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TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „ES ATEITIS: SUVERENIŲ VALSTYBIŲ SĄJUNGA“ 

Kviečiu į tarptautinę konferenciją „ES ateitis: suverenių valstybių sąjunga“, kuri vyks gruodžio 4 d., 
antradienį, 16-20 val. Vilniuje, Martyno Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje (Gedimino pr. 51). 

Šiandien vis daugiau diskutuojama apie nevaržomos migracijos pavojus Europos tautoms ir 
nacionalinėms valstybėms. Diskusija tapo ypač aštri po Angelos Merkel „atvirų durų“ kampanijos 
Vokietijoje. Kaip opozicija šiai politikai Vokietijoje iškilo nauja politinė jėga „Alternatyva Vokietijai“, 

kuri turi kitokią nei neoliberalai, Europos ateities viziją. Migracijos tema vėl paaštrėjo svarstant JTO 
„Globalios migracijos paktą“. Aštrūs debatai tuo klausimu vyksta ir Vokietijoje. Malonu pranešti, kad 
mano kvietimu į Lietuvą atvyks ir konferencijoje dalyvaus trečios pagal dydį Vokietijos Bundestago 
partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) atstovų delegacija. 

Arvydas Juozaitis 
 

PROGRAMA 

15.30-16.00 Registracija 

16:00-16:10 Dr. Arvydo Juozaičio sveikinimo 

kalba (lietuviškai).  

16:10-16:30 Dr. Kristiano Virto (Christian 

Wirth) pranešimas (AfD, vokiškai) 

„Nacionalinių valstybių vidaus saugumas tautų 

Europoje“ 

16:40-17:00  Armino-Pauluso Hampelio (Armin-

Paulus Hampel) pranešimas (AfD, vokiškai). 

„Nauja Vokietijos užsienio reikalų politika ir 

Europos nacionalinių valstybių suverenumo 

išsaugojimas“ 

17:10-17:30 Dr. Bruno Holnagerio (Bruno 

Hollnagel) pranešimas (AfD, vokiškai). 

„Euras: žlugęs eksperimentas ir grėsmė 

nacionalinėms valstybėms Europoje?“ 

17:40-17:55  Vytauto Sinicos pranešimas (VU 

Filosofijos fakulteto doktorantas, lietuviškai) 

„Eurofederalizmas plėšo Europos Sąjungą“ 

18.00-18.15 Pertrauka, neformalus bendravimas. 

18:15-18.30 Ritvaro Eglajio (Ritvars Eglajs) 

pranešimas (Latvija, angliškai). 

„Nacionalizmas kaip tautos imuninė sistema: 

demografiniai iššūkiai ir rinkėjų atsakymai“ 

18.35-18.50 Dr. Gedimino Navaičio pranešimas 

(K. Simonavičiaus universitetas, lietuviškai) 

„Laimingas nacionalistas ar neurotiškas 

globalistas“ 

18.55-19.10 Dr. theol. Guntis Kalme pranešimas 

(Latvija, angliškai). 

„Ar Vakarų civilizacijai lemta pražūti?“ 

19.15 – 20.00   Diskusijos. 

 
Registruotis į konferenciją ČIA   

SUSITIKIMAI SU A. JUOZAIČIU 

2018-12-03, 13 val. Lietuvos švietimo 

istorijos muziejuje (Kaune, Vytauto g. 52) 

paskaita „Kauno fenomenas“ 

2018-12-03, 17 val. Kauno V. Kudirkos 

viešosios bibliotekos Dainavos padalinyje 
(Savanorių pr. 377) 

2018-12-04, 16-20 Vilnius, M. Mažvydo 

nacionalinė biblioteka, tarptautė 

konferencija „ES ateitis: suverenių valstybių 

sąjunga“ 

2018-12-05, 15 val. Žiežmarių biblioteka 

2018-12-05, 16 val. VFR Bundestago narių 

susitikimas su Kauno visuomene, „Best 

Baltic“ viešb. (A. Mickevičiaus g. 28) 

2018-12-05, 17 val. Pravieniškių biblioteka 

2018-12-06, 12 val. Kauno taikomosios 
dailės mokykla (V. Krėvės pr. 112} 

2018-12-06, 17:30 Kauno Muravos centras 

(G.Lukšio g. 50) 

2018-12-07, 11 val. Butrimonių biblioteka 

2018-12-07, 14 val. Daugų biblioteka 

2018-12-08, 11 val. Punios biblioteka 

2018-12-08, 14 val. Simno biblioteka 

2018-12-08, 17 val. Merkinės biblioteka 

 

    

          

https://www.facebook.com/events/498526410556260/
https://goo.gl/forms/fOrCxrQDVxRZdcY02
https://www.facebook.com/birstonovb/
https://www.facebook.com/birstonovb/
https://www.facebook.com/birstonovb/
https://www.facebook.com/birstonovb/
https://www.facebook.com/birstonovb/
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ŠVIETIMAS 

 

 

Arvydas Juozaitis. Atviras laiškas Skverneliui – 
„liūdna pasaka“? 

