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Šiais metais jau 25-ąjį kartą minėsime Lietuvai svarbią Sausio 13-ąją, kuri yra glaudžiai 

suaugusi su mūsų nepriklausomybės paskelbimu 1990 m. kovo 11-ąją. Vėl degsime 

žvakutes languose, prisiminsime tas niūrias ir nerimastingas dienas bei žuvusius 

didvyrius. 

==================================================================== 

Vyriausiasis Maţosios Lietuvos gelbėjimo 

komitetas ir jo bendradarbiai. Sėdi iš kairės: Vilius 

Šaulinskis, Jurgis Lėbartas, komiteto pirmininkas 

Martynas Jankus, Jonas Vanagaitis; stovi iš kairės: 

Steponas Darius, Aivas Ivaškevičius, A. 

Marcinkevičius, Juozas Pronckus. 1923 m. sausio 

19 d. 

Klaipėdos krašto direktorija 1923 m. Iš kairės į 

dešinę: Vilius Gaigalaitis, Mikelis Reisgys, 

Erdmonas Simonaitis (vadovas), Martynas 

Toleikis, Kristupas Lekšas 

Šaulių sąjungos vadovybė, Berlyne susitikusi su 

Vokietijos reichsvero vadu gen. Hansu von 

Seecktu, apsirūpino akcijai reikalinga ginkluote ir 

išgavo paţadą, kad nei vienas vokietis Klaipėdoje 

nešausiąs į lietuvius. Ernestas Galvanauskas taip 

pat gavo neoficialų Sovietų Rusijos ir Vokietijos 

diplomatų palaiminimą akcijai. 

https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilius_%C5%A0aulinskis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilius_%C5%A0aulinskis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jurgis_L%C4%97bartas&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Martynas_Jankus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Vanagaitis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Steponas_Darius
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aivas_Iva%C5%A1kevi%C4%8Dius&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juozas_Pronckus&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilius_Gaigalaitis
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mikelis_Reisgys&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Erdmonas_Simonaitis
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Martynas_Toleikis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Martynas_Toleikis&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kristupas_Lek%C5%A1as
https://lt.wikipedia.org/wiki/Berlynas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Reichsveras
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rusija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Ma%C5%BEosios_Lietuvos_gelb%C4%97jimo_komitetas.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Klaipeda_Revolt_1923_-_Lithuanian_rebels.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Ma%C5%BEosios_Lietuvos_gelb%C4%97jimo_komitetas.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Klaipeda_Revolt_1923_-_Lithuanian_rebels.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Ma%C5%BEosios_Lietuvos_gelb%C4%97jimo_komitetas.jpg
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Klaipeda_Revolt_1923_-_Lithuanian_rebels.jpg
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Sukilimo vadu buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės kontrţvalgybos viršininkas Jonas 

Polovinskas, kuriam priedangos sumetimais suteikta Klaipėdos krašte paplitusi Budrio 

pavardė. Kiti vadovai analogiškai privalėjo pasikeisti pavardes. Štabo viršininkas kapt. 

Juozas Tomkus tapo Oksu, jo padėjėjas Juozas Šarauskas – Juozapaičiu ir pan. 

Priedangai Klaipėdoje iš lietuvininkų organizacijos Prūsų lietuvių tautos taryba 

veikėjų buvo suburtas Vyriausias Maţosios Lietuvos gelbėjimo komitetas, turėjęs 

oficialiai vadovauti neva krašto gyventojų sukilimui. 

Karinei akcijai tinkamas laikas buvo parinktas labai tiksliai: 1923 m. sausio 11 d. 

Belgijos ir Prancūzijos kariuomenės įţengė į Vokietijos Rūro sritį, prikaustydamos 

Europos spaudą prie šio įvykio. Viena diena anksčiau Ambasadorių konferencijos 

atstovas Jules Laroche ţadėjo paskelbti nusprendęs, kad Klaipėda turinti tapti 

Freistaatu (laisvąja valstybe). 

Uţimti Klaipėdos kraštą turėjo 1923 m. pradţioje Kaune suformuota Ypatingos 

paskirties rinktinė, sudaryta iš trijų grupių. Pirmajai, vadovaujamai mjr. Išlinsko-

Aukštuolio, reikėjo uţimti Klaipėdos miestą, Antrajai (vadas – kpt. Mykolas 

Kalmantas-Bajoras) reikėjo uţimti Pagėgius bei rūpintis pasienio su Vokietija 

apsauga, Trečiajai, vadovaujamai mjr. Jakšto-Kalvaičio, teko uţimti Šilutę. Rinktinę, 

suformuotą uţimti Klaipėdai, sudarė 1078 asmenys: 41 karininkas, 582 kareiviai bei 

455 Šaulių sąjungos nariai. Operacijos metu šis skaičius kito. Bendras įvairiu laiku 

dalyvavusiųjų skaičius yra 1753. 

Pagal planą operacija prasidėjo 1923 m. sausio 9 d., kai Šilutėje Vyriausias Maţosios 

Lietuvos gelbėjimo komitetas paskelbė manifestą, kuriame teigta, kad „vokiškoji“ 

krašto direktorija ir kitos administracinės įstaigos yra paleidţiamos, o visa valdţia 

atitenka naujai direktorijai, kuriai vadovauja Erdmonas Simonaitis. Sausio 10 d. kariai 

su vokiškais šautuvais ir raiščiu ant peties su uţrašu „MLS“ (Mažosios Lietuvos 

savanoris), perėjo sieną ir įţengė į Klaipėdos kraštą. Šilutė, Pagėgiai buvo uţimti be 

pasipriešinimo dar tą pačią dieną. Apsuptos Klaipėdos puolimas prasidėjo sausio 15 d. 

rytą. Prancūzų karinė įgula pasidavė popiet. Ţuvo du prancūzai, vienas vokiečių 

ţandaras bei dvylika lietuvių. Pastarieji naktį buvo slapta išveţti į Kėdainius, 

Klaipėdoje sausio 20 d. iškilmingai palaidoti tik trys ţuvusieji. Ţuvę prancūzų kariai 

kreiseriu išgabenti į Prancūziją. 

