
Gruod�io 10-ąją priimta įvertinti 
�mogaus teisių situaciją kiekvienoje 
valstybėje. Lietuvos Seime organizuo-
jamas renginys, kuriame bus giriamasi 
pasiekimais �ioje srityje. Tačiau tikrovė 
yra tokia , kad �inomas �mogaus teisių 
gynėjas advokatas Kęstutis Čilinskas 
atsisakė dalyvauti renginiuose, ku-
riuos ketinama d�iaugtis �mogaus tei-
sių pasiekimais. Sociologinių apklausų 
duomenys rodo, kad 75 procentai 
�monių mano, jog vald�ia Lietuvoje 
yra nedemokrati�ka. Apie 80 procen-
tų apklaustųjų teigia nepasitikintys 
valstybinėmis �mogaus teisių gynimo 
įstaigomis ir nesikreiptų į jas dėl savo 
teisių gynimo. 

�mogaus teisių dienos i�vakarėse 
gerą dovaną i� vald�ios gavo tik UAB 
NDX energija (Maxima) savininkai 
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� 680 mln. litų. �emiau bus ra�oma 
apie tos dovanos neteisėtumą. O visi 
kiti verslininkai ir �iaip paprasti pilie-
čiai, darbuotojai ir pensininkai eilinį 
kartą gavo dovanų dir�ų suver�imą: 
priimami sprendimai dėl pensijų ir kitų 
i�mokų ma�inimo. Kitaip nei�eina: jei 
oligarchams reikia duoti milijonus ir 
milijardus dovanų, tai likusiems rei-
kia suver�ti dir�us. Tai gerai parodo, 
koks yra ry�is tarp neteisėtų VST ir 
LEO sandorių bei verslininkų pajamų, 
dirbančiųjų atlyginimo ir pensininkų 
pensijų. Per tuos sandorius Lietuvos 
valstybės sąskaita privačių asmenų 
grupelė praturtėjo ma�iausiai dviem 
milijardais litų � vadinasi, tiek prarado 
verslas, mokslas, kultūra, įvairių sričių 
darbuotojai, studentai ir pensininkai. 
Pagal Lietuvos ir ES teisę neteisėto 
valstybės protegavimo dėka praturtė-
jusi privati bendrovė turi grą�inti vals-
tybei viską, kuo praturtėjo. Teisė gina 
vie�ą interesą. 

�tai kodėl JDJ mitinge gruod�io 12 
dieną 13 valandą prie Vilniaus kon-
certų ir sporto rūmų piliečiai svarstys 
ir pasira�ys rezoliuciją, kuria, be kitų 
dalykų bus reikalaujama grą�inti vals-
tybei tai, kas buvo neteisėtai valstybės 
padovanota privatiems savininkams 
VST ir LEO sandorių metu. Valstybės 
turtą i��vaistę pareigūnai ir politikai turi 
būti patraukti atsakomybėn. 

Politikai nori, kad �monės nieko 
negalvotų ir neprisimintų

Vald�ios atstovai bando paveikti 
piliečius, kad jie nereaguotų į amora-
lius ir neteisėtus politikų sprendimus. 
Pavyzd�iui, akivaizdu, jog neteisėta 
ma�inti dirbantiems pensininkams 
pensijas, nes tokio ma�inimo nekonsti-
tucingumą buvo nustatęs Konstitucinis 
Teismas. Bet politikai turi savų partinių 
įsipareigojimų ir juos vykdo biud�eto, 
t.y., visų mokesčių mokėtojų, sąskai-
ta. Kiek valstybės pinigėlių reikia vien 
UAB NDX energijai �restitucinį atlygį� 
i�mokėti. Apie vadinamąjį �otkatą� čia 
nekalbėsime, bet tyrimai rodo, kad to-
kiuose sandoriuose apie 5-10 procentų 
i� valstybės sąskaitos i�mokamos su-
mos atitenka politikams, pareigūnams, 
u�tikrinantiems privačios bendrovės 
praturtėjimą.  

I�dalijus tuos valdi�kus pinigus, rei-
kia kam�yti biud�eto skyles, ma�inti i�-
mokas, pensijas ir t.t. Kad �monės dėl 
ma�inimo neprotestuotų, �nuperkama� 
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dalis profesinių sąjungų veikėjų, kad 
jie pasira�ytų visokius įsipareigojimus 
neprotestuoti. �inodami, jog Jungtinio 
demokratinio judėjimo (JDJ) nupirkti ir 
įbauginti negalima, kai kurie politikai 
bando įsilieti į JDJ ir daryti savo tvarką. 
Bet čia jie sulaukia atkirčio. Tuomet kiti 
politikai siūlo Jungtiniam demokrati-
niam judėjimui tiesiog bendradarbiau-
ti, u�versti senus praeities puslapius, 
tokius kaip VST ar LEO sandoriai, ir 
pradėti nuo ��varaus puslapio�. 

Bet Jungtinis demokratinis judėjimas 
yra piliečių sukurtas ir plečiamas tam, 
kad, kaip ra�oma JDJ Įstatuose, įtvir-
tintų Lietuvoje atvirą, teisingą, darnią 
pilietinę visuomenę bei teisinę valsty-
bę, panaikintų teisines, politines ir eko-
nomines sąlygas korupcinio, oligarchi-
nio valdymo egzistavimui. Pasak JDJ 
pirmininko K.Čilinsko, mes statome 
piliečių naudai veikiančią valstybę, bet 
tokios nepastatysime, jei jos pamatai 
bus i� melo, neteisėtumo, nei�ai�kintų, 
nuslėptų korupcinių sandorių bei oligar-
chų ir monopolistų u�sakytų įstatymų. 
Daugelyje postų tebedirba oligarchams 
tarnaujantys, valstybės interesus ir 
įstatymą pamynę �monės. Negalima 
sukurti demokratinės valstybės, pa-
likus veikti oligarchinius susitarimus, 
tokius, koks yra dabartinis susitarimas 
i� valstybės lė�ų primokėti UAB NDX 
energija savininkams. Mums nebūtina, 
kad visi kalti asmenys sėdėtų kalėjime, 
bet Lietuvos atsigavimui, �monių pasi-
tikėjimui savo valstybe, būtina i�ai�kinti 
tiesą, o ne toliau gyventi mele.

2009 m. gruod�io 4 dieną Vyriau-
sybė pasiūlė UAB NDX energija tur-
tuoliams (paprastai vadinamiems Ma-
xima savininkais) �restitucinę sutartį�, 
pagal kurią naikinamas LEO sandoris, 
tuo pačiu ir VST privatizavimo sando-
ris, nes jis buvo patvirtintas LEO san-
doriu. Vyriausybė pasiūlė privatiems 
savininkams i�mokėti 680 mln. litų. 
Ministras Pirmininkas A.Kubilius pa-
brė�ė, kad �pasira�ytas restitucinis 
susitarimas, kuriuo valstybei sugrą-
�inamos visos �NDX energija� turėtos 
VST akcijos, teisi�kai tarsi sugrą�ina 
padėtį, buvusią iki VST privatizavimo, 
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todėl savaime suprantama, kad abi 
�alys įsipareigoja nekelti klausimų dėl 
veiksmų, kurie buvo atliekami po pri-
vatizavimo.�

Minėti savininkai nedelsdami sutiko 
su �iuo pasiūlymu. Kur tau nesutiks! 
Juk �ino, jog jei ginčas būtų teisme ir 
teismas taikytų teisinę restituciją, ne 
valstybė būtų jiems skolinga, o jie būtų 
skolingi valstybei apie vieną milijardą 
litų! Tad apsukrūs turtuoliai priėmė 
pasiūlymą ir Vyriausybė nedelsdama 
jiems i� valstybės, t.y., visų piliečių  �ki-
�enės�  sumokėjo 680 mln. litų.

Jungtinio demokratinio judėjimo 
narių nuomone, �itaip i�vien veikianti 
oligarchinė vir�ūnėlė skuba i�sidalinti 
valstybės pinigus dėl to,  jog Jungtinis 
demokratinis judėjimas 2009 gruod�io 
12  dieną 13 val.  prie Vilniaus sporto 
rūmų  kviečia mitingą. Paskutinėmis 
savaitėmis �io Judėjimo sukviestuo-
se daugiatūkstantiniuose mitinguose 
�iauliuose, Alytuje ir Kaune piliečiai 

reikalavo, kad  likviduojant LEO ben-
drovę, vald�ia vykdytų ne oligarchinę, 
bet teisinę restituciją, t.y., ne primokė-
tų neteisėtai valstybės sąskaita pra-
turtėjusiems turtuoliams, o atvirk�čiai 
� i�sireikalautų i� jų tuos milijonus, 
kuriuos jie yra skolingi valstybei. 

Vald�ia tikėjosi, kad skubiu susi-
tarimu ir pinigų i�mokėjimu nutildys 
visuomenę. Bet �iandien piliečiai jau 
pakankamai informuoti, kas kam yra 
skolingas, ir visuomenės teisingumo 
niekas nei�vengs. Amoralu tokiu sun-
kmečiu, kai visi ver�ia dir�us, oligar-
chams mokėti jiems nepriklausančius 
�imtus milijonų litų. JDJ sieks, kad ne-
teisėtas, vie�ą interesą pa�eid�iantis  
Vyriausybės ir UAB NDX energija susi-
tarimas dėl minėtų milijonų i�mokėjimo 
būtų panaikintas, priteista  i� privačių 
savininkų valstybei pagal teisinę resti-
tuciją priklausanti suma, o  dėl neteisė-
to  pinigų �vaistymo kalti pareigūnai ir 
politikai būtų patraukti atsakomybėn.  

Pasak teisininko Kęstučio Čilinsko, 
Vyriausybės sprendimas mokesčių 
mokėtojų sąskaita sumokėti UAB NDX 
energija savininkams 680  mln. litų yra 
teisi�kai nepagrįstas. 

�I� Vyriausybės atstovų parei�kimų 
matyti, kad jie vadovavosi tik UAB 
NDX energija interesais. Vyriausybė 
atsi�velgė tik į UAB NDX energija pa-
teiktus duomenis apie UAB įna�us, bet 
visi�kai neskaičiavo, kokia suma per 
VST ir LEO sandorius valstybės sąs-
kaita i� amoralių, vie�ą interesą pa�ei-
d�iančių sandorių  UAB NDX energija 
praturtėjo�, � teigia K.Čilinskas. Čia 
reikėtų skaičiuoti beveik milijardą litų, 
gautų privatizuojant VST, ir pana�ią 
sumą, kuri susidaro i� to, kad po VST 
privatizavimo buvo dirbtinai sukeltos 
elektros energijos kainos. Pa�ymė-
tina, kad vienu metu elektros kainos 
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buvo papildomai padidintos 
klaidinant visuomenę, jog 
gauti pinigai bus panaudoti 
statyti atominę elektrinę (AE) 
ar investuoti į jos statybą. 
Dabar Vyriausybė tai  �u�mir-
�o� ir kaip niekur nieko siūlo 
�iuos surinktuosius pinigus  
i�mokėti UAB savininkams. 
K.Čilinskas primena, kad 
Lietuvoje sunaudojama apie 
de�imt milijardų kilovatvalan-
d�ių per metus, todėl elektros 
tiekimo kainas padidinus de-
�imčia centų, skirstytojai laimi 
vieną milijardą litų. 

Be to, pasak K.Čilinsko, 
reikėtų skaičiuoti, kiek mi-
lijonų litų dividendų u� AB 
Lietuvos energijos ir AB Rytų 
skirstomieji tinklai akcijas 
nei�simokėjo valstybė, o įne�ė �į ka-
pitalą į LEO LT, o po to �is kapitalas 
buvo naudojamas UAB NDX energija 
atstovaujantiems �monėms mokant 
mėnesines algas po 30-40 tūkstančių 
litų per mėnesį. 

Valstybė, t.y. mokesčių mokėtojai, 
nieko nebuvo skolingi I.Sta�kevičiui 

ir kitiems UAB NDX energija savinin-
kams. Vienoje pusėje sudėjus tai, ką 
UAB savininkai gavo valstybės sąskai-
ta, o kitoje � ką valstybei davė, maty-
sime, kad teisinės ir są�iningos restitu-
cijos atveju  ne valstybė turi primokėti 
UAB savininkams, o atvirk�čiai � UAB 
savininkai turi grą�inti pana�ią sumą 
valstybei, nurodo K.Čilinskas. 



Tarnystė Tautai yra mūsų pareiga. Suvokda-
mi tai daugiau nei puspenkto tūkstančio policijos 
pareigūnų, ugniagesių, pasieniečių, vienijančio 
profesinių sąjungų susivienijimo skyrių vadovai 
nusprendė u�megzti strateginę partnerystę su 
nepolitine organizacija Jungtinis demokratinis 
judėjimas. Pareigūnams tai svarbus įvykis,  rei�-
kiantis lū�į pareigūnų sąmonėje, o kartu naujas 
pareigūnų teisių gynimo galimybes. Vargu, ar 
tai rei�kia, 
kad sugriu-
vo 20 metų 
s t a t y t o s 
barikados 

tarp teisėsaugos ir visuomenės, tačiau tai 
svarbus �ingsnis įtvirtinant supratimą, kad 
pareigūnas yra tos pačios visuomenės da-
lis, jis reik�mingas tik tuo, kad visuomenė 
jam, kaip garbingam, pasi�ventusiam ir do-
ram jos nariui patiki savo saugumą.

Lietuva tapo ta valstybe, kuri sunkmečiu 
labiausiai apleido visuomenę ir teisėsaugą. 
Sukurtos sąlygos leid�ia dominuoti ver-
teivoms, veikiantiems �e�ėlyje � besiver-
čiantiems kontrabanda, prekyba narkotikais ir �monėmis. Tuo metu politikai net 
neslepia tarnystės �e�ėlio kultui, kartu jau atvirai niekindami teisėsaugą. Krimi-
nalinė kultūra sėkmingai skinasi kelią į politiką. Pavadinti pareigūną  �gaid�iu�  
tampa norma bei �ou biznio atributu. Tai garantuoja dėmesį ir reitingus. Tai jau 

net nelaikoma teisės pa�eidimu. Abejo-
ju, ar tokioje aplinkoje apskritai yra vie-
tos teisėsaugai.

Kaip ir daugelis pilietinio judėjimo 
�monių, esame nusiteikę pilieti�kai. Pa-
vargome būti socialiniame u�ribyje, no-
rime jaustis savo valstybės �eimininkais 
ir tai yra mūsų vienintelė varomoji jėga. 
Esame kartu, nes suprantame, kad 
sunkmečiu  tik susitelkę  galime kurti 
valstybę ir tik  taip galime laimėti. 

