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DĖL VINCENTO JASIULEVIČIAUS KREIPIMOSI 
 

Gerbiamasis Vincentai Jasiulevičiau, 

 

dėkojame už Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei adresuotą Jūsų kreipimąsi, 

kuriame išsakote nuomonę ir pasiūlymus Jums aktualiais klausimais. Jūsų pateikta 

informacija taip pat bus siunčiama susipažinti Seimo kanceliarijai, ministerijoms ir Lietuvos 

savivaldybių asociacijai. 

Džiaugiamės, kad esate pilietiškas žmogus, kuriam svarbu, kas vyksta valstybės 

politiniame gyvenime.  

            PRIDEDAMA. 10 lapų. 

 
 

 

Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja                                                Gitana Vaškelienė 
 
 

 

Vaiva Bernotaitė, tel. +37070663762, el. p. vaiva.bernotaite@lrv.lt 
 

Pateikto prašymo / skundo nagrinėjimo tikslu, įgyvendinant teisės aktuose įtvirtintas prievoles, Jūsų asmens duomenis tvarko 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija (toliau – LRVK) (juridinio asmens kodas 188208831, veikianti adresu: 

Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt, tel. (8 5) 266 3711), kuri yra Jūsų duomenų valdytoja. 

Pateikti asmens duomenys bus saugomi LRVK dokumentacijos planuose ar informacinių sistemų valdymo dokumentuose 

nustatytą terminą. Jūsų pateikti asmens duomenys gali būti teikiami institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms spręsti Jūsų 

prašyme / skunde keliamus klausimus, kitiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti LRVK įpareigoja teisės aktai, 

LRVK pasitelktiems duomenų tvarkytojams. Jūs turite teisę kreiptis į LRVK ir prašyti, kad ši leistų susipažinti su Jūsų 

asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba apribotų duomenų tvarkymą. Dėl LRVK veiksmų, susijusių su Jūsų asmens 

duomenų tvarkymu, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie 

asmens duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimą galite rasti LRVK interneto svetainėje www.lrvk.lt, 

skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“. Dėl asmens duomenų tvarkymo ar duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite 

kreiptis į LRVK aukščiau nurodytais kontaktais arba į LRVK duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@lrv.lt. 

    

Į 2021-10-08 kreipimąsi 

(2021-10-11 reg. Nr. PSG-4680) 

 

Elektroninio dokumento nuorašas
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Tema: FW:     Dėl  LIETUVOJE 1ŽMOGAUS TEISIŲ, PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS, JO 
UGDYMO, ŠVIETIMO“ 2021    

Priedai: Lietuvoje 1žmogaus kokybinis ugdymas, švietimas, jo teisių ir pagrindinių laisvių, 
atsakomybės užtikrinimas 2021.docx; Rinkejų kreipimosi 1c i Seimo nari  2020.docx 

 
 

From: Vincentas Jasiulevicius <v_jasiulevicius@yahoo.com>  
Sent: Friday, October 8, 2021 3:33 PM 
To: LRV kanceliarija <lrv.kanceliarija@lrv.lt> 
Cc: Edita Klimiene <Edita.Klimiene@lrv.lt> 
Subject: Dėl LIETUVOJE 1ŽMOGAUS TEISIŲ, PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS, JO UGDYMO, ŠVIETIMO“ 2021  
 

Laba 
diena,                                                                                                                                                                                                                 
                  siunčiu  raštą  „LIETUVOJE 1ŽMOGAUS TEISIŲ PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS, JO UGDYMO, 

ŠVIETIMO“ 2021   - 6 
LAPAI.                                                                                                                                            

 PRIEDAS : 1.  LRV Elektroninė kopija -  DĖL  NEIŠVENGIAMAI  TOBULINTI  VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT 

KOMPLEKSINIAI  SISTEMINIAI   PROBLEMŲ SPRENDIMĄ  2020  - 2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS  ŪKIO  PLĖTROS  VALDYME  (Registruotas LR 

Vyriausybės  kanceliarijoje 2021-01-07 Nr. PSG-116) – 118 lapų.    (LRV Elektraoninis dokumentas).    

2.Lietuvos politinio elito (ne)bendravimas su bendrapiliečiais  2020 m. projektas, vykdomas 

nuolatos                                       LR SEIMO NARIUI KVIETIMAS - PRIMINIMAS DĖL ATASKATŲ PATEIKIMO APYGARDOS 
RINKĖJAMS (Prisegta) -3 Lapai. 

  Prašau užregistruoti,  įteikti  raštą adresatams.  Apie rašto įregistravimą pranešti 

siuntėjui.  

 Pagarbiai Vincentas Jasiulevičius,  Kont. Tel. +370 614 04676                

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA 
2021-10-11     Nr. PSG-4680 

DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS 

ELEKTRONINIU PARAŠU  

2021-10-11     Nr.  
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-                                                   Vincentas Jasiulevičius                 

                                         Valdymo sistemų ekspertas 

                   El.. p.  v_ jasiulevicius@yahoo. com,  tel.  +370 614 04676     
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministrei                                       2021-10- 08                 

Pirmininkei Ingridai Šimonytei                                                                                                          

Aktualu LR Vyriausybės ministrams, Savivaldybių taryboms, LR Seimo nariams                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                              KREIPIMASIS - SIŪLYMAS   

        DĖL LIETUVOJE  NEIŠVENGIAMAI  ESMINIAI   TOBULINTI  KOMPLEKSINIAI  SISTEMINIAI  ŽMOGAUS TEISIŲ IR 
PAGRINDINIŲ LAISVIŲ, PAREIGŲ, ATSAKOMYBĖS PRIEŠ ŠEIMĄ,  TAUTĄ, VALSTYBĘ BEI TURĖTI TEISĘ DIRBTI 
(UŽSIDIRBTI) - ORIAI  GYVENTI.  PATIKSLINTI ŽMOGAUS APSAUGOS TEISINIUS DOKUMENTUS, (ĮSTATYMUS, 
NUTARIMUS, PRIEMONES, SĄLYGAS - JŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMĄ, KONTROLĘ), UŽTIKRINANČIUS  LIETUVOJE  1995 
M. RATIFIKUOTOS „EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA“ NUOSTATAS.  
 

    UŽTIKRINTI ŽMONIŲ APSAUGĄ NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE, SKURDO, NEDARBO-UŽIMTUMO, PATYČIŲ 
IR KITŲ BLOGŲ-ŽALINGŲ ĮPROČIŲ, ĮVERTINANT  SUKELIANČIAS PRIEŽAŠTIS VYKSMO Į NUŽMOGĖJIMĄ-
DEGRADAVIMĄ. TAI BŪTINA PARENGTI, NAUDOTI NAUJAI PARENGTAS VAIKŲ, JAUNIMO  KOMPLEKSINIO 
SISTEMINIO KOKYBINIO  UGDYMO, MOKYMO ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO, KULTŪROS, SVEIKATINIMO,  
TEISINGUMO MOKYMO (TARPUSAVYJE SAVEIKAUJANČIAS KOMPLESINES  TIKSLINES TESTINES PROGRAMAS SU 
VAIZDINĖMIS PRIEMONĖMIS, (FILMAIS, METODIKOMIS), UŽTIKRINANČIOS GERĄ SAVIJAUTĄ, (PRIEŠ TAI ĮVERTINUS, 
SUSISTEMINUS PRIEŽASTIS SUKELIANČIAS  VAIKŲ,  JAUNIMO BLOGAS SAVIJAUTAS), ŠEIMOSE, ŠVIETIMO, MOKYMO 
ĮSTAIGOSE PER VISAS UGDYMO, MOKYMO PAKOPAS. BŪTINAS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJO KĖLIMAS, RENGIMAS 
AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS MOKYTOJŲ,  NAUJŲ VADOVĖLIŲ BEI PANAUDOJAMA SUOMIŲ ŠVIETIMO, 
UGDYMOPATIRTIS 
   ŠIŲ ARTIMOJO IR TOLIMOJO LAIKOTARPIŲ  KOMPLEKSINIŲ PROGRAMŲ KOMANDINIAI  RENGĖJAI –  VYKDYTOJAI: 
LIETUVOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO; SOCIALINIO APRŪPINIMO IR DARBO; KULTŪROS; SVEIKATOS; 

TEISINGUMO MINISTERIJOS. (Tokios žmogaus ugdymo, teisių programos su priemonėmis įgyvendinti privalo 
įsirašyti  į numatomą rengti  programą  „TOBULINANTI   VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT  KOMPLEKSINIAI  SISTEMINIAI   

