
Sveiki! 
 
Atsiprašau, šis laiškas ilgas ir visi kas norit tik gerų naujienų prašom neskaityti. 
 
Inija atsiuntė du dokumentus. (Prikabinau) 
Pirmąjame dokumente neaišku kas išaiškina galiojantį statutą. Nepaminėta nei viena pavardė. Vadinasi panašiai 
galiu aiškinti ir aš ir tai bus tiek pat galiojantis dokumentas. 
 
Antras dokumentas nupasakoja aplinkybes dėl kurių susilaukiau visos eilės kaltinimų. Apsidžiaugiau, nes tapo 
pagaliau aišku kur klydau. Šis antras dokumentas irgi nepasirašytas nei vieno asmens, pridėtas tik mistinis 
užrašas „Vaidilų rato ir Stebėtojų tarybos ....Skype“. Turiu įtarimą, kad vėl eilinį sykį sąmoningai buvo sumaišytas 
krivaičių ratas su vaidilų ratu. Nepaminėta ar visi krivaičiai dalyvavo. Abejones kelia ir stebėtojų tarybos 
dalyvavimas, nes Eglė Valentė (ex Plioplienė, su kuo ją nuoširdžiai sveikinu ir apgailestauju, kad tokiu svarbiu 
gyvenimo momentu reikia terštis šioje mėsmalėje) sekantį rytą turėjo tuoktis ir vargu ar tikrai galėjo skirti 
susirinkimui laiko. Gintaras Matkevičius yra teisininkas ir vargu bau ar pro jį praeitų tokie teisės normų 
neatitinkantys dokumentai.  
Taigi, kas dalyvavo posėdyje lieka neaišku. Štai ta neaiški grupė žmonių užsiėmė tuo, kas paprastai vadinama 
„nuteisimu už akių“. Matyt veiksmas buvo paprastas - visi pareiškė kuo manim nepatenkinti ir kiekvienas 
pareiškimas be jokios kritikos buvo pripažinta kaip neginčijama teisybė. Taip sukurpus nuosavą teisybę buvo 
padarytas sprendimas paneigti krivūlės priimtą sprendimą, kas jau savaime prieštarauja statutui. Visa ši savivalė 
aišku kaba ant vieno žmogaus, tai yra Inijos Trinkūnienės, kuri ir atsiuntė man šį laišką. Visi kiti pasirašyti 
neišdrįso. Taip ar anaip visiems šio dokumento autoriams reikės prisipažinti.  
Dokumente 7-tas skyrius skirtas Romuvos svetainės detektyvui. Šis detektyvas vertas atskiro laiško ir todėl čia to 
grubaus melo ir šmeižto aš net neaptarinėsiu. Jei kitus dokumento pasisakymus ir kaltinimus aš galiu vertinti kaip 
tam tikrą pasikarščiavimą ar nesupratimą, tai šis atvejas yra sąmoningas melas ir šmeižtas, kuris paplito 
neįtikėtinai plačiai ir kelia grėsmę mano profesinei reputacijai. Šiuo klausimu tariuosi su advokatais ir greičiausiai 
reikalą perduosiu jiems. Būtent dėl šios priežasties turės būti įvardinti visi šio dokumentėlio autoriai. 
 
Žemiau pateikti atsakymai į kitus kaltinimus. Apibendrinant galiu pasakyti, kad aš vos keletoj vietų panaudojau ne 
visai tikslius ar per karštus žodžius. Nemaža dalis vaidilų yra prišnekėję panašiai ar net gerokai daugiau, įskaitant 
ir taip vadinamus mano „krikštatėvius“. Ar nekeista, kad tik mane vieną bando pašalinti iš Romuvos? O gal 
priežastis yra visai kitur? Gal priežastis yra dar neatsakyti mano iškelti klausimai? 
 
Inija gali drąsiai skelbti tokius dokumentėlius vaidilų rato susirašinėjimo grupėje, nes žino, kad aš atsakyti negaliu. 
Noriu paklausti Inijos - ar jums užteks sąžinės šį mano atsakymą paskelbti vaidilų rate? Jei ne, tai ar tokia jūsų 
elgsena yra suderinama su vaidilų nuostatomis? 
 
Štai anonimų grupelė nusprendė, kad aš ne vaidila. O jie yra vaidilos. Jei jau drįstate taip teigti, tai gal įšdrįsite su 
manim stoti į atvirą viešą diskusiją religiniais klausimais? Jei bijot po vieną, tai gal nebijosite ateiti grupėje? Gal 
tuomet išsiaiškinsim kas yra tikras vaidila, o kas tik pasipuošęs tuo vardu? Taigi, laukiu atsakymo dėl viešos 
diskusijos.    
 
