
Lietuvos sąrašas
Siekiant išplėsti demokratinių jėgų bangą 

liepos 5 dienos popietę S. Daukanto aikštėje 
Vilniuje buvo įsteigta partija „Lietuvos sąra-
šas“. Ji kilo iš siekio įveikti dabartinę jėgos 
grupuočių savivalę ir valdžios cinizmą, su-
tvirtinti demokratinius ir moralinius Lietuvos 
valstybės pamatus.

„Lietuvos sąrašo“ partija – tai savarankiška 
bendrija, siekianti padėti sudaryti tokį kandi-
datų į Seimą sąrašą, kuriame būtų sąžiningi, 
žmonių pasitikėjimą turintys piliečiai, savo 
sričių profesionalai, įsipareigoję atkurti de-
mokratinę Lietuvos Respubliką ir sugrąžinti 
ją žmonėms.

„Lietuvos sąrašo“ partija, bendradarbiau-
dama su kitomis demokratinių permainų sie-
kiančiomis jėgomis, telks plačią demokratinę 
bangą Seimo rinkimams.

Taigi ši partija neketina Seimo rinkimuose 
dalyvauti viena. Ji - būdas piliečiams ir demo-
kratinėms politinėms jėgoms sutelkti. 

„Lietuvos sąrašo“ partija įsteigta siekiant 
trijų tikslų: a) sutelkti rinkimams demokrati-
nes jėgas į vieningą bangą, b) paremti vien-
mandatėse apygardose tuos kandidatus, kurie 
turės visuomenės pasitikėjimą ir įsipareigos 
„Lietuvos sąrašo“ programinėms nuostatoms, 
c) po rinkimų padėti visuomenei organizuo-
tis, prižiūrėti valdžią, stabdyti jos savivalę, 
kurti patikimą piliečių ir valdžios dialogą.

Pagrindiniai programiniai „Lietuvos są-
rašo“ siekiai:

Sugrąžinti Lietuvos žmonėms pilietines 
galias ir atkurti tikrą savivaldą.

Įtvirtinti teisingumą kaip valstybės pama-
tą, užtikrinti žmogaus teises ir laisves.

Sudaryti sąlygas vidurinei klasei kurtis, 
rūpinantis smulkiuoju ir vidutiniu verslu, 
įveikiant socialinę atskirtį ir skurdą.

Paversti Lietuvą šalimi, kurioje jaunimas 
norėtų gyventi ir kurti.

Padėti pagrindus savarankiškai ir kūry-
bingai visuomenei.

Lietuvos sąrašo idėją remia žinomi kultū-
ros, mokslo ir meno žmonės. Tarp partijos 
steigėjų daug mokytojų, studentų, ūkininkų, 
mokslininkų. Tarp jų - profesoriai Algis Mic-
kūnas, Donatas Sauka, Sergėjus Temčinas.

Steigiamajame susirinkime buvo išrinkta 
tokios sudėties partijos Taryba: filosofas Arū-
nas Bingelis, VU Istorijos fakulteto dekanas, 
profesorius Zenonas Butkus,  Panevėžio vi-
suomenininkas Kęstutis Ignatavičius, rašy-
tojas ir politikos apžvalgininkas Liudvikas 
Jakimavičius, Vilniaus licėjaus direktorius, 
istorikas Saulius Jurkevičius, politologas, pro-
fesorius Antanas Kulakauskas, VU docentas, 
lituanistas Darius Kuolys, Klaipėdos visuo-
menininkė Konstancija Lina Lapėginienė, 
antropologė, VU dėstytoja Saulė Matulevi-
čienė, mokytoja Narutė Mazurkevičienė, mu-
ziejininkas Gediminas Mikelaitis, skulptorė 
Joana Noreikaitė, rašytojas Valdas Papievis, 
Mokyklų tobulinimo centro vadovė Eglė 
Pranckūnienė, Vilniaus visuomenininkai 
Jolita Radčenkienė ir Justas Subačius, litua-
nistas, ūkininkas Arvydas Vaičiūnas, Šiaulių 
visuomenininkė Irena Vasinauskaitė, politi-
kos apžvalgininkas Tomas Viluckas, Lietuvių 
kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė 
ir Kauno visuomenininkė Rūta Zabielienė. 
Didelė dalis Tarybos narių yra aktyviai daly-
vavę Lietuvos Sąjūdyje. Partijos pirmininku 
išrinktas Darius Kuolys.
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Mažeikiai bunda ir keliasi
 