PROBLEMŲ SPRENDIMĄ  2020  - 2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS  ŪKIO  PLĖTROS  VALDYME  (Registr. LR Seime,  Nr. G-2021-
1271 / 2021-02-04,  Pateikta medžiaga padės LR Seimo nariams, ministrams, savivaldybėms susivokti –neišvengiamumai 
tobulinti Valstybės valdymą, valstybiškai  mąstyti, žvelgiant į ateitį  Europos Sąjungos, Pasaulio kontekste (PRIEDE).                                                                      
    UŽ PROGRAMŲ, PRIEMONIŲ SAVALAIKĮ ĮVYKDDYMĄ  ATSAKINGI PAGAL KOMPETENCIJĄ TĖVAI, ŽINYBŲ 
VADOVAI, ŠVIETIMO, MOKYMO, SAVIVALDOS ĮSTAIGŲ VADOVAI.  LR SEIMAS VYKDO PARLAMENTINĘ KONTROLĘ, 
LR VYRIAUSIOJO KONTROLIERIAUS TARNYBOS AUDITAS   VYKDO PROGRAMŲ UŽSIDUOTĄ  PASIEKIMŲ VYKSMO  
LYGIO KIEKYBINĮ, KOKYBINĮ PASIEKIMŲ VERTINIMUS.                                                                                                                                          
VALTYBEI PRIVALOMA VENGTI PASIRAŠYTI, PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJANČIAS IR  NEAIŠKAUS TURINIO  IR SIEKIAMŲ 
TIKSLŲ KONVENCIJAS... 

 
Stambulo konvencija Lietuvai yra perteklinis dokumentas ir nėra reikalo ratifikuoti, prisiimti neaiškius 

įsipareigojimus. Stambulo konvencijos siekis iškelti-viešinti, ką reiškia socialinė lytis ir kokias LGBT teises 

konvencija padės užtikrinti.  Tačiau,  bandančių save viešinti,  priskirti prie  prasimanytų „socialinių“ lyčių 

grupių (tai yra lytinių organų  naudojimą  ne pagal gamtos dėsningumus, ne pagal paskirtį - daugintis, 

nepalikti palikuonis). Prasimanytos  seksualinės grupės - gėjų, lesbiečių  ir nesiviešinačios  fedofilų, zoofilų ir 

kitokios, veda prie žmonijos, tautų nužmogėjimo,  išnykimo. Žmonių liberalus elgesys be vertybių,  moralės, 

atsakomybės prieš šeimą, tautą, valstybę veda prie Lietuvos valstybės išnykimo...                                                                                  

Keisti eksperimentavimai, pabandymai – smalsavimai  be savalaikio vaikų, jaunimo ugdymo, švietimo 

(edukavimo)  pradedant šeimoje, darželiu per visas ugdymo, švietimo, mokymo pakopas priveda  prie 

atsiradimo seksualinių grupių - gėjų, lesbiečių  ir nesiviešinačių  fedofilų, zoofilų ir kitokių...  

Be to valstybėje neatsakingai skatinama  įteisinti, labai  lengvai perimti kai  kurių vakarų valstybių 

patirtis, nepriimtinas katalikiškai Lietuvai,  sukeliančias žmonių  degradavimą - „Lengvos“ narkomanijos 

(kvaišalų), rūkymo (geležinių pypkių), alkoholizmo,  pramanytų „socialinių lyčių“, jų keitimo, tatuiruotėmis 

žalojimas  bei kitaip žalojant savo kūnus, sveikatą ir kt. įstatymus. Tinkamai ne ugdomi, neauklėjami, 

nešviečiami (pradedant darželiu, šeimoje), vaikai, jaunimas per visas pakopas,  jų dalis tampa nužmogėjusiais 

piliečiais su išugdytais blogais įpročiais, kuriais reikia rūpintis socialiai, gydyti, šelpti visų mokesčių mokėtojų 

https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=jasiulavicius@yahoo.
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sąskaita. Taip nukenčia švietėjų, mokslo, gydytojų, kultūros, pensininkų ir kitos grupės žmonių,  daugeliui 

atitolsta siekis oriai gyventi Lietuvoje.   Iš tų ir jaunų  nelaimingų, puolusių į neviltį žmonių, sugadinusių savo 

sveikatą, degradavusių, patenkančių į kalėjimus,  atsikrato blogus įpročius tik vienetai valingų jaunulių, 

susitvarko asmeninį gyvenimą, pasiekia svajotus tikslus... Rengiant, taisant Įstatymus nepasitelkiama gerosios 

patirtys kitų valstybių?  

 

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJA                                                   

    Žmones (vaikai) iš prigimties  gimsta geri. Toliau jų ateitis, likimas priklauso nuo valstybės 

turimos kompleksinės  sisteminės ugdymo, švietimo, mokymo, atsakingai kurti šeimas, vizijos –  

programų išugdyti sąmoningais, valingais, pareigingais, atsakingais, teisingais, kūrybingais, 

iniciatyviais, bendruomeniškais, mylinčiais Tėvynę, gero elgesio ŽMONĖMIS. (Tokios vizijos 

Lietuva dar neturi !..). 
Tokia  žmogaus ugdymo, teisių vizija – programa su priemonėmis privalo įsirašyti  į numatomą rengti  

programą  „TOBULINANTI   VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT  KOMPLEKSINIAI  SISTEMINIAI   PROBLEMŲ SPRENDIMĄ  2020  - 

2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS  ŪKIO  PLĖTROS  VALDYME  (Registr. LR Seime,  Nr. G-2021-1271 / 2021-02-04,  

Pateikta medžiaga padės LR Seimo nariams susivokti –neišvengiamumą tobulinti Valstybės valdymą, valstybiškai  mąstyti, 

žvelgiant į ateitį  Europos Sąjungos, Pasaulio kontekste).                                                                      Siekiant pašalinti 

Lietuvos tautos susipriešinimą, būtina  Lietuvoje  neišvengiamai  esminiai   tobulinti  kompleksiniai  

sisteminiai  žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, pareigų, atsakomybės prieš  šeimą,  tautą, valstybę bei 

turėti teisę - oriai  gyventi Lietuvoje, patikslinti apsaugos teisinius dokumentus, (įstatymus, nutarimus, 

priemones, sąlygas -  dėl užtikrinimo jas įvykdyti), užtikrinančius  Lietuvoje 1995 m. ratifikuotos 

„Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija“ nuostatas.  Ir 

apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje, patyčių ir kitų kenksmingų –blogų  įpročių, įvertinant 

sukeliančias  priežastis vyksmo į nužmogėjimą-degradavimą, išsiugdymą blogų įpročių. Tai atstos kažkam 

įsipareigojančias ir  atsirandančias  neaiškaus turinio  ir siekiamų tikslų  perteklines  Lietuvai 

konvencijas...                                                                                                                                       Europos 

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugo konvencija priimta Romoje 1950 m. 

lapkričio 04 d., su papildomais protokolais galioja Europos sąjungos valstybėse. 

    Lietuvos Žmogaus teisių, pareigų, atsakomybės ir pagrindinių laisvių apsauga. 
Su papildymais Valstybės žiniose paskelbta 1995-05-16 d. Lietuvos Respublikoje ir ja 

vadovaujamasi apsaugojant pagrindines žmogaus teises ir laisves, perkelta į nacionalinius 

Teisės  aktus (pavyzdžiui - pažymėta konvencijos straipsniuose):  

12 straipsnis. Teisė į santuoką
1
 

Vyras ir moteris, sulaukę santuokinio amžiaus, turi teisę tuoktis ir kurti šeimą pagal 

naudojimąsi šia teise reguliuojančius valstybės įstatymus. Bei sudaryti sutartis bendro gyvenimo, 

ūkio vedimo, rūpinimosi vaikais, šeima ir kitomis sugyvenimo sąlygomis... 

 13 straipsnis. Teisė į veiksmingą teisinės gynybos priemonę
1
 

Kiekvienas, kurio teisės ir laisvės, pripažintos šioje Konvencijoje, yra pažeistos, turi teisę 

pasinaudoti veiksminga teisinės gynybos priemone kreipdamasis į valstybės instituciją 

nepriklausomai nuo to, ar tą pažeidimą asmenys padarė eidami savo oficialias pareigas. 

 14 straipsnis. Diskriminacijos uždraudimas
1
 

Naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas be 

jokios diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių 

pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais 

pagrindais. 

