimo „Lietuva yra čia“ dalyvius, 
kviesdamas talkinti Krikščioniškosios 
kultūros instituto plėtojamai iniciatyvai už 
šeimą ir vaikų teisę į normalią raidą. 

Krikščioniškosios kultūros institutas, kurio 
misija - saugoti prigimtinę šeimą kaip 
pamatinę visuomenės atramą, siekia 
išplatinti peticiją, nepritariančią 2019 metų 
birželio 8 dieną Vilniaus Gedimino 
prospekte organizuojamoms „seksualinių 
mažumų“ eitynėms „Baltic Pride“. (Plačiau 
žiūrėkite čia.) 

 

Peticijos organizatoriai skatina naudotis konstitucine teise riboti visuomenės dorovei ir 
nepilnamečių teisėms bei interesams kenkiančius renginius. Instituto atstovai buvo kreipęsi į 
Vilniaus miesto savivaldybę, prašydami atšaukti eitynes arba pakeisti jų vietą iš nepilnamečių 
gausiai lankomo miesto centro į atokesnę, tačiau iš savivaldybės sulaukė tik eitynių 
pateisinimo. 

Krikščioniškosios kultūros institutą bei jo organizuojamą peticijų akciją parėmė pasaulinė 
organizacija „Tradicija, Šeima, Nuosavybė“ (Tradition, Family, Property – TFP). Kaip tik ši 
organizacija 1990 m. visame pasaulyje surinko daugiau kaip penkis milijonus parašų už 
Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimą. 

Iš kitų šalių patirties žinome, kad „seksualinių mažumų“ ideologinės grupės (LGBT) siekiai 
įteisinti vienalyčių asmenų santuokas, prilyginant jas šeimai, galiausiai veda prie „teisių“ 
tokioms „šeimoms“ įsivaikinti vaikus. Tai kelias į nusikalstamą jaunosios kartos žalojimą.  

Todėl kviečiu pasirašyti peticiją ir platinti ją kitiems. 

 

„Eitynės pažeidžia Nepilnamečių apsaugos nuo 

neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, 
o sykiu galimai pažeidžia ir Lietuvos Konstituciją.  

Kreipiamės į Lietuvos gyventojus prašydami 
pasirašyti peticiją, kuri pakeistų eitynių vietą iš 

Vilniaus centro į mažiau nepilnamečių lankomą 

arba sustabdytų šias eitynes apskritai.“  

 

Redakcijos komentaras 

Sulaukiame klausimų ar tai, kad pirmadienį buvo paskelbta Prezidento rinkiminės kampanijos 
pradžia, gali kaip nors įtakoti numatytus susitikimus su rašytoju Arvydu Juozaičiu. 

Mūsų nuomone, tai nėra susiję dalykai: juk rašytojo susitikimai su skaitytojais yra jo darbo dalis. 
Jeigu vertinti tai, kaip rinkiminę agitaciją, tai tuomet ir kitų besiruošiančių kandidatuoti asmenų 
darbinė veikla turėtų būti ribojama. 

Baisu net pagalvoti, kas galėtų atsitikti, jei tarkim europarlamentarams ar Seimo nariams būtų 
uždrausta lankyti posėdžius... 

  

https://www.facebook.com/Arvydas.Juozaitis.Lietuva/posts/557681297987209
https://www.facebook.com/LietuvosTFP/photos/a.2658566000824662/2843772825637311/?type=3&theater&__xts__%5b0%5d=68.ARBbywwZQYJfJt897bdEvtgGcAS9PCE32FSdQla8VW9KE86wJDeSn4tGic8f9IopD0npStKBJMl6sb_YzBSj2dhj4HWOi73UUYX050eY2JTrTURHJAOVL6Z_RcLjwxHrnvfS9we8P7vH2DkBkk1TKOQmzMBQJ20mZBKRYmSNMANQUBUnWGn5k5fnDhJr5mKJJeFX7ZcuU_8Wr7R9u8XjeJFoCGBcdliXvprE3lclWkXrHQQIM0Blb8IZ5RCvl4PbPSvQ0RqQ-C9Z_897BuLcGP6joT0MKD_pAzDf4EzphTi2Vo13LAAMS7EbzmpRq1tKnrWU1y6WUV6VEwzXzwNKfsJcHYoE0lfr8cBLY5JhJQPCyakWo3auThBG_Ozs5Mc-gkciPSt0Q2Xv0FIMUJuV68-jld7tuiKnr-mCpny_VPjDEgKUXYUomOwcqkYPLoOzSAk1oOP9GMbMKxZF3XB-5WcM0TlZUZnnm8NqanDFyqHPUiavLXlTvAM&__tn__=-UK-R
http://kki.lt/vykdomi_projektai.html?fbclid=IwAR3KlXACEbl_BAb_mkQ_ju4KmLPFc827ra2V4zhcrmmIeDc7OTMQaFmVczI
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ARVYDAS JUOZAITIS: „LIETUVIO PASAS – TIKRASIS SPRENDIMAS“ 