Mums nepriimtina, kai  politikai, su-
davę skaudų smūgį beveik visoms vi-
suomenės grupėms,  ėmėsi intensyviai 

griauti tai, kas kiekvienoje valstybėje brandinama de�imtmečiais � pilietinės vi-
suomenės u�uomazgas. Nepaisant to, kad Lietuvos visuomenė yra viena men-
kiausiai asocijuotų  i� visų Europos �alių, Vyriausybė,  pasitelkusi jos i�laikomas 
profesines sąjungas, pasira�ė nacionalinį susitarimą, kuris suskaldė, suprie�ino 
�mones: ūkininkus su policininkas, jaunimą ir studentus su pensininkais, mokyto-
jus su medikais. Korumpuoti profesinių sąjungų lyderiai ir politikai vienu veiksmu 

sugebėjo pasiekti du 
tikslus: sukūrė iliuziją, 
kad visuomenė pritarė 
sprendimams, kuriuos 
per naktį padarė politi-
kai, tuo pačiu u�tikrino 
ramybę monopolijoms, 
korumpuotiems politi-
kams ir i� sunkmečio 
lobstantiems nusikal-
tėliams. 

Pareigūnai mato, 
kad �alingų politinių 

sprendimų pasekmės kar�tligi�kai maskuojamos gąsdinant visuomenę pareigū-
nais ir represijomis. Mums nepriimtina tai, kad pilieti�kai nusiteikę �monės gąsdi-
nami guminėmis kulkomis, vandens patrankomis, baud�iamosiomis bylomis. 

Mes manome, kad 
visuomenės elgesio, 
kuriuo ji smerkia ne-
teisingą ir nesubalan-
suotą socialinę politiką, 
siekia atsikratyti korup-
cijos ir �e�ėlio, negali-
ma slopinti jėga. Prie-
�ingai � dalyvavimas 
tokioje veikloje svei-
kintinas ir skatintinas. 
Negali grį�ti tie laikai, 
kuomet teisėsauga tu-
rėjo gniu�dyti pilietines 
iniciatyvas, var�yti piliečių laisves. Teisė panaudoti jėgą demokratinėje valstybė-
je yra kildinama i� Tautos ir Konstitucijos ir suteikta tik tam, kas siekia apsaugoti 
nuo grėsmių ir �alos Lietuvos �mones ir valstybę.  
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Prad�ioje politikai kalbėjo apie 
savo baimę

Gruod�io mėnesio prad�ioje Vyriau-
sybėje įvyko ypatingas  pasitarimas. 
Buvo sukviesti visi �jėgos struktūrų� 
vadovai kad greta bendros kompeten-
cijos teismų, atskirų bylų kategorijoms 
gali būti kuriami kiti, pradedant Gene-
raliniu komisaru ir baigiant Generaliniu 
prokuroru. Ne paslaptis, kad �į posėdį 
su�aukti politikai nusprendė po Jung-
tinio demokratinio judėjimo sukviestų 
mitingų �iauliuose, Alytuje, Kaune. 
Juose, kaip Sąjūd�io metais, dalyvavo 
daug tūkstančių �monių. Po to atėjo �i-
nia, kad gruod�io 12 dieną 13 val. JDJ 
kviečia piliečius į mitingą Vilniuje prie 
sporto rūmų. 

Po ypatingojo Vyriausybės posėd�io 
buvo i�platintos politikų nuotraukos 
susirūpinusiais veidais ir prane�imas, 
kad politikai baiminasi, jog piliečių 
protesto akcijos kelia pavojų valstybei 
(politikai save laiko valstybe, nepai-
sant to, kad Konstitucijoje nustatyta, 
jog suverenitetas priklauso Tautai, o 
vald�ia turi tarnauti �monėms). 

Politikų kalbos pasikeitė po 
JDJ kritikos

Jungtinis demokratinis judėjimas tuoj 
reagavo į tokius politikų parei�kimus. 
K.Čilinskas spaudoje tuos parei�kimus 
įvertino kaip antikonstitucinius. Pasak 
teisininko, Konstitucija garantuoja 

Rusijos prezidentas V.Putinas, inicijuo-
damas demokratinių ir �mogaus teisių 
organizacijų persekiojimą. JDJ ketina 
steigti  lietuvi�ką Memorialą, kuriame 
�ymės visus vald�ios vykdomus �mo-
nių persekiojimus ir konstitucinių teisių 
suvar�ymus. 

Vald�ios atstovai, atrodo, i�sigan-
do. Kitą dieną po �io JDJ pirmininko 
parei�kimo vald�ios atstovai staiga 
pradėjo kalbėti, esą jokio pasitarimo 
Vyriausybėje apie piliečių protesto ak-
cijas nebuvo, Vyriausybėje buvę kal-
bama ka�kokiais kitais klausimais. Ir 
niekaip protingai nebuvo galima paai�-
kinti, kodėl Vyriausybėje buvo surinkti  
būtent �jėgos struktūrų� vadovai. 

Politikų baimė nesibaigia
Politikus dar labiau baugina tai, kad 

su Jungtiniu demokratiniu judėjimu 
ėmė bendradarbiauti teisėsauga. Tei-
sininkams artimas JDJ tikslas įtvirtinti 
teisinę valstybę, t.y., Konstitucijos ir 
įstatymų numatytų garantijų įgyven-
dinimą. Tą pačią dieną, kai vyko JDJ 
inicijuotas daugiatūkstantinis mitin-
gas Kaune, laikinojoje sotinėje vyko 
ir Lietuvos pareigūnų profesinės są-
jungos suva�iavimas. Jis nusprendė 
laikyti JDJ savo strateginiu partneriu 
ir nuo �iol pareigūnai dalyvaus JDJ 
renginiuose, mitinguose, padės u�-
tikrinti tvarką ir i�vengti provokacijų, 
kurių gali imtis specialiosios tarnybos, 
siekdamos  sukompromituoti piliečių 
judėjimą. Praėjus kelioms dienoms po 
Kauno mitingo, JDJ surengė susitiki-
mą su Kauno apygardos prokuratūros 
vadovais. Nors prokurorai ir sulaukė 
kritikos, bet jie geranori�kai sutiko ben-
dradarbiauti  su JDJ, keistis informa-
cija ir kartu siekti teisėtumo, piktnau-
d�iaujančių pareigūnų atsakomybės. 
JDJ ir teisėsaugininkų pasiry�imas 
bendradarbiauti ginant įstatymų reika-
lavimus  turėtų kelti nerimą politikams, 
kurie u�siima ne�variais korupciniais 
dalykais, neteisėtais sandoriais plau-
na valstybės Þ nansinį kapitalą privačių 
asmenų naudai.
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Vyriausybės rūmai

piliečiams susirinkimų laisvę 
ir mitingai ar piketai yra viena 
i� formų, kuria realizuojama 
Konstitucijoje įtvirtintas Tautos 
suverenios vald�ios teisė. 

K.Čilinsko nuomone, netei-
sėtais ir amoraliais sprendimais 
vald�ia provokuoja piliečių ak-
tyvumą. Pavyzd�iui, visi �ino, 
kad VST ir LEO privatizavimo 
sandoriai buvo neteisėti ir dėl 
jų i��vaistytas milijardinis tur-
tas. Tiek Europos, tiek Lietuvos 
teisė nustato, kad valstybės 
sąskaita neteisėtai praturtėjusi 
bendrovė turi grą�inti valstybei 

milijardus litų, kuriais praturtėjo. Tačiau 
Lietuvos Vyriausybė, nepaisydama 
sunkios ekonominės �alies padėties, 
privatiems savininkams dar primoka 
�imtus milijonų litų.

Vald�ia visi�kai nesilaiko Konstitu-
cijos ir Orhuso konvencijos, garan-
tuojančių visuomenės teisę spręsti 
svarbiausius �alies klausimus, ypač 
tuos, kurie liečia aplinką, energeti-
ką, projektavimą, taip pat ir Atominės 
elektrinės statybą, teigia K.Čilinskas, 
kuris yra Orhuso konvencijos taikymo 
prie�iūros darbo grupės pirmininkas. 
Svarbiausieji sprendimai priimami 
oligarchinėje vir�ūnėje, piliečiai yra 
atstumti kaip nereikalingi valstybei 
subjektai. Pasak K.Čilinsko, jo darbo 
grupė ne kartą kreipėsi į Seimą, kad 
nebūtų priiminėjami įstatymai, pa�ei-
d�iantys visuomenės teises, tačiau 
Seimas skuba tenkinti stambioms mo-
nopolijoms naudingas pataisas. 

Vadinasi, teigia K.Čilinskas, vald�ia 
turi svarstyti, kaip pakeisti savo elgesį, 
kad jis atitiktų Konstituciją ir Europos 
teisę, o ne persekioti �mones, kurie sie-
kia teisėtumo. Todėl, pasak K.Čilinsko, 
vald�ios atstovų parei�kimai, kad tai-
kius piliečių susirinkimus jie  vertina 
kaip pavojingą veiklą, prie�tarauja 
Konstitucijai ir kelia pavojų Lietuvos 
valstybei. Vald�ios atstovai kalba, kad 
piliečių susirinkimai pa�eid�ia stabilu-
mą. Lygiai taip pat kalbėdavo buvęs 

JDJ mitinguose �monės ypač au-
dringai palaiko dvi idėjas: įsteigti pi-
liečių renkamą valstybės tribunolą ir 
panaikinti senatį ekonominiams bei 
korupciniams nusikaltimams. Kaip kilo 
tokie reikalavimai ir kiek jie suderinami 
su teisės principais? 

JDJ pirmininko teisininko Kęstučio 
Čilinsko nuomonė čia gali būti reik�-
minga, nes jis yra dėstęs studentams 
būtent teisėkūros kursą, o tarptautinių 
organizacijų ir u�sienio universitetų 
u�sakymu yra rengęs projektus apie 
politikų, pareigūnų atsakomybę.

Tad www.demokratija.eu klausia 
K.Čilinsko, kaip jis �iūri į piliečių renka-
mo  valstybės tribunolo idėją? 

Pasak teisininko, prancūzui, lenkui 
ir daugelio kitų valstybių gyventojams 
nei teisėjų renkamumas, nei valstybės 
tribunolo pavadinimas nesukeltų jokios 
nuostabos. Daugelyje valstybių veikia 
tokie specializuoti teismai. Lietuvos 
Konstitucija irgi numato, kad greta 
bendros kompetencijos teismų, atskirų 
bylų kategorijoms gali būti kuriami kiti 
teismai. Vienas i� tokių specialių teis-
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mų yra administracinis teismas.
Tačiau, pasak K.Čilinsko, kai kal-

bama apie tokį specialų teismą kaip 
�valstybės tribunolą�, tai turima ome-
nyje, kad reikia tokio teismo, kuris būtų 
kompetentingas nagrinėti auk�čiausių 
�alies pareigūnų ir politikų padarytus 
teisės pa�eidimus, jų piktnaud�iavimus 
teise, jų korupcinius sandorius, �od�iu, 
tai, ko paprastas teismas �iandien ne-
gali nagrinėti objektyviai, nes teisėjai 
ir Generalinis prokuroras yra skiriami 
politikų. Todėl jie niekaip negali traukti 
atsakomybėn tų asmenų, kurie patys 
sprend�ia teisėjų ir prokurorų atsako-
mybę ir likimą. Tai gerai matome po 
�pedoÞ lijos� skandalo. Todėl taip plinta 
korupcija, taip sunku panaikinti oligar-
chinį valdymą. 

Konstitucija tvirtina, kad Tautai pri-
klauso suverenitetas, t.y., auk�čiausioji 
vald�ia, ir �iandien Tauta nori panaikinti 
�alies Þ nansus ir teisingumą griaunan-
čią oligarchinę sistemą. Bet Tauta ne-
turi jokio įrankio. Ji nerenka nė vieno 
teismo prisiekusiųjų narių ar tarėjų. Tuo 
metu aplink visos Europos �alys � La-
tvija, Estija, Lenkija, Austrija, �vedija, 

Did�ioji Britanija ir kitos turi prisieku-
siųjų ar tarėjų teismus. Net Rusijoje jau 
baigtas prisiekusiųjų teismų įvedimas 
ir tai padarė teismus gerokai labiau 
nepriklausomus nuo politikų. Lietuvoje 
piliečiai svajoja rinkti bent vieno specia-
laus teismo � valstybės tribunolo prisie-
kusius teisėjus ir valstybės prokurorą, 
kuris gintų Tautos interesus to teismo 
bylose. Taip Lietuvos  piliečiai bent i� 
dalies kompensuotų visuomenės da-
lyvavimo teisingumo procese spragas, 
kurios  skiria Lietuvą nuo kitų valstybių. 
Kol to nėra, Lietuvoje i�siskiria bloga 
padėtimi �mogaus teisių, kovos prie� 
korupciją srityse, teigia K.Čilinskas. 

Pasak teisininko, kai jis buvo Seimo 
Konstitucinės komisijos nariu, �ioje 
komisijoje buvo aprobuota jo pateikta 
Konstitucijos pataisa, numatanti ren-
kamų teismo tarėjų galimybę. Seimas 
i� principo tai idėjai buvo pritaręs.  
Bet dabar tai guli Seimo stalčiuose. 
Piliečiai, norėdami įsteigti bent vieną 
renkamų prisiekusiųjų teismą � vadi-
namąjį valstybės tribunolą�turės rinkti 
para�us po teisės aktų projektais, ku-
riuos parengs JDJ. 

Nacionalinio pareigūnų profesinių Nacionalinio pareigūnų profesinių 
sąjungų susivienijimo valdyba: sąjungų susivienijimo valdyba: 

tarnystė Tautai yra mūsų pareigatarnystė Tautai yra mūsų pareiga
Vytautas Bakas, NPPSS pirmininkas
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� Gerbiamas Regimantai, kokie vėjai atpūtė 
jus į �į vald�ios ignoruojamų �monių sambūrį 
Vilniaus pedagoginiame universitete � aso-
ciacijos �Jungtinis demokratinis judėjimas� 
visuotinį susirinkimą? Ketinate papildyti ko-
votojų prie� oligarchinę, korupcinę sistemą 
Lietuvoje gretas? O gal atėjote čia skatina-
mas ka�kokių kitų interesų?

� Ne, jokių asmeni�kų interesų ar ambicijų 
nebeturiu. Ačiū Dievui, jau atsikračiau egoizmo, 
to EGO, kuris visur lenda ir reikalauja pirmos 
vietos. Visa tai jau praeityje!.. Tačiau man labai 
patinka teisininko Kęstučio Čilinsko organizuo-
jamas Sąjūdis, kurio renginyje teko dalyvauti 
prie� keletą mėnesių (Bir�elio 13�tosios mitin-
ge prie V.Kudirkos paminklo Vilniuje aktorius 
R.Adomaitis skaitė V.Kudirkos eilėra�tį �VAR-
PAS� � autoriaus pastaba). Ir per tą laiką, kol 
nebuvau Lietuvoje, �is judėjimas, man atrodo, 
�enkliai sustiprėjo, įgavo organizacinę formą. 
�tai, �iandien sausakim�oje Pedagoginio uni-
versiteto salėje vyksta ilgai lauktas Jungtinio 
demokratinio judėjimo suva�iavimas ir man visa 
tai labai primena besikuriantį Sąjūdį. Geriau vė-
liau, negu niekad!..