PILIEČIŲ SU IŠUGDYTAIS BLOGAIS ĮPROČIAIS  PASEKMĖS, STATISTIKA  
 

Pasaulio sveikatos organizacijos statistika rodo, kad smurtas prieš moteris yra ypač 

paplitęs: nuo fizinio ar seksualinio smurto nukentėjo kas trečia pasaulio moteris, o intymaus 

partnerio smurtas yra labiausiai paplitusi smurto prieš moteris forma. 2018 m. pasaulį sudrebinęs 
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#MeToo judėjimas parodė ir epideminį seksualinio priekabiavimo ir seksualinio smurto paplitimą 

Vakarų visuomenėse. Jungtinių Tautų duomenys rodo, kad mažiau nei 40 proc. smurtą 

patiriančių moterų kreipiasi pagalbos. Skaičiuojama, kad Lietuvoje smurto mastai atitinka 

pasaulinį vidurkį, t.y. smurtą per savo gyvenimą taip pat patiria kas trečia šalies moteris. 2020 m. 

dėl smurto artimoje aplinkoje buvo užregistruoti 55 800 policijos iškvietimai, po kurių buvo pradėti 7 

132 ikiteisminiai tyrimai – smurto artimoje aplinkoje nusikaltimai užima penktadalį visų 

nusikaltimų, užregistruojamų Lietuvoje. 8 iš 10 dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų 

nusikaltimų aukų – moterys (5,2 tūkst. arba 79,8 proc.), iš jų 79,5 proc. nukentėjo nuo intymaus 

partnerio, psichologinių patyčių. Nenagrinėjame  priežastis – sukeliančias blogus įpročius, 

priklausomybių ligas: narkomaniją, alkoholizmą, rūkymą, užkrečiamas ligas, patyčias 

mokinių, savižudybes ir kt.  2020 m. Lietuvoje pasitraukė iš gyvenimo 474 vyrai ir 133 

moterys- šalis savižudybių skaičiais  (21,7 atvėjo 100 tūkst. gyventojų) išlieka tarp 

pirmaujančių Europoje. Vyksta kova su pasekmėmis, (nekaupiami, nesisteminami priežastiniai 

veiksniai), nešalinant priežastis,  (žiūrėti toliau skirsnį – Tikslas -5 Lapas 5p., 5.1. p.).  
Vyksta Pilietinės akcijos „Step Up! Stabdykime smurtą prieš moteris!“ Smurto prieš moteris 

arba smurto lyties pagrindu paplitimas pasaulyje verčia tarptautinę bendruomenę ieškoti efektyvių 

priemonių tokiam smurtui mažinti. (žiūrėti toliau skirsnį – Tikslas -5 Lapas). 

 

NEIŠVENGIAMOS PRIEMONĖS GERINTI  VALSTYBĖS VALDYMĄ   

Visi žinome valstybės prioritetus: Švietimo, mokslo ir sporto, sveikatinimo, kultūros, 

teisingumo bei  energetikos plėtros kryptys, tai užtikrins ir kitų valstybės ūkio  krypčių 

sėkmingą plėtrą, orų gyvenimą Lietuvoje, gyvenimo laimės indeksą bei išsaugoti valstybinę 

kalbą (lietuvių), valstybę, tautos indentitetą  ir kitais tūkstantmečiais.            
 

PRIEŽASTYS IŠKREIPIANČIOS VALSTYBĖS VALDYMĄ 

 

LR Seimo nariai privalo įsiklausyti į rinkėjų valią, pradėti nuo  savęs, priimti skubos tvarka 2021 
m. LR Seimo nario darbo  sąlygų  įstatymą (kodeksą) - LR Konstitucinis   Teismas 2005 m. bylos Nr.04/04  nutartyje   
nurodė, kad Įstatymų  leidėjas  privalo – yra pareiga   nustatyti  Įstatymu Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų 
sąlygas (Kasmetinių atostogų suteikimas, nuobaudos pravaikštininkams, Seimo nario darbo vertinimas balais (kiek 
pateikė Įstatymų, pataisų?, atsiskaitymas rinkėjams dėl rinkiminių įsipareigojimų).  LR Seimas (seimo nariai dėl 

savanaudiškumo) neįveikia pasirašyti  darbo  taisykles-įstatymą, nevykdoma LR Konstitucinio teismo nutartis ???  Tai 
menkina pasitikėjimą  tokiais Seimo nariais, nevykdančiais Teismų nutartis. Kur visi lygūs prieš įstatymą???  ...     LRT 
Televizijos forume dėl  LR Rinkimų kodekse įstatymų peržiūros  diskusijose partinių grupuočių atstovai – Seimo nariai 

nenori taisyti įstatymus, nors ir antikonstituciniai,  pavyzdžiui  Tas pats kandidatas į Seimą vienu metu  

kandidatuoja dviejuose  sąrašuose. Jeigu Seimo nariu neišrenkama vienmandatiniame sąraše, tai 

išrenkamas  daugiamandatiniame partijos sąraše (partija juridinis asmuo, o ne konkretus asmuo kaip 

nustatyta LR Konstitucijoje. O ir partinio sąrašo penketo reitingavimas, pirmumo nustatymas sąraše, 

yra kvailinimas  rinkėjų. Kur algoritmas, pavyzdžiui- kiek procentų visos Lietuvos rinkėjų privalo  

nubalsuoti  už kandidatą, kad jį perkelti  iš partijos sąrašo 141 vietos  į  10 vietą sąraše? O nėra jokios 

kontrolės kaip tai atlieka LR Vyriausioji komisija. Auditavimą galėtų atlikti LR Vyriausiojo 

kontrolieriaus tarnybos auditoriai, gaudami lygiagrečiai informaciją iš Rinkimų apygardų.                     

Esant tokioms Rinkimų sistemoms, Rinkėjai negali tiesiogiai išrinkti, bejėgiai  kontroliuoti  išrinktus 

atstovus. O ir nacionalinė LRT, žurnalistai vengia pateikti realių priežastinių problemų apžvalgą, o ne 

tik blogas pasekmes, elgiasi prisitaikėliškai...  

    Nepriklausomoje Lietuvoje daugiau trisdešimt metų  LR Seimas, Savivaldybių tarybos,   pareigūnai 

netinkamai atlieka – neatlieka svarbiausias pareigas, kurios įrašytos jų statutuose, ministerijų, 

institucijų nuostatuose, nenaudoja  kitų valstybių  pažangias  valdymo patirtis. Tai priveda iškreipti 

valstybės valdymo principai,  neatitinkantis vadybos logikos  formavimas valdymo organų-struktūrų. 

Neatitinka LR Konstitucijos nuostatų reikalavimų, tenkina partinių, oligarchinių, oligopolinių 

grupuočių  savanaudiškus  interesus.  Tai parodo, kaip priešinasi  LR Seimo nariai Rinkėjų norui, (ką 

sako ir LR Konstitucija), tiesiogiai rinkti atstovus - Seimo, Savivaldos tarybų narius,  ir galimybę rinkti 

merus, seniūnus.  LR Seimas nevykdo parlamentinę kontrolę- priežiūrą jam  atskaitingų  žinybų, 

institucijų aukščiausiųjų  pareigūnų pareigų atlikimo, nes dominuoja interesų konfliktai, (pavz., Seimo 

narys-ministras, t. y. savikontrolė-interesų konfliktas).  
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       Sukurto produkto – pridėtinės vertės yra neteisingas- neproporcingas  pasidalijimas tarp 

darbdavių ir dirbančiųjų, pasitelkiama darbininkai –imigrantai dirbti už mažesnį atlyginimą.  Taip 

atsiranda  tūkstančiai milijonierių. O ir moterims už tą patį atlikto darbo kiekį mokama ženkliai 

mažesnis atlygis - diskriminacija...      

       Tautos nusišalinimas nuo Valstybės valdymo kontrolės, Lietuvą privedė prie gyventojų globalios 

emigracijos užsienin, išvažiavo daugiau milijonas iš savo Tėvynės,  kažkas valstybėje negerai. Lietuvoje 

likusių gyventojų beveik trečdalis gyvena dideliame  nepritekliuje-skurde.  Išvaževėlių  tėvai, seneliai 

nesusikalba su vaikaičiai, o ir toli gyvenantys-dirbantys  vaikai  negali laiku aplankyti savo 

pasiligojusius  senolius (savo tėvus, senelius...).  Dalis likusių, (vaikai išvažiavę), vienišų senolių iš 

nevilties pasitraukia iš gyvenimo (savižudybės)...  
 

        SIŪLOMA: 

Siūlomos rinkimų sistemos užtikrins rinkėjų pareigą - aktyvų dalyvavimą išrenkant atstovus į valstybės 

valdymo organus, užtikrins kontrolę bei Seimo narių atsakomybę už pasekmes valstybės valdyme ...  (Pakils 

LR Seimo autoritetas (seimo narių sąžiningumas-garbė), priimamų įstatymų kokybė, spręs darniai valstybės 

problemas, ugdymą ateities kartų, išlikimą valstybės, TĖVYNĖS). 

