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BENDRAŽYGIAI 

Praėjusi savaitė buvo gausi įvykių, kurie vienaip ar kitaip įtakos mūsų Tėvynei svarbius procesus. 

Tai, kad dėl nesprendžiamų švietimo problemų turėjo įsikišti JE Prezidentė, tik patvirtino mano tvirtą 
įsitikinimą, jog švietimo ministro skyrimas privalo būti Prezidento prerogatyva. 

Latvija sugebėjo pasipriešinti mums visiems brukamam taip vadinamam Globaliam migracijos paktui 

(GMP). Lietuva, deja, ne... 

Ar turėtų stebinti tai, kad prieš rezoliuciją, kuria nepritariama GMP projektui, Latvijos Seime balsavo 
visa prorusiška Santarvės frakcija, o Lietuvos Seime pritarimą GMP lėmė TS-LKD balsai (24 – už, 4 – 
prieš)? 

Gruodžio 4 d. užsiregistravau politinės kampanijos dalyviu ir tai suteikė teisę atidaryti rinkiminę 
banko sąskaitą, iš kurios bus finansuojama visa mano rinkiminė kampanija. 

Taigi, bičiuliai, dabar jau galėsite ne tik moraliai palaikyti mūsų žygį... 

Nuoširdžiai Jūsų, 
Arvydas Juozaitis 

 

Kaip galima paremti rinkiminę Arvydo 
Juozaičio kampaniją? 

Finansinę paramą kandidatui į prezidentus 
Arvydui Juozaičiui galite teikti banko 
pavedimu, nurodydami: 

GAVĖJAS:   Arvydas Juozaitis 
BANKAS:   Medicinos bankas 
GAVĖJO SĄSKAITA (IBAN formatu): 
   LT97 7230 0000 8371 5478 

Kokia suma galima paremti: 

1) Nedeklaravus turto ir pajamų – iki 12 eurų; 

2) Deklaravus turtą ir pajamas už 2017 metus 
– iki 10 VDMU (vidutinių mėnesinių darbo 
užmokesčio dydžių), t. y., iki 8850 eurų, tačiau 
neviršijant 10 procentų deklaruotų pajamų. 

Pagal VRK reikalavimus aukojant virš 12 € 
banko pavedime reikia nurodyti asmens kodą. 

Jei turite klausimų, galite skambinti 
A. Juozaičio atstovui prie VRK Vidui Pociui 
+370 687 55091 
_________________ 

Daugiau informacijos apie Arvydą Juozaitį 
galite rasti interneto svetainėje 

arvydasjuozaitis.lt.  

RENGINIAI, KURIUOSE DALYVAUS 
A. JUOZAITIS 

2018-12-10, 21:30 LRT forumas. Politinių 

diskusijų laida. LRV Televizija 

2018-12-14, 10 val. Konferencija – socialiai 

orientuota regionų plėtra. Rietavo žemės 

ūkio technikumas. 

SUSITIKIMAI SU A. JUOZAIČIU 

2018-12-10, 17:30 Alytaus rajono 

savivaldybės biblioteka 

2018-12-11, 12 val. Grigiškių biblioteka 

2018-12-12, 15 val. Lentvario biblioteka 

2018-12-12, 17 val. Elektrėnų biblioteka 

2018-12-13, 17:30. Trakų biblioteka 

2018-12-14, 15 val. Rietavo Oginskių 

muziejus 

 

    

 

https://www.arvydasjuozaitis.lt/
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ES ATEITIS: SUVERENIŲ VALSTYBIŲ EUROPA 

 

 

Gruodžio 4 d. Vilniuje, Martyno Mažvydo 
nacionalinėje bibliotekoje vyko tarptautinė 
konferencija „ES ateitis: suverenių valstybių 
sąjunga“. 

