
AIKŠTĖS ŽINIOS

Tie-SOS!

■ S. Daukanto aikštėje vykusioje piliečių sueigoje buvo 
nutarta seimo rinkimuose siūlyti visuomenei demokra-
tinę alternatyvą bei Lietuvos sąrašą. Nuo šiol užsukę į 
Daukanto aikštę ar į svetainę www.uzteisinguma.lt  
visi piliečiai gali pasiūlyti savo idėjas porinkimi-
nei Lietuvai bei jų pasitikėjimo vertus kandidatus 
Lietuvos sąrašui.

■ Birželio 22 d., penktadienį, numatomas tre-
čiasis Visuomeninės komisijos gegužės 17-osios 
smurto aktui ištirti posėdis. Piliečiai, turintys 
šiam tyrimui svarbios informacijos, prašomi ją 
pateikti Komisijos sekretoriato vadovui Daliui 
Stancikui e. paštu uz.horizonto@gmail.com arba 
telefonu: 8 612 60604.

■ Dariaus Kuolio teismas dėl senovinių lietuviškų  
pilietinių drąsos pūtimo vidaus reikalų ministrui 
Artūrui Melianui apeigų, turėjęs vykti birželio 
27 d. perkeliamas į rugpjūčio pabaigą.

■ Birželio 29 d., Vilniaus miesto antrajame apy-
linkės teisme (Laisvės prospektas 79 A) dėl pilie-
čių sueigos Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje 
sukvietimo bus teisiamas prof. Povilas Gylys už 
gegužės 19 d. piliečių sueigos, kuri vyko S. Dau-
kanto aikštėje moderavimą.

■ Laisvieji menininkai kviečia Lietuvos piliečius, 
kuriems rūpi Lietuvos ateitis,  miestų ir miestelių 
aikštėse nuolat rašyti žodį TIE-SOS!

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI
IRENAI DEGUTIENEI
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBAI

Kreipimasis
2012-06-18
Kaunas

Šiuo viešu kreipimusi mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, kreipiamės į Jus, gerbiamą LR 
Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, su prašymu Seimo laikinosios komisijos posėdžius dėl 
teisėjos Neringos Venckienės teisinės neliečiamybės transliuoti viešai.

Šiandien Lietuvoje akivaizdžiai vyksta negražūs  dalykai. Ne vienu atveju matėme, kaip pri-
sidengdami slaptumu LR valstybės pareigūnai už uždarų durų, niekam  negirdint ir nematant, 

2012 m. birželio 20 d. 

Žodžio laisvė yra 
neginčijama

Kas prieš dvidešimt ir daugiau metų, atkū-
rus Lietuvos valstybingumą, galėjo pagalvoti, 
kad ateis toks laikas, kai vėl reikės susigrumti 
su žodžio laisvės priešais? Šito tikriausiai nie-
kas neįsivaizdavo, bet, deja, taip atsitiko. Ir 
šiandien tenka apie tai kalbėti, rūsčiai protes-
tuojant prieš akivaizdžius mėginimus smar-
kiai suvaržyti arba net brutaliai užgniaužti šią 
neginčijamą kiekvieno piliečio, o tuo labiau 
rašto žmogaus, žurnalisto ir rašytojo teisę 
laisvai reikšti savo mintis, jeigu tos mintys 
valdžios institucijoms būtų nepriimtinos dėl 
jų kritiško turinio.

Tačiau tylėti neketiname, nes tylėjimas 
reikštų susitaikymą su prievarta, su negin-
čijamos žodžio laisvės spaudoje ir apskritai 
žiniasklaidoje paneigimu. Jis paliudytų, kad 
grįžta mums gerai iš sovietmečio pažįstama 
cenzūra (beje, ne vienu atveju tai jau pasireiš-
kė), kad grubiai užčiaupiamos burnos tiems, 
kurie drįsta laisvai mąstyti ir skelbti karčią 
tiesą apie mūsų gana šiurpią tikrovę.

