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Mieli Lietuvos žmonės,

„Drąsos kelias” susikūrė iš skausmo, tragedijos ir 
nevilties. Žmonės vienijosi kovai prieš neteisybę, prieš pe-
dofilus. Kuo visa tai pasibaigė? Persekiojami iki šiol. Nuteisti 
ir teisiami. Beveik visi, sužlugdę pedofilijos bylą, padarė stul-
binančias karjeras. 

Be pedofilų aukščiausiuose valdžios sluoksniuose nebūtų to-
kios baigties. Iki šiol po teismus tąsomi žmonės, stoję ginti 
nuskriaustą vaiką. Persekiojami mano tėvai, giminaičiai, 
kaimynai.  

Aišku, kad pedofilų buvo ir bus. Baisiausia, kad Lietuvoje yra 
šimtai jiems tarnaujančių. Kiek jų teismuose, prokuratūrose, 
Seime? Kiek supuvėlių už postus ir už pinigus tarnauja iškry-
pėliams? Kiek tokių yra tarp žurnalistų?

Abejoju, ar galima ką nors pakeisti Lietuvoje. Trečią dešim-
tmetį Lietuvą valdo tie patys veikėjai. Man baisu dėl Lietuvos 
ateities. Kraupu dėl brolio dukrelės. Tragiška dėl nuteistų ir 
teisiamų, kurie gynė mergaitę, kalbėjo tiesą ir ieškojo jos.

Vėl nauji Seimo rinkimai. Vilčių išgelbėti išsivaikščiojančią, 
parduotą ir sugriautą Lietuvą beveik nėra. Ir vis dėlto kviečiu 
balsuoti už „Drąsos kelią”. Kviečiu basuoti už Joną Varkalą – 
sąžinę ir nesavanaudiškumą. Kviečiu balsuoti už skausmą, už 
tragediją, už neįveikiamą kovą su pedofilais.

Gerbiami piliečiai, 

Šv. Augustinas yra sakęs, kad valstybė be teisingumo 
yra plėšikų gauja. O kaip atrodo gyvenimas be teisingumo, be 
garbės, be moralės esam patyrę tikriausiai visi. 

Bet piliečiai, pamąstykit: „Išviršinė žmogaus istorija yra išvidinės 
jo istorijos projekcija laike ir erdvėje“ (A. Maceina „Buržuazijos 
žlugimas“).

Kas žemę kilnojo, jei ne gobšumo okupuotos sielos? Teisėta netei-
sybė liūdija sodomiškas linksmybes „naujalietuvių“ sluoksniuose. 
Taigi patiriame: skaudžiausią mūsų visuomenės rykštę – valstybės 
nužmogėjimą. Padėtis ims keistis, kai visuomenės nepakantumas 
pasieks kritinę ribą. Todėl būtent dabar, o ne rytoj yra tas lem-
tingasis momentas „arba–arba“. Būtent dabar ypatingą prasmę 
įgauna solidarumo idėja. Visuomenė ir valstybė turi žinoti, kas ir 
kodėl perkama už jos pinigus. Valstybė turi daugiau veikti gerin-
dama žmonių kultūrinę aplinką, sudarydama galimybes visiems 
pažinti mus vienijantį veiksnį – kultūrą ir tapti jos kūrėjais. Švie-
timo sistema turi ne tik suteikti žinių, bet būti jautri kiekvienam 
žmogui, jo individualiems gebėjimams, išugdyti savivertės, ben-
druomeniškumo, pasididžiavimo savo šalimi jausmus. Kiekvienas 
Lietuvis turi jaustis vertingas ir galintis save realizuoti. Būtina išgirsti  
Dvasios Žodį, ištartą Popiežiaus: Likdami atviri kitų religijų  
indėliui į mūsų civilizaciją, reiškiame įsitikinimą, kad Europa  
privalo likti ištikima savo krikščioniškoms šaknims. 

Kreipiuosi į politikus, į Jus rinkėjai – raginu kovoti ne dėl valdžios, 
o dėl Valstybės. Kurkime Tėvynę, kurios niekas nenorėtų palikti.

Politinė reklama apmokėta iš „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT817300010146713135 AB Swedbank, užsakymo Nr. 12 UAB „Patikimas verslas“, tiražas 100000 egz.

Mano tikslai,  
nusprendus eiti į  
politiką, tokie paprasti 
ir žemiški – kad  
Lietuvoje būtų galima 
gyventi ramiai. Ir  
nebijoti, kaip mus 
mokė Jonas Paulius II.
Audronė Skučienė
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Ponas Masiulis turėjo 
labai didelį apetitą
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Susitelkime...  
Pamąstykime... 
Apsispręskime
Jonas Varkala

7 neginkluoto  
valstybės naikinimo 
būdai
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Mūsų dėmesio centre – ŽMOGUS, jo problemos, dvasinė  
būsena, materialinė gerovė, jo šeima, santykiai su kitais 
žmonėmis.

Mūsų tikslas – garbinga, be monopolistų ir oligopolijos  
viršpelnių, skaidri ir teisinga Lietuva, kurioje teisinės valstybės 
principai taptų visų piliečių gerbiamu bendro gyvenimo  
pamatu. Teisingumas turi įsivyrauti visose gyvenimo srityse.

Mūsų šūkis: svarbiausia išdrįsti – atvirai ir drąsiai pasakyti karčią 
tiesą, iškelti visuomenei skaudžias problemas ir pasiūlyti jų 
sprendimo būdus.

Mūsų uždaviniai:
• skatinti papildomų investicijų į šalies ekonomiką pritraukimą;
• skatinti inovacijas ir aukštųjų technologijų vystymą;
• skirti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti; 
• vidutinis darbo užmokestis turi užtikrinti žmogaus socialinę  
 gerovę;
• minimalus atlyginimas turi būti indeksuojamas;
• vidutinė pensija nuolat indeksuojama; 
• skatinti kurti kaimą su tradicinių amatų, verslų ir užsiėmimų  
 įvairove patraukliam gyvenimui;
• visuomenės ir aplinkosaugos interesų darna;
• valstybė ir valdžia be korupcijos, socialinio neteisingumo,  
 su skaidria ir sąžininga finansų politika, aiškia valstybės   
 raidos vizija;
• dėmesys ir parama šeimai, vaikams, sąmoningo piliečio  
 ugdymas, išsilavinusi visuomenė;
• Lietuva – krikščioniška šalis su savo kultūra, tradicijomis,  
 papročiais, šeimos suvokimu, krikščioniškos moralės   
 normomis;
• efektyvi, teisinga socialinė rūpyba;
• sveika gyvensena, visiems prieinamos medicinos paslaugos;
• iš esmės reformuota, piliečių pasitikėjimo verta teisėsauga;
• saugi Lietuva Europoje ir pasaulyje; 
• globali Lietuva – emigracijos stabdymas, dviguba pilietybė,  
 balsavimas internetu;
• skaidrus, atsakingas, subalansuotas valstybės biudžetas.

Tik valstybės piliečiai turi teisę spręsti, kas juos atstovaus. Nevykdantis savo įsipa-
reigojimų rinkėjams politikas turi būti atšauktas iš savo užimamų pareigų. Valstybės  
piliečiai turi dalyvauti politikoje ir spręsti svarbiausius Valstybei klausimus. Vals-
tybės politikai turi rūpintis valstybės piliečiais, socialinė apsauga, švietimas, sveikatos  
apsauga yra prioritetinės sritys. Vaikai yra mūsų valstybės ateitis, jie turi jaustis  
saugiai. Šeimoms auginančioms vaikus turi būti teikiama parama.

,,Drąsos kelias‘‘ politinės partijos 
rinkimų trumpoji programa

Svarbiausia – 

išdrįsti

kandidatai  3

Tradicinės partijos, tradiciniai politikai, tradiciniai sprendimai... O Lie-
tuva ritasi bedugnės link. Kas ir kam iš tiesų rūpi šioje oligarchinėje, be-
teisėje, išparduotoje, morališkai ir dvasiškai nusiaubtoje valstybėje? Štai 
kur didžiausia mįslė naiviems idealistams, tebeieškantiems tiesos, teisin-
gumo...

„Drąsos kelias“ – ne tradicinė partija. Ji gimė iš didelio skausmo, nevi-
ties ir netiesos valstybės institucijose. Partija atsirado iš mažo violetinio 
pumpuro, užsimezgusio tą lemtingą 2010-ųjų gegužę Klonio gatvėje, 
matant vis didesnį teisėsaugos ir valdžios siautėjimą. 

Tautos patriarcho V. Landsbergio ištarti žodžiai „nestovėti po medžiu“ 
žmones dar labiau subūrė ir suvienijo. Tačiau ar taikūs, sąžiningi žmonės 
galėjo bent pagalvoti kuo jiems tai baigsis, gyvenant „demokratinėje ša-
lyje“?

Galima sakyti, kad tada ir prasidėjo „violetinių“ genocidas. Prokurorai  
viską apvertė “aukštyn kojom“. Atsirado įvairiausių „slaptųjų” ir neslaptų-
jų liudytojų. Atsirado teisėjų sprendimai, prasilenkiantys su sveiko proto 
logika. Teismai, tardymai, kratos, tūkstantinės baudos, grasinimai.... Prieš 
baisią neteisybę pakilusi Neringa Venckienė tapo „Drąsos kelio“ vedle. 
Prieš ją ir prieš partiją pasipylė purvo, šmeižto lavina. Per tuos penkerius 
metus sąžiningai teisėjai teko išgerti sklidiną skausmo ir kantrybės taurę. 
Galbūt per sunkią moters daliai. 

Susidorojmas vyko ir vyksta „aukčiausiu lygiu“. Žmonės iki šiol ieško 
atsakymo: Kas šios savivalės režisierius, kas užsakovas? Kas verčia proku-
rorus ir teisėjus nusikalstamai elgtis? Įdomu, kaip jaučiasi kai kurie žur-
nalistai, laidų vedėjai, „elito atstovai“, atlikę tokį šlykštų darbą. O gal tai 
godumas, baimė prarasti darbą?..

