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LATVIJA: TUŠTUMA – VALSTYBĖS POLITIKA? 

Dvi baltų tautos iš vienos šaknies, vieno kamieno, tačiau kokie skirtingi keliai! Dvi valstybės, 
nebendraujančios kaip dera bendrauti gentainiams, dvi viena kitos beveik nematančios 
ekonomikos ir viena kitą užmirštančios užsienio politikos.  
Egzistencinis klausimas: ar mes galime pajudėti iš mirties taško? Nes mums mėgins sakyti: apie 
kokią latvių ir lietuvių vienybę jūs kalbate? Vienybė su tuštuma? 
Prezidentės D. Grybauskaitės nenuvykimas pasveikinti Latvijos - įžeidimas ne tik Latvijai, bet ir 
Lietuvai. Dabar teks išpirkti dar ir šią mūsų valstybinės politikos nuodėmę. 

 

 

A. Juozaitis Latvijos nepriklausomybės 100-mečio 
šventėje „pavadavo“ Prezidentę D. Grybauskaitę 

Lapkričio 18-19 dienomis kandidatas į Lietuvos 

Respublikos Prezidentus, Sąjūdžio pradininkas, filosofas 

Arvydas Juozaitis su gausia bendražygių palyda 

dalyvavo Rygoje vykusiuose Latvijos Nepriklausomybės 

100-mečio šventiniuose renginiuose. 

„Latvija – pavyzdys mums visiems širdingos meilės ir 

nuoširdžios pagarbos apraiškos savo tautai, savo 

didvyriams, savo istorijai. Dešimtys tūkstančių šios 

išdidžios, taurios ir laisvę mylinčios tautos vaikų 
šiandien savo deglų ir širdžių liepsnomis užliejo ir 

sušildė lapkričio vėsa alsuojančius Rygos aikštes ir 

prospektus... Kiekvieno čia esančio sieloje vėl plykstelėjo 

Atgimimo, latvių Atmodos ugnis, skelbianti, kad niekas 

neužmiršta, niekas nepamirštas, kad sąjūdis tęsiasi ir, 

kad mes esame jo tęsėjai. Prieš 100 metų atkovota laisvė 
turi būti atkovojama kasdien ir vėl. Ji kaip aukuro ugnis 

– tik nuolat kurstoma ir palaikoma tampa amžinąja. Čia 

Rygoje dabar tai jaučiame ne tik mes, bet ir su mumis 

drauge žygiuojantys mūsų vaikai ir anūkai. Latvija sugebėjo savo nepriklausomos valstybės 100-

mečio sukaktuves paversti tvirtai ir ryžtingai žengiančios į antrąjį nepriklausomybės šimtmetį 

tautos dvasine paskata“, – sakė A. Juozaitis.   

SUSITIKIMAI SU A. JUOZAIČIU 

2018-11-26, 10 val. Kražių M. K. 

Sarbievijaus kultūros centro 

muziejus 

2018-11-26, 13 val. Užvenčio 

kraštotyros muziejus 

2018-11-26, 15:30 Šaukėnų 

kultūros centras 

2018-11-27, 14 val Tytuvėnų 

kultūros centras 

2018-11-27, 17:30 Kelmės 

kultūros centras 

2018-11-28, 15 val. Inturkės 

biblioteka 

2018-11-28, 17 val. Molėtų raj. 

sav. biblioteka 

2018-11-29, 12 val. Pumpėnų 

biblioteka 

2018-11-29, 16 val. Pušaloto 

biblioteka 

2018-12-01, 9:30-11:00 

Lituanistų sambūrio konferencija  
„Mūsų valstybė: atramos ir 

perspektyvos“ 

Dalyvauja kandidatai į LR 

prezidentus Gitanas Nausėda ir 

Arvydas Juozaitis 

VU Filol. fak., Vinco Krėvės 

auditorija 

    

          

http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/178001
http://pranesimai.elta.lt/news/public_view/178001
https://www.facebook.com/birstonovb/
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ŠEIMA 

 

 

A. Juozaitis Seime įregistravo peticiją su 
reikalavimu atšaukti naująją vaikų paėmimo iš 
šeimų sistemą  

Lapkričio 21 d. Arvydas Juozaitis, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymu, Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijoje drauge Sąjūdžio 

laikų bendražygiu Gintaru Songaila įregistravo 

kreipimąsi, kuriame reikalaujama atšaukti š. m. liepos 
1 d. įsigaliojusią „vaikų paėmimo“ iš šeimų tvarką. 