1.  Priimti, (įsigaliotų  2022 m. sausio  1d.),  Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą, atitinkantį  

LR Konstitucijos  55 str. „Seimą sudaro Tautos  atstovai – 141 Seimo narys,  kurie  renkami  

ketveriems metams remiantis visuotine, lygia tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu“ Būtina 

įteisinti ir taikyti  kandidatui  kvalifikaciniai, moralės  reikalavimai  užimti  LR Seimo nario pareigybę. 

Panaikinti daugiamandatinius  rinkimus  (partijų sąrašus) ir rinkti  tik pagal vienintelį vienmandatinį rinkimų 

kandidatų  sudarytą sąrašą kiekvienai Rinkimų apygardai.  (Tai praktiniai pasiteisino, atmintina, Kovo -11 –

osios Akto būsimų  signatarų  rinkimas į LTSR Aukščiausiąją tarybą tik vienmandatėse apygardose).    

Siūloma 70-tyje apygardų išrinkti po du Seimo narius, gavusius  daugiausia balsų ir vienoje (mažiausioje) 71-

oje Rinkimų apygardoje rinkti tik vieną Seimo narį, gavusį daugiausia balsų. Atsisakius ar kitaip  Seimo nario 

mandato, nauji  rinkimai neskelbiami, o laikoma Seimo nariu  - prisaikdinama trečias (sekantis iš eilės) gavęs 

daugiausia rinkėjų balsų  viemandatėje Rinkimų apygardoje. Tikslinga priskirti vieną-dvi  Rinkimų   

apygardąs Pasaulio lietuviams ( turintiems Lietuvos pilietybę) ir kaip išimtį, toje apygardoje – balsuoti 

elektroniniu būdu . Siūloma sistema tenkins LR Konstitucijos 55 str. nuostatos reikalavimą.  Išrinkti  Seimo 

nariai sprendžia Lietuvos bendravalstybines, regionų  problemas.                                                             

 

2. Įteisinti - Tiesiogiai, slaptu balsavimu renkama Rajono (miesto) meras - Savivaldybės administracijos 

vadovas (vykdomosios valdžios vadovas- rajono miesto/miesto vadovas), turintis „veto“ teisę priimtiems 

Savivaldybės tarybos narių sprendimams, juos grąžinti pataisyti. (Pravesti rinkėjų apklausas-

referendumus nesutariamais klausimais tarp Savivaldybės tarybos). Mero veto panaikina 2/3 tarybos 

narių. Renkamas meras  dviems kadencijoms –Lietuvos pilietis.  Meras  savo veikloje vadovaujasi LR 

Konstitucijos, LR Seimo Įstatymų, LR Vyriausybės nutarimų  nuostatomis bei Savivaldybės tarybos 

Nutarimais, Sprendimais neprieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Įstatymams. Savivaldybės taryba, 

meras sprendžia vietos problemas, regiono, valstybės kontekste.  
 

   Dauguma Lietuvos piliečių išpilietinti - nesikišu, nedalyvauju „politikoje“ (o kur piliečio pareiga 

kaip rinkėjo?). Tai spraga švietimo,  tėvų, intelektualų, LRT nusišalinimas..., galvojama, kad gerovę 

sukurs kiti. Taip galvodami išvažiavo daugiau vienas milijonas iš savo namų, Tėvynės...  Daugelis 

netgi nežino, ką reiškia  žodis TĖVYNĖ? Menkai pažįsta ir LR Konstituciją?  Privaloma  nors 

pabandyti, pradėti nuo savęs... visose 71 apygardoje, čia ir dabar pakviesti Seimo narius 

atsiskaityti rinkėjams, bus mažiau rietenų- dirbs.  Jeigu darbdavys (įmonės savininkas) 

nepažiūrėtų ką  nuveikia parinktieji darbuotojai, tai bankrutuotų, nepervestų švietėjams, 

sveikatintojams, kultūrintojams, pensijoms įmokų ir kt. Toks kontrolės principas  taikytinas ne tik 

parinktiems dirbantiems - atstovams LR Seime, o ir Savivaldoje –merams, tarybos nariams, 

seniūnams... 

Lietuvos politinio elito (ne)bendravimas su bendrapiliečiais  2019 m. projektas, vykdomas nuolatos                                                                                                                                                       
LR SEIMO NARIUI KVIETIMAS - PRIMINIMAS  DĖL  ATASKATŲ PATEIKIMO  APYGARDOS  RINKĖJAMS (Prisegta). Kaip 
parodė, Seimo nariai vengia atsiskaitinėti, susitikinėti su savo rinkėjais, o pagal partijos sąrašus išrinkti Seimo nariai 

susitikinėja tik agituodami per rinkimines kampanijas.                            

TIKSLAS 
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   LR  Seime  parengti, priimti kompleksiniai sisteminiai apimantį  „Lietuvos Žmogaus teisių, pareigų, 

atsakomybės ir pagrindinių laisvių apsaugos kodeksą“ su nuorodomis į kitų kodeksų įstatymų 

straipsnius.                                                                                                                                                                      

(Be esamų įstatymo, metodikos „Metodinės rekomendacijos specializuotos pagalbos centrų darbuotojams, 
savanoriams bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą įgyvendinančių institucijų darbuotojams ir 
specialistams” (Autorės: Lilija Henrika Vasiliauskienė, Evelina Dirmotaitė, Zuzana Vasiliauskaitė, Vilnius 
Moterų namai), (2017 m.  Išleista LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis). Išnagrinėkimę 
pagrindines priežastis išugdymo vaikams, jaunuoliams, (pradedant darželiu), blogus įpročius, 
priklausomybes-ligas (narkomaniją, alkoholizmą...)    Dar įteisinkime (pasitelkę) gerąsias patirtis valstybių, 

pavyzdžiui Pracūzijos patirtis moterų apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje - piktybiškas šeimos 

narys negali lankytis  gyvenamoje teritorijoje, laikomasi atstumo, o ir nukentėjusiai (-iam) sudaromos  saugios  
sąlygos gyventi... ). 

Parengti kodekso įgyvendinimo priemones: 

1. Susituokusių šeimų, susidėjusių porų, (vyras, žmona), - „draugų“- „partnerių“ ryšį 

apspręs (įteisinta, kaip privaloma sutartis, pas notarą pasirašyta, patvirtinta), 

pavyzdinė Bendro šeimos gyvenimo sutartis, galimai apspręstų užgyvento  turto 

pasidalijimą, rūpinimąsi vaikais-įsipareigojimus, atsakomybę išugdyti atsakingais 

piliečiais, kur tėvai  bebūtų ir kitas sąlygas..., būtų mažiau beglobių vaikų-

potencialių asmenų įsitraukiančių į žalingus įpročius.  

2. Žmones iš prigimties  gimsta geri. Šeimos palikuonys sveiki, jeigu pradeda tęstinumą 

kartų-savo palikuonių būdami neapkvaišę nuo svaigalų, narkotikų. Toliau jų ateitis, likimas 

priklauso nuo tėvų, valstybės turimos kompleksinės  sisteminės ugdymo, švietimo, mokymo 

vizijos – išugdyti sąmoningais, valingais, pareigingais, atsakingais, sąžiningais - teisingais, 

kūrybingais, iniciatyviais, bendruomeniškais, gero elgesio, estetikos išugdytais, mylinčiais  savo 

Tėvynę  ŽMONĖMIS. (Tokios vizijos Lietuva dar neturi !..). 

3. Parengti vaikų, jaunimo kokybinio  ugdymo, švietimo, mokymo  tikslines testines 

programas su vaizdinėmis priemonėmis per visas ugdymo, mokymo pakopas.  Parengti aukšto 

lygio ugdytojus, mokytojus vykdyti šį  kilnų darbą. 

4. Užtikrinti gamtos nuostatos vyksmą -  tęstinumą žmonių  kartų kaitą,  gyvūnijos, 

augalų vytimosi užtikrina vyriškos ir moteriškos prigimties individai poroje, yra šeima. 