�is K.Čilinsko Sąjūdis man, kaip sakoma,  la-
bai prie dū�ios. Jis imponuoja, visų pirma, todėl, 
kad tai nepartinis, visuomeninis judėjimas. Atro-
do, pagaliau Lietuvoje atsiranda tai, ko �monėms 
labai reikia. Mes vis kalbam ir kalbam apie pilieti-
nę visuomenę. O kur gi ta pilietinė visuomenė?!.. 
Ir �tai, būtent čia a� matau konkrečią aprai�ką 
tokio pilietinio �monių aktyvumo, koks buvo At-
gimimo metais. Manau, tai viena i� tų pilietinės 
visuomenės rengiamų akcijų, kurios tikslas � 
ne griauti, ne neigti, o teigti, kurti, padėti atkurti 
mūsų valstybę bei visuomenę, kuri pastaruoju 
metu yra apimta did�iulės dvasinės krizės. Vals-
tybėje nebeliko orientyrų, gairių, nebėra kilnių 
tikslų siekiamybės.

Pagrindinis JDJ u�davinys, mano supratimu, 
turėtų būti ne tik kovoti su neigiamais rei�kiniais 
visuomenėje, nors tai taip pat reikalinga, bet 
svarbiausias dalykas � padėti �monėms įveikti 
dvasinę krizę, kuri �iuo metu yra i�plitusi visuo-
menėje, tarytum koks vė�ys, grau�iantis valsty-
bės organizmą.

� Ar �iuo metu Lietuvoje yra bent viena po-
litinė partija, kuria galėtumėte pasitikėti?

� Ne�inau, nes nesidomiu jokiomis partijomis. 
Tiesą sakant, jau seniai nustojau tikėti partijomis. 
Apskritai, tas politikų susiskirstymas į partijas ir jų 
tarpusavio kovos, rietenos, man a priori nepriim-
tinas dalykas. Todėl a� ir simpatizuoju K.Čilinsko 
vadovaujamam Jungtiniam demokratiniam judė-
jimui, kadangi tai yra nepartinė visuomeninė or-
ganizacija. Neduok Dieve, tas partijas, kurios tik 
pe�asi tarpusavyje prie vald�ios lovio!..

Ka�kada man teko lankytis Libane, kur vyko 
pilietinis karas. Tai ten buvo prisisteigę apie �im-
tas partijų, nors ta �alis nedidelė, ma�daug kaip 
Lietuva. Pilietinis karas vyko de�imtmečiais, o 
partijos tik dar labiau paa�trindavo visuomenės 
susiskaldymą, �monių nebesupratimą, kur eiti, ko 
siekti, kokie tautos tikslai, svarbiausi u�daviniai ir 
pana�iai. Deja, ir pas mus dabar pana�i situacija. 
Jaunimas bėga i� Lietuvos, esame nykstanti tau-
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judėjimą!..�judėjimą!..�

ta. Ka�ką reikėtų daryti, kol dar ne vėlu!.. O gal 
jau ir per vėlu?..

� Vald�ioje esanti konservatorių partija, 
u�uot konstruktyviai sprendusi vidaus pro-
blemas, prakalbo apie �alies nacionalinį sau-
gumą, ketina bausti u� sovietų okupacijos 
padarytos �alos neigimą, leid�ia įstatymus, 
kurie tarybinius simbolius prilygina nacių 
simbolikai  ir taip toliau. Ar tokia politinė ide-
ologija i� tikrųjų pasitarnauja Lietuvos naci-
onaliniam saugumui, valstybės interesams? 
Kam tai naudinga?

� Ne�inau, �iuo klausimu turbūt nieko nega-
lėčiau jums pasakyti, nes nelabai domėjausi ir, 
tiesą sakant, nelabai domiuosi. Man atrodo, kad 
yra nukrypstama į tam tikrus kra�tutinumus, o 
sveiko proto visada pritrūkstama, kai tik pradeda 
dominuoti vienas faktorius, viena idėja ar mintis, 
o gyvenimo realybė yra daug įvairesnė ir sudė-
tingesnė.

� Neseniai Seimas įteisino dviejų vandens 
patrankų, mokesčių mokėtojams kainuosian-
čių 3 mln. litų, panaudojimą prie� mitinguojan-
čius Lietuvos �mones. Kaip vertinate tokias 
oligarchinės vald�ios pastangas apsisaugoti 
nuo galimos protesto bangos?

� Tai man kelia nuostabą. Pats faktas, kad jau 
reikia vandens ar dar kokių nors kitokių patrankų, 
mane �okiruoja. Kodėl vald�iai prie� savo tautą 
prireikė patrankų? A� suprantu, Vakarų pasau-
lyje vyksta nepasitenkinimo demonstracijos, 
kurias reikia nuslopinti, nes jos da�nai baigiasi 
agresyviomis akcijomis. Bet mane labai stebina 
ir kelia didelį nerimą faktas, kad Lietuvos vald�ia 
ruo�iasi karui prie� savo tautą, prie� savo liaudį, 
prie� tuos �mones, kuriems turėtų tarnauti, o ne 
kovoti su jais!..

� Kaip �inote, 2010 metais Lietuvoje ruo�ia-
masi paminėti Nepriklausomybės atkūrimo 
20�ties metų jubiliejų. Ka�kada ir jūs priklau-
sėte Sąjūd�io iniciatyvinei grupei, nema�ai 
prisidėjote, siekiant �alies laisvės bei nepri-
klausomybės. Kaip galėtumėte apibūdinti tą 
kontrastą tarp praeities vilčių, Dainuojančios 
Revoliucijos polėkio, euforijos, apėmusios 
visą Lietuvą, ir nūdienos realijų?

� Apie tą kontrastą turbūt net neverta kalbė-
ti, mes visi jį puikiai jaučiame ir �inome. Labai 
greitai po Nepriklausomybės atgavimo mes pra-
dėjome tarpusavio karus, įsivėlėme į tą tarnystę, 
kaip a� jau sakau, LiuciÞ eriui � pinigui. Todėl gan 
greitai baigėsi ta mūsų vienybė, baigėsi visos tos 
gra�ios akcijos, atvedusios Lietuvą į Nepriklau-
somybę. �iandien man būtų pats gra�iausias ir 
prasmingiausias tos istorinės dienos, tos �ventės 
paminėjimas, jeigu mes bent trupučiuką pajudė-
tume dvasingumo link. A� jau nekalbu apie eko-
nominę krizę, juolab, apie tai nedaug tei�manau. 
Ekonomika ne mano sritis. Bet jeigu tautos dva-
sinio, moralaus prado dominavimo prasme įvyktų 
�ioks toks pajudėjimas, tai man būtų tikrai didelė 
�ventė!..

Ir todėl a� visa �irdimi pritariu Kęstučio Čilinsko 
vadovaujamam Jungtiniam demokratiniam judėji-
mui. Tikiu, jog �is �monių sambūris duos pozityvų 
postūmį visuomenėje juntamos dvasinės krizės 
įveikimo prasme.

Juozas Ivanauskas,
�urnalistas,

�Laisvas laikra�tis�

Vienu Jungtinio demokratinio judėjimo pirmi-
ninko pavaduotojų JDJ nariai i�rinko pasaulinio 
garso dirigentą, orkestrų vadovą profesorių Saulių 
Sondeckį, kuris mielai sutiko prisidėti prie pilietinės 
visuomenės stiprinimo ir sąmoningumo �adinimo.

Viename interviu maestro yra sakęs:
�Turėtų būti visuomenės pasiprie�inimas, jei 

politikai netarnauja savo valstybės interesams. 
Turi būti pasiprie�inimas negarbei. Kaip tarp rusų 
aristokratų �ruku nepodam�. Negarbingam �mo-
gui niekas nepaduodavo rankos. Turbūt teko ma-
tyti kokiame nors vaidybiniame Þ lme? Susikom-
promitavęs ponas įeina į salę, bando sveikintis, 
o kiti aristokratai i�tiestos rankos nepaspaud�ia. 
Visų rankos � u� nugarų. O Lietuvoje taip nėra. 
Prieinama iki komedijos�. 

Lietuvi�kose ekonominėse diskusijose gali rasti 
kokių tik nori idėjų, bet va skaičiai � nemėgstami. 
Vis dėlto senos tiesos, kad ekonomikoje skaičiai 
ir faktai labai svarbūs, niekas dar neat�aukė, tad 
juo �inoti verta. Taigi... 

Kaip padalijamas Lietuvoje sukurtas produk-
tas? Nacionalinių sąskaitų analizė rodo, kad 
Lietuvoje darbui (t.y. samdomiems darbuoto-
jams) 2008 metais teko 44,1 % BVP pajamų (ES 
vidurkis � 48,4 %, Danija  � 56,3%). Santykinė 
mokesčių na�ta samdomam darbui 2007 metais 
sudarė 32,3% (16 vieta Europoje), palyginus su 
34,4% vidutini�kai Europos Sąjungoje. Neblogai. 
Bet va vidutinė mokesčių na�ta pavieniam sam-
domam darbuotojui, kuris 2007 metais gavo 2/3 
vidutinio atlyginimo Lietuvoje buvo 41,3%, kai 
ES vidurkis � 37,1%. Darbo situacija Lietuvoje 
�iemet suprastėjo ir dabar prognozuojama, kad 
jo dalis 2009 metais sudarys tik 40,2 % (suma-
�ės 3,9%), o 2010 metais bus tik 38,1% (taigi per 
dvejus metus numatomas suma�ėjimas sudaro 
net 6%). Per tą patį laiką, pavyzd�iui, Danijoje 
prognozuojamas augimas nuo 56,3% iki 57,2%.

Vis dėlto kiekvieno bėdos vis kitos. Verslui 
Lietuvoje 2008 metais teko 45,3% pajamų (ES 
vidurkis � 39,8%, Danijoje �  29%). Verslo pel-
ningumas 2007 metais: Lietuva � 49%, Estija 
� 41,2%, ES vidurkis � 38,7%, JAV � 29,3%.  
Statistika sako, kad verkiantis (ar matėte �ioje 
�alyje neverkiantį verslininką?) Lietuvos verslas 
2006 metais u�dirbo 7,98 mlrd. litų, 2007 metais 
� 17,86 mlrd. litų, 2008 metais � 5,88 mlrd. litų. 
Sumokėti mokesčiai: 2006 metais � 1,88 mlrd. 
litų, 2007 metais � 2,45 mlrd. litų, o 2008 metais 
� 1,57 mlrd. litų.  Tad santykinė mokesčių na�ta 
kapitalui pagal ES statistikų pateiktus duomenis 
Lietuvoje 2007 metais sudarė 12,1% (26 vieta 
Europoje), palyginus su 26,9% anoje euro zono-
je. Lietuva u�ėmė 26 vietą, kuri nėra paskutinė. 
Liūdnai ironizuodami galime pasakyti, kad dabar, 
padedamas Kubiliaus vyriausybės ir tik jam nuo 
kitų ateinančių metų ma�inamų mokesčių, Lie-
tuvos verslas turi daug galimybių siekti prizinės, 
paskutiniosios 27 vietos.

Kita vertus, tik prie� penkerius metus, 2002-ai-
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Ar svarbūs Ar svarbūs 
skaičiai?skaičiai?

Dr. Au�ra Maldeikienė,
JDJ Valdybos narė

siais, santykinė verslo mo-
kesčių na�ta Lietuvoje sudarė 
garbingus 5,7% (tada ten toje 
zonoje buvo 25,5%), taigi pa-
skutinė tendencija: kai gyven-
tojai grį�ta į 2006 metus, vers-
lo laiko ma�ina sukasi greičiau 
� atgal į patogiausius 2002 
metus. Ir todėl verslo paliep-
tos ki�eninės nomenklatūrinės 

profsąjungos bei ki�eninė verslo vald�ia skuba 
tartis nacionaliniu mastu  � suma�iname verslui 
pelno mokestį 5 proc. nuo 20% iki 15%, o smul-
kiam � dar daugiau, iki 7,5%. Palyginimui mokes-
čių tarifai verslui kai kuriose klestinčiose �alyse, 
pavyzd�iui 6 turtingiausiose pasaulio valstybėse 
� 35,2% (i� jų JAV 39%, Japonijoje � 42%), BRIC 
� 28,3% (konkrečiau: Brazilijoje � 34%, Rusijoje 
� 20%, Indijoje � 34%, Kinijoje � 25%). KPMG ty-
rimas (paskelbtas �į pirmadienį) ai�kiai rodo, kad 
mokesčiai verslui 2009 metais visame pasaulyje 
jau turi ai�kią tendenciją didėti. 

Vien 2000�2003 metais BVP Lietuvoje padi-
dėjo 24%, darbuotojų darbo na�umas � 20%, 
neÞ nansinių įmonių pelnas � 520% (!); tuo tarpu 
vidutinis darbo u�mokestis i�augo 9%, o minima-
lus � 5%. Vie�ai skelbtų tyrimų per pastaruosius 
metus nebuvo, tad pasakysiu tik preliminarią i�-
vadą: dabar kapitalas laimi daug didesniu skir-
tumu. 

Lietuvoje i�laidos socialinei saugai sudaro apie 
13% BVP (ES vidurkis � apie 29%). Čia vienos 
ma�iausių i�laidų pensijoms ES. Itin didelė soci-
alinė atskirtis. Labai auk�tas nelygybės laipsnis. 
2007 metais net 61% Lietuvos gyventojų turėjo 
riziką pakliūti į skurdo zoną (treti nuo pabaigos po 
Latvijos ir Portugalijos). Pagal vaikų skurdo lygį 
Europoje esame auk�čiausioje rizikos grupėje. 
Kad tendencija nesusilpnėtų, �iemet, suma�inus 
gyventojų pajamų mokestį, daugumai samdomų 
darbuotojų mokesčių na�ta suma�ėjo 0,3-2,86%, 
bet va �eimoms, kuriose auga trys vaikai ta mo-
kesčių na�ta padidėjo 0,96% , o jei vaikų 5 � tai 
ir visus 4,58%.

Toks kontekstas Lietuvoje savaime stabdo 
kalbas apie senosiose ir kai kuriose naujosiose 
ES valstybėse įprastai siekiamą socialinę darną 
ir gerovę, neleid�ia aktyviai kovoti u� ES doku-
mentų, įpareigojančių valstybes ir jų vyriausybes 
aktyviai atstovauti gerovės ir socialinės saugos 
idealams, vykdymą mūsų �alyje. Sunku net pri-
minti garsiausių pasaulio ekonomistų mintis ai�-
kiai deklaruojančias, kad ekonominis augimas be 
gerovės yra beprasmybė. Bet  negalima nusileis-
ti...
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Jungtinio demokratinio judėjimo (JDJ) pirmi-
ninko K.Čilinsko pavaduotoju neseniai i�rinktas 
Antanas KUDZYS � habilituotas mokslų dakta-
ras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos 
tikrasis narys, daugelio tarptautinių mokslinių 
tyrimų asociacijų ir draugijų tarybos narys, savo 
pilietinę pareigą suprantantis, kaip tiesos sklei-
dimą, yra įsitikinęs, jog �iuo sunkmečiu Lietuvos 
�viesuomenė tikrai neturėtų likti nuo�alėje, bet 
tapti įkvepiančiu pavyzd�iu bundančiai pilietinei 
visuomenei konsoliduoti. A.Kudzys mano, kad 
vald�ioje esančios �lovio partijos� per 20 nepri-
klausomybės metų atvedė valstybę prie visi�ko 
kracho, todėl �ioje kriti�koje situacijoje i�skirti-
nis vaidmuo tenka visoje �alyje sparčiai kylan-
čiam Jungtiniam demokratiniam judėjimui.