Šioje asociacijos „Alternatyva Vokietijai. Bičiuliai“ 
rengiamoje konferencijoje dalyvavo ir delegacija 
iš Vokietijos parlamento. Vokietijos Bundestago 
nariai, atstovaujantys frakciją „Alternatyva 
Vokietijai“, į Lietuvą atvykę šios konferencijos 
globėjo dr. Arvydo Juozaičio kvietimu. 

Arvydui Každailiui – 80 metų 

  

Konferencijos globėjas Arvydas Juozaitis pirmiausiai pasveikino Lietuvos herbo autorių Arvydą Každailį, švenčiantį garbingą jubiliejų. 

Nacionalinė katastrofa 

(Iš Ričardo Čekučio („Respublika“) interviu su Vokietijos Bundestago „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) 

frakcijos nariais.) 

R.Č.: Kodėl, jūsų manymu, taip įkyriai stumiamas Globalaus pakto migracijai (angl. Global compact 

for migration) projektas? Kokių čia tikslų siekiama? 

Christianas Virtas (Christian Wirth): Tikslas yra suniveliuoti, suvienodinti visas tautas, paversti 

jas pilkąja mase be jokių tautiškumo ar valstybingumo požymių. Man labai gaila, bet tik praėjusią 

savaitę sužinojome, kad prie šio projekto itin daug prisidėjo dabartinė Vokietijos valdžia. 

Arminas Paulius Hampelis (Armin-Paul Hampel): Jeigu pažiūrėtume iš A.Merkel varpinės, tai yra 

tam tikros dalies valdančiojo elito įsitikinimas, kad nacionalinės valstybės, kaip tokios, yra 

atgyvenusios ir atėjo laikas jas galutinai panaikinti. Dėl to ir kuriami tokie teisės aktai, kuriais 

mėginama apeiti nacionalinių valstybių galias bei teisinę sistemą. O tuomet bus sukurta „pasaulio 

bendruomenė“, kurioje visi bus vienodi ir lygūs...  

Kas gi gali būti tuo suinteresuotas? Iš dalies tokios yra pasaulinės tendencijos, bet jos iš niekur 

neatsiranda savaime. Todėl, manau, kad tai yra stambiųjų tarptautinio kapitalo kompanijų 

užsakymas. Norint užsitikrinti nenutrūkstamą pelną, šiais laikais reikia tą kapitalą stumdyti po 

visą pasaulį, ieškant pačios pigiausios darbo jėgos, arba galima eiti kitu keliu - pigiausią darbo jėgą 

perkeliant į stambiajam kapitalui palankiausias vietas, kur būtų galima gauti dar daugiau naudos.  

R.Č.: Kokios gali būti šio pakto pasirašymo pasekmės? Dabar pasidarė madinga aiškinti, kad šis 

paktas teisiškai esą niekaip neįpareigoja nacionalinių valstybių, bet jeigu neįpareigoja, tai kam toks 

dokumentas apskritai reikalingas? 

https://www.arvydasjuozaitis.lt/2018/12/04/konferencijoje-es-ateitis-suvereniu-valstybiu-sajunga-pasisake-ir-vokietijos-bundestago-nariai/
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/nacionaline_katastrofa/?fbclid=IwAR2PH4k3N_sDIG1krQvCQLy3yhkfMBxc_pgXJEDSMHCwve_hpLWZ0jzMfLU
https://www.youtube.com/watch?v=DFIWk0HtuCM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WmB5NwliQHexrPlk0jaJI50bQzv9sGQ7enw8W5gf0wBrr3PeTeptmdM8
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Ch.Virtas: Neįpareigoja? Tai absurdas ir melas. Po kiekvienu punktu ten aiškiai parašyta 

„įsipareigoja“... Mūsų valdžia taip pat sako, kad teisinių įsipareigojimų nėra, bet tai įpareigoja 

politiškai. Tai yra toks gudravimas, savotiški biurokratiniai metodai, kai palaipsniui nė 

nepastebėsime, kaip visi tie punktai taps griežtai privalomi. 