Kas mums, „Drąsos kelias” partijai, padeda eiti į priekį? Tiesa. Laiko tė-
kmėje nublanksta daugelis ryškių spalvų, daug kas keičiasi, nekinta tik 
tiesa. Po daugelio metų atrodo, kad Lietuvos Respublika vargiai atgaus 
demokratinę savo tapatybę. Neatsakius į „pedofilijos bylos“ keltus klau-
simus, pritrūkę drąsos ir valios išsireikalauti atsakymų, rizikuojame likti 
uždarame atsikartojančios savivalės ir cinizmo rate.

„Svarbiausia išdrįsti“ –  tai Neringos Venckienės šūkis 2012-ųjų Seimo 
rinkimuose. Mes tęsiame jos kovą ieškant tiesos ir teisingumo. Mūsų par-
tija prieš rinkimus nežada, kad visi turės prabangius automobilius, tūks-
tantinius hektarų laukus, šimtus pigių samdinių, vilas Ispanijoje... Mūsų 
partijos į rinkimus neves vedlys, kurio nuopelnas – į Klonio gatvę pasiųsti 
250 ginkluotų „žaliai“ aprengtų smogikų. Jie tą žalią gegužę išniekino Lie-
tuvos himną, niekingai suplėšė ir kojom sutrypė trispalvę. Prieš taikius 
piliečius naudojo brutalią jėgą. Teisėjai laužė rankas jos namuose.

Mūsų partija jau nesistebi, kad deklaruojanys esą „skaidresni už stiklą“ 
politikai prie savo darbovietės – Seimo lagaminais ima kyšius. Dabar tai 
Lietuvoje vadinama „politika“.

Mūsų partija nepritarė, kai litas valdžios vyrų buvo išmestas į istorijos 
šiukšlyną. Mes nenorime, kad svetimom kalbom kalbėtų mūsų anūkai. 
Mes nepritariame naujai priimtam darbo kodeksui. Nenorime, kad taip 
greitai suktųsi skaitliukas, skaičiuojantis ir didinantis Lietuvos skolą. Val-
džia skolinasi prabangiam gyvenimui. O kas atiduos skolas?  Liūdniausia, 
kad Lietuva išsivaikščioja. Ją palieka jaunimas, gabiausi specialistai, mūsų 
ateitis. Besąlygiškai paklusdami Briuseliui, rizikuojame tapti mankurtų 
tauta.

Myliu Lietuvą. Bet ne tokios Lietuvos tikėjomės prieš dvidešimt metų 
stovėdami Juragiuose, Vilniuje, Baltijos kelyje...

Nebaigiau politikos mokslų, bet tikrai nesižaviu politikėmis, kurios, bū-
damos garbaus, amžiaus per televiziją pasakoja apie savo seksualinius 
nuotykius su jaunu arabu. Aš esu už krikščioniškas vertybes, už tradicinę 
šeimą. 

Esu dažnai linksniuojama, kaip gėdingos profesijos atstovė, „Garliavos 
kirpėja“. Nesu „elito atstovė“, nes būčiau vadinama „stiliste-verslininke“. 
Toks vienas etiketo žinovas, su manim nebendravęs, nustatė mano inte-
lekto koeficientą, nors nežino nei kuo aš domiuosi, ką skaitau ir kaip gy-
venu. Jis žino, kad aš esu bloga, „violetinė“.

Mes, tie paprasti eiliniai, nesigėdiname savo profesijų. Jos visos reika-
lingos ir garbingos. 40 metų dirbdama kirpėja, puikiai suprantu tą pa-
prastą žmogų. Tokių kaip aš – didesnė pusė Lietuvos. Mūsų „Drąsos kelio“ 
sąraše į Seimo rinkimus bus paprasti LIETUVIAI, eiliniai kaip ir Jūs.

Su pagarba, 
Audronė Skučienė
 

Gimė 1951 m. kovo 23 d. Pažėrų kaime. Šeima buvo persekiojama, todėl į savo namus Šaltupio 
kaime grįžo, kai kandidatui buvo treji. 1958 m. pradėjo lankyti Išlaužo aštuonmetę mokyklą. 
Dažnai buvo primenama, iš kokios jis šeimos, todėl buvo laikomas sunkiai auklėjamu vaiku. Dėl 
šių priežasčių perėjo į Kudirkų pradinę mokyklą, bet vėliau grįžo į Išlaužo aštuonmetę mokyklą. 
1966–1969 m. mokėsi Prienų vidurinėje mokykloje. Ją baigęs susirgo plaučių tuberkulioze ir 
kurį laiką gydėsi. 1972 m. mokėsi Kauno 28-ojoje technikos mokykloje. Dirbo Kauno šlifavimo 
staklių gamykloje „Neris“. 1975–1980 m. – mokslai Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 
1980–2012 m. – kunigo tarnyba A. Panemunės, Metelių, Santaikos, Pakuonio, Garliavos parapi-
jose. 2012 m. paties prašymu buvo suspenduotas. 2012–2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo 
narys. Holistinių pažiūrų žmogus. 

Jonas  
Varkala

Aleksoto-Vilijampolės  
rinkimų apygarda Nr. 19
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Mano tikslai, nusprendus eiti į politiką, tokie paprasti ir žemiški – kad Lietuvoje būtų galima gy-
venti ramiai. Ir nebijoti, kaip mus mokė Jonas Paulius II. Aš sieksiu, kad valdžia Lietuvoje pagaliau 
atgautų žmogaus veidą ir pradėtų su Tauta kalbėtis. Valdžia turi pradėti tarnauti žmonėms, o ne 
paslaptingų grupuočių interesams. Kaimo mokyklos turi būti išsaugotos. Kaimas – mūsų tautos 
stuburas, nepalikime jo likimo valiai. Kovoti su bedarbyste realiais žingsniais, organizuojant vie-
šuosius darbus, remti smulkų ir vidutinį verslą, kurti palankias sąlygas privačiai darbinei veiklai. Pa-
prastą žmogų ginti nuo įsikerojusios biurokratijos siautėjimo. Sudaryti sąlygas jaunimui įsitvirtinti 
Lietuvoje pagal Skandinavijos valstybių modelius. Įvykdyti policijos, prokuratūros, teismų sistemų 
reformas, gal tik radikalesnes, negu turėjo drąsos įvykdyti Gruzija. Kad Vaikų teisių apsaugos tarny-
ba gintų, o ne žalotų vaikus. Už tikrai veikiančią vaikų teisių apsaugos tarnybą.
Mielieji mano kraštiečiai, Jūs buvote su Deimante, manimi ir Neringa, kai mums reikėjo Jūsų.
Esu dėkinga Jums už tai. Tamsiosios jėgos nepalieka mūsų ramybėje ir nepaliks. Po mūsų gali ateiti 
ir Jūsų eilė. Apsiginkime. Mes tai galime. Sukurkime Lietuvą tokią, kurioje norėtųsi gyventi!      

Audronė  
Skučienė

Garliavos rinkimų apygarda Nr. 66

2

Gimęs 1973 m. balandžio 25 d. Klaipėdoje, buvusių tremtinių šeimoje. Nevedęs. Išsilavinimas – 
aukštasis, informacinių technologijų inžinierius; agronomas. Aktyvistas ir visuomenininkas.
Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių. Gyvenimo patirtys: paskutiniai 14 m. aktyvi veikla Jungti-
nės Karalystės lietuvių bendruomenėje (JKLB), foto ir video žurnalistika. Asmeniniai gebėjimai: 
valstybinio strateginio mąstymo, inovatoriškas, komunikabilus, iniciatyvus. Rašo straipsnius, 
eiles. Nuo 2004-ųjų renka asmeninį Lietuvių bendruomenės Jungtinėje Karalystėje foto ir video 
archyvą, yra daugelio svarbiausių JKLB įvykių reportažų autorius. Gyvenimo šūkiai: „Nieko nėra 
neįmanomo!“, „Prastas karys kuris nenori būti generolu!“

Einaras  
Vildė

Naujamiesčio  
rinkimų apygarda Nr. 1

3

Gimiau 1960 liepos 14 d. Klaipėdos raj. Kretingalės kaime, tremtinių šeimoje. 1978 m. baigiau 
Kretingos 1-ąją vidurinę mokyklą, 1983 m. – Kauno Politechnikos institute įgijau laivų inžinie-
riaus mechaniko specialybę. Nuo 1983 m. dirbau VLRĮ įmonėje – laivų inžinieriumi, konstruk-
toriumi, meistru, sporto mokykloje vaikų regbio treneriu, UAB „VICI“ Klaipėdos filialo vadovu. 
1979–2009 m. atstovavau Klaipėdos miesto reprezentacinę komandą. Nuo 2015 m. UAB „Zale-
sas” direktorius. Turiu šeimą ir tris dukreles: Ievą, Aušrinę ir Andželiką. Nuo 1987-ųjų – regbio 
klubo „Kuršiai“ vadovas ir treneris.

Irenijus  
Zaleckis

Baltijos rinkimų apygarda Nr. 20

5

Gimiau 1966 m. kovo 8 d. Kelmės raj., Kražių miestelyje. 
1982 m. baigiau Šiaulių raj. Ginkūnų aštuonmetę mokyklą, 1985 m. – Šiaulių vidurinę profesinę 
technikos mokyklą ir įgijau suvirintojo elektra ir dujomis profesiją. 1985–1987 m. Afganistano 
karo veteranas: tarnavau tarybinėje armijoje. Aktyviai dalyvavau Afganistano veteranų veiklo-
je. 1994–2016 m. Lietuvos respublikos Lietuvos kariuomenės profesionaliosios tarnybos karys. 
Tarnybos metu apdovanotas medaliais ir padėkos raštais. Mėgstu sportą, gyvenu sveikai. 
Kalbos: anglų, rusų. Vedęs, žmona Galina, sūnus Aleksandras, dukra Erika.

