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Liepos 16 d. Mažeikių rajono apylinkės teis-
mas baigė nagrinėti pilietės Rimos Štefanės 
bylą. R. Štefanė buvo teisiama dėl piketo prieš 
valdžios smurtą Garliavoje organizavimo.  
Teismas išteisino kaltinamąją nustatęs, kad 
Mažeikiuose gegužės 26-ąją vyko ne piketas, 
bet piliečių vaikštynės.

Liepos 17 d., 12 val., Vilniuje, Daukanto 
aikštėje, minint Garliavos šturmo dviejų mė-
nesių sukaktį, buvo surengta akcija Tie-SOS! 
Šįsyk žmonės susirinko į taikų pasivaikščio-
jimą prieš prezidentūrą su tamsiais skėčiais, 
nes dangus virš Vilniaus pastarosiomis die-
nomis nebuvo itin skaistus ir giedras. Prieš 
pat meninę akciją į aikštę buvo atvežti balti 
marškinėliai su užrašu TIE-SOS ir dovanoja-
mi susirinkusiems žmonėms.  Po pusvalandį 
trukusių vaikštynių prieš prezidentūrą krei-
delėmis užrašytas ypatingų gabaritų užrašas 
ir nufotografuotas iš Jono bažnyčios varpi-
nės bei Istorijos fakulteto. Akcijos dalyviai 
gyva grandine apkabino užrašą ir sugiedojo 
Lietuvos himną. Suskaičiuota, kad meninėje 
akcijoje dalyvavo 88 žmonės.

Akcijos metu akyli menininkai susekė 
VSD vyruką, sėdėjusį su filmavimo kamera 
automobilyje užtamsintais langais.  Vaikinas 
suprato, kad yra pastebėtas, išlipo iš auto-
mobilio, ėmė mėtyti pėdas, po to įsimaišė 
į grupelę žmonių ir įsmuko į prezidentūrą. 

Laisviesiems menininkams pasidarė įdomu, 
ką jis ten veikia. Kažkas ant jo automobilio 
padangų balta kreidute parašė tapatybės žen-
klą – „VSD“.

16 val. „Lietuvos sąrašo“ partijos tarybos 
nariai Darius Kuolys, Valdas Papievis, Arvy-
das Vaičiūnas ir Liudvikas Jakimavičius su-
sitiko su Anykščių bendruomenės atstovais 
pristatė Lietuvos sąrašo idėją ir gyvai diskuta-
vo apie politines Lietuvos aktualijas bei pers-
pektyvas. Diskusijose dalyvavo anykštėnas 
Sergėjus Jovaiša, miesto meras Sigutis Obe-
levičius bei kiti neabejingi Lietuvos ateičiai 
anykštėnai.

18 d., 18.30 val., Biržų pilyje Lietuvos są-
rašo idėja pristatyta biržiečiams.

23 d., sekdama Daukanto aikštės bendruo-
menės žingsniais, Algio Čapliko vadovaujama 
Lieberalų ir centro partija gretimoje Vinco 
Kudirkos aikštėje paskelbė apie savo žygį per 
Lietuvą. Jo metu miestuose ir miesteliuose 
piliečiai galės į gabenamą knygą surašyti savo 
norus bei troškimus Palaičiui, Melianui, Da-
bašinskui, Čaplikui  bei kitiems FNTT vado-
vų sudorojimo ir Garliavos smurto herojams. 
Dočys ragina žmones tokios puikios progos 
nepraleisti ir savo pageidavimus į libcentristų 
knygą maloniai teiktis surašyti.  

TIE-SOS! Akcija ritasi per Lietuvą ir įgau-
na naujų netikėtų spalvų bei bruožų. Daukan-
to aikštėje kreidelėmis lietuvišką žodį mielai 
rašo turistai iš užsienio šalių: Lenkijos, Švedi-
jos, JAV, net iš Japonijos ir Vietnamo.

Liepos 20-osios, penktadienio, rytą „Lie-
tuvos sąrašo“ partijos nariai iš žiniasklaidos 
sužinojo, kad Teisingumo ministerija atsisakė 
patvirtinti liepos 5-ąją pateiktus partijos stei-
gimo dokumentus. 

Partijos sekretorei Saulei Matulevičienei 
paskambinus į Ministeriją ir paprašius atsiųsti 
žurnalistams suteiktą informaciją, atsisaky-
ta tai padaryti. Tik nuvažiavus į Teisingumo 
ministeriją buvo gautas viceministro Tomo 
Vaitkevičiaus pasirašytas raštas „Dėl stei-
giamos politinės partijos ‘Lietuvos sąrašas’ 
dokumentų“. Rašte nurodyta, kad steigiamos 
partijos dokumentus atsisakyta patvirtinti. 
Mat, Ministerijos teigimu, Partijos įstatų 
nuostata, kad partijos pirmininkas be išanks-
tinio Tarybos sutikimo negali sudaryti sando-
rių, kurių vertė didesnė nei tūkstantis litų, o 
priešingu atveju sandoris laikytinas niekiniu, 
prieštarauja atitinkamiems Civilinio kodekso 
straipsniams.