Tradicinė laiminga šeima, (susituokusi pora, o ir pasirašiusi privalomą įsipareigojimų sutartį, 

kelia pasitikėjimą vienas  kitu, atsakomybę išlikti darnia šeima, sumažės beglobių  vaikučių), 

kurią sudaro mama, tėtis ir vaikai, seneliai, proseneliai, proproseneliai. Šeima-Tautos  išlikimo, 

tęstinumo  pagrindinė valstybės sandaros ląstelė. Darni tradicinė šeima ir valstybė užtikrina 

išugdymą, išauklėjimą  vaiko, jaunuolio tapti visapusiškai išprususiu ŽMOGUMI, tęstinumą 

kartų kaitos, išlikimą savo valstybės, pasiekti žmogaus  gyvenimo gerovės lygį, tinkamą laimės 

indeksą. Nepažeis, užtikrins Pasaulio kūrėjo dėsningumų vyksmą. (Sektini  pavyzdžiai - 

kokybinio ugdymo, švietimo, mokymo Vilniaus Licėjus (vadovas Saulius Jurkevičius), Vilniaus 

Šolomo Aleichemo ORT gimnazijoje, ten aišku, kuo skiriasi  berniukas nuo mergaitės, jų 

pašaukimas gyvenime). Ten nežino  kvaišalų platinimo, rūkymo ir kitų blogų įgūdžių  plėtojimosi bei 

slėpimo nuo tėvų, viešumo. Gerus pagrindus absolventų ruošimui padėjo ilgametis gimnazijos 

direktorius Miša Jakobas)... Bei pasitelkimas Suomijos švietimo ugdymo ir kitų valstybių  

gerosios patirtys.  
5. Visų lygių švietimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, intelektualų bendruomenės, 

dvasininkija, teisėsauga, žiniasklaida (ypatingai „nepriklausomi“ LRT žurnalistai) privalo atsakingai, 

entuziastingai aiškinti, šviesti, mokyti tautiečius, pradedant vaikyste.  
Priežastys sukeliančios  sunkias pasekmes minėtas Pasaulio sveikatos organizacijos  ir Lietuvoje 

registruoti nusikaltimai, turimos informacijos: Pagalbos vaikų linijos, Greitosios  pagalbos tarnybų,  tyrimo protokolai, 
švietėjų, gydytojų, psichologų, psichiatrų, profesinių sąjungų ir teismų, policijos, prokuratūros išvados  byloja  apie 
nusikaltimus dėl išugdytų  asmenyse blogų įpročių, jų  veikų. Turimą informaciją,  susisteminus tikslinga, įvertinti 
kaip priežastis, rengiant Testines ugdymo, švietimo mokymo, kultūrinimos, sveikatinimo, užimtumo,  sąžiningumo-
teisingumo testines programas per visas vaikų, jaunimo ugdymo, auklėjimo, mokymo pakopas,  šalinančias 
prielaidas blogiems įpročiams išsiugdyti.     

Tyrimai parodo: Žmogų dvasiniai  ugdo menas, kultūra;  emociniai –Sveikatinimas, 

sportavimas. Sveika mityba, (ekologiškai išaugintų kultūrų- maisto  (be pesticidų, mažina 
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onkologinių, širdies ligų plėtrą, didina ilgaamžiškumą ...), pradžiai įdiegti darželiuose, mokyklose, 

dienos centruose, sveikatinimo, globos  įstaigose su parama valstybės. (Žymus amerikiečių 

kardiologas Joelis Kahnas teigė (ir mokė nuotoliniu būdų Lietuvos gydytojus, vaistininkus, 

aiškindamas, kad jo mitybos programa gelbės milijonus žmonių nuo širdies priepuolių), pacientams  

būtina naudoti  netik vakarietiškus gydymo metodus, todėl sukūrė  ir ėmė naudoti širdies ligų gydymo 

programas, pagrįstas mitybos pokyčiais, (taikyti mitybos programas). O ir „Geriausias vitaminas- 

sveikas gyvenimo būdas, kuris padeda išvengti ankstyvos mirties“ J. Kahnas.   Sveiko ekologiško, 

kokybiško maisto gamybą, vartojimą privalo užtikrinti (atsakinga Lietuvos Veterinarijos ir maisto 

kontrolės tarnyba, Sveikatos ministerija);   Užimtumas, tikslų turėjimas pradedant vaikyste, darbo 

turėjimas (Socialinio aprūpinimo ir darbo  ministerija),   komplekse sisteminiai  palaiko  laimingo 

žmogaus būsena. Tai užtikrins, pradedant vaiku, žmogaus ugdymą, švietimą, mokymą tapti 

ŽMOGUMI, vaizdžiai atgrasant nuo blogų įpročių..., turint valstybėje ugdymo, švietimo, mokymo 

vizija –programas. 
5.1. Švietimo, mokslo ir sporto (Programų rengimą koordinuojanti žinyba), Sveikatinimo, 

Kultūros, Teisingumo, Socialinio aprūpinimo ir darbo ministerijos privalo įnešti  neįprastai indėlį 

komandiniai ruošiant  vaikų, jaunimo kokybinio  ugdymo, švietimo, mokymo, pasirengimo profesiniai, 

socializuotai pasiruošusius kurti darnias šeimas-laimingai gyventi,  tikslines testines programas su 

vaizdinėmis priemonėmis -filmais per visas ugdymo, mokymo pakopas.  Vaizdžiai parodyti, kas laukia 

vaikų, bevalių jaunuolių, kurie smalsauja, pabando narkotikus, rūkalus, alkoholius. Smalsauja - 

eksperimentuoja iškrypėliškus lytinius santykius, tampa priklausomais įvairioms ligoms, išsiugdo blogi 

įpročiai, žmogus nužmogėja, degraduoja, žudosi, patenka į kalėjimus, praranda sveikatą. Nepasiekia 

savo strateginių tikslų, neturi darbo. Praranda prasme ir posakis „Sveikame kūne - sveika siela“  

      Būtina parengti aukšto lygio ugdytojus, mokytojus vykdyti  šį  kilnų darbą: 
Pagal sudarytas kompleksines ugdumo pakopos testines programas, metodikas, vaizdines priemones, 

filmuotus klipus, filmus apie priežastis sukeliančias priklausomybių ligas: narkomaniją, alkoholizmą, 

rūkymą, užkrečiamas ligas, patyčias mokinių, savižudybes ir kt., atsakomybę tėvų, mokytojų, vadovų) 

dėl neatsakingo, lengvabūdiško, bevalio elgesio - sau  kenkimo būti sveiku, išsilavinusiu, laimingu 

ŽMOGUMI. Ugdyti savarankiškumo, verslumo, taupumo, šviesti mokinius, studentus, jaunimą, kad gerovės 

Lietuvoje niekas nesukurs, jeigu patys, nedalyvaus ir neatliks pilietinės pareigos – domėtis, dalyvauti savo 

valstybės valdyme. Kiekvienas privalo prisiimti ne tik teises, bet ir pareigas, atsakomybę  už 

pasekmes. Čia neturi likti nuošalyje ir tėvai, seneliai, švietėjai, intelektualai.  Tik dejavimas ir  

abejingumas, nesirūpinimas vaikų, vaikaičių ateitimi, išvarė užsienin beveik pusę Lietuvos 

gabiausių, veikliausių jaunų žmonių. Žinotina, svetimam krašte visada būsi  svetimas, naudingas 

tiek, kiek reikalingas.  Taip švietė – darė Vincas Kudirka.  Kovokime su blogybių sukėlėjais 

valstybės valdyme ir kitur, tai yra su priežastimis. 
PRIEDAI: 1.  LRV Elektroninė kopija -  DĖL  NEIŠVENGIAMAI  TOBULINTI  VALSTYBĖS VALDYMĄ, VYKDANT KOMPLEKSINIAI  

SISTEMINIAI   PROBLEMŲ SPRENDIMĄ  2020  - 2030 -2060 M. M.  VALSTYBĖS  ŪKIO  PLĖTROS  VALDYME  (Registruotas LR 

Vyriausybės  kanceliarijoje 2021-01-07 Nr. PSG-116) – 118 lapų.   (LRV elektroninis dokumentas).                                                                                                                                                                     

2.Lietuvos politinio elito (ne)bendravimas su bendrapiliečiais  2020 m. projektas, vykdomas nuolatos,  

LR SEIMO NARIUI KVIETIMAS - PRIMINIMAS  DĖL  ATASKATŲ PATEIKIMO  APYGARDOS  RINKĖJAMS (Prisegta) -3 
Lapai.        

                                                           
Pagarbiai Vincentas Jasiulevičius 
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Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su bendrapiliečiais  2019 m. projektas , vykdomas nuolatos 

 LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO NARIUI(-EI) .......................................................................... , IŠRINKTAM (-AI)  

VIENMANDATĖJE  ..........................................................................................RINKIMŲ APYGARDOJE NR. ........          