Gerbiamas premjere Sauliau Skverneli. 

Šiuo metu Lietuvos mokyklose skaitomas „Brisiaus 
galas“. Jono Biliūno šedevras liūdniau negu bet kuris 
kitas kūrinys nusako procesą, įsibėgėjusį Švietimo ir 
mokslo ministerijoje (ŠMM). Apie kitą mūsų klasiko 
kūrinį „Laimės žiburys“ niekas nebesvajoja. … 

Premjeras ... gali pareikšti nepasitikėjimą ir pareikalauti ministro atsistatydinimo. ... 

Gerbiamas Sauliau Skverneli, ar nepadarytumėte šios paslaugos visai Lietuvos švietimo 
bendruomenei? Visai Lietuvai? Ministrė Jurgita Petrauskienė seniai kankina daugumos šviesuolių 

kantrybę. O jie jai skaito Jono Biliūno „Liūdną pasaką“. 

Nejaugi ir Jūs pageidautumėte šios pasakos? 

2018 m. rugsėjo 25 d. 

 

Švietimo reforma, o paskui – nors tvanas 

Tęsiasi mokytojų, kurie ieško teisybės, streikas. Atrodo, kad Švietimo ir mokslo ministrė tikisi tik 

išlaukti, kol streikuotojų kantrybė baigsis. Jokių klaidų pripažinti neketina, o jų taisyti neketina 
tuo labiau. ... 

Išvada būtų tokia: didindama kontaktinių 

valandų skaičių, didindama darbo krūvį, 

Švietimo ir mokslo ministerija mokytojų 

gerove ir mokinių mokymo kokybe rūpinasi 
mažiausiai. Numatytas tik esminis efektas: 

3-4 tūkstančių mokytojų atleidimas, 

pašalinimas. Atgrasymas nuo mokyklos.  

Gal taip dabar mėginama spręsti mokytojų 

stygiaus problemą rajonuose? 

O kas paskui? 

O paskui – nors tvanas.  

 

 

 

Valdas Vižinis 

Prašymas, mielieji, 

Daug patiktukų, daug „laikykitės ten“, „šaunuoliai“, 

„mes su jumis“... 

Padarykite. Perveskite nors eurą. Ir tada dėkite 
patiktuką. Arba rašykite - padariau. Ir būsite 

padarę. Realiai kažką padarę. Ne kalbėję... 

(streikuojantiems, nešusiems sumuštinius, 

ėjusiems į mitingą ar kitaip realiai prisidėjusiems 

šis parašymas – NEGALIOJA). 

Dalintis galima... 

LŠDPS streiko fondo sąskaita:  LT26 7300 0101 4205 0753 

  

https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-juozaitis-atviras-laiskas-skverneliui-liudna-pasaka.d?id=79140697
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-juozaitis-atviras-laiskas-skverneliui-liudna-pasaka.d?id=79140697
https://www.delfi.lt/news/ringas/politics/arvydas-juozaitis-svietimo-reforma-o-paskui-nors-tvanas.d?id=79698901&fbclid=IwAR18fdUfGFHRebMsqv40nRHxWk1uXSKE-oEzuCLSaO8ITHuNMaffv0ehF8g
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1113347878843972&set=a.187094434802659&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?time_continue=146&v=ELwYCXtjZJY
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MES SU JUMIS! 

Tema:  Mes su jumis !! 

Data:  2018-11-27 14:33 

Siuntėjas:   Tomas … 

Gavėjas: "info@arvydasjuozaitis.lt" <info@arvydasjuozaitis.lt> 

 

Sveiki Arvydai Juozaiti, 

Aš Tomas ir mano žmona Rasa jau labai ilgai gyvename užsienyje, tačiau įdėmiai stebime įvykius 
Lietuvoje ir tuo pačiu dažnai svarstome galimybę grįžti namo į Lietuvą. Bet svarstant visada abejonės 
paima viršų. Vis atidedame ir atidedame mūsų grįžimą vildamiesi, kad kai bus Lietuvoje geriau, 
tuomet tikrai grįšime (ir taip jau 20 metų). Tai turbūt yra įprastas silpno ir nevalingo naujojo išeivio iš 
Lietuvos pasiteisinimas. 