Susipažinusi su Ministerijos raštu ir ap-
tarusi Ministerijos viešųjų ryšių žingsnius, 
partijos Tarybos narių grupė konstatavo:

Ministerijos politinio pasitikėjimo pa-
reigūnai atmetė „Lietuvos sąrašo“ siekį nu-

sistatyti aukštesnius skaidrumo standartus 
už tuos, kurių laikosi dabartinės parlamente 
esančios partijos, leidžiančios savo vadovams 
vieniems, net be viešųjų konkursų disponuoti 
iš biudžeto gaunamomis milijoninėmis lė-
šomis;

Ministerija, pranešusi apie savo atsisaky-
mą patvirtinti partijos steigimo dokumentus 
per žiniasklaidą, o ne tiesiogiai pareiškėjui, 
sudarė įspūdį, kad „Lietuvos sąrašo“ regis-
travimas yra ne teisinių procedūrų reikalas, 
o politinis, viešaisiais ryšiais grindžiamas, 
procesas;

nors teisingumo viceministro Tomo Vait-
kevičiaus pateikta Civilinio kodekso interpre-
tacija kelia nemaža teisinių abejonių, dėl šios 
interpretacijos neverta diskutuoti.

Tą pačią penktadienio popietę Vilniuje 
buvo sušauktas partijos „Lietuvos sąrašas“ 
pakartotinis Steigiamasis susirinkimas. Jis 
patvirtino pagal Teisingumo ministerijos 
pastabas pataisytus Partijos įstatus. Darbo 
dienos pabaigoje visi partijos steigimo do-
kumentai buvo dar kartą pateikti Teisingumo 
ministerijai.

Nr.10
„Lietuvos sąrašo“ partija dar kartą pateikė steigimo 
dokumentus Teisingumo ministerijai

Rašytojo Liudviko 
Jakimavičiaus viešas 
laiškas 
Liudytojų ir nukentėjusiųjų 
apsaugos valdybai  
bei Valstybės saugumo 
departamentui

2012 m. liepos 24 d.

Liepos 23-ąją Laimutės Stankūnaitės vardu 
buvo išplatintas vaizdo įrašas su žaidžiančia 
mergaite. Jis sukėlė prieštaringų visuomenės 
vertinimų. Vieni mano, kad tai – laimingos 
pasakos pabaiga. Kiti  teigia, kad šis įrašas - 
klastotė, kuria siekiama nuslėpti iš gimtųjų 
namų Garliavoje prievarta išvežtos megaitės 
tikrąją būklę. 

Mažos megaitės likimas negali būti val-
džios institucijų viešų manipuliacijų objektu 
ar valstybės paslaptimi. 

Todėl raginu už mergaitės likimą šiuo 
metu atsakingas valstybės tarnybas išsklai-
dyti visuomenėje kilusias abejones:

Pateikite mažosios Deimantės seneliams, 
artimiesiems bei kompetentingiems pedi-
atrams visą filmuotą vaizdo bei garso me-
džiagą – su autentišku garsu ir neuždengtu 
mergaitės veidu.

Leiskite seneliams atpažinti anūkę, o vi-
suomenės pasitikėjimą turintiems medikams 
įvertinti mergaitės sveikatos būklę.

Pagarbiai,
rašytojas Liudvikas Jakimavičius
„Aikštės žinių“ redaktorius

TIE-SOS

Užpylingavom!
Į Daukanto aikštę nukreipta VSD sekimo kamera. Ji stovi 
VU Filosofijos fakultete, III aukšte, VII lange iš kairės.



Rašykite mums adresais:
Dėl turinio: Liudvikas Jakimavičius liudvikasjakimavicius@gmail.com
Dėl platinimo: mes@uzteisinguma.lt
Išsami informacija:  www.užteisingumą.lt, www.uzteisinguma.lt 
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Mintys

Apie sistemą

„Ateina laikas, kai sistemos, aparato 
egzistavimas pasidaro toks akivaiz-

dus, kad širdyse jums pasidaro taip bloga, 
jog daugiau nebegalit būti visos tos sistemos, 
aparato dalis, nebegalite net pasyviai būti jo 
dalimi. Tada turite savo kūnais blokuoti visus 
krumpliaračius, visus ratus, visas svirtis, visą 
aparatą, kad priverstumėt jį sustoti. Ir turite 
išrėkti tiems žmonėms, kurie jį valdo, tiems 
žmonėms, kurie yra tie sraigtai, krumplia-
račiai ir svirtys - JEI JŪS TAPSIT LAISVI, 
APARATAS NUSTOS VEIKTI!“

Iš Mario Savio, Amerikos politinio veikė-
jo,  kalbos 1964 m.