� Kaip suprantu, jūs manote, kad susti-
printi JDJ veiklą bei įtaką gali būtent ta akty-
vioji �viesuomenės dalis, kurios pavyzd�iu 
turėtų pasekti ir likusieji Lietuvos �monės?

� Be abejo!.. Visų pirma, būtina įtraukti į 
Jungtinį demokratinį judėjimą mūsų �viesuo-
menę, siekti, kad JDJ renginiuose aktyviai da-
lyvautų kultūros, mokslo �monės. Ir jeigu mums 
pavyks tai padaryti, tada mes sparčiai judėsime 
pirmyn, o masi�kai kylanti �monių banga įgaus 
pastebimą jėgą. Pamenate, kokia galinga buvo 
pirmoji Sąjūd�io banga? Bet galėjo būti ir prie-
�ingai. Tereikėjo į tuometinę Sąjūd�io tarybą 
surinkti buvusius politinius kalinius, tremtinius 
ar kitus garbingus, tačiau ma�ai kam �inomus 
�mones, pastatyti juos tribūnoje Sąjūd�io mi-
tingų metu, �tai ir viskas, daug kas jau tada 
būtų i�sivaik�čiojęs. Pamenate, kas stovėjo 
Sąjūd�io priekyje? Intelektualai, kūrybinė inte-
ligentija, mūsų �viesuomenė, kuri ir pritraukė 
likusius Lietuvos �mones.

� Bet kaip gi tuos intelektualus mobilizuo-
ti dabar, kokiu būdu pritraukti �viesuomenę  
į Jungtinį demokratinį judėjimą oligarchinė-
je melo valstybėje?

� �inoma, labai sunku tai padaryti. Net ne�i-
nau, kaip galima būtų i�judinti, pritraukti �vie-
suomenę. Reikėtų gerai apie tai pagalvoti, bet 
a� esu tvirtai įsitikinęs, kad tai yra labai svarbu 
ir būtina padaryti.

� Gerbiamas Antanai, esate vienas i� to-
kių gerbtinų �monių, apie kuriuos kalbate. 
Neseniai buvote i�rinktas JDJ pirmininko 
pavaduotoju Klaipėdos kra�te. Ar tai rei�-
kia, jog jūs sutikote papildyti �viesuomenės 
branduolį, kuris turėtų telkti pilietinę visuo-
menę? Ar manote, kad jums pavyks moksli-
nę veiklą suderinti su visuomenine veikla?

� A� nesu jų lygio, bet kur kas �emesnio ly-
gio �mogus, tačiau juk galima praplėsti jų ratą. 
Taip, esu mokslininkas, akademikas, bet kas 
i� to? Band�iau surinkti grupę mokslininkų, 
kurie galėtų įsijungti į JDJ veiklą, tačiau tada 
buvau labai u�siėmęs rimtais mokslais. Na, o 
dabar dar kartą pabandysiu surinkti branduolį 
i� Mokslo akademijos �monių, kurie yra pasau-
linio lygio mokslininkai, mėginsiu pritraukti juos 
į mūsų judėjimą. Mes su Kęstučiu Čilinsku jau 
buvome surengę vieną susirinkimą VU Filoso-

Akademikas A.Kudzys: �Esu įsitikinęs, kad tie �monės, Akademikas A.Kudzys: �Esu įsitikinęs, kad tie �monės, 
kurie aktyviai dalyvauja JDJ veikloje, organizuoja �itą kurie aktyviai dalyvauja JDJ veikloje, organizuoja �itą 

judėjimą, dvasi�kai yra brandesni u� likusius!..�judėjimą, dvasi�kai yra brandesni u� likusius!..�
Juozas Ivanauskas, �Laisvas laikra�tis�

Þ jos katedroje. Kai kurie MA �monės man pri-
taria ir, matyt, ateityje bus galima sudaryti tam 
tikrą pilieti�kai aktyvių mokslininkų grupę. O be 
to, jie gi yra daug jaunesni u� mane ir galėtų 
aktyviai dalyvauji JDJ veikloje. Nors a� pats tu-
riu daugybę mokslinių u�sakymų, amerikiečiai 
pra�o para�yti monograÞ ją, sutinka ją atspaus-
dinti, apmokėti visas i�laidas, bet neturiu kada 
tuo u�siimti, prisėsti ir para�yti rimtą mokslinį 
darbą.

� Ar nemanote, kad JDJ ketinimai pasiekti 
�enklių permainų oligarchinėje valstybėje 
yra grind�iami veikiau tikėjimu, negu realio-
mis galimybėmis?

� Man atrodo, vienas svarbus koziris buvo 
i�mu�tas, siekiant kad nepartinį JDJ �monių 
sambūrį paremtų mūsų ba�nyčia. Kunigai jau 
buvo pradėję kalbėti �monėms, kad yra netvar-
ka Lietuvoje, kad reikia daugiau teisingumo ir 
pana�iai. NeoÞ cialus jų ruporas anksčiau buvo 
palyginti silpna Krik�čionių demokratų partija. Ir 
nors balsavusieji u� �ią partiją prarasdavo bal-
sus, tačiau vis tiek tai buvo ruporas, kuris galė-
jo prisidėti prie tokios pa�angios veiklos, kurią 
dabar organizuoja JDJ pirmininkas advokatas 
Kęstutis Čilinskas. Ir ką gi tuomet padarė ap-
sukri vald�ia? Pasitarę tarpusavyje politikai nu-
metė �kaulą� Krik�čionių demokratų partijai, tai 
yra, davė kelias vietas parlamente mainais u� 
tai, kad būtų sudaryta jungtinė partija su Tėvy-
nės sąjunga. Tokiu būdu, Lietuvos krik�čionys 
demokratai pavirto eiline �Lovio partija� ir, deja, 
ba�nyčia liko be ry�kaus ruporo.

Dabar gerai matyti, kad toks krik�čionių de-
mokratų partijos narys kaip V.Stundys pasi-
d�iaugė jam numestu kaulu. Būdamas Seimo 
�vietimo mokslo ir kultūros komiteto pirminin-
ku, tiesiog aklai, nuolankiai padeda liberalams 
�lugdyti mūsų kultūrą ir mokslą.

Kur tai matyta, kurioje ES valstybėje, kad 
liberalas būtų �vietimo ministras? Argi galima 
i� �vietimo, mokslo ir kultūros daryti didelį biz-
nį?..

� �od�iu, prie �ios korupcinės, oligarchi-
nės Lietuvos vald�ios mums tikrai nėra ko 
tikėtis esminių permainų energetikos srity-
je?

� Esate absoliučiai teisus!.. A� manau, kad 
sumani prezidentė D.Grybauskaitė visa tai pui-
kiai �ino, kaip ir tai, kad vienoks ar kitoks jos 
priimtas nutarimas �iuo metu nieko čia pakeisti 
negali.

� Net LR prezidentė D.Grybauskaitė negali 
pasiprie�inti oligarchiniam klanui, �prastū-
musiam� �LEO� sandorį?

� Prezidentė galėtų pasiprie�inti �LEO�, bet 
tada ją gali i�tikti G.Kiesaus likimas!.. �is �vals-
tybininkų� klano pogrindis yra velni�kai stiprus, 
o tas korupcinis oligarchinis �LEO� sandoris jau 
taip seniai prasidėjo, kad jį pajudinti ir i�vers-
ti be galo sunku!.. Juk valstybinių energetikos 
institucijų valdybos vadovų ir jų pavaduotojų 
atlyginimai de�imt kartų vir�ija profesoriaus 
algą. O svarbiausia tai, kad �alia �LEO� vy-
riausiojo organizatoriaus, buvusio ūkio ministro 
V.Navicko, derybose dalyvavo dabartinis prezi-
dentės D.Grybauskaitės vyriausiasis patarėjas 
N.Udrėnas ir Seimo U�sienio reikalų komiteto 
pirmininkas A.A�ubalis!..

� Ir nei JDJ, nei antrasis Sąjūdis, anksčiau 
ar vėliau, sukilsiantis Lietuvoje, nieko i� es-
mės negali pakeisti energetikos srityje?

� Vienintelis dalykas, kuris dar gali prislopin-
ti ir netgi panaikinti �valstybininkų� ir oligarchų 
apetitus  tai � antrasis Sąjūdis! Jeigu tik realiai 
susikurtų pilietinė visuomenė Lietuvoje ir �mo-
nės susirinktų į �imtatūkstantinius mitingus, 
kaip tai buvo pirmojo Sąjūd�io metais, tai tada 
tie klanai tikrai i�sigąstų vieningai sukilusios 
tautos!..

�O gal Jūs laukiate, kol sukils antroji 
Sąjūd�io banga,  �į kartą � prie� oligarchi-
nę valdymo sistemą? Jeigu  norite tokio 
antioligarchinio Sąjūd�io, premjere, Jūs jį 
turėsite!..� �  Kęstutis Čilinskas.

Jeigu prie� metus dar buvo abejojančių, 
kad apskritai tai gali įvykti, tai �iandien per  
Lietuvą nuvilnijusi antioligarchinių mitingų 
banga jau ne�ada lengvai atslūgti, o vis gar-
siau skambantys V.Kudirkos Varpo dū�iai 
�adina Tautos atgimimo dvasią. Bundanti 
pilietinė visuomenė, vis gausiau dalyvaujanti 
Jungtinio demokratinio judėjimo rengiamose 
protesto akcijose, įveikdama baimę, nevilties 
jausmą, nebepasitikėjimo savimi virusą, krei-
piasi į vald�ią su konstruktyviais pasiūlymais, 
kaip būtų galima įveikti krizę,  ir jau nebepra-
�o i�tiesta ranka i�maldos trupinių, galinčių 
nubyrėti nuo gėrybių stalo oligarchams dali-
nantis LEO pyragą.

JDJ pirmininko teisininko Kęstučio Či-
linsko suburti bendra�ygiai did�iausiuose 
Lietuvos miestuose surengtų mitingų metu 
pastebi, kad �monės susirenka ne vien tik 
sau duonos kąsnio pra�yti, bet vaduoti Tė-
vynę i� vietinės oligarchijos gniau�tų. Dabar 
jau protestuojama ne �iaip sau, norint i�lieti 
�irdyje susikaupusią nuoskaudą dėl patirtos 
skriaudos, neteisybės ar i�reik�ti pasipikti-
nimą �lovio partijomis�, atėjusiomis į Seimą 
pasi�erti, vald�ios postų dalintis. Visa tai jau 
buvo pernai ir �ių metų prad�ioje, kai susirin-
kusiųjų minioje spontani�kai kylantis nepasi-
tenkinimas, peraugęs į aklą įnir�į, kurstomą 
saujelės provokatorių, tapo nebekontroliuo-
jamas ir, galų gale, pavirto riau�ėmis bei 
akmenų kru�a į vald�ios langus. Labai norė-
tųsi tikėti, kad visa tai jau praeitas etapas ir 
kovai kylantys tautiečiai daugiau nepasiduos 
pana�ioms provokacijoms, pasitarnaujančio-
mis ne kam kitam, o būtent tai pačiai oligar-
chinei vald�iai, duodančiai įsakymą �audyti 
į beginklius �mones guminėmis kulkomis ir 
nusprendusiai apsiginkluoti vandens patran-
komis, kuriomis bus vaikomi taikūs demons-
trantai.

Matyt, jog JDJ telkiama ir palengva ug-
doma, brandinama pilietinė visuomenė yra 
pasirengusi kelti vald�iai kokybi�kai naujus, 
esminius reikalavimus, o taikių, gerai or-
ganizuotų  susirinkimų metu demokrati�kai 
priimami sprendimai, rezoliucijos, suponuo-
jantys daugumos �monių valią, turėtų padėti 
atkurti konstitucinę tvarką Lietuvoje. Be abe-
jo, tai jokiu būdu nedera nei su riau�ėmis, 
kylančiomis prie vald�ios rūmų ir niokojan-
čiomis pastatus, nei, juolab, su gan des-
truktyviais oligarchinės vald�ios priimamais 
sprendimais, kuriais dangstomi stambaus 
masto korupciniai sandėriai, u�tikrinantys 
finansavimą �lovio partijoms� bei �imtamilijo-
ninius pelnus plačiai įsikerojusiai oligarchinei 
vir�ūnei.

�ia prasme drąsiai galima būtų teigti, kad 
pastaruoju metu A.Kubiliaus Vyriausybės 
vykdoma oligarchinė LEO restitucija � tai yra 

LEO pyrago dalybos � startas II-am Sąjūd�iuiLEO pyrago dalybos � startas II-am Sąjūd�iui
Juozas Ivanauskas, �urnalistas

ne kas kita, o tik dar vienas akmuo, ko gero 
kertinis, į u�tamsintus vald�ios langus!..

Pasak advokato K.Čilinsko, �ta �restituci-
ja�, kuri dabar Vyriausybės paskelbta, yra 
ne teisinė, o oligarchinė restitucija, tai yra, 
tiems, kurie valstybės sąskaita jau praturtė-
jo ne vienu milijardu, valstybė dar  primoka. 
Kai tuo metu pagal ES ir Lietuvos teisę tai-
koma visai kitokia restitucija, kurią Europos 
komisija ir Teisingumo teismas buvo jau ne 
kartą paskelbę: neteisėtai valstybės sąskaita 
praturtėjusi bendrovė turi grą�inti valstybei 
visą praturtėjimą!.. Todėl Vyriausybė, jeigu 
ji būtų ne oligarchinės, o teisinės valstybės 
Vyriausybė, turėtų pateikti skaičiavimą apie 
tai, kiek i� VST ir LEO sandorių praturtėjo 
UAB �NDX energijos� savininkai,  taip pat, 
kiek praturtėjo dirbtinai padidinus elektro 
kainas,  kiek �alos buvo padaryta Lietuvai ir 
kiek �i  bendrovė yra skolinga mūsų valsty-
bei. Ir be to, turi būti patraukti atsakomybėn 
visi asmenys, kalti dėl �io milijardinės apim-
ties valstybės kapitalo i��vaistymo�, � teigia 
K.Čilinskas.