Pasak kreipimosi autorių, naujoji Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo redakcija buvo priimta, 

nepaisant pagrįstos kritikos, kad smurto apibrėžimas joje yra pernelyg platus, o Vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybai suteiktos išskirtinės teisės, kurios sudarė sąlygas piktnaudžiauti. 

„Įstatymas Vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai suteikia teisinį imunitetą. Jai negalioja 
draudimas taikyti smurtą prieš vaikus, sudarant sąlygas nepagrįstai atplėšti juos iš šeimų ir 

mėnesių mėnesiais laikyti atskirtus nuo tėvų. Įstatymas nenumato jokios tarnybos 

„vadybininkų“ atsakomybės už vaiko žalojimą ir agresiją prieš šeimą. Konstitucijos 38 str. 1d. 

nustato, kad „Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“, tačiau Įstatymas antikonstituciniu 

būdu suteikė tarnybai pirmenybę prieš šeimos instituciją.  Nežinia kokiu pagrindu jis suteikė taip 

pat ir išimtinę privilegiją auklėti tiek mūsų vaikus, tiek ir suaugusius žmones – jų tėvus“, – teigia 

A. Juozaitis.  

Pasak kreipimosi autorių, įstatymas be jokio objektyvaus teisinio pagrindo kiekvieną šeimą 

nužemina iki socialinės rizikos bendruomenės statuso, o arbitro vaidmenį nežinia kodėl paveda 

pašaliniams, svetimiems žmonėms. „Įstatymas tik bendromis frazėmis deklaruoja prigimtinę vaiko 

teisę augti šeimoje, tačiau tikrovėje sudaro sąlygas šią teisę šiurkščiai pažeisti“, – teigia autoriai. 
Peticijoje taip pat konstatuojama, kad Įstatymas nėra skirtas vaikų, kurių gyvybei ir sveikatai iš 

tiesų iškyla pavojus, gelbėjimui.  

Kaip reikalauja Peticijų įstatymas, kreipimosi autoriai Seimui pateikė ir reikalavimą priimti 

atitinkamus teisės aktus. Drauge su peticija jie pateikė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 

pakeitimų projektą (pridedama). Projekte siūloma atsisakyti išplėstinių sumurto ir fizinių bausmių 

apibrėžimų ir atšaukti galiojimą straipsnių, kurie suteikia Tarnybai galias priimti sprendimus dėl 
vaiko paėmimo. Tarnybai liktų pagrindinė funkcija – prevencinių kompleksinių pagalbos šeimai 

programų įgyvendinimas. Ir tik iš tiesų išimtiniais atvejais, kai kyla tikras pavojus vaikui, Tarnyba 

turėtų realią prievolę laikinai paimti vaiką, o po to nedelsiant jį grąžinti, pavojui praėjus. 

Automatiško laikinos globos reikalavimo neliktų.  

Komentuodamas susidariusią padėtį A. Juozaitis sakė: „Protu nesuvokiama kaip Seimo nariai 
galėjo vienbalsiai balsuoti už tokį įstatymą. Gerai, kad sujudo Lietuvos visuomenė labai aktyviai ir 

aiškiai parodydama, kad nesitaikstys su valdžios siekiais įteisinti antikonstitucinę prievartą prieš 

šeimas. Kai kurie už Įstatymą balsavę ar diskusijų išvengę Seimo nariai dabar mėgina išpirkti savo 

nuodėmes, įsijungdami į visuomenines akcijas. Tačiau atėjo laikas suprasti ir jiems, kad mitingų ir 

pareiškimų nebepakaks. Būtina atšaukti konkrečias jų priimto Įstatymo nuostatas.“ 

Jeigu Seimo Peticijų komisiją pripažins šį buvusių sąjūdininkų raštu pateiktą kreipimąsi peticija, 
tai jų siūlomos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisos bus svarstomos Seime. 

Elektroninių peticijų, kurios nepasirašytos elektroniniu parašu ir neatitinka Peticijų įstatymo 

reikalavimų, Seimo Peticijų komisija net nesvarsto. 