Tačiau kas gi kiti jeigu ne mes, patys lietuviai, esame savo gerovės kūrėjai? Jeigu mes nesistengsime 
ir nedėsime pastangų, tai už mus „gerovę“ sukurs kiti. Sukurs tokią „gerovę“, kad galiausiai nebeliks 
nei gamtos, nei kalbos, nei vaikų, nei šeimos, nei mūsų Lietuvos; mūsų namų apie kuriuos nuolat 

galvojame ir viliamės sugrįžti. 

Mes esame neabejingi Lietuvos istorijai, dabarčiai ir mums ne vis vien Lietuvos ateitis. Mes 
apsisprendėme – grįžtame namo, į Lietuvą !! 

Gerbiamas Arvydai Juozaiti, Jūs esate Šviesus Žmogus ir mes labai džiaugiamės, kad Jūs 
nusprendėte dalyvauti Lietuvos Prezidento rinkimuose. Jūsų vertybės atitinka mūsų vertybes ir mes 
su Jumis !! 

Norime Jums pasiūlyti savo energiją, valią ir protą ir trokštame savanoriauti Jūsų kampanijoje. 

Grįžtame į Lietuvą sausio 15 d. ir nuo pačių pirmųjų dienų esame pasiruošę prisijungti prie Jūsų. 
Mums būtų didžiulė garbė. 

Pagarbiai, 
Tomas 

Panevėžys 

Dėl tragiškos šviesaus atminimo Pumpėnų bibliotekininkės Virginijos Čeponienės mirties Arvydo 
Juozaičio susitikimas su skaitytojais Pumpėnuose buvo atidėtas. Ilsėkis ramybėje, Virginija. 

Susitikimą perkėlėme į Panevėžį, kur bendravome su Panevėžio miesto ir rajono Sąjūdžio  

pirmeiviais, visuomene. 

Vėliau vykome į Pušaloto mokyklą, kurioje Pušalotiečių darbščiosios auksarankės surengė Kalėdinę 

savo dirbinių mugę. Niekaip negalėjom atsistebėti jų sumanumu ir darbštumu: čia buvo rankų 

darbo Kalėdinių vainikų, žaislų, vilnonių kojinių ir pirštinių išmargintų pagal senuosius lietuviškus 
ornamentus, papuošalų, natūralių prieskonių ir Virginijos Trybienies šeimos surinktų žolelių. Nors 

ir didelis rūpestis, dėl miestelių mažėjimo, bet dar yra šviesių žmonių su Viltimi akyse ir darbuose. 

Susitikimas prasidėjo Kalėdinėmis dainomis ir 

pirmosios Adventinės žvakės uždegimu, kurią uždegti 

buvo pakviestas Arvydas Juozaitis.  

Vakaras praėjo labai šiltai. Arvydas Juozaitis 

prisiminė apie savo kolegą iš Pušaloto  -  doc. dr. 

Antaną Lukoševičių, Klaipėdos universiteto kūrimo 

strategą, visuomenininką, savo krašto mylėtoją. Po 

renginio aplankėme jo amžino poilsio vietą Pušaloto 

kapinėse.  

Kalbėjome apie knygas; paminėjome šviesuolio, 

Lietuvos „grytelninkų“ ir nusivylusių žmonių globėjo 

– Tėvo Stanislovo 100-metį. Žiūrėjom ištraukas iš 

filmo, kuri galima rasti ir internete: 

https://www.youtube.com/watch?v=Go1J2_elX7w.  

Algimantas Stalilionis, Lapkričio 29 d. 

 

  

https://www.arvydasjuozaitis.lt/2018/11/22/del-kadencija-baigiancios-lr-prezidentes-dalios-grybauskaites-ketinimo-pasirasyti-jt-pakta-del-migracijos/
mailto:info@arvydasjuozaitis.lt
mailto:info@arvydasjuozaitis.lt
https://www.youtube.com/watch?v=Go1J2_elX7w
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ATGARSIAI 

Vilniuje eisena-mitingas „Miškas Lietuvos – atsiklausk Tautos“ 

 

Gruodžio 1 d., 12 val. nuo Katedros aikštės 

Vilniuje prasidėjo eisena „Miškas Lietuvos – 
atsiklausk Tautos“ per Gedimino prospektą 

Seimo link.  Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“, 

asociacija „Gyvas miškas“ ir Labanoro klubas 

sukvietė visus piliečius į miškų nekirtimo 

saugomose teritorijoje akciją. 