„Spauda vienintelis verslas Amerikoje, 
kuris specialiai saugomas Konstituci-

jos; visų pirma ne dėl pramogos ar linksmini-
mo, ne dėl tradicijų ir sentimentų, ne dėl to, 
kad tiesiog publikai duotų tai, ko ji nori, bet 
dėl to, kad informuotų, sužadintų, atspindėtų, 
konstatuotų mūsų pavojus ir galimybes, nu-
rodytų mūsų krizes ir galimybes, kad vestų, 
formuotų, mokytų ir kartais galbūt net pri-
verstų  pykti. Ir todėl kreipiuosi į spaudą – į 
žmogaus darbų įrašinėtoją, jo sąžinės sargą, 
jo naujienų kurjerį – sakydamas, kad mes ieš-
kom stiprybės ir paramos, tikėdami, kad su 
jūsų pagalba žmogus taps toks, koks ir gimė 
būti: laisvas ir nepriklausomas.“
Iš John F. Kennedy paskutinės kalbos prieš jo 

nužudymą (apie spaudos funkcijas)

Savarankiškam, protingam, išsilavinusiam ir 
atsakingam Lietuvos piliečiui tikrai nereikia 
sąrašų: Darbo partijos sąrašo, Liberalcentris-
tų partijos sąrašo, Socialdemokratų partijos 
sąrašo, Tvarkos ir teisingumo partijos sąrašo, 
Tėvynės sąjungos partijos sąrašo, Liberalų są-
jūdžio sąrašo. Tegu tik pabando jie primesti 
Lietuvos žmonėms Uspaskichą su Bosu, Kir-
kilą su Andriukaičiu, Čapliką su Dabašinsku, 
Palaitį su Šviniumi, Melianą su Ladiga, Šed-
barą su Vaicekauskiene, Degutienę su Žio-
biene, Kubilių su Abramikiene, Jurkevičių su 
Valiu, Zuoką su Rubikonu, Paksą su Borisovu 
ar Salamakiną su Komskiu. Nepraeis!“

Programinis Dokumentas

Pastaruoju metu „Aikštės žinias“ vis daž-
niau pasiekia keisti dokumentai iš slėpi-

ningų šaltinių. Vakar  pavakarę vienos sena-
miesčio smuklės rūsiukyje po trijų bokalų 
baltojo alaus Dočys buvo priverstas trumpam 
pakilti nuo stalo. Grįžęs greta nugerto ketvir-
tojo bokalo atrado du lapu su mįslingu tekstu. 
Skubiai atlikęs analitinius tyrimus, Dočys nu-
sistebėjo: jo rankose jau kartą kažkur matytas 
laikraščio „15 minučių“ blankas su „Tėviš-
kės draugijos“ vandens ženklais. Kadangi ant 
dokumento Dočys neaptiko grifo „slaptai“, 
kaip senas sąjūdistas, ištikimas viešumui ir 
persitvarkymui, nusprendė su dokumentu 
supažindinti visuomenę.

Valat. Sąr. PROGRAMA

Ekonominė politika iki 2016 metų rudens 
darganų:
- du kartus išplėsti prekybą lietuviškais pasais 
juodojoje rinkoje, o pasų įkainius padidinti 
tris kartus;
- keturis kartus padidinti bananų dėžių impor-
tą iš Kolumbijos. Atskiru įstatymu uždrausti 
žiopliems sargams bananų dėžėse ieškoti ko 
nepametę;
- padidinti PVM baltai kreidai iki 300 proc., 
spalvotai kreidai - iki 500 proc.;
- kasmet Vilniaus prekybos centruose pagauti 
po 100 Baltarusijos disidentų ir parduoti juos 
Lukašenkai po 50 tūks. dolerių už statistinį 
vienetą. Šiam darbui Teisingumo ministeri-
jos Užsienio ryšių skyriuje įdarbinti 50 VSD 
pareigūnų su šunimis;
- pagilinti ir išplėsti spiritotiekio tinklą Nemu-
no dugnu atkarpoje Jurbarkas – Pagėgiai;
- skatinti smulkųjį ichtiandrų verslą;
 - tarpininkavimo paslaugų apimtis teisėsau-
goje padidinti du kartus, teisėtvarkoje – tris 
kartus, teisėkūroje – iki penkių kartų; 
- nustatyti aiškias kyšių kvotas ir padidinti 
nebaudžiamą bei neapmokestinamą kyšio 
minimumą iki 100 tūkst. litų;
- privatizuoti Lukiškių ir Pravieniškių poilsia-
vietes, už tarpininkavimą skiriant iš biudžeto 
Teisingumo ministerijai 300 milijonų litų.