A. Juozaitis taip pat paskelbė ir elektroninę peticiją kviesdamas piliečius palaikyti Seimo 

kanceliarijoje įregistruotą kreipimąsi: 

www.peticijos.com/reikalavimas_ataukti_2018m_liepos_1_d_vaik_paemimo_tvark?u=2247418&uv

=11806471# 

„Atkreipiu dėmesį, kad elektroninės peticijos ir pagal formą, ir pagal turinį neturi teisinės galios, tik 

moralinę, tačiau visuomenės palaikymas bus labai svarbus, kai teikiamos pataisos bus svarstomos 

Seime“, – sakė A. Juozaitis.   

http://alkas.lt/2018/11/22/a-juozaitis-seime-registravo-peticija-siulancia-atsaukti-naujaja-vaiku-paemimo-is-seimu-sistema/
http://alkas.lt/2018/11/22/a-juozaitis-seime-registravo-peticija-siulancia-atsaukti-naujaja-vaiku-paemimo-is-seimu-sistema/
http://alkas.lt/2018/11/22/a-juozaitis-seime-registravo-peticija-siulancia-atsaukti-naujaja-vaiku-paemimo-is-seimu-sistema/
http://www.peticijos.com/reikalavimas_ataukti_2018m_liepos_1_d_vaik_paemimo_tvark?u=2247418&uv=11806471
http://www.peticijos.com/reikalavimas_ataukti_2018m_liepos_1_d_vaik_paemimo_tvark?u=2247418&uv=11806471
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DĖL KADENCIJĄ BAIGIANČIOS LR PREZIDENTĖS DALIOS GRYBAUSKAITĖS 
KETINIMO PASIRAŠYTI JT PAKTĄ DĖL MIGRACIJOS 

Vilnius, 2018 m. lapkričio 22 d. 

Dr. Arvydo Juozaičio VIEŠAS PAREIŠKIMAS 
 

Šiandien J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės spaudos tarnyba išplatino 

informaciją, kad Prezidentė remia nacionaliniams interesams žalingo JTO pakto dėl migracijos 

pasirašymą š.m. gruodžio pradžioje Maroke vyksiančioje konferencijoje. Lietuvos Respublikos vardu 
paktą bus įpareigotas pasirašyti vidaus reikalų ministras. Jos Ekscelencija teigia, kad paktas esą 

nesukuria jokių naujų teisinių įsipareigojimų ir pasekmių, o migracijos politika esą liktų suverenia 

valstybių kompetencija. 

Niekaip neįmanoma sutikti su tokia mūsų valstybės vadovės pozicija, kadangi šio pakto tekste 

keliasdešimt kartų paminėtas žodis „įsipareigojame“. Lygiai taip pat neįmanoma sutikti su 

Prezidentės nuostata, kad šis paktas esą padės spręsti nelegalios migracijos problemą. Atvirkščiai, 

jau pačioje pakto preambulėje teigiama, kad migracija yra geras, pažangus dalykas.  

Iš tiesų paktas siekia ištrinti skirtumą tarp legalios ir nelegalios migracijos, skatinti 

„reguliarią“ migraciją. Prezidentė teigia, kad drauge su aiškiai neįvardinta ES šalių grupe, 

pasirašant paktą, pateiks Jungtinėms Tautoms paaiškinimą, kad šios valstybės esą savarankiškai 

nuspręs, kiek joms dalyvauti šio susitarimo įgyvendinime. Kam tada reikalingas toks susitarimas? 
Ar ne tam, kad taip valstybės palaipsniui būtų spaudžiamos dalyvauti šio susitarimo įgyvendinime 

pagal sutartus įsipareigojimus ir pagal jame patvirtintą globalizmo ideologiją? Akivaizdu, kad 

norima įpiršti nacionalinėms valstybėms „atvirų durų“ politiką, kurią vienašališku sprendimu 

ėmėsi įgyvendinti Vokietijos kanclerė Angela Merkel. 

Didėjanti grupė valstybių (Australija, Austrija, Čekija, Estija, JAV, Lenkija, Vengrija ir kitos) suvokia 

šio pakto grėsmes ir jau oficialiai pareiškė, kad jo nepasirašys. Ir Lietuva neturėtų pripažinti naujai 
sugalvotą „žmogaus teisę“ migruoti, suteikti migrantams įvairias brangiai kainuojančias garantijas 

bei paslaugas. Lietuva turėtų priešintis tokiam multikultūralizmui ir nepasukti globalistiniu savo 

šalies ir kultūros naikinimo keliu. 