 KVIETIMAS - PRIMINIMAS  DĖL  ATASKATŲ PATEIKIMO  APYGARDOS  RINKĖJAMS                         (SIEKIANT  

PAKELTI TAUTOS  PASITIKĖJIMĄ  LR SEIMU IR JO GALIMAI  ĮVYKDYTI ESMINĘ  VALSTYBĖS VALDYMO PERTVARKĄ, ĮGYTI  PRESTIŽĄ RINKĖJŲ 
AKIVAIZDOJE,  PRIVALU PRADĖTI NUO SAVĘS,BŪTI  NESAVANAUDIŠKAIS  IR VADOVAUTIS  PRINCIPU- „REIKIA LIETUVAI“). DISKUTUOJAMA  

BEVEIK 30 METŲ  TOLIAU TEIKTOMS PROBLEMOMS SPRĘSTI . ŠIE  DARBAI- PRADŽIŲ, PRADŽIA LIETUVOS  SĖKMEI PLĖTOTI ).                                                                                                                                                                                                                               
.                                          Vilnius,  2021  m. ........................   .....  d.                                                              Kviečiame JUS, 

GERBIAMAS (-A) SEIMO  NARĮ,(-E)  PASTOVIAI  ATSISKAITYTI   APYGARDOS  RINKĖJAMS, (KAIP   VYKDOTE  RINKIMINIUS  

ĮSIPAREIGOJIMUS, KONKREČIAI  KADA IR KOKIUS  ĮSTATYMUS,  KOKIAS  PATAISAS  KOKIEMS ĮSTATYMAMS  PATEIKĖTE-

REGISTRAVOTE LR SEIME, AR BUVO PRIIMTA?), KARTĄ PER KETVIRTĮ RAJONŲ/MIESTŲ CENTRINĖMS VIETOS 

BENDRUOMENIŲ TARYBOMS BEI KVIETIMO TEIKĖJŲ ATSTOVAMS  RAŠTU  BEI GYVAI SUSITIKTI  SU RINKĖJAIS (NVO).  

APIE  TAI  TINKAMAI PASKELBTI  RINKĖJAMS  PER  NACIONALINĮ RADIJĄ ,  VIETOS SKELBIMŲ  LENTOSE, BEI   

DALYVAUTI  VIETOS   ŽINIASKLAIDAI.( SEIMO  STATUTAS  12 STR. 1D.).  Dabar dauguma  LR  Seimo  narių vengia tai daryti, 

atsakyti, atsiskaityti  besikreipiantiems  .ir  gyvai susitikti su  apygardos  rinkėjais... Dauguma  rinkėjų pagyvenę, neįveikia pažiūrėti   Seimo 

narių  siūlomų  internetinių  tinklalapių...  Apygardos  rinkėjai laukia konkrečių ataskaitų, atsakymų į ir klausimus.  Neatidėliotinai būtinos 

Valstybės esminės pertvarkos Švietimo, Sveikatos, Kultūros, Teisingumo, Energetikos, Savivaldos  svarbiausiose  kryptyse, bei kompleksiniai, 

lygiagrečiai - darniai  sudaryti palankią aplinką, kurti gerovę Lietuvoje, mokėti gebėjimus atitinkančius atlyginimus, (parengti biudžetinių 

institucijų darbuotojų atlyginimų proporcijų (koeficientų) matricas. Tai parodo Sveikatos sistemoje ženklus trūkumas gydytojų- specialistų, 

(kelių mėnesių laukimas į priėmimą), švietėjų, kultūros, inovacijų kūrėjų. Negalima gyventi principu ir siekti - „Nėra  žmogaus, nėra 

problemos“ . 

Lietuvos regionuose būtina  turėti darbą, sveikatos paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, mokyklas, darželius, kultūros židinius, užtikrintą teisingumą  

visiems lygiai, decentralizuotą  savivaldą.  Tikėtina, sumažėtų gyventojų  emigracija  iš Lietuvos  bei poreikis šelpti  čia  likusius.  Grįžtų dauguma 

išvažiavėlių  pasirūpinti  savo  senais tėvais, seneliais ir  savo Tėvynės  išlikimo  reikalais. 
Vadovaujantis LR Konstitucijos 68 str. nuostata,  Seimo (pozicijos, opozicijos) bei Vyriausybės nariai, visi privalo  teikti  Seimui priimti 

(nemenkaverčius, o pirmo  prioriteto-svarbumo), įstatymus ar ir įstatymų pakeitimus.  

 

PRAŠOME 2021 m. LR Seimo sesijose priimti įstatymus. (Koks Jūsų apsisprendimas šių 1-10 p.  įgyvendinime,  ar reikalingi? 

Tai atsakyti  konkrečiai.) :                                                                                                                                                                                                                                         
1. Priimti skubos tvarka 2021 m. LR Seimo nario darbo  sąlygų  įstatymą (kodeksą) - LR Konstitucinis   Teismas 2005 m. bylos 

Nr.04/04  nutartyje   nurodė, kad Įstatymų  leidėjas  privalo – yra pareiga   nustatyti  Įstatymu Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos 

garantijų sąlygas (Kasmetinių atostogų suteikimas, nuobaudos pravaikštininkams, Seimo nario darbo vertinimas balais (kiek pateikė 

Įstatymų, pataisų?, atsiskaitymas rinkėjams dėl rinkiminių įsipareigojimų).  LR Seimas (seimo nariai dėl savanaudiškumo) neįveikia 

pasirašyti  darbo  taisykles-įstatymą, nevykdoma LR Konstitucinio teismo nutartis ???  Tai menkina pasitikėjimą  tokiais Seimo 

nariais, nevykdančiais Teismų nutartis. Kur visi lygūs prieš įstatymą???  ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Įteisinti 2021 m,  Specialiojo (nepriklausomo) prokuroro pareigybę – JAV pavyzdžiu užtikrinti įgalumą nepriklausomai 

atlikti pareigas (išrinkti  tiesiogiai).  Įstatyme į Specialiojo prokuroro funkcijas  įrašyti nuostatas dėl priimtų įstatymų, teisės aktų  vykdymo 

kontrolės bei bylų nutraukimo tik teisme, suteikti prokurorui teisę ginti asmens teises net ir prieš jo valią. Įteisinti piliečiams teisę tiesiogiai kreiptis į  

Specialųjį  prokurorą dėl jų teisių  bei viešojo intereso pažeidimų. Tai pasireikštų reali  sisteminė kova su politine, ekonomine korupcijomis, 

kontrabanda, pažeidimais viešuose pirkimuose, valstybės turto valdyme, šešėline ekonomika, netinkamu pareigų atlikimu, valstybei  padarytų žalų 

išieškojimu  ir kt. . Valstybėje atsiras daugiau  teisingumo, atsakomybės, kontrolės  ir papildymas biudžetą  lėšomis.  2017 m. dalinai  

pataisytas   Įstatymas,  nevykdomas - neaktyvuotas.                                                                                                                                                                           

3. Atsižvelgti į LR Prezidentės pareiškimą, panaikinti privilegijas Lietuvos Respublikos Prezidentui, baigus eiti pareigas, 

netenka rezidencijos (būsto) ir su ja  susietų privilegijų. Įteisinti 2021 m. įstatymu.                                                                                                                     

4. 2021 m.  įteisinti įstatymu realią Rajonų/miestų  dvipakopę Savivaldos hierarchiją (seniūnija, savivaldybės taryba, meras-

administracija. Vietos Bendruomenė -  Seniūnijos centrinė Vietos bendruomenė – Seniūnija (seniūnas) –  Rajono/miesto   Vietos 

bendruomenių centrinė taryba - Meras (su  „Veto“ teise –administracijos vadovas) - Savivaldybės taryba. Atskiriama vykdomoji ir 

nutarimų, sprendimų priimančios  valdžios. Taikyti  administracinių teritorinių vienetų tik vienmandatę  rinkimų sistemą. Užtikrinti, 

kad neprieštarautų  LR Konstitucijos pagrindinėms nuostatoms, pataisyti LR Konstituciją . Savivaldybių veiklos kontrolę patikėti  LR 

Valstybės kontrolieriaus tarnybai, o ne  pačių Savivaldybės savikontrolei.                                                                                                                   

5.  2021 m.  priimti, (įsigaliotų  2022 m. sausio  1d.),  Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą, atitinkantį  LR 

Konstitucijos  55 str. „Seimą sudaro Tautos  atstovai – 141 Seimo narys,  kurie  renkami  ketveriems metams remiantis 

visuotine, lygia tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu“ vienmandatėse rinkimų apylinkėse- (Apygardose) nuostatą. Būtina 

įteisinti-taikytina  kandidatui  kvalifikaciniai, moralės  reikalavimai  užimti  LR Seimo nario pareigybę. Panaikinti daugiamandatinius  

rinkimus  (partijų sąrašus) ir rinkti  tik pagal vienintelį vienmandatinį rinkimų kandidatų  sudarytą sąrašą kiekvienai Rinkimų 

apygardai.  (Tai praktiniai pasiteisino, atmintina, Kovo -11 –osios Akto būsimų  signatarų  rinkimas į LTSR Aukščiausiąją tarybą tik 

vienmandatėse apygardose).    Siūloma 70-tyje apygardų išrinkti po du Seimo narius, gavusius  daugiausia balsų ir vienoje 