Birželio 17 d. Mažeikiuose įvyko mitingas „Už 

laisvę ir tiesą, prieš melą ir smurtą!“, kurį organi-
zavo visuomeninė organizacija „Mažeikių krašto 
piliečių savivaldija“ kartu su Mažeikių rajono savi-
valdybės tarybos nepriklausoma nare Daiva Šidei-
kiene. Mitinge dalyvavo 70 žmonių, buvo svečių 
iš Vilniaus ir Šiaulių. Viešąją tvarką saugojo net 
septyni policininkai.

Prieš tai, gegužės 26 d., visuomeninės orga-
nizacijos „Mažeikių krašto piliečių savivaldija“ 
pirmininkė Rima Štefane sukvietė mažeikiškius 
į vaikštynes Mažeikių miesto gatvėmis. Policijos 
duomenimis į renginį susirinko 14 žmonių, kurie 
nuo pastato, kuriame įsikūręs vaikų teisių apsau-
gos skyrius, Ventos gatvėje, su plakatais: „Klanui – 
Ne“, „Už laisvę ir tiesą, be melo ir smurto“, Ventos, 
Žemaitijos, Naftininkų, Bažnyčios, Vileišio, Lais-
vės, Laižuvos gatvėmis, lydimi dviejų filmuojančių 
policijos ekipažų, nužygiavo iki pat Mažeikių rajo-
no apylinkės prokuratūros. Policija organizatorei 
surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą 
už nesankcionuotą piketą. Birželio 11 d. įvyko pir-
masis teismo posėdis, kuriame teisėjas Kęstutis 
Stulginskas galimai pažeidė įstatymus, uždraudęs 
Rimai Štefane įsirašyti posėdžio eigą į diktofoną. 

Vaikštynių organizatorė Rima Štefane vaikš-
tynių išvakarėse patyrė policijos spaudimą. Per 
vietinę televiziją „Roventa“, paleidus bėgančia 
eilute skelbimą apie organizuojamas vaikštynes, 
ten prisistatė kriminalinė policija. Buvo atlikta 
krata ieškant skelbimo autoriaus. Policija lankėsi 
visose galimose Rimos Štefane buvimo vietose. 
Sužinojus gyvenamąją vietą, po pusvalandžio į 
Rimos Štefane kiemą įvažiavo pilnas – 4 as-
menų – policijos ekipažas ir įteikė įspėjimą 
dėl nesuderintų vaikštynių.

Liepos 11 d., 11 val., Algimantas Matulevičius 
kviečiamas į Vilniaus policijos komisariatą, kur 
jam ketinama iškelti jau antrą bylą už dalyvavimą 
gegužės 17-ąją prasidėjusiose pilietinio protesto 
prieš valdžios smurtą ir melą akcijose.

Liepos 16 d. Vilniaus miesto trečiajame apy-
linkės teisme bus toliau teisiamas profesorius 
Povilas Gylys, kaltinamas dėl dalyvavimo gegu-
žės 19-ąją Daukanto aikštėje vykusioje piliečių 
sueigoje.

Liepos 17 d. laisvieji menininkai kviečia Dau-
kanto aikštėje Vilniuje ir kitose Lietuvos aikštėse 
paminėti gegužės 17-osios smurto aktą.



Prezidentūra atsako

Dočio trumpas ir esmingas Prezi-
dentūros dokumento vertimas į lietu-
vių liaudies kalbą: „Atsikniskit“.

Preciziškas, argumentuotas ir nuo-
dugnus Prezidentūros kanceliarijos 
atsakymas Nepriklausomybės akto 
signatarams K. Motiekai, N. Rasimui 
ir kitiems Visuomeninės Komisijos 
nariams, pateikusiems Prezidentei 
išvadas dėl gegužės 17-osios smurto 
Garliavoje.