 
Kiti atsakymai (pagal eiliškumą) 
======================================= 
1. Kaltintas, kad vėlai pateikiau savo romuvos įstatus. Pateikiau vėlai, nes vėlai jų buvo paprašyta.  
Kaltinimas, kad neatitinka tipinių nuostatų. Tipinės nuostatos yra tik pavyzdys. Bendrijoje esančios bendruomenės 
gali turėti savo įstatus. Tai apibrėžta LR įstatymuose. Kaltinimas tuščias. 
 
2. Kaltinimas, kad įstatai kažko neatitinka. Šis skyrius yra suskilusios sąmonės pavyzdys. Visi minėti faktai buvo 
žinomi dar prieš krivūlę. Tai nesutrugdė vaidiloms sprendimus laikyti teisėtais. Dabar kažkam šovė į galvą, kad aš 
balsavau neteisėtai. Vadinasi ir pačios krivūlės sprendimai laikytini nebeteisėti. O jei neteisėti, vadinais nėra 
priimto tipinių įstatų. Tai dar vienas atsakymas į pirmą pastabą. Beje, yra romuvų kurios iki šios dienos dar nėra 
pateikusios savo įstatų, o toje krivūlėje balsavo ir ...? Ir nieko! Klausimai jų atžvilgiu nekeliami (ir vėl gi - jau minėti 
dvigubi Romuvos standartai). 
 
3. Kaltinimas, kad aš užsiėmiau kenkėjiška ir skaldomąja veikla. Nuo kada klausimų uždavimas yra laikomas 
kenkimu ar skaldymu? Kalbėjimasis ir aiškinimasis, nutylėjimų nebuvimas yra pagrindas tvirtai jungčiai, o ne 
skaldymuisi. 
 
4. Šiame skyriuje pateikiama visa eilė kaltinimų. Atsakau paeiliui: 
    4.1 ir 4.2 kaltinimuose galimai dėl nesusišnekėjimo sumaišytos krivūlės. Aš kalbėjau apie kovo 13-tos krivūlę. 
Kodėl sumaišėte su balandžio 2-os? 



    4.3 Dėl skirtingų reikalavimų. Tai ne melas. Iš visų vaidilų buvo pareikalauta pristatyti romuvų dokumentus. Bent 
jau aš, nebuvau supažindintas apie galimybę tapti vaidila nepristačius savo romuvos dokumentų. Nesupažindinote 
ir daugiau vaidilų. Vaidilos dirbantys daug metų staiga tapo ne vaidilomis. Daugeliui tai buvo šokas. Todėl ir 
iškėliau šį klausimą viešai. Kodėl tai turėtų vadintis melu? 
    4.4 Dėl suteikto man kalbėjimo laiko. Ar turiu pateikti audio įrašą, kad įsitikintumėte, kad buvau 
pertraukinėjamas? Jei nebūtumėte pertraukę, tai gal būtų neužvirusi visa ta košė? Būtume ten vietoj viską 
išsiaiškinę. Bet jums lengviau skirti visą dieną tipinių, tai yra neprivalomų nuostatų svarstymui, o ne dešimt minučių 
vaidilos minčių ir abejonių išklausymui.  
    4.5 Dėl netikslaus žodžio pavartojimo įvardijant V.Musteikio išėjimą. Ne tik Vytautas Musteikis išėjo savo noru iš 
Romuvos. Vytauto Musteikio atvejas yra ypatingas tuo, kad viskas vyko man prieš akis. Jums neužteko noro 
asmeniškai su juo pašnekėti kas nutiko. Vietoj to Jonas Vaiškūnas leido sau skirti taip jūsų branginamą laiką 
žmogaus aprėkimui, kas savo ruožtu yra savotiškas psichologinis smurtas. Yra ir kitų vaidilų, išėjusių „savo noru“ ir 
tik man privačiai atskleidusių tikrąsias priežastis. Be jų sutikimo jų pavardžių skelbti negaliu, bet tas išėjimas savo 
noru buvo greičiau nebegalėjimas taikstytis su bendrijoje vykstančiu veidmainiavimu ar psichologiniu smurtu. 
Lygiai taip visai neseniai Vidmantas Velička man siūlė „būti vyru ir išeiti savo noru“. Realiai, tai yra grūdimas 
žmogaus iš bendrijos. V.Musteikio atveju tokio ciniško psichologinio spaudimo nebuvo, tačiau vaidilų elgsena 
krivūlėje matyt privertė žmogų apsispręsti.  
    4.6 Kad bendrija neturi krivės yra ne mano, o teisininkės Nendrės Černiauskienės žodžiai. Su teise aš 
nesiginčysiu. Jei žmogus per 30 dienų neprisiima atsakomybės, tai, pagal Nendre, visi sekantys sprendimai yra 
neteisėti.  
    Šiame anoniminiame Skype rašte radau ir pažadą, kad bus atsiųsti kažkokie atsiprašymo raštai iš prasikaltusių 
įstaigų. Būtų įdomu pamatyti, ypač iš registrų centro, už dokumentų daugiau nei metus tvarkymo vilkinimą. Iki šiol 
iš Inijos girdėjau dar du pažadus. Pirma, kad viskas bus sutvarkyta per dvi dienas ir antras, kad pateiks kažkokius 
teisingumo ministerijos dokumentus. Po kol kas nei vienas pažadas neįvykdytas. 
    4.7 Dalios Urbanavičienės siūlymą iškarpiau specialiai tam, kad būtų lengviau suprasti kokios sakinių struktūros 
yra neleistinos ir atsiduoda autoritarizmu. Į iškarpytas vietas galima dėti bet ką ir tai nekeičia esmės. Tai ir buvo 
bandoma išaiškinti poniai Daliai.  
     