Visi�kai akivaizdu, jog vald�ia tokiais ne-
teisėtais ir amoraliais sprendimais pa�eid�ia 
gyventojų teises ir provokuoja piliečių akty-
vumą, kadangi neabejingi �alies likimui �mo-
nės jau  �ino, kad VST ir LEO privatizavimo 
sandoriai buvo neteisėti. Negana to, kad �ių 
aferų  dėka i��vaistytas milijardinės vertės 
valstybinis turtas, A.Kubiliaus Vyriausybė, 
nepaisydama sunkios ekonominės padėties 
prasiskolinusioje valstybėje, privatiems sa-
vininkams ketina primokėti dar 680 milijonų 
litų!.. �monės negali būti abejingi, kai dėl 
neteisėtų ir valstybei nuostolingų sandorių 
kalti pareigūnai bei politikai lieka nenubaus-
ti ir posėd�iauja Seime, o tuo metu mamos, 
kurioms teisėtai, nustatyta tvarka i�mokėta 
vaiko i�laikymui i�moka, yra sodinamos į tei-
siamųjų suolą. Pasak advokato K.Čilinsko, 
tai yra politinės bylos, siekiant įbauginti mi-
tinguoti i�drįsusias mamas.

Taigi, ko mes siekiame? Į �į klausimą vėlgi 
bene geriausiai atsako JDJ lyderis, teisinin-
kas K.Čilinskas, vie�ai kreipdamasis į prem-
jerą A.Kubilių: �Mes norime elementarios 
pagarbos �mogaus teisėms ir Konstitucijai, 
norime gyventi ne melu (dabar tai vadinama 
�vie�aisiais ry�iais�) pertekusioje oligarchinė-
je valstybėje, o demokratinėje respublikoje, 
kurioje vald�ia tarnauja �monėms, o ne oli-
garchams. Tokių piliečių skaičius auga, bu-
riasi į Jungtinį demokratinį judėjimą. Jums tai 
prane�a spec. tarnybos, kurias dabar orien-
tuojate ne  stambios korupcijos ir valstybės 
turto grobimo aferoms tirti, o persekioti pi-
liečius, bandančius prie�intis toms aferoms. 
Bet įbauginti Tautos nepavyks!..�

Ir ypač dabar jokie oligarchinės vald�ios 
bauginimai nei taikomos vie�ųjų ry�ių � melo 
akcijos tikrai nebepadės. U�imta oligarchinio 
LEO pyrago dalybomis vald�ia niekaip negali 
suvokti, kad Tauta jau bunda, keliasi, telkiasi 
II�am, antioligarchiniam Sąjūd�iui!..
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Likimas mums lėmė gyventi tuo 
metu, kai modernioji civilizacija, at-
rodo, bus patekusi į vieną i� giliausių 
krizių per visą savo istoriją. Kita vertus, 
Lietuva turbūt niekada neturėjo tokios 
geros progos pasirinkti, bet ji pasuko 
pačiu klampiausiu keliu, kokį tik galima 
įsivaizduoti: atidarė visus įėjimus gro-
bimui ir grobikams, savivalei ir oligar-
chų vie�patavimui. O tie, neatskiriamai 
suaugę su vald�ia, padarė viską, kad 
mūsų gimtajame kra�te susiklostytų 

�iandien jau nėra kito pasirinkimo�iandien jau nėra kito pasirinkimo
Doc. dr. Krescencijus Sto�kus,

JDJ Valdybos narys, JDJ Etikos komisijos pirmininkas,
Lietuvos kultūros kongreso tarybos pirmininkas

Doc. Dr. Krescencijus Sto�kus

tarp socialinių sluoksnių bene did�iau-
sia atskirtis Europoje.

Buvo nepakeliamai skaudu ir graudu 
�iūrėti, kaip naivi Lietuva, įsikibusi į mo-
derniųjų �alių skverną, beveik 20 metų 
aklai ir vergi�kai tipena į giliausią prara-
ją. Be visuomenę sutelkiančios politinės 
krypties, be bendrų interesų suvokimo, 
be protinių pajėgų koncentravimo, be 
pagarbos savo tautai, jos kultūrai,  be 
paramos savo kra�te gyventi trok�-
tantiems �monėms, be valstybės turtų 
tausojimo ir santaupų juodai dienai, be 
apgalvotos perspektyvos, be nuovokos 
apie �monijos bendrąją ateitį, bet aro-
ganti�kai pozuodama �pasauliui�, visus 
juokindama savo įvaizd�io kūrėjais, i�-
guidama i� savo kra�to veikliausius ir 
protingiausius tautiečius, i�augindama 
galingus monopolistus be padorumo ir 

�mogi�ko jautrumo, �vaistydama mil�i-
ni�kas  lė�as fejeverkams, VEKS�ams 
ir kitiems infantili�kiems projektams, su 
pakrikusia pramone, vos vegetuojančiu 
�emės ūkiu ir vamzd�ių �menu�, nepai-
sydama nuovokesnių �monių perspė-
jimų, naikindama kukliausius gamtos 
i�teklius (naftą, durpes, mi�kus ir t.t), 
privatizuodama draustinius ji imitavo ir 
iki �iol tebeimituoja demokratinį valdy-
mą ir savivaldą.

�iandien jau nėra kito pasirinkimo, 
balana pridegė prie pir�tų: dviguba kri-
zė ir tebesitęsiantys vald�ios pasityčio-
jimai i� savo tautos greitai subrandino 
jos pilieti�kumą.  Ji ne tik privalo. Ji jau 
gali ir ima �inoti kaip teisėtai perkurti, 
perstatyti savo valstybę i� naujo. Klau-
sykite, �iandien ji taria savo lemtingąjį 
�odį: Lietuva bus kitokia!

Mokslo etikos klausimuMokslo etikos klausimu
Prof. habil. dr. Axel Holvoet,

JDJ Mokslo organizavimo komiteto pirmininkas,
Vilniaus ir Var�uvos universitetų profesorius 

JDJ Mokslo organizavimo komite-
tą 2009 m. pavasarį įsteigė grupelė 
Lietuvių kalbos instituto darbuotojų, 
savo darbo sferoje susidūrę su rimtais 
mokslo etikos pa�eidimais, instrumen-
tiniu mokslo darbuotojų traktavimu, 
mokslo raidą var�ančiomis hierarchi-
nėmis struktūromis, skatinančiomis 

klientelizmą ir korupciją.
Mokslo bendruomenė bent dalyje 

Lietuvos mokslo institucijų yra pasy-
vi ir menkai tesuvokia esanti tikrasis 
mokslo organizavimo subjektas. Tokią 
būklę skatina ir valstybiniu lygmeniu 
vykdoma mokslo politika: mokslininkai 
vis dar neturi galimybės aplenkdami 
hierarchines struktūras susiburti ir 
gauti tiesioginį Þ nansavimo savo tyri-
mams, �vietimo ir mokslo ministerija 
bei Mokslo taryba kalbasi prakti�kai tik 
su mokslo institucijų vadovybe, igno-
ruodamos pareigybių neu�imančių 
mokslininkų balsus. Mokslo hierarchi-
jos ir mokslinio istebli�mento nemalo-
nę u�sitraukę mokslininkai neturi kur 
kreiptis, kad būtų i�girstas jų balsas ir 

be�ali�kai i�nagrinėti ginčai  bei aka-
deminės ir mokslo etikos pa�eidimai. 
Tokiomis sąlygomis Lietuvos mokslas 
negali atsinaujinti ir i�sivaduoti i� so-
vietiniais laikais susidariusių struktūrų. 
Savaranki�kai mąstantiems ir istebli�-
mentui nepaklūstantiems mokslinin-
kams belieka tik emigracija.

Suvokdamas, kad i�eitį i� susiklos-
čiusios padėties tegalima surasti tik 
per mokslininkų bendruomenės są-
moningumo ugdymą ir atvirą diskusiją 
mokslo organizavimo klausimais, JDJ 
Mokslo organizavimo komitetas kvie-
čia Lietuvos mokslininkus kelti aik�-
tėn visus rūpimus mokslo gyvenimo 
klausimus ir pradėti vie�as diskusijas 
�iomis temomis.

Visuotinė gerovė � tik derinant įvairių Visuotinė gerovė � tik derinant įvairių 
visuomenės grupių interesusvisuomenės grupių interesus

Lilija Vasiliauskienė,
JDJ Moterų teisių ir pilietinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkė

Demokratijos įgyvendinimas yra 
glaud�iai susijęs su efektyviu įvairių 
visuomenės grupių interesų derinimu, 
siekiant bendro tikslo � visuotinės 
gerovės. Dvi did�iausios visuomenės 
grupės � tai moterys ir vyrai. �ių grupių 
interesai ne tik nėra identi�ki, bet nere-
tai susiprie�ina, tad lyčių demokratija, 
lyčių lygybės u�tikrinimas tampa vienu 
svarbiausių �iuolaikinės demokratinės 
valstybės u�davinių.

JDJ Moterų teisių ir pilietinės visuo-
menės plėtros komitetas (MTPVP ko-
mitetas) pradėjo veiklą 2009 m. balan-
dį. Vienas svarbiausių komiteto tikslų 
yra pilietinės visuomenės plėtros ska-
tinimas bei nevyriausybinio sektoriaus 
sąlygų gerinimas Lietuvoje. MTPVP 
komitetas siekia skatinti moterų pilieti-
nį aktyvumą, stiprinti lyčių demokratiją 
bei moterų bendruomenės įsitraukimą 
į visai visuomenei svarbių sprendimų 
priėmimą. 

Gegu�ės 6 dieną Vilniuje įvyko pir-
masis komiteto renginys � vie�a disku-
sija tema �Moterų teisių aktualijos eko-
nomikai lėtėjant�. Renginio dalyvius 

pasveikino JDJ vadovas 
Kęstutis Čilinskas. Daly-
vavo JDJ Vilniaus ir Pa-
nevė�io skyrių atstovai, 
nevyriausybinių organi-
zacijų bei profsąjungos 
�Solidarumas� nariai.

2009�06�12 dieną 
įvyko Komiteto surengta 
konferencija �Demokra-
tijos i��ūkiai: 2009�ųjų 
pavasaris�. Konferen-
cijoje gausiai dalyvavo 
nevyriausybinės moterų 
ir jaunimo organizaci-
jos, prane�imus per-
skaitė JDJ pirmininkas 

Kęstutis Čilinskas, MTPVP komiteto 
pirmininkė Lilija Vasiliauskienė, eko-
nomikos ekspertė dr. Au�ra Maldei-
kienė, Koalicijos �Moters teisės � vi-
suotinės �mogaus teisės� prezidentė 
Daiva Baranauskienė, ir kiti prane-
�ėjai. Konferencija pasitarnavo JDJ 
�inomumo bei populiarumo didinimui 
tarp moterų ir jaunimo nevyriausybi-
nių organizacijų.

2009 m. gruod�io 2d. įvyko pilietinė 
akcija, skirta prisijungti prie pasaulinės 
kampanijos �16 dienų be smurto�. �ia 
akcija siekta atkreipti visuomenės dė-
mesį į smurto prie� moteris �eimoje 
problemą, reikalaujant atsakingo vals-
tybės po�iūrio bei konkrečių veiksmų: 
smurtas �eimoje yra moters �mogaus 
teisių pa�eidimas, bet ne socialinės 
atskirties problema. Komiteto iniciaty-
va parengtas kreipimasis į valstybės 
vadovus.

MTPVP komiteto susitikimai vyksta 
pirmadieniais 18 val. Lietuvos tech-
nikos bibliotekos salėje (�v. Ignoto 
6). Daugiau informacijos el. pa�tu: 
vmotnam@delÞ .lt

Mobiliojo ry�io siųstuvai neretai statomi ir ant gyvenamųjų namų stogų

Vis didėjantis aplinkos u�ter�tumas nema-
tomu, tačiau kancerogeni�kai veikiančiu elek-
trosmogu, paskatino su tuo kovojančius ben-
draminčius burtis į JDJ sveikatos komitetą. 

Vienas i� elektrosmogo �altinių yra mobiliojo 
ry�io prietaisų, siųstuvų skleid�iama spindu-
liuotė. Tiesiogiai susidūrus su mobiliojo ry�io 
technologija (po to, kai mano kaime pastatė 
mobiliojo ry�io  siųstuvus-antenas kaime iki 10 
procentų gyventojų susirgo vė�iu, a� taip pat), 
susipa�inus su pasaulyje skelbiama prie�tarin-
ga informacija, buvo būtina atkreipti dėmesį į 
�ių technologijų reglamentavimą bei to regla-
mento vykdymą Lietuvoje.

Tenka susidurti su akivaizd�iais dabar galio-
jančių įstatymų pa�eidimais � siųstuvai  metų 
metus veikia be higienos pasų-leidimų, bok�tai 
statomi ignoruojant bendruomenių pasiprie�i-
nimą, neretai net be reikalingų statybai doku-
mentų. 

Sudalyvavus Seimo sveikatos  reikalų komi-
teto posėdyje pavyko sustabdyti naujų higienos 
normų, nepalankių gyventojams, priėmimą, i�-
kelti esamų higienos normų masinio pa�eidinė-
jimo problemą. 

JDJ Sveikatos komiteto narių peticijos reika-
lavimų pagrindu Seime įregistruotos pataisos 

Elektrosmogas � nematomas, Elektrosmogas � nematomas, 
tačiau kenksmingas tačiau kenksmingas 

Genovaitė �unokienė,
JDJ sveikatos komitetas

 jdjsveikata@gmail.com, tel.: 8 445 44464

dėl mobiliojo ry�io antenų statymo reglamen-
tavimo, taip pat i�keltas klausimas dėl darbo 
grupės, svarstysiančios mobiliųjų telefonų nau-
dojimą vaikams, sudarymo.

Toliau reikalaujame taikyti mokslininkų siūlo-
mą leistinos spinduliuotės normą (0,1 mikrovato/
cm² lauke ir 0,01 mikrovato/cm² viduje) vietoje 
dabar leistinos 10 mikrovatų/cm², nes senosios 
spinduliuotės normos yra nustatytos mobiliojo 
ry�io prie�au�ryje ir paremtos tik trumpalaikio 
poveikio tyrimais. Europos parlamentas jas yra 
pripa�inęs pasenusiomis ir rekomenduoja tai-
kyti atsargumo principą. Tuo principu remiantis, 
rekomenduotina stabdyti naujos, nei�bandytos 
bevielio mobiliojo ry�io technologijos plėtrą, sau-
goti nuo jos vaikus, vie�ose įstaigose bevielio 
ry�io įrenginius keičiant laidiniais, investuoti ne į 
bevieles technologijas, taip didinant elektrosmo-
gą, bet į saugų �viesolaid�ių tinklą, apriboti vaikų 
iki 16 metų naudojimąsi mobiliaisiais telefonais, 
ypač ugdymo įstaigose ir kitose vaikų susibūri-
mo vietose, kt. 

Daugiau informacijos: peticija NESAUGIAM 
MOBILIAJAM RY�IUI � GRIE�TAS NE!

Kviečiu �mones prisidėti sprend�iant �ią 
ir kitas su sveikatos apsauga susijusias proble-
mas.
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Prienų mieste problemos tos pa-
čios, kaip ir visoje Lietuvoje. Pagal 
�ilumos kainas esame pirmoje vietoje 
visoje �alyje, atliekų tvarkymo sąly-
gos tokios, kad gyventojai turi mokėti 
net u� nesuteiktas jiems paslaugas. 
Biud�eto lė�os skirstomos ir vie�ieji 
pirkimai vykdomi atstovaujant Þ nan-
sinėms grupėms, o ne miesto labui. 