AIKŠTĖS KRONIKA

SKELBIMAI

Rašykite mums adresais:

Dėl turinio: Liudvikas Jakimavičius  liudvikasjakimavicius@gmail.com
Išsami informacija:   www.užteisingumą.lt, www.uzteisinguma.lt

DėL N. Puteikio veikLos Partijoje 
„Drąsos keLias“ ir Prieš tėvyNės sąjuN-
gą NukreiPtų viešų Pareiškimų

TS-LKD viešųjų ryšių grupė, svarstydama 
viešojoje erdvėje iškylančius aktualiausius su 
mūsų partija susijusius klausimus, atkreipia 
Priežiūros komiteto dėmesį į TS-LKD nario, 
kandidato Klaipėdos Danės vienmandatėje 
apygardoje Naglio Puteikio dviprasmišką 
veiklą ir viešus pasisakymus.

Jo itin aktyvus įsitraukimas į partijos 
„Drąsos kelias“ ir jos formuojamo „Lietuvos 
sąrašo“ veiklą kelia pagrįstus klausimus, ar jis 
vis dar atstovauja Tėvynės Sąjungai.

N. Puteikis yra iniciatyvinės grupės „Už 
teisingumą“ narys, viešai įvardijamas „Lie-
tuvos sąrašo“ rėmėju, anksčiau buvo nurodo-
mas, kaip steigimo procedūros koordinato-
rius, Ryšių reguliavimo tarnyboje N. Puteikis 
š.m. birželio 6 d. užregistruotas domeno var-
du: lietuvossarasas.lt; lietuvossąrašas.lt; lietu-

vos-sarasas.lt; lietuvos-sąrašas.lt, savininkas. 
(Patvirtinantys dokumentai pridedami.)

Viešai skelbtose publikacijose N.Puteikis 
neslėpė savo sąsajų su partija „Drąsos kelias“ 
ir jos pagrindu formuojamu „Lietuvos sąra-
šu“. Savo pasisakymais viešojoje erdvėje jis 
akivaizdžiai veikia TS-LKD nenaudai.

[pateikiamos citatos iš spaudos]
Priežiūros komiteto prašome aukščiau iš 

vardintų argumentų pagrindu įvertinti Na-
glio Puteikio veiksmus ir pasisakymus, kurie, 
TS-LKD viešųjų ryšių grupės nuomone, aki-
vaizdžiai žemina partiją, kenkia jos įvaizdžiui 
ir prestižui. Taip pat prašome pareikalauti 
Seimo nario viešai atsiriboti ir nutraukti bet 
kokias sąsajas su partija „Drąsos kelias“ ir jos 
formuojamu „Lietuvos sąrašu“.

Prašome apsvarstyti Naglio Puteikio pas-
tarojo meto elgseną ir įvertinti, ar jo veikla ir 
pasisakymai dera su TS-LKD įstatais.

VRG Posėdžio (2012-07-02) dalyviai: Rasa 
Juknevičienė, Raimundas A1ekna, Donatas 
Jankauskas, Jonas Survila, Jūratė Mockuvienė, 
Justas Šireika, Andrius Vyšniauskas, Gintarė 
Narkevičiūtė, Emilis Kazlauskas, Estela Zi-
nevičienė.

Rasa Juknevičienė
TS-LKD pirmininko pavaduotoja TS-LKD 

viešųjų ryšių grupės vadovė

 Liepos 2 d., 12 val., žinių agentūroje ELTA 
„Drąsos kelio“ partija pristatė „Lietuvos sąrašo 
branduolį“. Aikštėje kilo karštos diskusijos, ar vie-
nos partijos pagrindu kuriamam Lietuvos sąrašui 
pavyktų laimėti rinkimus, ar tinkamiausi žmonės 
atrinkti į sąrašo branduolį. Vakare nutarta gelbėti 
platesnės demokratinės bangos galimybę – at-
naujinti ir paspartinti pristabdytą parašų rinkimą 
„Lietuvos sąrašo“ partijai steigti.

3 d. aikštėje ir kitose vietose rinkti „Lietuvos 
sąrašo“ steigėjų parašai. Pasirodė pirmieji balti 
marškinėliai su užrašu „TIE –SOS!”, tuo metu 
liūtis nuo grindinio žodį nuplovė.

4 d. siūbtelėjo partijos steigėjų parašai iš vi-

Dočio skiltis
tikrasis Lietuvos sąrašas

„Aikštės žinias“ vakar po lietaus pasiekė 
dar vienas Lietuvos sąrašas. Dočys jį akylai 
ištyrinėjo ir nustatė: a) sąrašas surašytas ofi-
cialiame laikraščio „15 minučių“ popieriuje; 
b) popieriuje persišviečia „Tėviškės draugi-
jos“ vandens ženklai; c) popierius sulaistytas 
„Alitos“ brendžiu ir girtomis vyriškomis aša-
romis; c) popieriaus dešiniajame apatiniame 
kampe - sunkiai įskaitomas parašas.