Mykolas  
Kačinskas

Aušros rinkimų apygarda Nr. 25

6

Keistis reikia pradėti nuo savęs, po to vyriausybėje, Seime, savivaldybėse. Ir tik kai suprasime 
ko reikia paprastam žmogui, tuomet bus galima teigti, kad dirbame visuomenės labui. Nebijok 
pradėti ir žengti pirmą žingsnį, juk svarbiausia – išdrįsti. Išdrįsti pasakyti karčią tiesą valdininkui, 
užstoti skriaudžiamą žmogų, paduoti ranką parkritusiam. Nuo manęs ir nuo Jūsų priklausys 
Mūsų gerovė, todėl kiekvienas Jūsų pasirinkimas yra labai svarbus.

Raimundas  
Čiegis

Alytaus rinkimų apygarda Nr. 30

7

Svarbiausia – šeima, tradicinė šeima – mūsų, mūsų tėvų ir senelių, vaikų ir anūkų gyvenimas 
Lietuvoje. Tik visi kartu galime kurti teisingą, demokratišką, teisinę Valstybę. Prieš įstatymus 
esame lygūs visi. 
Aš tikiu žmonių pasirinkimu, tikiu, kad įvertinus viską kas vykstą Valstybėje, piliečiai pasirinks 
tuos, kurie juos atstovaus suprasdami žmonių ir Valstybės problemas. Tikiu, kad pasirinkimą 
lems ne daugiamečiai pažadai, o noras dirbti, kad visiems savas kraštas ir gyvenimas jame būtu 
orus ir geras.

Edmundas  
Limantas

Marijampolės  
rinkimų apygarda Nr. 29

8

Jau dvejus metus dirbu stiprindamas Tarptautinio Prigimtinės Teisės Tribunolo pozicijas Lie-
tuvoje, kuris padeda Lietuvos žmogui prisišaukti pagalbą ir palaikymą ginant savo teises nuo 
valdininkų savivalės. Lietuvos bėdos kyla iš teisės paniekinimo ir ignoravimo. 
Būdamas Seime tokią nenormalią padėtį keisiu spartindamas jau pradėtus savo darbus: netei-
sėtų, bet įsiteisėjusių teismo sprendimų panaikinimas; šilumos energijos gyventojams tiekėjų 
savivalės apribojimas. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę tapti šios organizacijos nariu, jei 
apsisprendė dirbti vardan teisingumo ir savo bei artimojo gerovės. 
Mano kontaktas: banaitis.arunas@gmail.com ir informacija www.itnj.org 
Gyvenimo šūkis: „Nusibodo klausytis melo!“.

Arūnas  
Banaitis

Kalniečių rinkimų apygarda Nr. 15

9

Aš, Lietuvos kariuomenės karininkas, dalyvavęs atkuriant ir stiprinant Lietuvos nepriklausomybę. 
Gyniau Lietuvos parlamentą ir toliau nebūsiu nuošalyje įvykių, matydamas kaip trypiamas teisin-
gumas, bujoja nebaudžiama korupcija, kyšininkavimas, lietuviai vejami iš tėvynės, skriaudžiami 
senjorai. Mano tikslas – ne tik išdrįsti pasakyti, bet ir panaikinti negatyvius gyvenimo reiškinius, 
akcentuoti teisingumą, sąžiningumą ir aukštus dorovės principus.

Vytautas  
Pečiūra 10

Politinė reklama apmokėta iš „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT817300010146713135 AB Swedbank, užsakymo Nr. 12 UAB „Patikimas verslas“, tiražas 100000 egz.Politinė reklama apmokėta iš „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT817300010146713135 AB Swedbank, užsakymo Nr. 12 UAB „Patikimas verslas“, tiražas 100000 egz.
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Gimiau 1956 m. gegužės 20 d., Kaune. 
Nuo mokyklos laikų domiuosi fotografija, nuo 1981-ųjų esu fotografas profesionalas. Esu reiklus 
sau ir kitiems, iš visų tikiuosi atsakomybės ir įsipareigojimų vykdymo. Gyvenime vadovaujuosi 
šūkiu: „Mėgėjui svarbus procesas, o profesionalui – rezultatas“.

Valdas  
Filiponis

Dainavos rinkimų apygarda Nr. 16

24

Lietuva – teisinė valstybė su pilietine visuomene, kur nėra tironijos ir piktnaudžiavimo valdžia. 
Lietuva – šalis be radioaktyviųjų atliekų iš kitų šalių, be ginklavimosi varžybų, be toksinų, kurie 
nuodija žmonių protus! Lietuva – pasaulinė lyderė gamybos ir eksporto aplinką tausojančių 
produktų! Didinti atlyginimus mokytojams! Nemokama medicina, kuri pašalina ligos šaknis, ne 
tik simptomus! Džiaugsmas – kiekvienuose namuose! Viskas, geriausia – senoliams ir vaikams! 
Tokią Lietuvą aš ginsiu Seime! Žmonės, ar norite gyventi tokioje Lietuvoje?

Gėlsina  
Chamatova

Visagino-Zarasų  
rinkimų apygarda Nr. 52

23
Gimė 1973 m. lapkričio 15 d. Kaune. Nuo 2012 m. priklauso politinei partijai „Drąsos kelias“. 
Laisvalaikiu mėgsta sportuoti, domisi kultūros naujienomis, muzika. Patinka kinas, teatras. Ište-
kėjusi, augina tris sūnus. Moka rusų ir prancūzų kalbas.  

Donata  
Liniauskienė 28

Gimiau 1962 m. tremtinių šeimoje Sibire, Krasnojarsko krašte, UST Abakane, Rusijoje. 
Po vidurinės mokyklos 11-oje proftechninėje mokykloje mokiausi avalininko specialybės. Dirbau 
Nemuno laivų remonto įmonėje Kaune. 2007 m. Vytauto Didžiojo Universitete baigiau neaki-
vaizdines studijas ir įgyjau verslo administravimo bakalauro profesiją. Nemažai metų paskyriau  
Šv. Rašto studijavimui. Paskutiniuosius šešerius metus buvau paskyręs savo tėvams, jų globai. 
Suprantu, kad šiandien Lietuvai, kaip niekada, reikia drąsių, išmintingų ir sąžiningų žmonių.

Algirdas  
Grikšas 27

Gimiau 1983 m. gruodžio 19 d. Kaune. 
1990–2000 m. mokiausi Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje, 2000–2002 m. Kauno  
Šančių vidurinėje mokykloje. 2005 m. baigiau Vilniaus kooperacijos kolegiją, vadybininkės 
specialybę. 2003–2004 m. dirbau Kauno Vaišvydavos pagrindinėje mokykloje. 2006–2013 m. 
dirbau viešbučio restorane Airijoje. Nuo 2014 m. – namų šeimininkė, rūpinuosi namais ir vaikais. 
Moku lietuvių (gimtoji), anglų ir rusų kalbas. 

Evelina  
Baniulienė 22

Gimė 1970 m. sausio 28 d. Prienuose. 
Mokėsi ,,Revuonos” vidurinėje mokykloje. 1993 m. įstojo į Vilniaus aukštesniąją mokyklą, stu-
dijavo automobilių transporto pervežimų organizavimo ir eismo valdymo specialybę. Aktyviai 
dalyvauja sporte ir visuomeninėje veikloje. Už pasiekimus sporte ne kartą apdovanotas Prienų 
rajono savivaldybės mero padėkos raštais. 2016 m. buvo išrinktas Politinės partijos ,,Drąsos 
kelias“ Prienų skyriaus pirmininku. Vedęs, žmona Jūratė, vaikai – Ernesta ir Atėnė.

Rytis  
Gaučys 21

Gimė 1973 m. rugpjūčio 31 d. 
1988 m. baigė Ventos gimnaziją, įstojo į Kuršėnų politechnikos mokyklą. 1991 m. įgijo elektro-
monterio srtities specialybę. 2003 m. įgijo darbų vadovo kvalifikaciją ir pradėjo dirbti UAB „Švaros 
era“. 2005 m. pradėjo dirbti UAB „Rindė“. Nuo 2010-ųjų dirba Ventos socialinės globos namuose, 
socialinio darbuotojo padėjėju. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje. Darbe vadovaujasi 
moralės kodeksu ir įstatymais, darbas su neįgaliais žmonėmis reikalauja visapusiško atsidavimo 
ir kantrybės. Imlus naujoms idėjoms, organizuotas, komunikabilus, savarankiškas, kritiškas sau ir 
kitiems. 
Moka rusų ir anglų kalbas. Išsituokęs, dukra Gabrielė ir sūnus Lukas.

Vaidas  
Sėlenis

Akmenės-Mažeikių  
rinkimų apygarda Nr. 39

20 Gimiau 1981 m. gegužės 21 d. Vilniuje. 1996 m. baigiau Pilaitės vidurinę mokyklą, įstojau į Vilniaus 
„Siuvėjų ir automechanikų mokyklą“, įgijau siuvėjo specialybę. Atitarnavau Lietuvos kariuomenė-
je, Vytauto Didžiojo jėgerių batalione. Iki santuokos gyvenau ir dirbau Vilniuje židinių meistru, 
vėliau persikėliau į Uteną. Dirbau statybų srityje. Šiuo metu dirbu „Utenos Trikotaže“ marginto-
ju-dažų paruošėju. Su žmona esame „Drąsos Kelio“ partijos nariai. Nuo 2013 m. esu medžiotojų 
draugijos narys. Užsiimu medžio drožyba. Su žmona auginame du sūnus.