 

 

 

Delfi TV žiūrovai pirmieji pamatys Lietuvio pasą 

 

 
Seime jau senokai (2017-08-08) įregistruotas Lietuvio 
paso įstatymų paketas, kuris geriausiai išspręstų visas 
po platų pasaulį pasklidusių Lietuvos piliečių, 
kilminių lietuvių ryšio su Tėvyne ir valstybe 
problemas.  

 

Lietuvio pasas nekurtų segregacijos sąlygų, jokių dvigubos tarnystės skirtingoms valstybėms 
prielaidų. Lietuvio pasas nekeltų ir nacionalinio saugumo iššūkių. Pagaliau Lietuvio pasas 
neskirstytų pasklidusių po pasaulį lietuvių ir netekusių Lietuvos pilietybės pagal gyvenamąją 
vietą. Ir kas svarbiausia: jis kviestų grįžti namo. Grįžus Lietuvio pasas automatiškai atkurtų 
Lietuvos pilietybę visiems jos netekusiems.  

Pagal susijusius projektus kitas pilietybes įsigiję kilminiai Lietuvos išeiviai, gaudami (be jokių 
trukdžių) Lietuvio pasą, gautų ir visas Lietuvos piliečio teises (laisvo atvykimo, nuolatinio 
gyvenimo, švietimo ir mokslo, kitas socialines teises, o jų vaikai ir vaikaičiai – automatišką 
Lietuvos pilietybės atkūrimo teisę, grįžtant namo).  

Geresnių sąlygų būti negali.  

Tad kodėl Lietuvio pasas vis dar nesvarstomas Seime? 

Nusikalstamas delsimas. 

 

JAUNIMAS PAGEIDAUJA AKTYVIAI DALYVAUTI SAMBŪRIO „LIETUVA YRA ČIA“ 
VEIKLOJE 

Praėjusį šeštadienį (lapkričio 10 d.) įvyko steigiamo sambūrio „Lietuva yra čia“ koordinacinės 

tarybos narių susitikimas su nemaža jaunimo iš įvairių Lietuvos miestų grupe. 

Susitikimo dalyviai konstatavo, jog jaunimui labai trūksta informacijos apie Sambūrį. Didžioji dalis 

jaunimo labai mažai žino ir apie kandidatą į Prezidentus Arvydą Juozaitį. 

Svečiai pasisiūlė aktyviai prisidėti prie informacijos apie Sambūrio tikslus sklaidos bei kitokios 

veiklos, pateikė ne vieną vertingą pasiūlymą. 

Buvo sutarta, kad jaunimo atstovai per porą savaičių konkretizuos savo pasiūlymus, kaip jie galėtų 

įsijungti į bendrą veiklą.  

Taip pat buvo nuspręsta, kad, preliminariai, gruodžio 7 d. bus organizuojamas jaunimo susitikimas 

su Arvydu Juozaičiu, į kurį bus kviečiama atvykti iš visos Lietuvos.  

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-juozaitis-dvigubos-pilietybes-spastai.d?id=78861369
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ATGARSIAI 

A. Gaidamavičius. Labanoro regioninio parko valstybiniuose miškuose atsivers dar apie 
90 ha naujų plynių! 

Lapkričio 13 d. suėjo lygiai mėnuo nuo Labanoro žygio – istorinės dienos, kuri davė pradžią 
visuomenės sukilimui prieš plynuosius miško kirtimus, ypač plynuosius kirtimus 
regioniniuose, nacionaliniuose parkuose, kraštovaizdžio draustiniuose ir kitose gamtai ir 
žmonėms itin svarbiose teritorijose. 1500 žygio dalyvių reikalavimas stabdyti neteisėtus 
veiksmus saugomose teritorijose valdžiai įspūdžio nepadarė. 