A.P.Hampelis: Pasekmes matome jau dabar net jeigu drįsti suabejoti masinės migracijos nauda, 

esi iškart apšaukiamas rasistu ir marginalizuojamas. Na, o ateityje, kiekviena šalis, prisijungusi 

prie pakto, pirmiausia paaukos dar didesnę dalį savo suvereniteto.  

Visi mokame skaityti ir matome, kad nacionalinėms valstybėms užkraunama daugybė 

įsipareigojimų, bet nėra nė vieno įsipareigojimo patiems migrantams. Jokių skirtumų negali būti 

tarp migrantų ir vietinių gyventojų, atvykėliams turi būti sudarytos tokios pat sąlygos, o 

svarbiausia, kad panaikinama net nelegalios migracijos sąvoka – visos migracijos priežastys yra 

pateisinamos mistinėmis „žmogaus teisėmis“, t. y. ar karas, ar gamtos katastrofa, ar politinis 

persekiojimas, ar noras gauti pašalpas, ar kažkas sugalvojo, kad vyksta klimato kaita – visiems 

šiems reiškiniams rašomas lygybės ženklas.  

Dr.B.Holnagelis: Pažvelkite į mūsų didžiuosius miestus. Pavyzdžiui, Hamburge ar sostinėje Berlyne 

yra tokių rajonų, kur migrantai sudaro virš 90 proc. gyventojų. Jie ten visiškai nekalba vokiškai, 

nesimoko, nieko nedirba, yra visiškai nepasiruošę pilnaverčiam gyvenimui Europoje, o mūsų 

valdžia seka pasakas apie „sėkmingą integraciją“. 

Ten gyvena uždaros migrantų bendruomenės, nieko 

bendra neturinčios su mūsų kultūra ir valstybe, ten 

klesti šešėliniai verslai, nusikalstamumas, džiunglių 

įstatymai, kitaip tariant, susidarė savotiška subkultūra. 

Tai yra nacionalinė katastrofa. Todėl netikėkite melu 

apie migracijos „gėrį“. Tai pražudys mūsų valstybes ir 

tautas. 
 

JT paktas dėl migracijos yra komunistinis projektas 

Gruodžio 4 d. Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Jungtinių Tautų Visuotinio susitarimo dėl saugios, 

tvarkingos ir reguliarios migracijos“ (toliau – Susitarimas), kuria iš esmės Lietuvos valstybės vardu 

pritarė prieštaringai vertinamos Jungtinių Tautų „Visuotinio susitarimo dėl saugios, tvarkingos ir 

reguliarios migracijos“ projektui ir atvėrė kelią Lietuvos atstovams šį susitarimą pasirašyti. 

Didėjanti grupė valstybių (Australija, Austrija, Čekija, JAV, Lenkija, Vengrija, Slovakija, Šveicarija, 

Bulgarija ir kitos) suvokia šio Susitarimo grėsmes ir jau oficialiai yra pareiškusios, kad jo 

nepasirašys, nes jis yra nukreiptas prieš Europos tautas, jų kultūras ir jų valstybes. 

Pareiškiu, kad jei dabartiniai Lietuvos valdžios atstovai, neatsiklausę Lietuvos suvereno – Tautos, 

gruodžio 10-11 d. tarptautinėje konferencijoje Marakeše (Marokas) pritars šiam susitarimui, jei 

būsiu išrinktas Lietuvos Respublikos Prezidentu, padarysiu viską, kad Lietuva oficialiai atsisakytų 

šio mūsų valstybei kenksmingo susitarimo. 

Dr. Arvydas Juozaitis 

 

 

34 Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto 
signatarų 2018-11-28 laišką, kuriuo buvo raginama neskubėti 

pritarti  Globalaus migracijos pakto pasirašymui, sutartinai 
ignoravo ne tik Lietuvos vadovai, Seimo nariai, bet ir visa 
žiniasklaida. 