Principingai vadovaudamasis viešumo 
ir persitvarkymo principais, Dočys nutarė 
šį iškilių asmenybių  dokumentą paskelbti 
visaliaudiniam svarstymui neredaguotą.
„tikrasis (ne venckienės, ne kuolio, ne 
vasiliausko) Lietuvos sąrašas:
1. Valatka Rimvydas, Pedagoginio instituto 
absolventas, geriausias Lietuvos žurnalis-
tas, 
2. Dabašinskas Dainius, saugumo veteranas, 
žurnalistų draugas,
3. Meželis Aidis, aktyvus saugumietis, Lie-
tuvos ir Gruzijos jaunimo draugas,
4. Čaplikas Algis, saugumiečių draugas,
5. Siaurusevičius Audrius, žurnalistas, soci-
aldemokratų ir liberalų draugas,
6. Matonis Audrius, Dabašinsko draugas,
7. Radzevičius Dainius, Siaurusevičiaus 
draugų atstovas spaudai,
8. Miliūtė Rita, draugė,
9. Čiuldė Edvardas, telefonu Edzka,
10. Kryževičius Gintaras, teisėjas propagan-
distas, patarėjos Cirtautienės draugas,
11. Žiobienė Edita, vaikučių draugė,
12. Černiauskas Gintaras, advokatas, ma-
myčių draugas,
13. Kondratjevas Vitalijus, šiaip teisėjas, o 
telefonu Vicka, 
14. Laurinkus Mečys, saugumietis rašytojas, 
draugas,
15. Palaitis Raimundas, Šviniaus draugas,
16. Bielinis Lauras, Palaičio draugas,
17. Šedbaras Stasys, nuolat ieško stipresnių 
draugų,
18. Vaicekauskienė Sonata, antstolė, draugų 
neturi.
Žmogau, būk draugas, balsuok!  
                                            

Naglio Puteikio byla

Norintys paremti VSD ir FSB persekio-
jamą Lietuvos pilietę Eglę Kusaitę, gali tai 
padaryti pervesdami paramą: Virginija Ku-
sienė LT 38 7044 0600 0761 1198, SEB ban-
kas. Pervedimamas iš užsienio: kodas SWIFT, 
CBVILT2X.

Arvydas Anušauskas su Rasa Juknevičie-
ne susekė savo bendrapartietį Naglį Puteikį. 
Aikštės žinioms kyla klausimų, ar patys sau 
vieni sekė, ar kas nors jiems padėjo? Puteikio 
sekimo bylą publikuojame, nes neradome ant 
jos grifo „slaptai“.

sos Lietuvos. Dieną ir naktį jie buvo tikrinami 
ir sisteminami.

5 d., 14.30 val., Daukanto aikštėje prasidėjo 
„Lietuvos sąrašo“ partijos steigimas. Buvo pri-
statyti partijos įstatai ir programa, išsirinkta Ta-
ryba. Pareikšta, kad partija viena į šiuos seimo 
rinkimus neis, su naujomis partijomis nekon-
kuruos, nes jos uždavinys – prisidėti prie plačios 
permainų bangos telkimo ir plataus Lietuvos są-
rašo sudarymo. Susirinkimą akylai stebėjo atva-
žiavęs policijos ekipažas. Formalios procedūros 
sėkmingai atliktos ir Teisingumo ministerijon 
nuvežti partijos steigimo dokumentų pundai. 

6 d., 14 val., laisvųjų menininkų pakviesti 
aikštėn Valstybės dienos 
švęsti susirinko per pus-
šimtis žmonių su vaikais. 
Kartu su Giteniu Umbrasu 
visi kreidelėmis piešė Min-
daugo karūną, pilietiškumo 
ženklą - širdį su kryželiu ir 
rašė žodį TIE –SOS! Taip 
išsakyta viltis gyventi lais-
voje ir teisingoje valstybė-
je. Naktį nelijo, tačiau ryte 
aikštės grindinyje simbolių 
jau nebuvo. 