Švietimo politika iki Velykų atostogų:
- už penkis biudžeto milijonus atgaivinti LRT 
laidą „Labanakt, vaikučiai“ su nauja vedėja 
Rita Miliūte, kas vakarą sekančią pasaką „Du 
karaliai – vyras ir žmona“;
- už septynis biudžeto milijonus pervadinti 
Vilniaus Salomėjos Neries gimnaziją Dalios 
Aukštąja partine mokykla, o Kėdainių Šviesią-
ją gimnaziją Uspaskich profesine suvirintojų 
mokykla.

Mokslo politika nuo rudens semestro imti-
nai:
- atleisti Beną Juodką iš Vilniaus universiteto 
rektoriaus pareigų;
- už nuopelnus teisei duoti akademikų vardus 
Kryževičiui, Valiui ir Cirtautienei, o Vytautą 
Nekrošių skirti Vilniaus universiteto rektoriu-
mi iki gyvos galvos;
- už didelius nuopelnus Pedagoginio instituto 
absolventui Valatkai suteikti Mykolo Römerio 
universiteto profesoriaus vardą.

Kultūros politika pagal autorines sutartis:
- parišti laisvuosius menininkus;
- duoti laisviesiems menininkams laisvųjų 
darbų (8 dienas per savaitę);
- už keturiasdešimt biudžeto milijonų susukti 
Siaurusevičiaus prodiusuojamus nacionali-
nius pilno metražo filmus „Lietuvos Dalia“, 
„Kas geresnio, Premjere Viktorai?“ ir „Niekas 
nieko nenorėjo“;
- už penkis biudžeto milijonus perleisti spal-
votų meninių nuotraukų albumą su Juknevi-
čienės, Kirkilo, Zuoko ir lietuviškos karinės 
technikos vaizdais. 

Socialinių išmokų politika:
- „Tėviškės draugijos“ veteranams padidinti 
pensijas, honorarus ir priedus.

Užsienio ryšių politika:
- sutaikyti Obamą su Grybauskaite;
- sutaikyti Lukašenką su Obama;
- suženyti Grybauskaitę su Lukašenka;
- sukiršinti Komarowskį su Putinu;
- sukiršinti lietuvių išeivius Londone su lietu-
vių išeiviais Dubline religiniais pagrindais. 

Saugumo politika:
- išmokyti Griną metodikos, kaip atskirti rusų 
šnipą ir VSD pareigūną nuo žmogaus, kuris 
nei prie ko;
- išaiškinti Valiui, kad neverta ieškoti skirtumų 
tarp prokuroro, teisėjo ir VSD pareigūno;
- už ES eurus apmokyti 102 antstoles, kaip 
vadovauti LT gyvenviečių šturmui taikos bei 
pilietinio karo metu;
- įvykdyti visuotinę gyventojų probaciją, ski-
riant Teisingumo ministerijai 900 milijonų 
litų šešiems milijonams elektroninių apyran-
kių pagaminti – po apyrankę ant kojos.

Sveikatos politika nuo 2012 m. rudens iki 
galo:
- už paskutinius biudžeto milijonus atnau-
jinti LRT diskusijų laidą „Linkime pasveikti“ 
su dviem naujais vedėjais Siaurusevičium ir 
Pumprickaite.

Dočio skiltis.

Prezidentai V. Adamkus, 
D. Grybauskaitė ir pilietis 
Dočys apie sąrašus
Prezidentas Valdas Adamkus: 
„Stebiu ir stebiuosi…“

Prezidentė Dalia Grybauskaitė: 
„Dabar ta sąrašų sudarymo mada, lyg patys 
žmonės nesugebėtų pasirinkti, ko jie patys 
nori… Aš manau, kad kiekvienas Lietuvos 
pilietis yra tiek savarankiškas, tiek protingas, 
tiek išsilavinęs, tiek atsakingas, kad tikrai pa-
sirinks pats ir jam nereikia jokių sąrašų, kad 
kažkokia grupelė žmonių pakištų ir jie turėtų 
rinktis tik iš to sąrašo. (…) Aš turiu galvoje 
visus sąrašus, kuriuos mėgina primesti Lie-
tuvos žmonėms. Nesvarbu kas.“

Pilietis Dočys, nustebęs: 
„Visa širdimi pritariu prezidentei Grybaus-
kaitei. Lietuvos sąrašas taip pat yra prieš są-
rašų sudarymo madą ir prieš visokius sąrašus. 