(mažiausioje) 71-oje Rinkimų apygardoje rinkti tik vieną Seimo narį, gavusį daugiausia balsų. Atsisakius ar kitaip  Seimo nario 

mandato, nauji  rinkimai neskelbiami, o laikoma Seimo nariu  - prisaikdinama trečias (sekantis iš eilės) gavęs daugiausia rinkėjų balsų  

viemandatėje Rinkimų apygardoje. Tikslinga priskirti vieną-dvi  Rinkimų apygardąs Pasaulio lietuviams  ( turintiems Lietuvos 

pilietybę) ir kaip išimtį, toje apygardoje – balsuoti elektroniniu būdu .                                                                                                                                               

5.0.  Panaikinti Seimo nario neliečiamybės nuostatą 2021 m. rudens sesijoje sesijoje, kad  LR Generalinė prokuratūra galėtų 

vykdyti tyrimą be LR Seimo sutikimo, ( Sektinas Ukrainos pavyzdys).                                                                                                                  

5.1.  Panaikinti politinių partijų (nepamatuotą) didelį  finansavimą  rinkimų kampanijoms ir kt. iš valstybės biudžeto, (partijos 

ne UAB įmonės, kur „maitintųsi“ giminės, prisitaikėliai). Parlamentinėms partijoms  tikslinga skirti lėšas iš  valstybės biudžeto tik 

minimaliam patalpų plotui išsinuomuoti, sekretoriaus –(ės) minimali metinė alga ir plius partijos nario mokestis.                                                                                                                                                                      
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5.2. LR Seimas privalo  nuolatos  vykdyti  parlamentinę  priežiūrą (kontrolę) Seimui atskaitingų institucijų veiklos. Seimo  

narius  neskirti  vykdomosios valdžios pareigūnais – ministrais (interesų konfliktas–savikontrolė? Privalo atsisakyti Seimo nario mandato).                                                                                                                                                                                       

5.3. Įteisinti Seimo narių atšaukimą iš tautos atstovybės piliečių iniciatyva ir valia. (Numatyti Rinkimų įstatymuose galimybę (po 

metų darbo atstovaujamoje valdžioje) atšaukti visų lygių atstovus, dviem trečdaliais bendruomenės rinkusių rinkėjų balsų dauguma per 

LR Vyriausiąją rinkimų komisiją, Administracinį teismą, jeigu rinkti atstovai realiai nevykdo rinkiminių įsipareigojimų ir sutartos 

rinkiminės programos).                                                                                                                                                        6. Pataisyti 

2021 m.  Europarlamento rinkimų įstatymą,  užtikrinant tiesioginį  Europarlamento narių rinkimą (apygarda-Lietuva). Bei  įteisinti   

Lietuvoje  išrinktų  Europarlamentarų  atsiskaitymo tvarką LR Seimui kartą per ketvirtį, transliuoti per LRT. Būtų užtikrinta Seimo ir 

Europarlamentarų sąveikavimas, sprendžiant bendravalstybines valdymo problemas su ES.  2021 M. SUSISTEMINTI  LR  RINKIMŲ 

KODEKSĄ ATITIKAMAI   LR  KONSTITUCIJOS NUOSTATAS .                                                                                                                                            

7.  2021 m.  pataisyti LRT  Įstatymą, užtikrinti  NVO  teisę  pastoviai turėti savaitines vienos valandos trukmės intelektualaus 

turinio  laidas  Nacionaliniame radijuje ir televizijoje (po valandą), tinkamu laiku. Diskutuoti valstybei svarbiais klausimais, 

pasitelkus ekspertus, siūlyti  sprendinius  LR Vyriaysbei, Seimui.  Iki šiol NVO daukartiniai kreipimąsi  dėl intelektuolios  laidos 

steigimo  į  LRT valdymo organus, nebuvo patenkinti, diskutuoja  savi su „savais” .                                                                                                                                                                            

8. Įteisinti 2021-2022 m. LR Konstitucijoje įtvirtintą piliečių teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme. Tuo tikslu pataisyti LR 

Konstitucijoje - sumažinti reikalavimą referendumui inicijuoti surinkus ne 300 tūkst., o 100 tūkst. rinkėjų parašų, turinčių teisę 

balsuoti.  Iš Lietuvos emigravo beveik milijonas gyventojų.                                                
9. Įsteigti  (tikslinga) LR Vyriausybės kanceliarijos  Lietuvos  Informacinių technologijų ( IT ) valdymo sistemų Vyriausiojo 

konstruktoriaus pareigybę, atsakingo už  tarp  žinybinių  informacinių sistemų sąveikavimą, jų kūrimo koordinavimą, užtikrinti 

duomenų perdavimą Valstybės valdymo tikslams, veiklos modeliavimą Valstybės mastu. Tai sumažintų Informacinių technologijų 

sistemų  kūrimo darbų išlaidas bei kokybę. Šiuo metu išvaistoma šimtai milijonų valstybės lėšų, sistemos tinkamai neveikia (kuriama IT 

sistemos be sistemos). Visuotinai valstybės mastu koordinuojant IT sistemų projektavimą, sistemų išdirbėjai negalėtų diktuoti 

vienasmeniškai labai aukštas kainas. IT sistemų dėka privalu mažint Valstybės viešojo administravimo sektoriaus išlaidas (koordinuoja 

LRV kanceliarija).  (Sumažinti viešojo administravimo sektoriaus valdymo (biurokratinio dirbtinai išpūsto) aparato išlaidas 

2022 m. vienu trečdaliu nuo skirtų lėšų 2021 m. patvirtintame biudžeto lygyje. Atsilaisvinusius darbuotojus perkvalifikuoti 

-nukreipti į verslą, pramonės plėtrą, (darbo vietų kūrimą).                                                                                                              
10. Įteisinti 2021 m. įstatymu, kad viešojo sektoriaus įstaigų (žinybų, savivaldybių) veiklos kontrolę (auditą) vykdytų LR 

Valstybės kontrolieriaus tarnyba specialistų rotacijos būdu. Žinybose ir savivaldybėse panaikinti kontrolės skyrius, lėšas perduoti 

LR Valstybės kontrolieriaus tarnybai).  

PRAŠOME JUS,  SEIMO NARĮ PATEIKTI: 1. Raštu paaiškinimus-ataskaitas apygardos rinkėjams ( Apygardos Vietos 

bendruomenėms kontrolei, saugojimui),  kaip konkrečiai - punktais vykdote  rinkiminius įsipareigojimus, išvardinti kada ir kokius Jūs 

pateikėte- registravote įstatymų  projektus, pataisas, kas jų priimta Seime?  Ar  nesavanaudiškai  registruosite reikalingus Lietuvai  1-

10punktai įstatymus?                                                                                                     
2. Kaip Jūsų apygardos savivaldybėse naudojama finansiniai, materialiniai (Valstybės patikėtas turtas), ištekliai kurti gerovę? 

Siekti Lietuvos regionuose turėti darbą, sveikatos  paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, mokyklas, darželius, kultūros židinius, užtikrintą 

teisingumą  visiems lygiai, decentralizuotą  savivaldą.                                          3. Kokius  aptartus susitikimuose su rinkėjais-

Vietos bendruomenių tarybomis, siūlomus Bendravalstybinius probleminius klausimus, Įstatymus teiksite spręsti, priimti LR 

Seime, Vyriausybėje ir kitur, organizuosite spaudos konferencijas? Primename,  jeigu šie reikalavimai nebus įgyvendinami, 

nenoras bendrauti su rinkėjais- „Jūsų darbdaviais“ , būsime priversti kreiptis į Seimo Vyriausiąją  etikos ir procedūrų  komisiją, 

organizuoti piketų akcijas prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, Savivaldybių, informuoti žiniasklaidą...     Seimo, savivaldos narių 

raštiškos ataskaitos, susitikimų su rinkėjais, Vietos Bendruomenių tarybomis  protokolai, video įrašai,  registruojami, kaupiami, saugomi Vietos 

bendruomenių centrinėse  tarybose, kopijos vietos bendruomenių tarybose, seniūnijose.                                                         Pagarbiai, 
.............................................. .........................................................  (parašas, pareiškėjų  atstovo v. pavardė}                           Kontaktai  

susisiekti:  adresas: ………………………………………....................................,                                                               tel.    

................................,       e-paštas: ……………………                                                                                     Pagarbiai,  rinkėjai:                                                                                                                                                                                                                                                       

(Vardas, pavardė)                              (Parašas)                  (Rinkėjo adresas)                            

.....................................................    ....................    .................................................................................... .........................   

..................................................      ......................   .............................................................................................................. 

.................................................       ......................     ............................................................................................................  