5. Pripažįstu, kad laiške „Perspėjimas Inijai Trinkūnienei“ buvo panaudota per griežta formuluotė. Buvau tik ką be 
įspėjimo ir jokio paaiškinimo išmestas iš vaidilų rato grupės, dėl to mintis išdėsčiau per karštai. DĖL TO VIEŠAI 
ATSIPRAŠAU. Visgi, nors mintys buvo išdėstytos per griežtai, pačio minčių turinio neatsisakau. Tuomet 
paskubėjau ir išdėstytos mintys gali pasirodyti kaip grasinimas. Tuo tarpu tai yra tik perspėjimas, nes aš turiu 
įtarimą, kad visa Romuva eina neteisingu keliu. Savo abejones išdėsčiau prieš tai ne viename laiške. Deja į 
klausimus niekas neatsakė. Vietoj to išmetė iš susirašinėjimo grupės. Beliko tik paprašyti, kad Romuva susirinktų ir 
aptartų problemas viešai, arba man paaiškintu, kad aš klystu, arba pripažintų, kad organizacija atstovauja siauro 
rato žmonių interesus, taip išsklaidydama mano klaidingas pradines nuostatas, atvedusias mane į šią organizaciją. 
Savaitės laikotarpis buvo duotas tik tam, kad aš dar spėčiau perspėti žmones, kuriems yra ruošiamasi suteikti 
garbės vaidilos vardą. Aš tuos žmones labai gerbiu ir manau, kad jie tikrai nusipelnė šių garbingų vardų. Tačiau 
jaučiu atsakomybę ir pilietinę pareigą įspėti žmones apie esamas organizacijoje bėdas. Manau jie turi turėti 
galimybę apsispręsti ar nori save sieti su organizacija, kurioje vykdoma savivalė. 
 
6. Dėl igaliojimų viršijimo. Kaltinimai išlaužti iš piršto. Pirmiausia Punske su latviais nesusitikau. Antra, prisistačiau 
kaip Žaliakalnio vaidila, vykdantis Baltų krivūlės, o ne Romuvos nutarimus. Trečia - Baltų krivūlė nėra Romuvos 
nuosavybė ir Romuvai aš neprivalau atsiskaitinėti ir tuo labiau iš jos gauti įgaliojimus. Ketvirta - mano nuveiktas 
darbas niekam blogo nepadarė, o atvirkščiai viską pajudino ir kai viskas rieda įsijungia Romuva su nepagrįstomis 
pretenzijomis. Penkta - Romuva neatstovauja visus Lietuvoje prigimtinę religiją išpažįstančius žmones. 
 
Beje, pasigedau dar vieno kaltinimo, Dalios Urbanavičienės mesto man. Kur mano liguistos mintys? Negi 
pamiršot? 
 
 
Vaclovai, 
aš neverkauju dėl krivaičių vietos. Man jos reikėjo tik tiek, kad galėčiau dalyvauti visuose Romuvos įvykiuose. 
Daugiau man ši vieta nereikalinga. Esate senas vilkas. Turėtumėte kai ką matyti ir be žodžių. 
 
Atleiskit jei kam neatsakiau.  
Negaliu viso laiko skirti tik Romuvai.  

 