Donatas  
Firsovas 25

Gimęs 1988 m. birželio 18 dieną Kaune. 
1995 m. pradėjau mokytis Garliavos vidurinėje mokykloje. 2007 m. baigiau Garliavos Juozo Luk-
šos gimnaziją. Sportavau Garliavos sporto mokykloje, o 2006 m. už pasiekimus Kauno rajonui 
buvau apdovanotas auksine Ąžuolo šakele. Baigęs mokslus dirbau įvairiose statybos bendrovėse 
vidaus apdailos, restauracijos specialistu. 2015 m. dalyvavau  Kauno rajono savivaldybės tarybos 
rinkimuose. Žmona Renata – pedagogė, sūnus Jokūbas.

Darius  
Kaminickas

Raudondvario  
rinkimų apygarda Nr. 65

15

Gimiau 1945 m. Tauragėje. 1964 m. baigiau 2-ąją Tauragės mokyklą. Atitarnavau sovietinėje armi-
joje. 1968 m. įstojau į Maskvos milicijos ekspertų mokyklos fakultetą. Nuo 1970 m. dirbau Lietuvos 
VRM ekspertu-kriminalistu. Nuo 1985-ųjų dirbau Kauno milicijos ekspertinio poskyrio viršininku, 
nuo 1988 m. Vilniaus rajono policijos komisariate. 1999–2002 m. dirbau Vilniaus muitinės kovos su 
kontrobanda skyriaus tyrėju. Iki 2008 m. dirbau LR Generalinėje prokuratūroje, buvau deleguotas 
į dvi Lietuvos Respublikos vyriausybės komisijas, kur sprendžiami civilinės ginkluotės klausimai. 
Nuo 2008 m. – pensininkas. Dalyvauju įvairiuose visuomeniniuose renginiuose. 

Vytautas  
Jankauskas 16

Gimiau 1966 m. gruodžio 7 d. Vidurinę mokyklą baigiau 1985 m.
1991 m. UAB ,,Biznis Info‘‘ dirbau vadybininku, filialo vadovu. 1992 m.  UAB ,,Okta‘‘ buvau padali-
nio vadovas. 1993 m. UAB ,,Imijus‘‘ – generalinis direktorius. 1995 m. ,,užsitarnavau‘‘ teistumą, žlu-
go verslas. 1996 m.  V. Daukšio įmonėje ,,Valius‘‘ vadovavau Kauno skyriui. 1998–2000 m. gyvenau 
Anglijoje. 2006 m. Baigiau muitinės tarpininko kursus ir dvejus metus dirbau muitinės tarpininku. 
Individualios įmonės savininkas. Nuo 2010 m. aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje Lietu-
voje. Nuo 2014 m. esu ,,Drąsos kelias‘‘ politinės partijos narys.  Vedęs, žmona Jolita – psichologė, 
sūnus Reinardas. 

Renaldas  
Ščiglinskas

Šilainių rinkimų apygarda Nr. 14

17

Gimusi 1944 m. kovo 27 d. Vilniuje. 
Tėvas – aktyvus veikėjas už Lietuvos nepriklausomybę, kovotojas prieš lenkų okupaciją. Buvo 
nuteistas ir kalėjo Cešino kalėjime. Baigiau Betygalos vidurinę mokyklą. Mokiausi Klaipėdos 
pedagoginėje mokykloje, vėliau baigiau Šiaulių pedagoginį institutą. Dirbau Raseinių raj. Pra-
medžiuvos vidurinėje mokykloje, mokyklos direktore Alėjų aštuonmetėje mokykloje, Šiaulių raj. 
Kuršėnuose, Daugėliuose, mokytoja Šiaulių 10-je vidurinėje mokykloje. 
Ištekėjusi, sūnus Gintaras Dilpšas. Aktyviai dalyvauju visuomeninėje veikloje, rašau įvairius 
straipsnius, esu „Motinų klubas“ prezidentė.

Birutė  
Dilpšienė

Saulės rinkimų apygarda Nr. 24

18

Gimęs 1969 m., Raseinių raj. Paliūnės kaime. 
1984 m. mokiausi Panevėžio hidromelioracijos TUT. 1999–2015 m. su šeima gyvenome Ispanijoje. 
Vedęs, turiu du vaikus.

Renatas  
Gudzevičius

Raseinių-Kėdainių  
rinkimų apygarda Nr. 42

19

Gimiau 1950 m. gruodžio 18 d. Klaipėdos rajono, Gargždų miesto, Dovilų sen. pedagogų šeimoje. 
1970 m.baigiau Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1971 m. įstojau į Lietuvos žemės ūkio akademiją, 
Miškų fakultetą ir 1979 m. ir įgijau miško inžinieriaus specialybę. Dirbau miškų ūkyje, mokyto-
javau, atgimimo laikotarpiu dalyvavau visuomeninėje veikloje. Buvau vienas iš „Drąsos kelias“ 
politinės partijos steigėjų. Politinėje ir visuomeninėje veikloje dalyvauju iki šiol. 

Rimantas  
Petrikas

Marių rinkimų apygarda Nr. 21

11

Gimęs 1970 m. birželio 10 d., Kaune. Dirbęs Pravieniškių gydymo namuose. Aktyvus visuomeni-
ninkas, dalyvaujantis veikloje ir besirūpinantis pagalbos stokojančiais asmenimis. Pagal specialy-
bę – stalius. 1993–2006  m. gyvenau Vengrijoje.

Gintautas  
Augustaitis

Zanavykų rinkimų apygarda Nr. 64

12

Jūratė  
Gaučienė

Esu moralinių vertybių žmogus, ieškanti tiesos, atvira, nuoširdi ir paprasta. Socialinės problemos 
subrandino mano asmenybę dvasiškai ir kūrybiškai. Tikiu savimi, esu atsakinga, gebu spręsti su-
dėtingas problemas, ieškoti kompromisų. Kiekvienam be žinių ir proto dar reikia įgyti išminties 
ir gebėti galvoti apie tautą, ne tik apie save. Tokios socialinės neteisybės Lietuvoje negaliu pri-
imti, todėl tai skatina kovoti. Esame sociumo, visuomenės, tautos, žmonijos dalis ir turime siekti 
bendrų tikslų. Lietuvoje keičiasi valdžios, viena kitą pralenkdamos praskolina ir išparduoda mūsų 
Tėvynę. Kasdien emigruoja žmonės, mūsų ateitis. Tikiu, kad mūsų vaikai augs mūsų valstybėje. 
Žmonės konkuruoja tarpusavyje, ypač jaunoji karta. Niekas nebegalvoja apie geranoriškumą, 
idealizmą ir siekį dirbti valstybei. Šiandien visus užvaldė materialinės vertybės, todėl drąsiai ga-
liu teigti – neturime nei demokratinės, nei teisinės valstybės. Šiuolaikiniame pasaulyje sužlugo 
žmogus ir jo asmenybė. Neabejodama tvirtinu, jog puikiai gebėčiau spręsti klausimus, susijus su 
vaikais, jų problemomis. Aktyviai veikdama visuomeninėje veikloje išnaudoju visas galimybes ir 
siekiu tobulėti dėl Jūsų. Visiškai pagrįstai teigiu – turiu patirties, galiu įsilieti į politinę veiklą, kuri 
susijusi su socialine gerove mūsų valstybėje. Tikiu savimi, tikiu Jumis – Jūsų pasirinkimu.

Prienų-Birštono  
rinkimų apygarda Nr. 67

13

Gimė 1963 m. Prienuose. 1981 m. baigė Jiezno gimnaziją. 1980 m. baigė Birštono vaikų muzikos 
mokyklą. 1981–1986 m. studijavo ir baigė Šiaulių pedagoginį  institutą ir įgijo  pradinio ugdymo 
ir metodikos bei muzikos mokytojo specialybę. Nuo 1986 m. pradėjo dirbti ir šiuo metu dirba 
Alytaus Vidzgirio pagrindinėje mokykloje pradinių klasių ir muzikos mokytoja. Aktyviai dalyvauja 
visuomeninėje veikloje, nuo 2013 m. yra politinės partijos ,,Drąsos kelias“ Alytaus sk. pirmininko 
pavaduotoja. Domisi aktualijomis, iniciatyvi, ryžtinga, geba žinias ir įgūdžius taikyti praktinėje 
veikloje. Ištekėjusi, augina dvi dukras. Moka rusų ir prancūzų kalbas.

Audronė  
Klimavičienė 14

Gimiau 1962 m. birželio 11 d.
1980 m. baigiau Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą, 1980–1984 m. studijavau Lietuvos valstybiniame 
kūno kultūros institute, kur įgijau mokytojo specialybę. 1984 m. pradėjau dirbti Utenos politech-
nikume kūno kultūros dėstytoju. 1985–1992 m. dirbau VRM valstybinės automobilių inspekcijos 
Utenos tarprajoniniame registracijos egzaminų poskyryje inspektoriumi. 1995–2016 m. dirbau 
Utenos raj. Kuktiškių pagrindinėje mokykloje kūno kultūros mokytoju. Nuo 2016 m. dirbu UAB 
„Valiai“ vadybininku. 

Virginijus  
Girutis 26

Gimė 1988 m. rugsėjo 4 d. Alytuje. 
2007 m. baigė Alytaus Panemunės vidurinę mokyklą. Įstojo į tuometinį Lietuvos žemės ūkio 
universitetą ir 2011 m. pagal žemės ūkio buhalterinės apskaitos ir finansų studijų programą, 
įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2008 m. dalyvavo tarp-
tautinėje studentų konferencijoje „Asmenybė demokratinėje visuomenėje“, skirtai humanitari-
nio projekto su Japonija sklaidai, kurioje skaitė pranešimą, bei vadovavo sekcijai (anglų kalba). 
Kalbos – lietuvių, anglų (6 lygis), rusų, ispanų. Išleidusi eilėraščių knygelę „Iš širdies...“. Nuo 2011 
m. dirba valstybės tarnyboje, karjeros tarnautoja. Vadovaujasi racionalumo, sąžiningumo, atsa-
komybės principais. Ištekėjusi, turi dukrą.