Praėjus mėnesiui, per kurį buvo sustabdyti kirtimai Labanoro girioje, giria vėl pilna miško 
kirtimo technikos ir miškovežių iš Latvijos. Skubama iškirsti tai, kas buvo neiškirsta per 
praėjusį mėnesį ir iki Naujųjų metų Labanoro regioninio parko valstybiniuose miškuose 
atsivers dar apie 90 ha naujų plynių. Tai apie 30 naujų plynų kirtaviečių ne tik parko ūkiniuose 
miškuose, bet ir gražiausiose paežerėse (kaip tik šiuo metu skutamas Aiseto kraštovaizdžio 
draustinis).  

Ir visa tai vyksta tokiu metu, kai Vyriausybėje guli projektas prijungti Labanoro girią prie 
nacionalinio parko, o Europos Komisija grūmoja Lietuvai, kad saugomas teritorijas kerta plynai 
neįvertinus, kokį tai turės poveikį aplinkai. Aplinkos ministerija pasiūlė sprendimus, kuriuos 
galima pavadinti kosmetiniais, nes esmingai plynų kirtimų saugomose teritorijose nesumažins.  

Todėl lapkričio 13-tąją, pradedame teisinę kovą – nacionalinį ieškinį, prie kurio paprastu 
pareiškimu gali prisidėti kiekvienas pilietis, užpildęs anketą-sutikimą būti grupės nariu. 

Ją reikia atsispausdinti, užpildyti, nuskenuoti ir kuo skubiau nusiųsti advokatui Sauliui 
Dambrauskui el. paštu sauliusdamb@gmail.com.  

Tikimės tūkstančių ieškovų prieš valstybę. Pateikus skundą teismui iš karto prašysime 
laikinųjų apsaugos priemonių, kad visi išduoti ir galiojantys kirtimų leidimai, kuriais numatyta 
kirsti miškus NATURA 2000 teritorijose, būtų sustabdyti. 

Trečia istorinė diena bus Gruodžio 1-oji: planuojama daugiatūkstantinė eisena Gedimino 
prospektu iki Lietuvos Respublikos Seimo. Renkamės 12 val. Katedros aikštėje (daugiau žinių 
paskelbsiu, kai bus gautas savivaldybės leidimas). 

Ši eisena – tai palaikymo akcija įstatymo projektui, kuriuo siekiama uždrausti plynus kirtimus 
saugomose teritorijose (svarstymas Seime numatytas gruodžio 4 d.).  

 

A. Juozaitis. Labanoras. Pradžia | 
Alkas.lt 

Kaukės nukrito ir tai yra gerai. 

Visuomenė visada atsibunda dėl 

paprastų, kiekvienam žmogui 

suprantamų ir apčiuopiamų dalykų. 

Dėl akis badančios netiesos ir valdžios 

arogancijos, tapusios kasdienybe. Dėl 

tikrojo gyvenimo vilties ir savo vaikų 

ateities. 
 

Prancūzijos Allier regiono miškininkai protestuoja prieš miškų industrializaciją 

 

Ne vien dėl medžių žmonės išėjo su vėliavomis. Tai Labanoras išėjo į Lietuvą ir Lietuva, 

išvydusi ir išgirdus Labanorą, krūptelėjo ir atsibudo. Lietuva vėl prasideda – supratus, kad 

netiesa baigiasi ir pajutus vienas kito petį. Ir šito jau niekas nebesustabdys. 

 

Pastabas bei pasiūlymus prašome rašyti el. p. adresu dalia.eigirdiene@gmail.com 

http://alkas.lt/2018/11/14/a-gaidamavicius-labanoro-regioninio-parko-valstybiniuose-miskuose-atsivers-dar-apie-90-ha-nauju-plyniu/
http://alkas.lt/2018/11/14/a-gaidamavicius-labanoro-regioninio-parko-valstybiniuose-miskuose-atsivers-dar-apie-90-ha-nauju-plyniu/
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2018/11/Sutikimas-tapti-grupės-nariu.pdf
http://alkas.lt/2018/10/18/a-juozaitis-labanoras-pradzia/
http://alkas.lt/2018/10/18/a-juozaitis-labanoras-pradzia/
https://mobile.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/ce-n-est-pas-une-usine-a-bois-des-forestiers-manifestent-dans-l-allier-contre-l-industrialisation-de-la-foret_3003685.html
mailto:dalia.eigirdiene@gmail.com