  

https://www.arvydasjuozaitis.lt/2018/12/05/a-juozaitis-solidarizuojasi-su-afd-politikais-jt-paktas-del-migracijos-yra-komunistinis-projektas/
https://www.facebook.com/leonas.milcius/posts/10218181322183406
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ATGARSIAI 

LIETUVOS ADVOKATŪRAI - 100 

Savo jubiliejų advokatai pasitiko padėka – 100 AČIŪ LIETUVOS 

MOKYTOJAMS. Idealus sumanymas, tapęs kūnu ir siela SIEMENS 

arenoje. 

Advokatų kolegija, atstovaujanti 2200 advokatams ir 1000 jų 

padėjėjams, surengė didžios prasmės įvykį. Sumanytas prieš kelis 

mėnesius, kai mokytojų streiko ir ŠMM užėmimo negalėjome nė 

įsivaizduoti, renginys prigludo prie žaizdos kaip tvarstis.   

Dešimteriopa reikšmė. 

Dėkoju Ignui Vėgelei, Advokatų tarybos pirmininkui, 

pakvietusiam kilmingos bendruomenės vardu; jo įžanginė 

kalba – istorijos apžvalgos perlas. 

Puikiai renginį pradėjo ir vedė Viktoras Gerulaitis. Žodžiu, 

kaip reta – saiko, kultūros ir aukšto stiliaus šventė. 

 

 

Vilniaus globalistams siūlyčiau bent kartą užsukti į rajonų bažnyčias, bibliotekas, mokyklas 

2018-12-06 
Kaišiadorys, Žiežmariai, Pravieniškės 

 

Vakar pagaliau pamačiau Lietuvos „vidurio“ šviesiausius 

žmones. Susitikimai buvo nepaprastai gyvi, o du iš jų ir 

gausūs. Dėkoju visoms trims bibliotekoms, o Žiežmarių 

atsiprašau, kad pristygau dovanų ir „Tėvynės tuštėjimo 

metas“ atsidūrė Pravieniškių bibliotekoje. 
 

Ant didžiojo mūsų kelio stovintys miestai ir miesteliai — „ne–Vilniaus Lietuvos“ žemė ir erdvė. 

Vilniaus globalistams siūlyčiau bent kartą užsukti į rajonų bažnyčias, bibliotekas, mokyklas, o ne 

tik prekybos centrus, kurie savo blizgesiu gožia gyvenimą. Gal pamatytų, kaip skiriasi tikra 

tuštėjanti Lietuva, nuo augančios (ir netuštėjančios) sostinės. Lietuva perplėšta pusiau, viena pusė 

pampsta, kita marinama badu. 

Ir Vilnius vis dar skelbia, kad savivaldybės „spardosi“, kad neleidžia „glausminti“ ir uždarinėti 

mokyklų, ligoninių, ambulatorijų. Todėl per prievartą ministerijos ir bankai uždarinėja viską — 

bankų skyrius (net bankomatus naikina), paštų skyrius, policijos nuovadas (įgaliotinius), — 

naikina viską, kad tik regionai uždustų. 

Bet jeigu ta didžioji ir tuštėjanti Lietuva uždus, galas bus ir Vilniui. Vilniui kaip LIETUVIŲ 

VALSTYBĖS SOSTINEI. 

Vilniaus arogantiškoji neoliberalioji „politikija“ jau bijo sakyti, kad Vilnius yra LIETUVIŲ VIETOS 

PASAULYJE — LIETUVIŲ VALSTYBĖS SOSTINĖ. 

Bet argi mes pasiduosime? Žinoma, kad ne. 

 

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

https://www.facebook.com/arvydas.juozaitis.56/posts/205548993666877
https://www.arvydasjuozaitis.lt/2018/12/06/vilniaus-globalistams-siulyciau-bent-karta-uzsukti-i-rajonu-baznycias-bibliotekas-mokyklas/
mailto:dalia.eigirdiene@gmail.com