Neringa  
Baliukonienė 29

Gimė 1982 m. Šiauliuose. Šiuo metu gyvena Prienuose.  2015 m. įkūrė individualią įmonę, kurio-
je šiuo metu ir dirba. Aktyvi, pareiginga. Augina sūnų Andrių (5 m.).

Dženeta   
Markauskaitė 30

Žmogaus tikrasis „aš“ – nėra laisvė reikšti jėgą, naudoti galią kitiems teisti ir pasmerkti ar jaustis geriausiu. 
Tai nėra tariama nepriklausomybė daryti tai, ką noriu. Tai ne gelbėtojo ir netgi ne pranašo laisvė. Kalbu 

apie laisvę būti pažeidžiamam, įveikti kančią, įsiklausyti į kitą ir suprasti jo negandas. Laisvė surasti savo, o ne 
užimti kito vietą visuomenėje ir visatoje; laisvė išgyventi bendrystę ir atjautą.  Jean Vanier

Politinė reklama apmokėta iš „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT817300010146713135 AB Swedbank, užsakymo Nr. 12 UAB „Patikimas verslas“, tiražas 100000 egz.Politinė reklama apmokėta iš „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT817300010146713135 AB Swedbank, užsakymo Nr. 12 UAB „Patikimas verslas“, tiražas 100000 egz.
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SUSITELKIME... PAMĄSTYKIME... APSISPRĘSKIME
Jonas VARKALA

Drąsius siekė teisėtais būdais ap-
ginti savo vaiką. Tai suponuoja pa-
sitikėjimą valstybe. Besibeldžiant į 
įvairių institucijų duris, buvo para-
šyta daugybė prašymų, bet jos ne-
atsidarė... Žmonių širdžių jautrumą 
atskleidė Drąsiaus laidotuvės... jie 
ėjo pagerbti žmogaus, kuris išdrį-
so..., bet su juo buvo susidorota... 
Tik nedaugelis manė, kad galbūt jis 
kerštavo... .

„Drąsos kelias“ politinė partija  
susikūrė, dėl teisingumo ir teisėtu-
mo, kad galėtume pasitikėti savo 
Valstybe.

Viskas prasidėjo Klonio gatvėje. 
Dėmesio centre buvo susidorojimo 
ištikta šeima ir ženklas, kad aukš-
čiausia valstybės valdžia negina, 
nesaugo, bet leidžia susidoroti... 
Dabar mūsų dėmesio centre – visa 
išsivaikščiojusi ir baiminga nusivy-
lusių lietuvių Lietuva ir kita – atsi-
tvėrusi nuo skurdžių daugumos, 
apie savo naujuosius šeimininkus 
suklupusi turčių, naujalietuvių Lie-
tuva. 

Trumpiau sakant, neteisybė ir 
pasekmė – Išsivaikščiojus Lietuva. 

Prarandame savo žemę, tauti-
nį identitetą. Pabirę tarp svetimų, 
nusivylę socialine nelygybe ir ne-
teisybe tarp „savų“. Emigracija, 
monopolizmas, verčiantis žmones 
bejėgiais samdiniais. Silpnutės 
profsąjungos, žemės pardavimas 
užsieniečiams, žemės nuosavybės 
koncentracija – „landlordai“, vie-
toj kooperacijos, žmonių varymas 
iš kaimo. Atsirado ir „pertekliniai“ 
žmonės ir priklausomybių, savižu-
dybių problema. Dar viena proble-
ma, kaip liga – „ne mano reikalas, 
valdžia tegu daro“.  

M. Krupavičiaus įvykdyta žemės 
reforma atgaivino Lietuvą (1920-
1940 m.), nesunyko šalis ir per 
1945-1970 m. laikotarpį, o 1990-
2015 m. statistika, manau, ne tik 
manęs nedžiugina. O ką jau bekal-
bėti apie naujas madas, naujoviš-
kas šeimas... Gal tie, kurie atsikėlė 
žemę, „pasidarė“ dvarą, užsitvėrė 
tvora nuo „prastų“ ir laimingi gy-
vena savo gyvūniška laime „šiaurės 
rytų krašte“, pamiršę sumokėti mo-
kesčius. Juos džiugina tokia tvarka.

„Drąsos kelias“, mes manome, 
tai – mūsų visų reikalas. Mes esame 
atsakingi už savo valstybę, valsty-

bę visiems... Valstybę valdo tauta –  
mes piliečiai.  Deja, kai kurie išvy-
kusieji jau ne mūsų piliečiai... Pir-
mas siekis – rinkti išsivaikščiojusius 
tautiečius. Pabiro Lietuva, bet dar 
nesubyrėjo. Ji išgyveno pokario 
emigrantų širdyje, nemirs ir dabar-
tinių, kurie pabėgo nuo skurdo ar 
neteisybės, bet ne nuo Lietuvos. 

Mes tebeturime „teisingos Lietu-
vos“ siekį. Kur trūksta teisingumo, 
trūksta ir duonos. Vienas mūsų 
tikslų – teisingumą vykdančios val-
džios nepriklausomumas „nuo įta-
kingų asmenų“, tokie įtarimai kilo iš 
rezonansinių bylų eigos. Sieksime 
teisingumą vykdančios valdžios 
skaidraus atsiskaitymo tautai, ku-
riai jie prisiekė tarnauti. Daugelis 
esame pajėgūs spręsti apie įsiga-
liojusių sprendimų pagrįstumą... 

Kita nelaimė genanti tautiečius – 
socialinė skirtis, skurdas. Daugelio 
partijų kalbos apie algų didinimą 
rašant konkrečią sumą yra tuščios. 
Be teisingumo, „pigios darbo jė-
gos“ sąskaita vyraujant monopo-
lijų interesams, nekeliant darbo 
našumo, smarkiai apmokestinant 
dirbantįjį  ir neišplečiant mokesčių 
turtingiesiems (prabangos, turto, 
pelno mokesčių), nebus ir algos. 
Negali būti saugios motinystės, so-
cialiai ramios vaikystės. Negali būti 
ir oraus pragyvenimo pensijos, jei 
iš bendrųjų mokesčių nebus finan-
suojama pagrindinė pensijos dalis, 
nes Sodros mokestis kartais sunkiai 
pakeliamas, o ir mokėtojai svetur... 
paseno. Sunkiausia išvengti varto-
jimo mokesčių, jie Lietuvoje gan 
aukšti. Buvo siūlyta 6 % mažinti So-

drą paliekant dabartinį akcizą, kad 
darbo rinka taptų patrauklesnė, o 
Sodros mokestis labiau pakeliamas 
ir mažiau vengiamas. Buvo atmes-
ta. O Darbo Kodeksą Prezidentė 
vetavo, mes pritariam prezidentės 
veto, bet valdantieji mano ir vėl ki-
taip. 

Kviečiame telktis savo krašto 
ateičiai, nes kur Lietuvis ten – Lie-
tuva. Emigracija negali nusišalinti 
nuo krašto reikalų, o likę tėvynai-
niai  – nuo emigrantų.

Kviečiame atkurti teisingumą ir 
teisingai dalintis bendrąjį gėrį ir 
bendrą naštą. Kaip ir pirmieji Lietu-
vos atkūrėjai, turime daug dėmesio 
skirti švietimui ir kultūrai, kuri buvo 
„sėjama prie ratelio“, prie mamos, 
kuri ir šiandien turi prasidėti ir aug-
ti pirmiausia šeimoje. 

5 straipsnis. Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriau-
sybė, Teismas. Valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

18 straipsnis. Žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės.

29 straipsnis. Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi as-
menys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tau-
tybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

33 straipsnis. Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokra-
tiškai išrinktus atstovus, taip pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valsty-
binę tarnybą. Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, ap-
skųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.

Aš esu už tradicinę šeimą, saugią vaikystę ir orią senatvę. Lietuviai turi gyventi Lietuvoje, o 
seneliai – matyti laimingus anūkus. Mums gana melo, bauginamų žodžių. Žmogus turi jaustis 
saugus ir tikras dėl savo ateities, savo šalies.  Tik dirbdami kartu galime viską pakeisti. Aš su 
Neringa Venckiene ir su tais, kurie nebijo išdrįsti.  
 

Vida Vaiva  
Armonienė

Petrašiūnų rinkimų apygarda Nr. 17

32

Mielieji, turime atsibusti ir susitelkti bendrams tikslui ir darbui. Aš pasisakau už žmogų, žmo-
giškąsias, pilietines ir dvasines jo vertybes ginant žmogaus teises, jo orumą neskaidriai suba-
lansuotoje mūsų šalies teisės ir teisėtvarkos sistemoje. Būkime kartu tvirti ir veiklūs, siekime 
kokybiškų, skaidrių ir ilgalaikių tikslų Lietuvos žmogui ir Valstybei.

Romaldas  
Drigotas 33

Gimiau 1955 m. gruodžio 23 d.
1971 m. baigiau Margininkų aštuonmetę mokyklą. 1971–1972 m. mokiausi Prekybos-kulinarijos 
mokykloje, įgijau maisto kontrolieriaus-kasininko kvalifikaciją. 1973–1978 m. Kauno maisto pra-
monės technikume įgijau duonos kepimo technologo specialybę. 1978–1990 m. KTU inžinieriaus 
technologo kvalifikacija. 1972–1974 m. Kauno prekybos treste dirbau maisto prekių kasininke 
kontrolierė. 1974–1976 m. Žiegždrių psichoneurologinėje ligoninėje dirbau terapijos instruktore.  
1977–1978 m. Kauno duonos kepykla, buhalterija. 1979–1990 m. valgyklų tresto susivienijimas 
„Rytojus“ vedėja. 1992–1999 m. individualios įmonės savininkė. 2000–2014 m. UAB „Zetrita“ di-
rektorė. Nuo 2012-ųjų „Drąsos kelias“ politinės partijos narė. Seimo nario Jono Varkalos visuome-
ninė padėjėja. Išsituokusi. Kalbos: lietuvių, rusų. Mėgstu skaityti.