Žodžio laisvė, labai veiksmingai padedanti 
kovoti su betkokiu pragaištingu blogiu, nėra 
tušti ir beprasmiai žodžiai. Tuo tarpu ma-
tome, kad ketinama juos tokiais paversti. 
Mat nesidrovima susidoroti su aukščiausios 
valdžios įstaigoms neįtikusiu vieno iš pačių 
solidžiausių ir skaitytojų simpatijas pelniusio 
Lietuvos žinių dienraščio redaktorium: jis, 

kaip sovietmečiu, paprasčiausiai buvo elimi-
nuotas iš savo pareigų. Ar netrukus bus dar 
smarkiau įsisiautėta ruošiant cenzūros apy-
nasrius spaudai, reikalaujant iš jos nuolan-
kaus paklusnumo ir visokios nusikalstamos 
bjaurasties nutylėjimo?

Ne, taip nevalia elgtis! Jei protesto dva-
sia dar galutinai neišblėsus, tam ryžtingai 
privalo pasipriešinti Žurnalistų ir Rašytojų 
sąjungos ir, savaime suprantama, mano 1989 
m. įkurtas Lietuvių PEN centras, sėkmingai 
tada kovojęs tiek prieš sovietinę cenzūrą, tiek 
už Lietuvos valstybingumo atstatymą. Mūsų 
pareiga neleisti, kad būtų paruošti nauji, vis 
labiau veržiantys apynasriai laisvai spaudai. 
Ji nebus, kaip kadaise, valdžios tarnaitė. Jos 
tikslas – skelbti tiesą ir triuškinti melą, pa-
grindinę daugelio baisių blogybių priežastį. 
Todėl tegu gėdingo žygio prieš laisvą žodį 
organizatoriai su jų sovietiniu mentalitetu 
nepamiršta, kad tarptautinis PEN klubas, 
kuriam mes priklausome, vienija per dešimt 
tūkstančių viso pasaulio rašytojų.

Tai galingas balsas. Jis gali plačiai skelbti 
apie realią padėtį Lietuvoje, nors valdžia ir 
stengiasi gražiai nusigrimuoti. Na, o žodžio 
laisvė yra neginčijamas dalykas kiekvienoje į 
normalią valstybę pretenduojančioje šalyje; 
jos slopinimas – niekuo nepagrįstas ir ne-
teisėtas, tad taikstytis su baudžiavine tvarka 
negali joks save gerbiantis rašto žmogus.

   2012 06 14
Rašytojas Romualdas Lankauskas yra
Lietuvių PEN centro garbės prezidentas

Nr. 7 Birželio 18 d. seimo Spaudos konferencijų 
salėje buvo pristatyta Lietuvos sąrašo idė-
ja ir programinės nuostatos. Menininkai 
Jonas Vaitkus, Saulius Sondeckis, Audrius 
Nakas, Nepriklausomybės Akto signataras 
Algirdas Patackas, žurnalistas Valdas Vasi-
liauskas bei kiti konferencijos dalyviai teigė, 
kad remia Sąrašo idėją kaip demokratinę, 

žmones vienijančią alternatyvą dabartinei 
korumpuotai ir anoniminių grupuočių val-
domai šaliai. Lietuvos sąrašą taip pat remia 
režisierius Eimuntas Nekrošius, žurnalis-
tai Liudvika Pociūnienė, Tomas Viluckas, 
Gintaras Aleknonis, disidentė sesuo Nijolė 
Sadūnaitė, pirmosios vyriausybės nariai 
Vaidotas Antanaitis, Leonas Ašmantas, Al-
gis Nasvytis, teisininkas Kęstutis Milkeraitis 
bei kiti. Pradėtas šios nepartinės partijos, 
sieksiančios padėti žmonėms susigrąžinti 
valstybę, steigimas.