Eisena „Miškas Lietuvos – atsiklausk Tautos“, į 
kurią susirinko apie 1500 žmonių, skirta 

palaikyti Seime numatomą svarstyti įstatymo 

projektą, kuriuo norima uždrausti plynus 

kirtimus nacionaliniuose, regioniniuose 

parkuose ir kitose saugomose teritorijose. 

 

Išnagrinėjo „detektyvą“, dėl kurio kunkuliuoja Europa: pasekmės gali būti rimtesnės nei 
2015-ųjų krizė 

Du Vokietijos medijų profesionalai: Stefanas Austas, buvęs ilgametis žurnalo „Der 
Spiegel“ vyriausias redaktorius, o dabar – dienraščio „Die Welt“ leidėjas, ir Helmaras Büchelis, 

tarptautinėmis premijomis apdovanotas tiriantysis žurnalistas nuodugniai išstudijavo 32 JT 

globalios migracijos pakto puslapius, kitus su paktu susijusius JT organizacijos bei Vokietijos 

užsienio reikalų ministerijos dokumentus bei protokolus. Dviejų savaičių tyrimų rezultatą paskelbė 

„Die Welt“. Išsamus straipsnis pavadinimu „Migracijos paktas – kvietimas visiems?“ sulaukė 

milžiniško skaitytojų dėmesio. 

„2015 metų „Refugees Welcome“ formulę JT migracijos paktas įlieja į 32 puslapių dokumentą, dėl 

kurio pusantrų metų derėtasi, viešuomenei to beveik nepastebint, – rašo S. Austas ir H. Büchelis. 

– Pagal paktą iš principo kiekvienas žmogus pasaulyje yra potencialus migrantas (...). Tai – 

precedento neturinti neribotos imigracijos programa, kvietimas visiems.“ 

Tiesa, vyriausybė nuolat kartoja, jog paktas niekam neįpareigoja. Tačiau tai kertasi su vyriausybės 
dokumento „Bėgimas ir migracija“ įrašu: „Abu paktai yra teisiškai neprivalomi, bet politiškai 

įpareigojantys“. Įpareigojantys ir kitas valstybes. 

Paryžiaus protestai: pasmerktieji priešinasi elito „Davosokratijai“ 

Produktyvus prancūzų rašytojas Renò Kamiù (Renaud 

Camus), sukūręs „Didžiojo perkeitimo“ teoriją teigia, kad 

dabartinis „geltonųjų liemenų“ („Gilets Jaunes“) protestas, 

kurio dalyviai reikalauja Prancūzijos prezidento E. 

Macrono atsistatydinimo, yra paprastų žmonių 
pasipriešinimas Davoso elitui, darbo žmones laikančiam 

beverte „žmonių nutela“.  

Kamiu sakė, kad, jo įsitikinimu, „geltonųjų 

liemenių“ judėjimas kilo dėl rimtesnių priežasčių, nei kuro 

mokesčių kėlimas.  

Iš tiesų tai esąs protestas „dėl pagarbos trūkumo, dėl galimybės būti [atėjūnų] išstumtiems, dėl to, 
kad politikos vadybininkai juos laiko vien daiktu, paprasčiausiu gaminiu. Gaminiu, gamintoju ir 

vartotoju – viskuo iškart; daiktu, skaičiumi, o ne žmogumi“. 

Kamiu pabrėžė, kad protestams „būdinga tai, kad beveik visi protestuotojai yra vietinės kilmės, 

kolonizuotieji, užpultieji, užkariautieji žmonės, prigimtiniai prancūzai“ ir pridėjo, kad tie, kuriuos 

jis vadina „pakaitalais“ [tautą pakeisti turinčiais žmonėmis], protestuose „pabrėžtinai nedalyvavo“. 

 

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

http://alkas.lt/2018/12/01/vilniuje-vyksta-eisena-mitingas-miskas-lietuvos-atsiklausk-tautos-video-tiesiogine-transliacija/
https://www.delfi.lt/news/daily/world/isnagrinejo-detektyva-del-kurio-kunkuliuoja-europa-pasekmes-gali-buti-rimtesnes-nei-2015-uju-krize.d?id=79736153
https://www.delfi.lt/news/daily/world/isnagrinejo-detektyva-del-kurio-kunkuliuoja-europa-pasekmes-gali-buti-rimtesnes-nei-2015-uju-krize.d?id=79736153
http://www.propatria.lt/2018/12/paryziaus-protestai-pasmerktieji.html
mailto:dalia.eigirdiene@gmail.com