Zeta  
Štarkevičienė 

Centro-Žaliakalnio  
rinkimų apygarda Nr. 13

31 Mes tebeturime „teisingos Lietuvos“ siekį. Kur trūksta tei-
singumo, trūksta ir duonos. Vienas mūsų tikslų – teisingumą 

vykdančios valdžios nepriklausomumas „nuo įtakingų asmenų“, 
tokie įtarimai kilo iš rezonansinių bylų eigos. Sieksime teisingumą 
vykdančios valdžios skaidraus atsiskaitymo tautai, kuriai jie pri-
siekė tarnauti. Daugelis esame pajėgūs spręsti apie įsigaliojusių 
sprendimų pagrįstumą... 

Neringa VENCKIENĖ

„Lietuvos politinė sistema toliau 
ritasi į dugną. Mūsų visų kantrybę ir 
pinigus siurbia korupcija, siauri gru-
piniai interesai, valdžios skandalai, 
melas, arogancija ir žmonių mulki-
nimas. Populistai dirbtinai kursto 
žmonių viltis ir veda šalį į pragaištį. 
(…) Kam dabar Lietuvoje rūpi įsta-
tymų paisymas ir teisingumas? Kam 
rūpi Lietuva, kuri kasryt keliasi ir 
eina į darbą? Mūsų visuomenė rei-
kalauja moralios ir atviros politikos. 
(…) Principingumas, sąžiningumas 
ir reiklumas sau – tai pagrindinės 
mūsų veikimo gairės.” (Liberalų Są-
jūdžio manifestas).

Ir štai tau žinia – Seimo narys 
Eligijus Masiulis, Liberalų Sąjū-
džio vadovas įtariamas 100 000 
eurų kyšio ėmimu, pinigai rasti jo 
namuose. 

Viešai pasirodo politikų, kelių žur-
nalistų pasisakymai.

„Prisiminkime pastaruosius dve-
jus trejus metus, kaip kalbėdavo 
tie patys liberalai spaudoje, televi-
zijoje, kaip buvo cituojami straips-
niuose. Jie visą laiką moralizuoda-
vo kitus rodydami, kokie patys yra 
šventi, skaidrūs, tyri, kokie visiškai 

kitokie. (…) Aš ne pirmą dieną esu 
politikoje, todėl galiu patikslinti, 
kad žodis „neliečiamieji” yra ne-
tikslus. Yra tie, kurių neleidžia liesti, 
ir tie, kuriuos leidžia liesti. Po šios 
dienos įvykio kiekvienas mąstantis 
politikas turi užduoti sau klausimą, 
kam tai naudinga: buvo neliečiami, 
o dabar tapo liečiami. Minčių kyla 
įvairių. Kad vyko tokie dalykai se-
niai, matyt, yra vieša paslaptis. Bet 
kodėl dabar staiga viskas pasikeitė 
ir neliečiami tapo liečiami? (Rolan-
das Paksas „Nenorėčiau būti Eligijaus 
Masiulio vietoje”. www.respublika.lt).

„Sakau tai be jokio sarkazmo, 
nors žinau šiek tiek daugiau apie 
tave nei skelbiama žiniasklaidoje. 
Nes ir Prezidentė tavo ministravi-
mo metais privačiuose pokalbiuose 
kalbėjo, kad esi pats korumpuotiš-
kiausias ministras. Matyt operaty-
vinių žinių turėjo nemažai. Nors dėl 
manęs tu draskei savo akis ne vieną 
kartą, bet pasirodo jos pas tave patį 
buvo labai jau „kiauliškos”.” (Vikto-
ras Uspaskichas. Nesvarbu, kad pavo-
gė – svarbu, kad atsistatydina? Arba 
šią savaitę mačiau, kaip miršta vals-
tybė. www.delfi.lt).

„Stebino, kad buvo tylima, nei 
STT, niekas jų nepačiupinėja. Tai, 

kad dabar pačiupinėjo sveikintinas 
dalykas. Manęs visiškai nenustebi-
no, dar labai mažos sumos” (Petras 
Gražulis. BNS).

Iki šiol kaip žiurkės urvuose tyli 
žurnalistai Bruveris, Vinokuras, Tapi-
nienė, Miliūtė, Pumprickaitė… Tyli 
Tapinas, kuris dvi dienos iki Masiu-
lio kratų rašė: „Kas nutiko, bičiuliai, 
klausiu jūsų? Kas mums nutiko? 
Kodėl 26-aisiais Nepriklausomybės 
metais mes dar bijome laisvai kal-
bėti? (…) O baimė yra užkrečiamas, 
viską naikinantis ir per širdis plin-
tantis virusas. Ir jis jau liečia mūsų 
jaunimą. Kodėl gi ne – jeigu baimės 
virusui atveriame duris, jis ima tai, ką 
turime geriausio. Ir tada darosi bai-
su – didžiausia mūsų ateities investi-
cija, tikroji Nepriklausomybės karta, 
Laisvės vaikai irgi jau bijo.” (Andrius 
Tapinas. Įskųs, kaip Dievą myliu, 
įskųs. www.delfi.lt). O tai kodėl tu,  
A. Tapinai, tyli? Ko tu bijai? Tapinie-
nės, kuri garbino E. Masiulį jos veda-
moje laidoje? Ar tau atrodo, kad vis-
kas gerai dėl įtarimų 100 000 eurų 
kyšio ėmimu? Ar Jus visus ištiko šo-
kas? Ar Jūs nematote, kad esate ap-
gailėtini? Įsivaizduokite, kaip Jūs visi 
dabar kalbėtumėte, jeigu aš būčiau 
paėmusi 100 eurų?

O kur R. Valatkos sveikas protas? 
Buvęs ar esamas politinės partijos 
Lietuvos Respublikos Liberalų sąjū-
džio konsultantas, 2015-05-18 lrytas.
lt paskelbęs, kad tikisi padėti šiai 
augančiai politinei jėgai siekti aukš-
čiausių tikslų, tik taip nukonsultavo 
Masiulį?

Teisingai parašė Viktoras Uspaski-
chas, kad iš viešų pasisakymų aišku:  
„Pasirodo, nesvarbu, kad pavogė, 
svarbu, kad atsistatydino. Nes jis la-
bai sąžiningas, principingas, bėda, 
kad sučiupo – juk toks sąžiningas.”

Sąžiningumo Liberalų Sąjūdžiui 
nesuteiks A. Guogos ketinimai tirti 
liberalus melo detektoriumi. Juk pe-
dofilijos byloje melo detektorius taip 
pat rodė, kad A. Ūsas ir L. Stankūnai-
tė meluoja, tačiau tai netrukdė nei  
E. Masiuliui, nei jo bendražygiams 
žeminti manęs ir mano bendražy-
gių. A. Ūso giminaičiai iki šiol yra 
Liberalų Sąjūdžio nariai ir darbuo-
tojai.

Lietuvos Respublikos baudžiamo-
jo proceso kodekso 177 straipsnis 
reglamentuoja ikiteisminio tyri-
mo duomenų neskelbtinumą. Šio 
straipsnio 2 dalis nurodo, jog asmuo 
pasirašytinai įspėjamas dėl atsako-
mybės pagal Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo kodekso 247 straipsnį. 
Ir šiuo metu įstatymas nedraudžia 
E. Masiuliui viešai pasakyti, kad jis 
kyšio neėmė, paaiškinti, kaip tos 
šimtatūkstantinės grynųjų sumos 
atsirado jo namuose. Masiulio tyla 
yra gynybos taktika, kad neprisi-
kalbėtų. Ieškomi ir svarstomi būdai 
pasiteisinimui.

Galbūt ponui Masiuliui viskas ir 
baigsis gerai. Galbūt viską susitvar-
kys. Galbūt įrodys savo „tiesas”. Gal-
būt kainuos tai kainuos. Esmė ne tai, 
kad jis bus nuteistas. „Švogerių kraš-
te” ir be teismo žinomos kyšininkų 
pavardės. Esmė ta, kad lazda turi du 
galus.

Masiuli, Masiuli, kaip tu nieki-
nai mane, kai aš gyniau bejėgį nu-
skriaustą vaiką. Kaip tu žeminai  
visus, padėjusius man kovoti. Tu 
buvai apkaltos iniciatorius, kalbėjai 
apie partijos „Drąsos kelias” likvida-
vimą. Gal iš tiesų, Masiuli, nuvažiuok į  
V. Uspaskicho pirtį, kad jis tave  
išvanotų, išmokytų, kaip reikia at-
siklaupti prieš tiesą, sąžinę ir Dievą.

„Veidmainy, pirma išmesk rąstą iš 
savo akies; ir tuomet aiškiai maty-
si, kaip išmesti krislą iš savo brolio 
akies” (NT, Evangelija pagal Matą 
7:5).

Ponas Masiulis  
turėjo labai  
didelį apetitą

Daugiau apie „Drąsos kelias“ politinės partijos kandidatus 
ir veiklą skaitykite www.drasoskeliaspartija.lt

„Drąsos kelias“ politinės partijos 
sąrašo numeris rikimuose
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Politinė reklama apmokėta iš „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT817300010146713135 AB Swedbank, užsakymo Nr. 12 UAB „Patikimas verslas“, tiražas 100000 egz.Politinė reklama apmokėta iš „Drąsos kelias“ politinės partijos politinės kampanijos sąskaitos Nr. LT817300010146713135 AB Swedbank, užsakymo Nr. 12 UAB „Patikimas verslas“, tiražas 100000 egz.