Lietuvos sąrašas



Rašykite mums adresais:
Dėl turinio: Liudvikas Jakimavičius liudvikasjakimavicius@gmail.com
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Birželio 17 d. 16 val. minint „Valdžios smur-
to ir gėdos“ dienos – mergaitės pagrobimo 
mėnesio sukaktį vilniečiai peržengė Daukan-
to aikštės tvorą ir prieš prezidentės langus ant 
grindinio užrašė bene didžiausią žodį TIE-
SOS! Po to aplink užrašą susikabino ranko-
mis, apjuosė jį gyva piliečių ir laisvųjų meni-
ninkų grandine ir sugiedojo Lietuvos himną. 
Buvo sukurtas labai estetiškas, primenantis 
kilimą užrašas. Naktį arba paryčiais (neužfik-
savo stebėtojai) didysis užrašas „TIE–SOS!“  
prezidentūros chunveibinų nurodymu buvo 
nuplautas vandens žarna. Plovikai darbavo-
si tikrai uoliai, nes užrašo neliko nė ženklo. 
Tuos uoliuosius plovėjus prezidentė Dalia 
Grybauskaitė turėtų apdovanoti, tarkim per 
Jonines, ordinais už uolumą ir liokajišką tar-
nystę pasitikėjimą išbarsčiusiai aukščiausiai 
Lietuvos institucijai.
18 d. 11 val. Seime buvo surengta spaudos 
konferencija apie nepartinės partijos „Lietu-
vos sąrašas“ steigimąsi. Partijos programines 
nuostatas, struktūros apmatus ir kai kurias 
taktikos paslaptis išdėstė Darius Kuolys. 
Žiniasklaidininkams kalbėjo ir į klausimus 
atsakė žurnalistas ir teatrologas Valdas Va-
siliauskas, režisierius Jonas Vaitkus, maestro 
dirigentas Saulius Sondeckis, aktorius Au-
drius Nakas ir grįžęs iš užsienių pilietinin-
kas Daugardas Gruodis. Konferencija buvo 
filmuojama, tačiau prieiga prie tiesioginės 
internetinės transliacijos iš seimo konferen-
cijų salės interneto vartotojams buvo nepa-
siekiama.
19 d. 12 val. Prie visuomeninio transliuotojo 
„Siauro“  LRT stiklinių durų buvo sureng-
ta laisvųjų menininkų ir pilietininkų akcija 
– tiesioginė laida Lietuvai „Kam ta tiesa?“.  
Laidą vedė aktorė Rimantė Valiukaitė, ironi-

zuodama Ritos Miliūtės laidą „Teisė žinoti“, 
manipuliavo, tyčiojosi  ir tildė nepatenkintus 
laidos pašnekovus. Sukviesti į publicistinę lai-
dą statistai nerimo ir skandavo „GĖDA“.
Laidai pasibaigus, su akcijos dalyviais išdrįso 
išeiti pasišnekėti LRT tarybos pirmininkas 
Dainius Radzevičius. Žmonės klausinėjo tie-
siai į kaktą. Atsakymas į visus klausimus buvo 
vienas, kurio semantiką galima būtų nusa-
kyti viena fraze „LRT taryba yra kolegialus 
organas – labai kolegialus ir labai neįgalus“. 
Jis nesugebėjo atsakyti į klausimą,  kodėl ak-
cijos dalyvius filmuoja VSD ir policija, o iš 
LRT neišeina žurnalistai ir operatoriai kurti 
siužetų Panoramai apie tai, kas vyksta prie 
visuomeninio transliuotojo stiklinių durų 
bei apie protesto akcijas, besiritančias per 
Lietuvą ir pasaulį… Besišnekučiuojant žmo-
nėms su neįgaliu ką nors pakeisti tarnautoju 
Dainiumi Radzevičiumi, laisvieji menininkai 
užrašė ant grindinio simbolinį šių dienų žodį 
„TIE-SOS!“, apkabino jį rankomis ir sugiedo-
jo Lietuvos himną. 
Iš Vilniaus miesto savivaldybės buvo gautas 
ir suderinimas meninę–pilietinę akciją su-
rengti ir prie VSD būstinės Vytenio gatvėje, 
nužygiavus „Siauro“ keliu. Tačiau  laisvieji 
menininkai atmetė tokį scenarijų, pasakę, kad 
gaila kreidos. Žmonės savo keliais skirstė-
si: vieni patraukė į  R. Ozolo, B. Genzelio ir 
A. Medalinsko teismą, kiti į Daukanto aikštę, 
o tretieji link seimo, kur valdiška komisija 
svarstė „nusikaltėlės ir teroristės“ Neringos 
Venckienės ne – liečiamybės bylą. 
Pavakarę iš teismo buvo paskambinta Dariui 
Kuoliui ir pranešta, kad jo teismas už pago-
niškas apeigas prie VRM „Įpūskim drąsos 
visų reikalų ministrui A. Melianui“ atidėtas 
rugpjūčio pabaigai. Sunku suvokti, kam nau-
dingas toks bylos vilkinimas. Gal siekiama 
senaties, kaip ir  Darbo partijos bei pedofilijos 
bylose?..