Aiškinimas raštas ( skirtas Bendrapiliečiams –rinkėjams  vykdyti, įteikti kvietimus seimo nariams dėl atsiskaitymo)  

Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su bendrapiliečiais  2018 m. (projektas vykdomas nuolatos).                                                                                                                                                                     

Pagarbiai, Vincentas Jasiulevičius, Valdymo sistemų ekspertas, kont. tel . 861404676, el. p. 

v_jasiulevicius@yahoo.com,   Lietuvoje Bendruomenių  steigimosi pradininkas, puoselėtojas nuo 1996 m. ir 

toliau. Lietuvai pagražinti draugijos narys.                                                                                                

KVIETIMAS  įgyvendinti „ Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su bendrapiliečiais  2018 m. 

projektą“ ir  tai  vykdyti karta iš kartos,  iki  tapsime pilietiški, neabejingi Lietuvai- savo ateičiai... 

Gerbiamieji, dauguma Lietuvos piliečių išpilietinti - nesikišu, nedalyvauju „politikoje“ (o kur piliečio 

pareiga kaip rinkėjo?). Tai spraga Švietimo,  tėvų, intelektualų, LRT nusišalinimas..., galvojama, kad gerovę 

sukurs kiti, taip galvodami išvažiavo vienas milijonas iš savo namų, Tėvynės...  Reikia  nors pabandyti, 

mailto:v_jasiulevicius@yahoo.com
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pradėti nuo savęs... visose 71 apygardoje, čia ir dabar pakviesti Seimo narius atsiskaityti rinkėjams, bus 

mažiau rietenų- dirbs.  Jeigu darbdavys (įmonės savininkas) nepažiūrėtų ką  nuveikia parinktieji 

darbuotojai, tai bankrutuotų, nepervestų švietėjams, sveikatintojams, kultūrintojams, pensijoms įmokų ir 

kt. (Tad reikia  įgyvendinti- padaryti, netgi apeinant NVO „vadukus“, kurių dalis prisitaikėliški...  

Atspausdintame abiejose lapo pusėse – (lape Kvietimas- priminimas Seimo nariui), pasirašo 7-9 rinkėjai, 

atšviečiama ir pasirašytinai įteikti egzempliorių, (biure Seimo nario padėjėjui),  arba tiesiogiai  

miesto/rajono (apygardose) bendruomenės išrinktam Seimo nariui. Taip apygardose kreipiasi 2-3 grupelės (po 

keletą iniciatyvių rinkėjų) ar nenupilietintos vietos bendruomenių , NVO ar  Vietos bendruomenių centrinių tarybų 

nariai. 

Analogiškai parengtą kvietimą pagal kompetenciją galima įteikti merams, Savivaldybės tarybai, Seniūnui ar 

atskiriems  tarybos nariams.    BŪTINYBĖ kreipimosi į Seimo  narį aiškinamasis raštas- sąžiningai atlikti darbdavio 

pareigą, (Tiesiogiai išrinkti Seimo, Savivaldos tarybos  narius, pasamdyti ir pažiūrėti  ką veikia „darbininkai“ ne kas 

keturi metai, o kartą per ketvirtį,  mūsų atveju Seimo ir Savivaldos tarybų  narių, merų, seniūnų atžvilgiu). Visi  mūsų  

reikalai  taisysis..., jeigu būsime aktyvūs visi – jauni, senjorai bei akademinė visuomenė (švietėjai, intelektualai), 

neabejingi spręsti toliau išvardytas problemas. 71 Seimo narys-dauguma Seime, tad nesavanaudiškai tegul dirba, 

priiminėja  (balsuoja) įstatymus.      LIETUVOS  PILIETI AR  NORI ŽINOTI,  KAIP VYKDO  RINKIMINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS  

TAVO (TAVO  BENDRUOMENĖS)  IŠRINKTASIS  SEIMO  NARYS?  KREIPKIS  Į JĮ...    BŪK  NENUPILIETINTAS- VEIKLUS !  

Būtinas  Seimo nario (kitų atstovų) Rinkiminių įsipareigojimų, veiklos ataskaitų aptarimas kartą per ketvirtį  

Vietos bendruomenėse-nevyriausybinėse organizacijose (NVO-švietėjais, sveikatos, kultūros ir kt. rinkėjais). 

Nepriklausomoje Lietuvoje beveik trisdešimt metų pareigūnų neatsakingas pareigų atlikimas, nenaudojimas  

kitų valstybių  pažangios patirties - užsiiminėjama dviračio išradinėjimais, Tautos nusišalinimas nuo Valstybės 

valdymo kontrolės, Lietuvą privedė prie gyventojų globalios emigracijos užsienin. Visų lygių švietimo įstaigos, 

mokyklos, intelektualų bendruomenės, dvasininkija, teisėsauga, žiniasklaida (žurnalistai) privalėtų atsakingai, 

entuziastingai aiškinti, mokyti tautiečius, pradedant vaikyste, (pagal sudarytas programas, metodikas, vaizdines 

priemones, filmuotus klipus, filmus apie priežastis sukeliančias priklausomybių ligas: narkomaniją, 

alkoholizmą, rūkymą, užkrečiamas ligas, patyčias mokinių, savižudybes ir kt., atsakomybę tėvų, mokytojų, 

vadovų) dėl neatsakingo, lengvabūdiško elgesio - sau  kenkimo būti sveiku, išsilavinusiu, laimingu ŽMOGUMI. 

Ugdyti savarankiškumo, verslumo, taupumo, šviesti mokinius, studentus, jaunimą, kad gerovės Lietuvoje niekas 

nesukurs, jeigu patys, nedalyvaus ir neatliks pilietinės pareigos – domėtis, dalyvauti savo valstybės valdyme. 
Kiekvienas privalo prisiimti ne tik teises, bet ir pareigas, atsakomybę  už pasekmes. Čia neturi likti nuošalyje ir tėvai, seneliai, 

švietėjai, intelektualai.  Tik dejavimas ir  abejingumas, nesirūpinimas vaikų, vaikaičių ateitimi, išvarė užsienin beveik pusę 

Lietuvos gabiausių, veikliausių jaunų žmonių. Žinotina, svetimam krašte visada būsi  svetimas, naudingas tiek, kiek 

reikalingas.  Taip švietė – darė Vincas Kudirka.  Kovokime su blogybių sukėlėjais valstybės valdyme ir kitur, tai yra su 

priežastimis.    Nesusipratėliams Lietuvos piliečiams būtų ne prošal  įteisinti privalomą dalyvavimą balsuoti -  dalyvauti 

parenkant atstovus, kaip ir kai kuriose  Europos sąjungos valstybėse. Dažniausiai visuomenininkų (NVO) vadovai  sunkiai 

pežengia    „vaduko“ ambicijas vienytis – nesupranta, kad vienybėje yra stiprybė, jėga įveikti problemas. Pasakymas: „Aš 

nesikišu  į „ politiką“, mūsų NVO veiklos nuostatose tai nenumatyta…“ „skundžiasi“ ir studentų, jaunimo savivaldos –

„valdytojai“. Tai kas gi atliks pilietišką pareigą kuriant gerovę Lietuvoje? Jeigu nedalyvauji Bendruomeninėje veikloje, sąžiningai 

neatlieki „darbdavio“ – rinkėjo pareigos, kontrolės, tai nereikia ir dejuoti, kad bloga gyventi Lietuvoje, priverstas  emigruoti. 

Tuomet „darbininkai“ gano ir ganys „darbdavius“ – rinkėjus kaip veršius.  Reikia vengti, kad visų lygių Vietos Bendruomenių 

renkamų valdymo organų neuzurpuotų partiniai veikėjai, kurie vietos Bendruomenes pajungia kaip pagalbininkus partijų veikloje. 

Juk valdančiųjų  partijų nariai sudaro mažiau nei du  procentus Lietuvos rinkėjų ir siekia diktuoti visam Valstybės valdymui, 

pamina Konstitucinę teisę piliečiams dalyvauti Valstybės demokratiniame valdyme.                                                                                                                                                                             

Viename susitikime su Vietos bendruomene J. E. Prezidentė teigė, kad „Valstybę kuria piliečiai, ne valdžios institucijos, o 

žmonės yra pagrindinis visuomenės gyvavimo variklis. Kiekvienos šalies piliečių aktyvumas ir atsakomybė padeda įtvirtinti 

demokratiškas vertybes – pagarbą žmogaus teisėms, laisvus rinkimus, įstatymų viršenybę ir pliuralistinę visuomenę. Todėl 

kviečiama pilietinės bendruomenės, jaunimas būti aktyviais- nenupilietintais, (įgyvendinti aprašytą projektą), ir turėti galingą 

balsą, jeigu  valdžios  atstovai elgiasi neatsakingai“.   
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