Pilieti�kumas � tai balsas u� �mo-
gaus teises, orumą, vertybių i�kėlimą.

JDJ �iaulių skyrius teikia siūly-
mus miesto tarybai, administracijai, 
atstovauja piliečiams priimant spren-
dimus, organizuoja ir dalyvauja ak-
cijose bei mitinguose. Visi skyriaus 
nariai aktyviai įsitraukė į veiklą. Vei-
kla vykdoma penkiuose sektoriuose: 
�vietimas�mokslas�jaunimas; vers-
las; medicina; socialiniai klausimai; 
vie�ieji ry�iai.

Parengėme sektorių veiklos pro-
gramą: i�kėlėme kiekvienam sektoriui 
aktualias problemas ir jas pristatome 

Diskusija su Jungtinio demokratinio 
judėjimo pirmininku Kęstučiu Čilinsku 
Tel�ių rajono savivaldybės salėje  nepa-
liko abejingų. Suvokėme, kad LEO LT 
tai kūrinys, kaip atvirai cini�kai vald�ia 
gali elgtis su �monėmis ir valstybės tur-
tu. Supratome, kad LEO LT yra korup-
cijos ir oligarchijos įsigalėjimo vir�ūnė, 
kartu supratome, kad tai atlygis mums 
u� tai, kad delsėme ir per menkai do-
mėjomės politikų sprendimais.

Diskusijose tel�i�kiai kėlė daugybę 
vietos problemų. Pasak �urnalisto A. 
Ivonciaus �susitikimas savo dvasia pri-
minė 1988-uosius, kai Tel�iuose buvo 
steigiama Sąjūd�io iniciatyvinė grupė. 

Plečiasi neseniai įsisteigęs JDJ Prienų skyriusPlečiasi neseniai įsisteigęs JDJ Prienų skyrius 
Egidijus Visockas, JDJ Prienų skyriaus pirmininkas

Mieste jaučiama baimė ir nepasitikė-
jimas, kitokia nuomonė netoleruoja-
ma. 

Skyriaus nariai ra�o į spaudą, drą-
sina �mones nebijoti patiems imtis 
daugiau iniciatyvos nelaukiant, kol tai 
padarys kas nors kitas. Po suorgani-
zuoto gyventojų susirinkimo esame 
įgalioti para�yti pra�ymą atsakingoms 
vald�ios institucijoms, padėti i�nagri-
nėti minėtas problemas. 

Mūsų gretos plečiasi, tikimės tapti 
reik�minga jėga ir įtakoti Prienų kra�to 
�monių gyvenimo kokybę. Savo vei-
kloje vadovaujamės mūsų kra�tiečio 
Justino Marcinkevičiaus �od�iais: �Būti 
ugnimi arba plienu �aizdre. Kitoks gy-
venimas beprasmi�kas ir ma�as.� 

�iauliečiai ugdo savo pilieti�kumą�iauliečiai ugdo savo pilieti�kumą
Salomėja Jasudienė, JDJ �iaulių skyriaus pirmininkė

visuomenei. Anketose atskiros srities 
specialistai (verslininkai, medikai, 
�vie timo ir kt.) siūlo problemų spren-
dimo būdus. Surinkus ir apibendrinus 
anketas, i�vadas bei siūlymus pateik-
sime vyriausybei, seimui.

Piliečių domėjimasis Jungtiniu de-
mokratiniu judėjimu, �monių aktyvu-
mas ir įsitraukimas į JDJ �iaulių sky-
riaus veiklą  rodo, kad einame teisingu 
keliu. Tik būdami kartu mes būsime 
stiprūs. Kaip sakė anglų ra�ytojas ir 
Þ losofas V.Skotas  ��monių sąjunga � 
neįveikiama tvirtovė�. 

VARDAN TOS, LIETUVOS!

JDJ skyriaus steigimas priminė 1988-uosius, JDJ skyriaus steigimas priminė 1988-uosius, 
kai kūrėsi Sąjūdiskai kūrėsi Sąjūdis

Zita Gru�ienė, JDJ Tel�ių skyriaus pirmininko pavaduotoja

Susirinkimuose aktyviai diskutuoja-
me. Po to, kai mus aplankė K. Čilins-
kas, susibūrėme į skyrių, pradėjome 
bendradarbiauti su kitais JDJ skyriais 
� Klaipėdos, �iaulių, Palangos.

Tel�ių rajono savivaldybės merui ir 
administracijos direktoriui įteikėme pe-
ticiją su 112 piliečių para�ų dėl naujos 
biud�etinės įstaigos įkūrimo savivaldy-
bėje.

Įdėmiai stebime diskusijas apie Tel-
�ių vėjo elektrinių komplekso ir koge-
neracinės elektrinės viziją, analizuo-
jame jos naudą gyventojams. Manau, 
�ie projektai itin svarbūs kiekvienam 
tel�i�kiui.

JDJ Tel�ių sk. posėdis

JDJ mitingas �iauliuose

JDJ Prienų skyriaus nariai

Alytaus miesto visuomenė susiti-
kimuose su JDJ nariais rei�kia didelį 
nepasitenkinimą ir nepritarimą Alytaus 
miesto savivaldybės tarybos 2008 11 
27 priimtam sprendimui Nr. T-214 �Vie-
tinės rinkliavos u� komunalinių atliekų 
surinkimą i� atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą�. Apie tai alyti�kiai kalbėjo ir 
mitinge, vykusiame �.m. lapkričio 21 d. 
Alytuje.

Galiojo tvarka, pagal kurią daugia-
bučių ir individualių namų savininkai 
u� atliekų tvarkymą mokėjo sutarčių 
pagrindu. Gyventojai ir įmonės galėjo 
u�sisakyti paslaugą pagal savo porei-
kius. Mokestis buvo mokamas u� rea-
lias paslaugas, todėl jis nebuvo dide-
lis.  Po rinkliavos įvedimo, paslaugos 
kaina i�augo kelis kartus.

 Nuo �.m. liepos 1 d. įvesta vietinė 
rinkliava u� buitinių atliekų surinkimą 
ir tvarkymą, gyventojų nuomone, yra 
neteisinga, nesą�inga ir neteisėta. 
Gyventojai nesutinka , kad buitinių 
atliekų surinkimo mokestis būtų skai-
čiuojamas pagal gyvenamąjį plotą, 
nes namo ar buto kvadratūra niekaip  
nesusijusi su  atliekų  kiekiu. Juk ter�ia 
�mogus, o ne patalpa.

�inoma, u� atliekų surinkimą ir tvar-
kymą visi privalome mokėti. Aplinkos 
ter�ėjai turi būti baud�iami. �monės 
turi teisę gyventi sveikoje ir saugioje 
aplinkoje. Tačiau negalima leisti, kad, 
prisidengiant kova u� �varą, būtų 

Jau nuo vasario pabaigos JDJ Kau-
no skyrius (pirmininkė Rūta Zabielie-
nė, tel. 8 612 96 543) pradėjo planuoti 
akcijas prie� LEO Lt energetinę kor-
poraciją, reikalaudami panaikinti LEO 
LT įkūrimo sandorį, o pačią korporaciją 
i�ardyti. Nuo kovo mėnesio pradėta 
rengti piketus prie Seimo, reikalau-
jant nusikalstamo LEO LT sandorio 
panaikinimo. Įvyko bent keli tokie pi-
ketai, be to, buvo ra�omi kreipimosi 
tekstai į Seimo narius. Piketuose ak-
tyviai dalyvavo R.Zabielienė,V.Anan-
kienė, V.Kuprys, Z.�vikas, P.Degulis, 
J.Baltu�is, D.�emiotas, G.Grabauskas 
ir kiti kauniečiai. 

Spalio pabaigoje JDJ atstovai Kau-
ne organizavo piketą prie apygardos 
prokuratūros. Su Apygardos vyr.pro-
kuroru A.Betingiu buvo sutarta, kad 
įvyks jo susitikimas su visuomene. �is 
susitikimas įvyko gruod�io 2 dieną. Be 
A.Betingio, jame dalyvavo dar keli pro-
kurorai, JDJ pirmininkas Kęstutis Či-
linskas, JDJ valdybos narys, teisinin-
kas Vytautas Bakas. Į susitikimą atėję 
vir� 200 kauniečių i�klausė prokurorų 
informaciją apie kriminogeninę padėtį 
mieste, prokurorams u�davė klausi-
mus apie rezonansinių bylų tyrimus.

Spalio pabaigoje dalis Kauno JDJ 
narių įkūrė savaranki�ką JDJ skyrių 
�Vytis�. �io skyriaus kūrėjais tapo nuo 
pat judėjimo prad�ios jo veikloje labai 

Alyti�kiai privers vald�ią atsi�velgti į gyventojų interesus Alyti�kiai privers vald�ią atsi�velgti į gyventojų interesus 
Jūratė Butėnienė, JDJ Alytaus �Dainavos� skyriaus pirmininkė 

JDJ veikla Kaune formuoja pilietinius �idinius JDJ veikla Kaune formuoja pilietinius �idinius 
Giedrius Grabauskas-Karoblis, �urnalistas

aktyviai dalyvavę Violeta Anankienė, 
Vytautas Kuprys, Deivis �emiotas, nuo 
vasaros prad�ios JDJ veikloje pradėjęs 
dalyvauti Robertas Did�iūnaitis. �Vy-
čio� skyriaus koordinatoriumi i�rinktas 
D.�emiotas. Į JDJ veiklą nuo vasario 
mėnesio įsitraukusi Visuomeninės pi-
liečių sąjungos vadovė V.Anankienė jau 
daugelį metų aktyvai dalyvauja visuo-
meninėje veikloje, gina piliečių teises, 
kovoja prie� įvairių verslo struktūrų 
bandymus neteisėtai u�valdyti visuo-
meninį turtą, kurti aplinkosaugai kenks-
mingas gamyklas.V.Kuprys jau daugelį 
metų aktyviai dalyvauja profsąjunginė-
je veikloje, kovoja su EBSW magnatų 
pastangomis naikinti profsąjungas, u� 
darbo �monių teises ir garantijas.

Į Kauno JDJ skyriaus veiklą nuo ba-
land�io mėnesio aktyviai įsitraukė Lai-
ma Grik�ienė, nuo vasaros Česlovas 
Kasperavičius, Algirdas Kavaliauskas ir 
kiti nariai. Bir�elio mėnesį skyriuje buvo 
vir� 80 narių, o lapkričio mėnesį Kauno 
JDJ skyrius jau vienijo vir� 110 narių.

Lapkričio 28 dieną Kaune įvyko JDJ 
organizuotas antioligarchinis mitingas. 
Jame dalyvavo apie penki tūkstančiai 
�monių, mitingas priminė Sąjūd�io lai-
kus. Organizuojant �į renginį aktyviai 
dalyvavo Kauno JDJ skyriaus ir JDJ 
skyriaus �Vytis� aktyvistai R.Zabielienė, 
L.Grik�ienė, A.Vilimas, D.�emiotas, 
V.Anankienė, V.Kuprys, R.Did�iūnaitis, 

J.Baltu�is, R.Matelis, Č.Kasperavičius, 
A.Kavaliauskas ir kiti.

Abiejuose JDJ skyriuose � Kauno 
JDJ skyriuje ir JDJ skyriuje �Vytis� 
�iuo metu yra apie pusantro �imto na-
rių. JDJ tarybai priklauso Kauno JDJ 
skyriaus vadovė R.Zabielienė, o JDJ 
suva�iavime tarybos nariais i�rinkti 
�Vyčio� skyriaus atstovai V.Kuprys ir 
R.Did�iūnaitis. Į Lietuvos JDJ valdybą 
i�rinktas R.Did�iūnaitis, jis rengia įvai-
rių nutarimų ir parei�kimų projektus, 
aktyviai dalyvauja judėjimo strategi-
jos kūrime. Kauno JDJ veikloje da-
lyvaujantys �XXI am�iaus� laikra�čio 
darbuotojai nuolat informuoja apie 
JDJ renginius, pristato JDJ pirmininko 
K.Čilinsko ir kitų judėjimo vadovų pozi-
ciją įvairiais klausimais. Judėjimas jau 
tampa realia jėga, galinčia kovoti prie� 
oligarchiją, u� laisvę ir teisingumą. 
JDJ skyriaus �Vytis� koordinatorius 
D.�emiotas teigia: �JDJ � tai nauja, 
stipri Lietuvos pilietinė jėga. �monės 
nusivylė Lietuvoje vykstančiu politiniu 
ir moraliniu nuosmukiu, todėl palankiai 
vertina JDJ atsiradimą bei jo veiklą. 

JDJ skyrius �Vytis� kontroliuos sa-
vivaldybės darbą ir vie�ins blogai 
dirbančius tarnautojus, reikalui esant, 
patrauks juos baud�iamojon atsako-
mybėn. Tik gausios Jungtinio demokra-
tinio judėjimo gretos ir �monių vienybė 
gali panaikinti netvarką Lietuvoje�. 

A.Matuko ir E.Mila�evičiūtės nuotraukose: JDJ Kauno skyriaus pirmininkė R.Zabielienė, JDJ mitingo Kaune 
akimirka, JDJ pirmininkas K.Čilinskas ir JDJ valdybos narys bei JDJ skyriaus �Vytis� narys V.Kuprys

JDJ mitingas Alytuje

renkami neteisėti mokesčiai. Ir ne tik 
neteisėti, bet ir nesą�iningi, ypač �iuo 
sunkiu laikotarpiu.  

JDJ Alytaus �Dainavos�  skyrius �.m. 
lapkričio 9 d. kreipėsi į Alytaus miesto 
savivaldybės tarybą, pra�ydamas at-
�aukti minėtą sprendimą ir patvirtinti 
būtent tokius komunalinių atliekų su-
rinkimo nuostatus, kuriais nepatenkin-
ta did�ioji miesto gyventojų dalis.

Jeigu nebus atsi�velgta į JDJ Aly-
taus �Dainavos� skyriaus kreipimąsi, 
nesustosime, dirbsime toliau. Paruo�i-
me �Vietinės  rinkliavos u� komunali-
nių atliekų surinkimą i� atliekų turėtojų 
ir atliekų tvarkymą nuostatų� pakeiti-
mus, kurie pagal naujai įsigaliojusią 
tvarką prie�tarauja Rinkliavų įstatymui, 

Atliekų tvarkymo įstatymui, Mokesčių 
administravimo įstatymui, Konkuren-
cijos įstatymui. Surinkę tūkstančius 
gyventojų, pasisakančių prie� �io 
mokesčio įvedimą, para�ų, įteiksime 
kartu su Nuostatų pakeitimais Alytaus 
miesto savivaldybės tarybai. Primin-
sime, kad mokesčio u� komunalinių 
atliekų surinkimą nuostatai pa�eid�ia 
did�iosios gyventojų dalies interesus, 
įtvirtina neteisingumo principus ir ska-
tina komunalinių atliekų monopolijas, 
pa�eid�ia Lietuvos teisės aktus. 

Pareikalausime kiekvieno Alytaus 
m. savivaldybės tarybos nario as-
meninės atsakomybės u� priimamus 
sprendimus. Ypač tuos, kurie svarbūs 
did�iajai miesto gyventojų daliai.