VSD kurmio dienotvarkė
Liudvikas Jakimavičius

Rastas plastikinis dėklas su dokumentais. Didžioji po-
pierių dauguma pažymėta grifu „slaptai“ arba „visiškai 
slaptai“, tad, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir poįstatyminių aktų, Dočys ir kiti du radusieji juos tik 
pačiupinėja užmerktomis akimis, nes neturi gavę iš VSD 
leidimo susipažinti su slapta informacija. Tarp šūsnies 
rastųjų popierių, atsiranda ir dokumentas be to nelemto 
„slaptai“ grifo. Skelbiame jį visuomenės žiniai:
Mano dienotvarkė.
6.00 Žadintuvas. 6.05 Burnos praskalavimas bei dantų 
priežiūra. 6.10 Dušas. 6.20 Kiaušinienės kepimas. 
6.35 Kiaušinienės valgymas. 6.45 Šlipso lyginimas ir batų 
vaksavimas. 7.00 Operatyvinės aparatūros tvarkymas 
(mikrofonų ir sagos patikra, baterijų greitasis pakrovimas, 
vakarykščių dokumentų peržiūra).7.30 Skambinti Ąžuolui, 
kur šiandien vykti: ar į Vytenio g., ar pasekti subjektus – 
objektus vietose? JEI VYTENIO:
7.45 Išvykimas į VSD aplinkiniais šunkeliais gudriai mė-

susidoroja su jiems neįtikusiais LR piliečiais. 
Todėl, siekdami skaidrumo, aiškumo, neša-
liškumo ir norėdami užkirsti kelią kai kurių 
Seimo laikinosios komisijos narių, nagrinė-
jančių N.Venckienės imuniteto  klausimą, 
spekuliacijoms, prašome Seimo laikinosios 
komisijos posėdžius nagrinėti ir transliuoti 
viešai. 

Gerb. Irena Degutiene, prašome šį klau-
simą dėl viešų Seimo laikinosios komisijos 
posėdžių skubos tvarka apsvarstyti:

- Seimo valdybos posėdyje;
- Seimo seniūnų sueigoje;
- Seimo plenariniame posėdyje. 
Ir visose institucijose priimti sprendimą 

Seimo laikinosios komisijos posėdžius „Dėl 
teisėjos Neringos Venckienės teisinės nelie-
čiamybės“ transliuoti viešai.

Neabejodami Jūsų didžiuliu autoritetu, 
prašome Jus, gerb. Irena Degutiene, kreiptis 
asmeniškai ir viešai į Seimo laikinąją komi-
siją ir paskatinti joje dirbančius Seimo narius 
dirbti viešai, skaidriai ir sąžiningai.

Pasirašo: kunigas Robertas Grigas, foto-
dailininkas Juozas Valiušaitis, aktorė Diana 
Valiušaitienė, aktorė Rimantė Valiukaitė, 
signataras Algirdas Patackas, žurnalistė 
Jolanta Šarpnickienė, režisierė Neris Kar-
puškaitė-Akelaitienė, kunigas Mindaugas 
Martinaitis, sesuo Nijolė Sadūnaitė, buvusi 
Sąžinės kalinė, rašytojas, J.Aisčio literatūros 
premijos laureatas Stanislovas Abromavi-
čius, rašytojas, Vyriausybinės premijos lau-
reatas Robertas Keturakis, rašytoja, Lietuvos 
laisvės kovų dalyvė Aldona Elena Puišytė, 
leidėjas Petras Jonušas, dailininkas Rimantas 
Radišauskas, TAF pirmininko pavaduotoja 
Aušrinė Balčiūnė, Purienų vid. m-los mo-
kytoja-metodininkė Vida Vrubliauskienė, 
lopšelio-darželio „Varpelis“ logopedė-meto-
dininkė Gražina Žukienė.