Buvau vienas iš pirmųjų, atkreipęs dėmesį į migracijos pakto žalą (žr. čia). Įspėjame, kad jei 

kadenciją baigianti šalies vadovė iš tiesų šitokiu būdu stos į globalizmo pusę, padarysime viską, 

kad iš karto po rinkimų šį paktą Lietuva denonsuotų. 

 

Sveikinimas su Lietuvos kariuomenės diena ir jos atkūrimo 100-mečio proga 

„Sveikinu Lietuvos karius ir visus piliečius, kurie yra 

pasišventę ginti ir puoselėti savo šalį. 

Nacionalinis saugumas priklauso nuo trijų 

pagrindinių dalykų: 

pirma, nuo tarptautinių saugumo garantijų, 

antra, nuo nacionalinės gynybos karinių pajėgumų 

bei pasirengimo teritorinei gynybai ir, 

trečia, nuo piliečių sąmoningumo, valios ir 

pasiryžimo ginti savo šalį.  

... 

Lietuvos kary! Esi pasiryžęs sudėti auką Tėvynei, jos vaikams. Veiksmingi kovos ginklai ir karinės 

žinios tau yra būtinos. Tiek pat būtinas ir tikėjimas, kad tai, kam esi pasiryžęs, turi didelę prasmę. 
Pasirengimas kovai – tai kelias į taiką ir saugumą. Pagarba savo valstybei, tautos kultūrai ir piliečių 

bendrajam gėriui – tai yra tikrasis Tėvynės gynėjo jėgos šaltinis.“ 

2018 m. lapkričio mėn. 23 d. 

Dr. Arvydas Juozaitis 

  

https://www.arvydasjuozaitis.lt/2018/11/22/del-kadencija-baigiancios-lr-prezidentes-dalios-grybauskaites-ketinimo-pasirasyti-jt-pakta-del-migracijos/
https://www.arvydasjuozaitis.lt/2018/11/22/del-kadencija-baigiancios-lr-prezidentes-dalios-grybauskaites-ketinimo-pasirasyti-jt-pakta-del-migracijos/
http://alkas.lt/2018/11/07/is-savo-varpines-mums-kyla-isnykimo-pavojus-video/
https://www.facebook.com/notes/arvydas-juozaitis/lietuvos-kariuomenės-atkūrimo-100-metis/561685384253467/
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ATGARSIAI 

Šiauliai 

 
 

Lapkričio 17  dieną Šiaulių knygų mugės metu scenoje pasirodė legendinės latvių roko operos 
„Lačplėsis“ pagrindinis atlikėjas Igo Rodrigo Fominas. Užkalbinau jį latviškai ir jis užplėšė 
žinomiausią operos ariją „Sugrįžimas“. 
 
Lačplėsis (latv. Lāčplēsis) – latvių liaudies pasakų ir rašytojo Andrejo Pumpuro epo „Lačplėsis“ herojus. Tai 
latvių galiūnas, žmogaus ir lokės sūnus. 1988 m. šio epo motyvais roko operą sukūrė Zigmaras Liepinis 
(eilės Maros Zalytės). 

 

 

 

 

Jau įvyko virš 100 Arvydo Juozaičio 

susitikimų su skaitytojais. 

Vilniaus politikos analizės instituto 

atliktas žiniasklaidos tyrimas parodė, 

kad toks A. Juozaičio aktyvumas neliko 

nepastebėtas. 

 

 

 

 

Nacionalinėje žiniasklaidoje (pagal 

paminėjimų skaičių) tik ketvirtoje vietoje 

su 11 procentų esantis Arvydas Juozaitis 

kur kas dažniau minimas regioninės 

spaudos straipsniuose – net 29 procentai 
mini A. Juozaičio pavardę. Šis skirtumas 

– didžiausias tarp visų paskelbusių savo 

kandidatavimą. 

 

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

https://lt.wikipedia.org/wiki/Latvi%C5%B3_kalba
https://lt.wikipedia.org/wiki/Latviai
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrejis_Pumpuras&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/La%C4%8Dpl%C4%97sis_(epas)
mailto:dalia.eigirdiene@gmail.com