Atrodo, kad ma-
�eikiečiai gyvena be 
rūpesčių, kad jų ne-
pykdo nei Seimo 
narių, nei Vyriausy-
bės abejingumas, 
tautiečių �eminimas, 
jų vertimas gyventi 
mus i� to, kas lieka 
nuo jų. Tačiau aima-
nos girdisi, �monės 
nepatenkinti ir mies-
to vald�ios darbu. 
Did�iausia problema: 
neteisingas mokes-
tis u� buitinių atliekų 
i�ve�imą. Mokame  
visi vienodai, nepri-
klausomai nuo bute gyvenančių �mo-
nių skaičiaus. Kodėl? Niekas negali to 
suprasti.

Kita ma�eikiečių keliama problema: 
keliai keleliai, vinguriuojantys nuo vieno 
daugiabučio prie kito po visą miestą. 
Siūlome miesto vald�iai �padardėti� jais, 
kai duobės iki kelių, ir ne vieną , o per 
dieną po kelis kartus...  Jei per dieną nė 
karto nenusikeiksite, Jūs � pats doriau-
sias Lietuvoje. Deja � tokių nerasta...

Sausio mėn. dar pabrangs mokes-
tis u� elektrą ir �ilumą. Įdomu, i� ko 
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Mes tikime, Kad Lietuvoje nugalės 
teisingumas ir tiesa. Mūsų �irdyse ir 
gyslose teka lietuvi�kas kraujas.  Gar-
bė aukotis ir dirbti Tėvynei,  tačiau �ie 
�od�iai pamir�ti ir daugeliui net nesu-
prantami.

Kviečiame būti kartu visus neabe-
jingus Tėvynei, kurti Lietuvos ateitį ir 
sugrą�inti pilietines vertybes, patrioti�-
kumą ir pasiaukojimą, i�saugoti tautinį 
identitetą. Tik mes, Lietuvos vaikai, są-
�iningai dirbdami, tikėdami, turėdami 
viltį ir negailėdami pastangų, aplenkę 
baimę ir persekiojimus, galime sukurti 
Kitokią Lietuvą. Teisinę valstybę, kur 
gerbiama Konstitucija ir kiekvienas 
Lietuvos pilietis turi teisę dalyvau-
ti valstybės valdyme. Mes siekiame 
harmoningos visuomenės ir teisėtai 
i�rinktos teisingos vald�ios.

Skyrius įsteigtas  2009 m. rugpjūčio 
mėnesį. Siekiame, kad vald�ia laikytų-
si Konstitucijos. Manome, kad būtina 
stiprinti asmeninę vald�ios atstovų at-
sakomybę u� priimamus sprendimus. 
Manome, kad būtina keisti Konstituciją 
ma�inant referendumui skelbti būtinų 
surinkti para�ų skaičių. Manome, kad 
turėtų būti ma�inamas Seimo narių 
skaičius. �iais klausimais rengiame 
peticijos projektą. 

Skyriaus �monės  organizuoja pike-
tus, mitingus ir juose dalyvauja, nuo-
�ird�iai palaikome kitus skyrius. Pro-

Prologas, arba prie� 20 metų 
Neįgaliųjų pensionatas. Gyvento-

jai labai darb�tūs � vergai. Samd�iau 
akmenų rinkimui nuo dirvos. Nei ma-
�iausio akmenuko nepalieka. Mede-
lius sodinom, tai pasodino auk�tyn 
�aknimis. Atsipra�ė.

Nejaučia saiko valgant ir sėdėdami 
maskatuoja kojomis. Tačiau gan pro-
tingi, domisi sportu ir politika, mintinai 
cituoja ir profesionaliai komentuoja 
įvykius. Geba vertinti padėtį. Supranta, 
kad nieko nebegali pakeisti. Protinges-
ni u� esančius laisvėje.

Pagalvojau, gal todėl, kad vos labiau 
laisvėje prakutę, i�va�iuoja į miestus. 
Kaimai pradėti griauti, ardomos fer-
mos, grūdų sandėliai.

Po 20 nepriklausomybės metų Vil-
niuje

Senukai susėdę ant suolelių mas-
katuoja kojomis. Gal dėl to, kad Se-
niūnas suoliukus auk�tesnius padarė. 
Absoliučiai abejingi viskam. Nerūpi nei 
smarvė i� Medicininių atliekų deginimo 
gamyklos, nei kad �ada nuodyti �mo-
nes Regioninė komunalinių atliekų 
deginimo gamykla. Profesionaliai ko-
mentuoja ekonominę padėtį �alyje... Ir 
tokie pat matiniai veidai ir akys.

Vyriausybė planuoja suma�inti 

Viena i� opiausių Bir�tono sav. Ir 
Prienų raj. Problemų � 18 metų trun-
kantis ir vis gilėjantis �emės nuosa-
vybės grą�inimo teisėtiems savinin-
kams tyčinis dokumentų parengimo 
vilkinimas ir valstybės tarnautojų 
piktnaud�iavimas tarnybine padėtimi, 
biurokratizmas ir savivalė, pa�eid�iant 

Kitokia LietuvaKitokia Lietuva
Kęstutis Pūkas, JDJ Kitokia Lietuva skyriaus pirmininkas

�Kitokia Lietuva� radijo, televizijos 
laidos ir visuomeninė pilietinė veikla 
� tai ne kas kita, kaip pasidalinimas �i-
nojimu, ekonomikos, �vietimo, mokslo, 
tautinėmis vertybėmis ir kt.  Stengia-
mės apjungti visus Lietuvos gyvento-
jus, kad neliktų abejingų mūsų pačių, 
mūsų vaikų ateities kokybi�ku gyveni-
mu. Kiekvieno �mogus �irdyje rusena 
pilieti�kumo ugnelė, tereikia kibirk�-
ties u�degti ją ir nesuvaldoma ugnies 
pa�vaistė nu�vies kelią į  gra�iausią 
vienijančią svajonę. Tik atvėrę �irdis 
turėsime galimybę įveikti sunkumus, 
priimti i�bandymus, kuriuos mums 
pateikia gyvenimas. Todėl kiekvienam 
būtina prisiminti savo vertybes, atverti 
savo sielos gelmes ir gilintis į turimą 
tūkstantmečiais sukauptą patirtį. Tik 
eidami tokiu keliu galime formuoti atei-

tį ir sukurti kitokią Lietuvą, nei �iandien 
matome.

Garbė aukotis Tėvynei � tai nerei�-
kia, kad reikia pralieti kraują, susinai-
kinti, bet reikia keistis pačiam, skatinti 
keisti nuostatas ir ie�koti dvasinių ver-
tybių, kurios vieniją tautą. Tik vieninga 
visuomenė, turinti ai�kius u�davinius, 
pasiry�usi aukotis, gali įgyvendinti 
prisiimtus u�davinius, kuriuos mes 
i�sikėlėme. JDJ � tai �vyturys, kuris 
vienija ir �aukia ginti teisėtus tautai 
priimtinus veiksmus ir buria į harmo-
ningą visuomenę. Junkimės ir būkime 
kartu. Stiprinkime vieni kitus ir būsime 
nenugalima jėga pa�alinant visas blo-
gybes, kurios �iandieną klupdo mūsų 
brangiausią Tėvynę.

Jei mes girdėsime vieni kitus, jausi-
me pagarbą, aukosimės, naudosime 
turimą patirtį, kuria susiesime su nau-
jausiomis technologijomis � turime vi-
sas galimybės sukurti Kitokią Lietuvą.

* * *
Pilna �irdis vilties, tikėjimo ir meilės.
Tik reikia kibirk�ties ir kilsim kaip ugnis,
Pabudink, u�liūliuotus pa�adais � rytine saule!
Atleisk  paklydėliams, o miegantiems atmerk  akis.

Visom jėgom, tvirta �irdim mes u� tave kovosim,
Tu mums brangiausia, nepakeičiama esi � viena!
Garbė tautos vaikams, mums, u� Tave aukotis,
Tėvyne, mūs � brangiausia Lietuva.

Ma�eiki�kių kantrybė baigiasiMa�eiki�kių kantrybė baigiasi
Elegijus Skauronas, JDJ Ma�eikių skyriaus pirmininkas

mokės pensininkai, bedarbiai, ir mini-
malų atlyginimą gaunantys ma�eikie-
čiai? Ma�eikiečiams kantrybė baigia-
si, reikia tartis, kaip gyvensime. Todėl 
JDJ Ma�eikių skyrius sausio mėne-
sį planuojama surengti susitikimą su 
visuomene, kuriame dalyvaus JDJ 
Asociacijos pirmininkas teisininkas 
Kęstutis Čilinskas, JDJ Asociacijos 
pirmininko pavaduotojas profesorius 
Saulius Sondeckis ir kiti kultūros bei 
visuomenės veikėjai, galbūt ir val-
d�ios atstovai. 

Bir�tone ir Prienuose itin jaučiamas oligarchinis valdyBir�tone ir Prienuose itin jaučiamas oligarchinis valdymasmas
Virginija �opienė, JDJ Bir�tono skyriaus koordinatorė

įstatymus, �emės savininkų apgau-
dinėjimas ir netgi galimos korupcijos 
aprai�kos.

Kauno apskrities vir�ininko adminis-
tracija, rajono teisėsauga ne tik nesu-
geba nubausti prasi�engusių �emė-
tvarkos �specialistų�, bet i� esmės juos 
globoja, neskiria tarnybinių nuobaudų, 

Vilniaus taryba su gera nuotaika �velgia į ateitį...

I� Vilniečio gyvenimo patirties I� Vilniečio gyvenimo patirties 
�arūnas Valentinavičius, JDJ Vilniaus skyriaus pirmininko pavaduotojas

maisto davinius ir leisti iki 20 litų ne-
mokamai naudotis elektra. Vilniaus 
meras �ada i�parduoti neįgaliųjų turtą 
ir pasistatyti sau septintą namą. Tas 
pats paklusnumas ir besąlygi�kas vy-
resniojo nurodymų vykdymas.

Dar po 20 metų
Lietuva ap�ėlusi usnimis ir karklais. 

Mokslininkai planuoja karklus kartu su 
komunalinėmis atliekomis deginti elek-
tros energijos gamybai, nes kaimiečiai 
paai�kino, kad deginant tik �iuk�les 
krosnies ir namo nesu�ildysi.

Krizės nėra � visi įpratę. Lietuva be 
verslo. Pensininkų nebėra. Pensijų 

fondų laikytojai patenkinti surinktais 
milijardais. Lietuva be monopolistų, 
nes nepasiteisino liberalios rinkos eko-
nomikos dėsniai. Ant suolelių niekas 
nesėdi, nes labai dvokia. Sėdi ir mas-
katuoja kojomis poliklinikose jaunesni, 
mūsų ir Mero vaikai, anūkai, buvęs 
premjeras ir kiti. Greičiausiai plaučių ar 
kepenų vė�ys, gal nuo RUBIKONO.

Epilogas.
Valstybė valdoma ne taip. Blogai 

valdoma. Ne tų �monių valdoma. O 
tiksliau � gal visai nevaldoma. Ateities 
statyba primena medelio sodinimą 
auk�tyn �aknimis...

neatleid�ia i� pareigų.
Jau nuo 2007 m. veikianti Bir�to-

no sav. visuomenės iniciatyvinė gru-
pė �monių � A.Taujanskas, R.Loda, 
V.�opienė ir kt., nuo 2009 m. įsijungė 
į JDJ gretas. Jie  inicijavo ne vieną 
visuomenės susitikimą Prienų savi-
valdybės salėje su vald�ios atstovais 

aktualiausiais klausimais � �emės 
grą�inimo, buitinių atliekų surinkimo, 
dėl did�iausio Lietuvoje mokesčio u� 
�ilumą. Nusiųstos Peticijos Ministrui 
Pirmininkui A.Kubiliui, LR Prezidentei 
D.Grybauskaitei dėl �mogaus teisių 
pa�eidimų 1991�2009 m. korupcinėje 
�emės reformoje. Pareikalauta grą�inti 
�emę teisėtiems �emės savininkams, 
patraukti atsakomybėn ��emgrobius-

valdininkus�.
Regionas, kuriame yra Prienų rajo-

nas, nuo Druskininkų iki Bir�tono yra 
rekreacinė zona. Čia įsikurs PONAI 
arba i�rinktieji, o mes, teisėti �emės 
savininkai, nuskurdinti ir apvogti savos 
vald�ios, turėsime palikti savo �emę. 
Susiformavo vienas kitą ginantis nau-
jasis valdininkų ir politikų klanas � oli-
garchinė sistema. 

Mes siekiame dalyvauti  miesto ir Mes siekiame dalyvauti  miesto ir 
valstybės gyvenimevalstybės gyvenime

Valentina Ry�akova, JDJ �iaulių Ateities skyriaus pirmininkė 

testavome prie� tai, kad vietinė vald�ia 
beveik trečdaliu padidino  geriamo 
vandens ir nuotekų tvarkymo kainas. 
Grie�tai pasisakome prie� elektros 
kainų bei mokesčių didinimą. 

Kreipėmės  į  �iaulių merą, Vyriau-
sybės atstovą �iauliuose bei Valstybi-
nę kainų ir energetikos kontrolės ko-
misiją dėl naujų mokesčių. �iuo metu 
planuojame tolimesnius veiksmus. 
Mes siekiame aktyviai dalyvauti vietos 
reikalų tvarkyme, neketiname taiksty-
tis su �monių skurdinimo politika, vie-
na�ali�kais vald�ios sprendimais. 
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Asociacija �Jungtinis demokra-
tinis judėjimas� pristato save kaip 
nevyriausybinę nepolitinę, orga-
nizaciją. Ji įsteigta 2009-ųjų metų 
sausio 31 dieną Kaune vykusioje 
piliečių sueigoje. JDJ pirmininku 
i�rinktas teisininkas Kęstutis Či-
linskas.  Į sueigą buvo susirinkę 
verslininkai, politikai, dvasininkai, 
aktyviausiai Lietuvoje veikiančių 
visuomeninių organizacijų vadovai 
ir atstovai: profesinių sąjungų, aso-
ciacijų, judėjimų, bendruomenių ir 
bendrijų. Dalyvavo Lietuvos moky-
tojų profesinės sąjungos, Pareigūnų 
profesinių sąjungų susivienijimo, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūd�io, 
jaunimo organizacijų atstovai. JDJ 
steigimą lėmė ry�kėjanti takos-
kyra tarp visuomenės ir vald�ios, 
monopolininkų ir korumpuotų po-
litikų sukelta krizė, dėl kurios ken-
čia did�ioji Lietuvos visuomenės 
dalis, o są�iningas verslas tampa 
vis ma�iau įmanomu.  Jungtiniame 
demokratiniame judėjime vietą gali 
atrasti visa įvairialypė Lietuvos vi-
suomenė. 

�į kartą �Alytaus dienra�tis� kal-
bina JDJ Alytaus �Dainavos� sky-
riaus pirmininkę Jūratę Butėnienę.