Povilas GYLYS

Kai kurie politikai, ypač vienas, mus 
nuolat gąsdina ir įtikinėja, jog mūsų 
šalyje aktyviai veikia kitų šalių specia-
liųjų tarnybų patikėtiniai. Neseniai bu-
vęs saugumo šefas jų suskaičiavo net 
tris tūkstančius, ir tai tik vienos šalies 
slaptųjų bendradarbių. Į tuos gąsdini-
mus galima butų atsakyti – aišku, kad 
veikia. Visos šalys turi savo žvalgybas ir 
jose veikia kitų kraštų agentai. Vadinasi, 
mūsų šalyje aktyviai veikia bent jau ke-
leto valstybių slaptieji agentai.

Kadangi turiu nuojautą, kad mūsų 
saugumo struktūrų darbas yra gerokai 
paralyžiuotas politinės nežinios, orga-
nizacinių perturbacijų ir intelektualinės 
bei moralinės negalios, tai verčia mane, 
pilietį, analizuoti, koks tas svetimų spe-
cialiųjų tarnybų veikimas galėtų būti. 
Gal, sakau, tokie pamąstymai padėtų 
žmonėms, kurie iš to duoną valgo, ir 
visiems, kam rūpi mūsų šalies likimas?

Norint suvokti, ką šalyje veikia kitų 
šalių „kurmiai“, pravartu įlįsti į hipoteti-
nės priešiškos valstybės spectarnybų 
analitiko, gavusio užduotį paruošti 
specialų strateginį planą, kailį. To plano 
esmė galėtų būti tokia: kaip nesigrie-
biant karinių priemonių, subtiliausiu 
būdu (kad procesas vyktų nepaste-
bimai) susilpninti ir padaryti negyvy-
bingą, be savisaugos instinkto mūsų 
šalį. Užsibrėžus tokį tikslą, būtų galima 
suformuluoti, mano manymu, veiks-
mingas nekarinio šalies numarinimo 
užduotis savo nematomo fronto kovo-
tojams:

I UŽDUOTIS. Suskaldyk tautą į dvi 
ar daugiau konfrontuojančių, o ne 
konkuruojančių, viena kitos neken-
čiančių ir nepasitikinčių dalių. Tauta, 
nors ir įvairialypė, yra vieninga ir gerai 
supranta savo bendrus nacionalinius 
tikslus – tokios šalies neginkluotais 
metodais nesunaikinsi. Belieka karinis 
kelias. Jeigu tauta skaldoma nuolatinės 
vidinės priešpriešos – „taikaus“, negin-
kluoto plano sėkmė bemaž garantuo-
ta. Turi vykti žmonių grupių skirstymas 
į „baltas“ ir „juodas“, „geras“ ir blogas“, 
atstovaujančias ateičiai ir praeičiai, „pa-
triotines“ ir „antivalstybines“. Užduo-
ties vykdytojai turi kuo skubiau tvirtai 
monopolizuoti teisę į „baltumą“, „ge-
rumą“, „pažangą“, „patriotizmą“ ir telkti 
žmones prieš „juodąsias“, „piktąsias“, 
„reakcingas praeities“ bei „svetimiems 
tarnaujančias“ jėgas.

II UŽDUOTIS. Neleisk susiformuoti 
protingai, teisingai, dorai ir patriotiškai 
šalies valdžiai. Valdžia yra šalies centri-
nė nervų sistema. Jeigu ji sutrikdyta, 
šalį apima ne dalinė kurios nors srities, 
o sisteminė krizė, nes visuomenės or-
ganizmas praranda orientaciją, su-
trinka jo koordinacinės, motyvacinės, 
stabilizacinės ir kitos valdysenos funk-
cijos. Paprastai kalbant, šalis „kraustosi 
iš proto“. Siekiant sutrikdyti valdžios, 
kaip centinės nervų sistemos, darbą, 
turi būti taikomas toks priemonių kom-
pleksas:

• skatink destruktyvių, egoistiškų, ci-
niškų, paranojiškų, neišprususių, nedo-

rų žmonių ėjimą į valdžią. Tokie žmonės 
yra gamtos ar auklėjimo užprogramuo-
ti, tad nebūtinai samdyti valstybės grio-
vėjai. Protingus ir padorius (jeigu jų dar 
ten likę) stumk iš valdžios. Tokių žmo-
nių kompromitavimas yra veiksmingas 
būdas tikslui pasiekti;

• įtikink žmones, kad geros valdžios  
nebūna. Diek jiems nuostatą, jog visuo-
meninių, bendrų reikalų, respublikos 
nėra, jog tai tėra kolektyvistų pramanas 
ir todėl valstybė nereikalinga. Arba kad 
geriausia valstybė – tai nieko nedaranti 
valstybė. Yra tik privatūs interesai,  po-
reikiai bei reikalai ir juos žmonės per 
rinkos santykius turi tvarkyti privačiai. 
Iš to sektų, kad geriausia, jeigu valsty-
bė nieko nedarytų. Tokios nuostatos 
įtvirtinimą žmonių sąmonėje geriausiai 
galėtų atlikti į „mokslinę“ instituciją su-
rinkti žmonės;

• išmokyk nekęsti valdžios, ją niekin-
ti. Niekinama valdžia anksčiau ar vėliau 
tampa niekinga valdžia. Būk tvirtas ir 
nuoseklus – neleisk žmonėms susivokti, 
jog niekinimas ir kritika yra skirtingi da-
lykai. Valdžios kritika yra konstruktyvus 
politinis grįžtamasis ryšys, o valdžios 
niekinimas yra iš esmės destruktyvus, 
nes visuotinai niekinant, žeminant po-
litikus garbingi žmonės į valdžią neis. O 
tai suka ydingą politinės atrankos ratą: 
valdžia bloga – ji  niekinama – į niekina-
mą valdžią protingi ir padorūs žmonės 
neina, bet eina vėplos, cinikai, tuščia-
garbiai, ir t.t. – valdžia išlieka niekinga 
ir niekinama... Ir taip ciklais sukasi nuo 
vienų rinkimų iki kitų. Tol, kol valdžioje 
visai neliks išmintingų žmonių;

• išnaudok visas galimybes tam 
ydingam ratui, iš dalies besisukančiam 
savaime, padėti suktis rezultatyviau. 
Daryk visa, kas įmanoma, kad į aukš-
čiausią valdžią patektų žmonės be 
sąžinės, vaizduotės ir politinės valios 
veikti respublikos, nacionalinio reikalo 
labui. Jeigu pavyktų valstybės vadovus 
sugundyti privatizuoti kokį nors valsty-
binio turto kąsnį ar paimti kyšį, plano 
vykdymas būtų sėkmingesnis – vals-
tybės galios mažėtų sparčiau, nes taip 
greičiau būtų griaunamas žmonių pasi-
tikėjimas valstybe. O pasitikėjimas val-
džia, kaip nacionalinio intereso atstove 
ir gynėja, yra rišamoji medžiaga, kuri 
minią gali paversti gyvybinga piliečių 
visuomene. Tad vykdant šį planą, tos 
medžiagos šalyje turi likti kuo mažiau;

• neleisk spręsti svarbiausių, grėsmę 
šalies gyvybingumui keliančių klausi-
mų (pvz., viešųjų finansų, energetinio 
saugumo, aukštųjų technologijų ska-
tinimo). Tuos klausimus paskandink 
smulkių problemėlių liūne;

• primesk šaliai tokius sprendimus, 
kurie turėtų rimtų, ilgalaikių, sunkiai 
pataisomų padarinių. Pensijų sistemos, 
sveikatos apsaugos privatizacija, „iš-
valstybinimas“, energetinių problemų 
suvėlimas yra rekomenduotini spren-
dimai;

• griauk ekonomiką, naikink šalies 
materialinį, finansinį, žmogiškąjį ir so-
cialinį turtą. Griovimui pridengti labai 
tinka universalus, gerai patikrintas šū-
kis –  „Pasaulį seną išardysim“;

• iš valdžios atimk ekonomines ga-
lias. Reikia padaryti taip, kad net atsi-
radus politikų, kurie norėtų sustiprinti 
valstybę (sistemiškai vykdant planą 
tokia tikimybė maža), jie neturėtų ište-
klių tokiems norams įgyvendinti. Šiuo 
atveju rekomenduojamos dvi plano 
vykdymo kryptys. Reikia mažinti vals-
tybės biudžeto pajamas, kad viešojo 
sektoriaus, respublikos reikalams skir-
tos lėšos būtų minimalios. Antra, viešąjį 
sektorių reikia maksimaliai privatizuo-
ti, kad valstybės vaidmuo jame būtų 
menkas.