tuvos politikais A. Čapliku, S. Šedbaru, A. Melianu. Vėl – su 
A. Čapliku, S. Šedbaru, A. Melianu. Trumpai su V. Bogušiu, 
M. Ladyga. Vėl su A. Čapliku, S. Šedbaru, A.Melianu. Vėlyvi 
pietūs su D. Dabašinsku seimo palėpėje uoliai srebiant 
barščius ir klausant tolimesnių instrukcijų. 15.00 Susi-
tikimas kitoje vietoje su teisėsaugos atstovais, pasitarti, 
kuriems sąmokslininkams reikėtų pradėti ikiteisminius 
tyrimus, o gal jau laikas kai kuriuos patraukti adminis-
tracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn.
16.00 Trumpi malonūs prisiminimai apie „Fazanyne“ 
praleistas svaigias akimirkas. 16.10 Tolesnis susitikimas 
su teisėsaugos atstovais.17. 00 „Vanagų“ ir Antikorupcinės 
Seimo komisijos narių buvimo vietos lokalizavimas. 18.00 
Viršvalandžiai. Operatyvinė vakaro veikla VSD būstinėje 
arba vietose, kur yra didesnės sąmokslininkų, „Vanagų“, 
kedistų, visuomenininkų, žurnalistų ar kultūrininkų san-
kaupos. 23.00 Ataskaita ir priekaištų dėl nekokybiško ope-
ratyvinio darbo išklausymas iš VSD vadovybės. 23.45 Pa-
sižadėjimas kelti operatyvinio darbo kokybę. 24.00 Vakaro 
ir nakties malda, prašant Aukščiausiojo, kad neišmestų iš 
darbo, o operatyvinis darbas sektųsi.
Vyriokai baigė gerti savo alų, teisingai susimokėjo, su-
sidėjo VSD popierius kur reikia, ir protingasis sąmoksli-
ninkas pasakė : „Po rinkimų, kai bus panaikinti slaptumo 
grifai, perskaitysime ir kitus. Perskaitysime ir paskelbsi-
me“. Dočys jam atsakė : „Man tai kyla klausimas, o kodėl 
kurmio dienotvarkėje nėra vakarienės?“ 

tant pėdas. 8.00 Atvykimas į VSD pro Romo Vaišnoro tyčia 
pravertą kairiojo kampo pirmojo aukšto fortkutę. Naktinės 
operatyvinės (audio ir video) medžiagos apie pilietininkų 
klano konspiracinę veiklą tyrinėjimas. Klausimai: Kas su 
kuo susitiko, kur ir ką veikė, ką kalbėjo apie Prezidentę, 
VSD, Vyriausybę, Prokuratūrą ir Garliavą. Kokios planuo-
jamos laisvųjų menininkų akcijos ir kaip jas užkardyti? 
10.00 Ataskaita Aidžiui Meželiui apie visuomenininkų 
sąmokslo strategiją ir veiksmus prieš Lietuvos valstybę, 
VSD, LRT, Prokurorą Valį bei kitas strategines valstybės 
institucijas. Kolegiškas pasidalinimas  smagiais nuoty-
kiais iš slaptos komandiruotės Gruzijoje. 12.00 Instrukcijų 
vykdymas. Operatyvinis darbas Daukanto aikštėje, pasi-
telkiant nieko nesuprantančius piliečius, mėginant atrasti 
provokacijoms pasiduodantį žmogų.
12.30 Aidžio Meželio patarimų klausymas iš centro. 
Pamainai pasikeitus, profilaktinis darbas su Lietuvos 
žiniasklaida. Susitikimas su šiek tiek prablaivėjusiu LRT 
direktoriumi A. Siaurusevičium, paskui su A. Matoniu, R. 
Paleckiu, R. Valatka, V. Laučiumi ir mergaitėmis [pavardės 
užrašytos baltu rašalu]. Po to – darbas su strateginiais Lie-