� Kiek i� viso Jūsų judėjimo sky-
rių yra �alyje?

� JDJ plečiasi, auga. Jau įsikūrė 
apie 25 skyriai įvairiose Lietuvos vie-
tovėse. Vos ne kiekvieną savaitgalį įsi-
steigia naujas skyrius. Pilieti�kai ak tyvi 
visuomenė vienijasi, buriasi bendram 
darbui. JDJ visuotiniame susirinkime, 
vykusiame �iemet spalio 17 dieną, i� 
pirmininko pareigų atsistatydino K. Či-
linskas, nors �ias pareigas jis pagal 
įstatus galėjo eiti iki 2011 metų pava-
sario. Jo nuomone, JDJ per pusmetį  
i�augo daug kartų ir pavasarį i�rinktas 
pirmininkas negali savęs laikyti atsto-
vaujančiu visiems dabartiniams na-
riams. Tačiau visuotinis susirinkimas 
�alia kitų kandidatų vėl i�kėlė buvusio 
JDJ pirmininko kandidatūrą ir �ymia 
balsų persvara K. Čilinskas buvo i�-
rinktas pirmininku. 

� Ar �is judėjimas priklauso kokiai 
nors partijai arba politinei jėgai? 

� Jungtinis demokratinis judėjimas 
yra nepartinė nepolitinė organizacija. 
Jos nariais gali tapti bet kurios partijos 
nariai, o taip pat nepartiniai, t.y. visi pi-
liečiai ar visuomeninės organizacijos, 
kuriems priimtini JDJ tikslai, vertybinės 
nuostatos.

� Kokie Jūsų būtų siekiai? Norite 
nuversti vald�ią, padėti �monėms ar 
kitką?

� Vald�ia verčiama revoliucijos 
metu. JDJ neruo�ia revoliucijos, o 
ie�ko vaistų ir priemonių vald�ios 
sunkiems negalavimams gydyti, o 
pagijus  palaikyti sveiką gyvenseną. 
Tik primename vald�iai jos pareigą  
tarnauti tautai, atstovauti visuomenės 
interesams. Be abejo, siekiame su-
ma�inti takoskyrą tarp visuomenės ir 
vald�ios, suvaldyti korumpuotus  poli-
tikus ir pareigūnus,suma�inti  prekybi-
ninkų, farmacininkų, energijos tiekėjų 

monopolijų įtaką ir prie�intis toms ne-
gerovėms, kurios skurdina tautą. JDJ 
telkiama pilietinė visuomenė reikalau-
ja, kad būtų panaikintas korupcinis, 
antikonstitucinis �Leo� sandoris, kuriuo 
�NDX energijai� � �Maksimos� savi-
ninkams beveik veltui buvo atiduotos 
daugelio milijardų vertės valstybinės 
elektros energijos sistemos, ne�an-
čios oligarchams milijoninius pelnus. 
Lietuvoje yra dirbtinai sukeltos elek-
tros energijos kainos. Tik panaikinus 
�LEO� ir VST privatizavimo sandorius, 
milijardai litų būtų grą�inti į valstybės 
biud�etą. Nebereikėtų vald�iai ver�-
ti dir�ų gyventojams, �lugdyti verslo 
nepakeliamais  mokesčiais, ma�inti 
so cia linių i�mokų ir pensijų. Suma�ėtų 
bedarbių skaičius ir �monėms nereikė-
tų bėgti i� Lietuvos. 

� Ar prie Jūsų judėjimo gali prisi-
dėti visi norintys, ar savo nariams 
keliate kokius nors reikalavimus?

� Kaip minėjau, Jungtinis demo-
kratinis judėjimas (JDJ) yra nepartinė 
nepolitinė organizacija.  Ypatingų rei-
kalavimų, norintiems tapti JDJ nariais, 
nėra. Jais gali būti visi Þ ziniai bei juridi-
niai asmenys, pritariantys Asociacijos 
tikslams, pripa�įstantiems įstatus, mo-
kantys nario mokestį. Narystė politinė-
se partijose ar dalyvavimas politinėje 
veikloje neu�kerta kelio būti asocia-
cijos nariu. Svarbiausia � stojančiųjų 
vertybinės nuostatos ir veiklos turi ati-
tikti JDJ tikslus.   

� Ar reikia �monėms mokėti nario 
mokestį?

� Vilniuje vykusiame asociacijos 
�Jungtinis emokratinis judėjimas� vi-
suotiniame susirinkime nutarta, kad 
nariai moka kasmetinį 60 Lt nario 
mokestį, kurį galima sumokėti iki kitų 
metų liepos mėnesio. Numatyti atvejai, 
kada galima atleisti nuo �io mokesčio 
arba jį suma�inti.

� Ar yra kas remia Jungtinį demo-
kratinį judėjimą Þ nasi�kai?

� Asociacija �Jungtinis demokra-
tinis judėjimas� i�silaiko tik i� nario 
mokesčio. Tokia buvo JDJ pirmininko 
K.Čilinsko nuostata. Jis kategori�-
kai pasisakė �prie�� pinigų ėmimą i� 
kokių nors struktūrų, nors pasiūlymų 
buvo daug ir įvairių. JDJ pirmininkas 
norėjo, kad judėjimas liktų Þ nansi�kai 
nepriklausomas nuo rėmėjų. JDJ na-
riai patys kiek galėdami prisidėjo. Mes 
esame pa�aukti ne imti, ne turtėti i� ju-
dėjimo, o ka�kiek atiduoti kiekvienas, 
kad �is judėjimas galėtų vykdyti savo 

misiją. JDJ visuotinis susirinkimas nu-
tarė pavesti JDJ Tarybai parengti ir 
patvirtinti paramos priėmimo principus 
bei tvarką. Jau paruo�tas dokumento 
projektas, kurį dar svarstysime.

� Artėja rinkimai. Ar sieksite, kad 
jūsų �monės, nariai, patektų į val-
d�ios institucijas, t.y. savivaldybes, 
Seimą?

� JDJ tikslas � sukurti teisinę ir 
demokratinę valstybę leid�iamomis 
prie monėmis ir veiksmais. Jei vald�ia 
tam prie�inasi, tai manome, kad tik  
tarnaujant ir atstovaujant Tautai renka-
muosiuose organuose įmanoma įgy-
vendinti JDJ siekius.

� Kokie bus jūsų judėjimo darbo 
metodai� streikai, mitingai ar dar 
kas?

� JDJ savo tikslų siekia Konstitucijos 
leistinais būdais, t.y. ir mitingais, pike-
tais ir pan. Bet tai yra nevieninteliai dar-
bo metodai. Galbūt tik plačiajai visuo-
menei labiausiai matomi, atkreipiantys 
dėmesį į esamas problemas, būtinumą 
jas spręsti. Klausimai kilę dėl vald�ios 
priimtų sprendimų, JDJ narių pastebė-
tos problemos yra nagrinėjamos judė-
jimo skyriuose, konsultuojamės su JDJ 
teisininkais, ai�kinamės priimtų spen-
dimų prie�astis ir tikslus. Bendraujame 
su sprendimų priėmėjais ir vykdytojais. 
Esant reikalui kreipiamės su savo siū-
lymais. Tą jau darome dėl rinkliavos u� 
komunalinių atliekų surinkimą įvedi-
mo. Jungtinis demokratinis judėjimas 
steigia Vartotojų asociaciją, kuri pagal 
veikiantį įstatymą galės kreiptis į teis-
mą dėl �LEO� ar dėl  �ilumos, elektros 
energijos kainų skaičiavimo, tiekimo 
klausimų.  Turėsime stiprią Vartotojų 
aso ciaciją, kuri i� tikrųjų gins mūsų 
piliečių teises nuo monopolijų saviva-
lės. Pasak  JDJ pirmininko K. Čilinsko, 
�iuo metu vienintelis JDJ tinkamas 
sprendimas � kelti teisėtus reikalavi-
mus vald�iai, ra�yti įstatymų projektus, 
spausti Vyriausybę ir Seimą priimti 
tokius sprendimus, kokie yra būtini 
vadovaujantis Konstitucija, griaunant 
oligarchinę sistemą Lietuvoje. Ma�ai 
grupelei sunku ko nors pasiekti, tačiau 
daugeliui �monių susibūrus į pilietines 
organizacijas, surengus daugiatūks-
tantinius mitingus ir i�kėlus konkrečius 
reikalavimus vald�iai, bus galima daug 
padaryti Lietuvos labui. Daugiau infor-
macijos apie Jungtinį demokratinį judė-
jimą, tikslus, siekius, nuveiktus darbus 
galima rasti internetinėje svetainėje 
www.demokratija.eu

Lietuvos, pakilusios prie� oligarchiją, judėjimas, Lietuvos, pakilusios prie� oligarchiją, judėjimas, 
siekiantis kurti teisinę Lietuvos valstybęsiekiantis kurti teisinę Lietuvos valstybę

Gytė Slavickienė, �Alytaus dienra�tis�

Pasak JDJ pirmininko K.Čilinsko, 
oligarchinis re�imas turi nema�ai 
pana�umų su bol�evikiniu. Skiriasi 
tik motyvai ir priemonės. Bol�evikų 
re�imo atveju priespauda vykdoma 
ideologiniais motyvais, o oligarchinio 
� turtiniais. Tačiau ir vienu, ir kitu atve-
ju suvar�omas Tautos suverenitetas, 
ribojamas objektyvios informacijos 
teikimas, sprendimus vald�ioje priima 
�grupė draugų�, �monių demokratinės 
teisės suvar�ytos, ypač pa�eid�iamos 
socialinės teisės.  

Kaune per mitingą mes atkreipėme 

Bernardo Brazd�ionio eilės tinka ir �iandienaiBernardo Brazd�ionio eilės tinka ir �iandienai
dėmesį į Laisvės statulą �Tauta trauko 
grandines. Sąjūd�io metais tai simbo-
lizavo okupacinių grandinių traukimą, 
o �iandien Tauta trauko oligarchinio 
valdymo grandines. Tautos dainius 
B.Brazd�ionis savo eilėra�tyje �Tauta� 
labai įtaigiai parodo, kad bol�evikais 
re�imas Tautai buvo atmęs suvere-
nitetą � kiti pakeitė Tautą. Lygiai taip 
ir oligarchinio re�imo metu kiti, grupė 
oligarchiniais ry�iais susijusių politikų 
ir stambaus kapitalo atstovų, pasisa-
vina Tautos galią spręsti, t.y., savimi 
pakeičia Tautą.

TautaTauta
Ir vargą, ir d�iaugsmą mes ne�ėme tautai,
Kad būtų kaip nuotaka ji papuo�ta.
Jie tarė: jūs turite tautai tarnauti.
Jie tarė: mes esame jūsų tauta.

Jie tarė: trobelės, mum pulkit po kojų,
Jie tarė: mum ne�kit garbės vainikus.
Artojai, vagų nei�varę, sustojo �
�vinu jų �irdin smogė balsas klaikus...
Ir stojo be�adė, kurti ir akla
Tyla.
Ir �emė kaip a�ara perskrodus tylą
Prabilo:  �

Čia baigiasi jūsų beproti�kas kelias,
Skubėkite, bėkit paklaikę vadai!
Ne pulsite, kelsitės, vargo trobelės,
Kaip auksas �ėrės jūsų skausmo �iedai.

Jie tarė: jūs turite tautai tarnauti,
O a� tariu: mes esame mūsų tauta,
Vargais ir d�iaugsmais ne�ini atna�auti,
Kad būtų ji laisvės vardu papuo�ta.

Bernardas Brazd�ionis
1941 06

Panevė�iečiai mokosi kontroliuoti vald�iąPanevė�iečiai mokosi kontroliuoti vald�ią
Rita Jusienė,

JDJ Panevė�io skyriaus pirmininkė

Panevė�io skyrius savo veiklą pra-
dėjo 2009 m. kovo mėnesį. Skyrius 
stiprėja, auga jo narių gretos, plečiasi 
darbų barai.

Svavivaldos reikalais rūpinasi sky-
riaus Savivaldos komitetas, kuriam va-
dovauja Kastytis Kęstaitis. Problemų 
daug, bet �iuo metu did�iausią dėmesį 
skiriame tokiems klausimams: miesto 
vald�ios korupcija, gatvių asfaltavi-
mas, verslo liudijimų i�davimo tvarka 
ir įkainiai, savivaldybės ma�inų �ymė-
jimas, �emės mokesčio tarifai smul-
kiems verslininkams, vandens tiekimo, 

mikroautobusų paslaugų tarifai, kultū-
rai skirtų lė�ų paskirstymas ir t.t.

Did�iausią dėmesį skyrius telkė į 
pilietinės visuomenės kūrimo klausi-
mus. Stengėmės kuo aktyviau daly-
vauti visose JDJ rengiamose akcijose, 
mitinguose, piketuose: Bir�elio 13 d. 
mitinge V.Kudirkos aik�tėje, piketuose 
prie Seimo, Prokuratūros, akcijoje prie 
Baltojo tilto �LEO � NE�, regioniniuose 
mitinguose. Labai didelį dėmesį skiria-
me jaunimo įtraukimui, padedame kitų 
apskrities rajonų aktyviems �monėms 
populiarinti JDJ veiklą.

Norintiems prisijungti prie Jungtinio demokratinio judėjimo
I�samią informaciją apie nepolitinę piliečių asociaciją �Jungtinis demo-

kratinis judėjimas� skelbiame JDJ interneto svetainėje www.demokratija.eu 
Ten rasite ir JDJ įstatus, ir JDJ skyrių vadovų kontaktus, aktualias naujienas, 
prane�imus apie JDJ iniciatyvas ir renginius bei kitą informaciją. 

Norintys prisijungti prie JDJ veiklos i� svetainės gali atsisiųsti pra�ymą tapti 
JDJ nariu, kurį reikėtų u�pildyti ir atsiųsti arba atne�ti į Jungtinio demokratinio 
judėjimo būstinę adresu: Laisvės pr. 60, LT-05120, Vilnius. Galima atsiųsti ir 
el. pa�to adresu  info@demokratija.eu 

Interneto svetainėje taip pat rasite visą informaciją, reikalingą pavedimui 
atlikti mokant 15 litų stojamąjį ir 60 (12) litų metinį JDJ nario mokestį. 

Regionuose galite kreiptis telefonais: Vilniaus regione � 8 674 12928, 
8 698 24290, 8 615 54810; Kauno regione � 8 615 85190, 8 612 96543, 
8 685 24724; Klaipėdos regione � 8 605 09186, 8 617 23480; �iaulių regione � 
8 699 52558, 8 699 85589; Panevė�io regione � 8 616 93499, 8 614 22044; 
Alytaus regione � 8 611 36488, 8 611 13658.

Jeigu norėtumėte kurti naują JDJ skyrių arba pasiteirauti, skambinkite 
arba ra�ykite el.pa�tu JDJ informacijos koordinatorei Editai Mila�evičiūtei, 
tel. 8 670 13927, info@demokratija.eu

www.pareigunai.lt www.pareigunuunija.lt

Finansinės paslaugos ne tik pareigūnams!