III UŽDUOTIS. „Nukultūrink“ tautą, 
menkink jos civilizacines galias. Kul-
tūra, civilizacija yra statyba, kūrimas, o  
antikultūra susijusi su griovimu. Decivi-
lizuojant šalį siek šių tikslų:

• moralinius principus, aukojimąsi 
bendram reikalui, altruizmą margina-
lizuok – stumk į žmonių pasaulėjautos 
pakraščius, paskelbk juos praeities 
atgyvenomis. Iškelk į aukštumas ma-
lonumus, egoizmą, beatodairišką ma-
terialinės bei finansinės gerovės sieki-
mą. Jaunimo emocinį pasaulį skurdink, 
įvesdamas tokias jiems svarbias temas, 
kaip pramogos ir seksualiniai santykiai. 
Paprastai jaunimas turi skvarbų teisin-
gumo jausmą, mažiau linkęs į konfor-
mizmą. Jį perorientavus, visuomenėje 
susilpnėja teisingumo režimas. O tai 
yra vienas iš pamatinių civilizacinių 
valstybingumo elementų;

• ribok jaunimo galimybes lavintis. 
Kaip priedangą naudok reformų reto-
riką ir aiškink, kad žinios nėra viešoji 
gėrybė, kuria visuomenė turėtų rū-
pintis. Tikrasis nuolatinių perturbacijų 
švietimo ir mokslo sistemoje tikslas turi 
būti nuolatinė sujauktis, aiškių taisyklių 
nebuvimas, kliūtys visiems gabiesiems 
mokytis. Prie plano sėkmės labai pri-
sideda gerai sustyguotas švietimo ir 
mokslo sričių suniekinimas ir jų finan-
sinis smaugimas. Galime būti tikri, kad 
po tokių „reformų“ tvarkos žinių kūrimo 
ir jų sklaidos srityje nepadaugės, dėsty-
mo kokybė nepagerės, o dalis gabiau-
sių jaunuolių mokytis pasuks į svečias 
šalis. Greičiausiai ten ir liks, todėl šalies 
darbo rinka neteks vertingo žmogiš-
kojo kapitalo. Ekonominių sunkumų 
sąlygomis šis planas ypač lengvai įvyk-
domas – pinigų nėra ir visi dėl to įniršę;

• trikdyk civilizacinę transmisiją tarp 
kartų, kai vyresnieji kartų vertybes ir 
patyrimą perduoda jaunesniesiems. 
Akcentuok vyresniųjų atsilikimą, reak-
cingumą, nesugebėjimą priimti nau-
jovių. Neleisk susivokti, jog nors dalis 
dalykų iš tiesų nuolat kinta ir vyresnieji 
paprastai ne taip greitai pokyčius prii-
ma, esama ir amžinųjų vertybių, kurios 
perduodamos iš kartos į kartą ir sudaro 
žmogiškosios egzistencijos pagrindą. 
Jaunimo stiprioji pusė yra naujovių 
paieškos ir dinamizmas, o vyresniųjų – 
gyvenimiška patirtis, išmintis ir sveikas 
konservatyvumas;

• nustekenk inteligentiją – ji pavojin-
ga. Jų darbo ir gyvenimo sąlygos turi 
būti tokios, kad jie nuolat galvotų apie 
fizinį išgyvenimą „iki kitos algos“ ir ne-
turėtų laiko užsiimti viešaisiais naciona-

liniais ar bendruomeniniais reikalais. Jei 
būsi nuoseklus, įsitikinsi, kad ir inteli-
gentus galima mulkinti ir padaryti zom-
biais, ideologiniais robotais. Be to, juos 
nuolat skelbk esant neproduktyvia,  
t. y. turto nekuriančia klase. Tai stiprins 
jų nevisavertiškumo kompleksą;

• jeigu kas nors iš inteligentų vis tiek 
kelia galvą, naudok informacinės blo-
kados, nutylėjimų taktiką. Elkis taip, lyg 
jų nebūtų. Prieš ypač drąsius patartina 
naudoti marginalizavimo ir kvailinimo 
(paskelbimo nevispročiais, keistuoliais, 
ne visai normaliais, retrogradais) meto-
dus. Tai efektyvus ginklas, nes daugelis 
jų sunkiai išgyvena viešą pažeminimą ir 
dėl to užsisklendžia savyje. Tokia vidinė 
inteligentijos imigracija sudaro sąlygas, 
kad viešojoje erdvėje tai, kas turėtų 
būti vadinama visuomeniniu diskursu, 
virsta buitiniu balaganu – paskalų, ne-
švankybių, žemų instinktų sklaida;

• palaikyk verslininkų savimeilę glos-
tantį požiūrį, kad tik jie yra visuomenės 
„maitintojai“, kas gerai jiems – gerai ir 
šaliai. Neleisk jiems suprasti, kad verslo 
ir nacionaliniai interesai toli gražu ne 
visada sutampa, kad nacionaliniai inte-
resai yra aukščiau privačių. Griauk vers-
lininkų – mokesčių mokėtojų moralę, 
įtikink juos, jog mokesčiai yra tik našta 
verslui, jokiu būdu neleisk susivokti, 
kad mokesčiai yra investicija į valstybę, 
be kurios būtų blogai ir verslininkams, 
kad tai mokėjimas už civilizaciją;

• vykdyk periferijos dvasinio nuste-
kenimo politiką. Provincijoje yra daug 
sveikos nuovokos, gerojo inertiškumo, 
tautiško konservatyvumo, ant kurio 
nemažu mastu laikosi šalies kultūrinis 
pastatas. Prisidengdamas ekonomi-
niais motyvais, miesteliuose uždari-
nėk mokyklas, poliklinikas, felčerinius 
punktus, pašto skyrius ir t.t. Kai iš tokių 
miestelių išvažiuos net ir kunigai, gali-
ma bus manyti, jog „planas“ iš esmės 
įvykdytas. Tolesnė degradacija vyks 
savaime.

IV UŽDUOTIS. Neleisk normaliai 
veikti teisingumo sistemai, gyvybiškai 
svarbiai viešajai gėrybei, visuomenės 
organizuotumą palaikančiam veiks-
niui. Daryk, kad teisė toltų nuo teisin-
gumo, nes juridinė neteisybė yra vie-
šoji blogybė, kuri veiksmingai griauna 
valstybinės tvarkos pamatus. Vykdant 
šią plano dalį, reikia įsukti ydingos per-
sonalo atrankos ratą, tarp teisininkų 
skatinti klaninės elgsenos formavimąsi, 
izoliavimąsi nuo visuomenės. Visuo-
menei diegti mintį, kad teisininkai turi 
teisingumo monopolį ir kartu palaikyti 
teisinį fetišizmą. Taip teisinė sistema 
ima degraduoti, tarnauti pati sau, o 
ne valstybei. Kai žmonės, netikėdami 
viešuoju teisingumu, vis dažniau patys 
ims vykdyti teisingumą, galima konsta-
tuoti, kad ši plano dalis yra įgyvendina-
ma sėkmingai.

V UŽDUOTIS. Įklampink visuome-
nę į nuolatinį praeities problemų nar-
pliojimą. Tačiau nepamiršk, kad tai ne 
istorinės tiesos paieškos, o valstybės 
griovimo plano dalis. Tikra istorinė tie-
sa pavojinga – iš jos galima daug ko 
išmokti ir istorinės patirties pagrindu 

sustiprinti valstybę. Todėl manipuliuok 
emocijomis taip, kad istorija taptų susi-
priešinimo, iškreiptos komunikacijos ir 
deformuotos visuomeninės sąmonės 
šaltiniu. Taip galima laimėti mažiausiai 
du svarbius dalykus: 

•   tauta, įvelta į emocingą, ideologi-
zuotą, politizuotą ir todėl deformuotą 
istorinį diskursą, neturės kada galvoti 
apie ateitį ir taip praras savo raidos, 
ateities viziją;

• „blogąją“ visuomenės dalį „geroji“ 
dalis galės nuolat kaltinti dėl praeities 
klaidų, dėl dažniausiai tariamo noro 
grįžti į praeitį ir taip bent iš dalies elimi-
nuoti „blogąją“ visuomenės dalį su vi-
sais jos intelektiniais ištekliais iš viešojo 
gyvenimo.

VI UŽDUOTIS. Uždaryk šalies, 
kiek šiais laikais įmanoma, vidinę  
informacinę erdvę paversk ją  
„provincija“, o iš išorės gaunamą infor-
maciją dozuok ir „nuspalvink“ reikiama 
spalva, kad žmonės „teisingai“ suprastų 
tarptautinius įvykius bei pasaulinę pa-
tirtį ir nepradėtų jų savarankiškai ver-
tinti. Jei inteligentija psichologiškai ir 
ideologiškai neutralizuota, tai padaryti 
nebus sunku. Reikia kurti demokratijos 
įspūdį – turi vyki vieša diskusija, bet pa-
geidautina, kad joje dalyvautų tik „tei-
singai“ kalbantieji. Retsykiais, įspūdžio 
pagerinimui, į ją galima įsileisti ir „netei-
singai“ mąstančią neryškią asmenybę. 
Tokiu būdu gera, šaliai naudinga pa-
tirtis blokuojama. Jeigu šalis mokysis iš 
geros tarptautinės patirties, plano vyk-
dymas bus apsunkintas. Tik uždaros, 
provincialios mąstysenos skatinimas 
gali atnešti sėkmę siekiant susilpninti 
valstybę.

VII UŽDUOTIS. Neleisk susiformuoti 
išmintingai užsienio politikos strate-
gijai, kurioje būtų suformuluoti naci-
onalinius interesus atspindintys tos 
politikos tikslai bei priemonės, blaiviai 
įvertintos tikrosios šalies galios, jos 
vieta tarptautiniame gyvenime. Jei 
sėkmingai vykdomas šalies „nukultū-
rinimo“, pavertimo provincija planas, 
išderinti užsienio politiką nebus sunku, 
ir šalis blaškysis tarp „pasaulio bambos“ 
vienais atvejais ir nuolankaus vasalo ki-
tais vaidmenų.

• Jeigu šalis turi didelę kaimynę, pa-
sistenk įvelti šalį į konfliktą, kad ir žo-
dinį. Tarptautinei bendruomenei turi 
atrodyti, kad maža šalis nuolat provo-
kuoja konfliktą su didele kaimyne, o 
pastaroji tik reaguoja. Planui pavykus, 
laimimi mažiausiai trys dalykai:

• šalis įsivelia į konfliktą, kurio neturi 
šansų laimėti. Nuolat pralaimėdama 
„mirtinam“ priešui, ji patiria ne tik ma-
terialinius, finansinius, bet ir politinius 
bei psichologinius nuostolius, nes taip 
visuomenėje formuojasi pralaimėtojo 
sindromas. Visa tai silpnina šalies vidi-
nes galias;

• nuosaikesnius, konfrontacijai nepri-
tariančius žmones, kurie trukdo plano 
įgyvendinimui ne tik šioje, bet ir kitose 
srityse, galima apkaltinti nepatriotišku-
mu ar netgi tarnavimu priešui;

8  aktualijos
www.drasoskeliaspartija.lt
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