Klaipėdos krašto gyventojai „sukilėlių“ kariuomenei nesipriešino. Į 1923 m. sausio 16 

d. suformuotą vadinamąją Jono Budrio armiją įstojo nemaţai vietinių lietuvininkų, bet 

tai jie darė daugiausia ekonominiais, o ne politiniais motyvais (ekonominė padėtis 

Klaipėdos krašte 1922 m. pabaigoje buvo labai sunki). 

Nepaisydama tarptautinės bendruomenės spaudimo, Lietuva neigė prisidėjusi prie 

Klaipėdos sukilimo (šis neigimas vėliau tapo „Klaipėdos atvadavimo“ mito 

sudedamąja dalimi). Derybos tarp Ambasadorių konferencijos sausio 17 d. paskirtos 

Ypatingos komisijos, vadovaujamos Georges Clinchant ir Lietuvos vyriausybės 

ypatinguojo atstovu Klaipėdos kraštui sausio 20 d. paskirto buvusio prezidento Antano 
Smetonos baigėsi suvereniteto teisių Klaipėdos krašte perdavimu Lietuvos 
Respublikai. (medţiaga iš Vikipedijos). 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Tarpukario_Lietuvos_kariuomen%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Polovinskas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Polovinskas
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juozas_Tomkus&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Juozas_%C5%A0arauskas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vyriausias_Ma%C5%BEosios_Lietuvos_gelb%C4%97jimo_komitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_11
https://lt.wikipedia.org/wiki/Belgija
https://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABro_sritis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ambasadori%C5%B3_konferencija
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jules_Laroche&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kaunas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Kalmantas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Kalmantas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pag%C4%97giai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Jak%C5%A1tas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ilut%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_9
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vyriausias_Ma%C5%BEosios_Lietuvos_gelb%C4%97jimo_komitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vyriausias_Ma%C5%BEosios_Lietuvos_gelb%C4%97jimo_komitetas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Erdmonas_Simonaitis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_10
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_15
https://lt.wikipedia.org/wiki/K%C4%97dainiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_20
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_16
https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Budrys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ambasadori%C5%B3_konferencija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_17
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_20
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Smetona
https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Smetona
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Romas Lazutka: nereikia tikėtis, 

kad valstybė pasirūpins senatvėje 

Tiesos.lt siūlo   2016 m. sausio 21 d. 1:32 

LRT.lt | „Lietuvos diena“, „Ryto garsai“ 

Nederėtų tikėtis, kad valstybė savaime pasirūpins pensinio amžiaus 

žmonėmis, reikėtų to reikalauti ir tokiu būdu užsitikrinti orią pensiją, tvirtina 

ekonomikos profesorius Romas Lazutka. Jo teigimu, vidutinė pensija 

Lietuvoje nedaug viršija skurdo ribą, tačiau Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovės tikina, kad situacija Lietuvoje nėra bloga. 

Dažniausiai pensija atitinka 40 proc. buvusių pajamų 

Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinio draudimo ir pensijų 

kaupimo vedėjo pavaduotojos Ingos Buškutės, įvairios apklausos nurodo 

skirtingus dydţius, kiek procentų anksčiau gautų pajamų turėtų sudaryti 

pensija, kad ţmogus jaustųsi oriai. 

„Pats orumas subjektyvi sąvoka – vienam uţtenka gabalėlio sviesto prie grikių, 

kitam galbūt reikia omaro, kad jis jaustųsi oriai. Tai labai subjektyvu ir 

priklauso nuo ankstesnių ţmogaus pajamų, gyvenimo lygio. Lietuvoje pensija 

siekia apie 40 proc. buvusių ţmogaus pajamų. Vidutinė pensija sausio mėnesį, 

po padidinimų, reikiamą staţą turinčiam ţmogui siekia apie 265 eurus“, – 

tvirtina I. Buškutė. 

Ji priduria, kad maţiausia šalpos pensija, t. y. minimali suma, kurią valstybė 

moka ţmonėms, neįgijusiems reikiamo staţo, yra 100,80 euro. 

Neratifikuotas svarbus Europos socialinės chartijos straipsnis 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinės teisės skyriaus vedėjo 

pavaduotoja Kristina Vyšniauskaitė-Radinskienė tvirtina, kad situaciją 

Lietuvoje galėtų pagerinti Europos socialinės chartijos 23 straipsnis, kuris 

skirtas pensininkų socialinei apsaugai. Tačiau dauguma valstybių, įskaitant ir 

Lietuvą, šio straipsnio nėra ratifikavusios. 

„Šis straipsnis nėra labai populiarus tarp Europos Sąjungos (ES) valstybių – 

tik aštuonios jį ratifikavo. Lietuva dar nėra to padariusi. Taip yra todėl, kad tai 

labai sudėtingas straipsnis. Iš aštuonių jį ratifikavusių ES valstybių visas 

nuostatas atitinka tik dvi – Prancūzija ir Malta. Net švedai neatitinka 

reikalavimų“, – nurodo K. Vyšniauskaitė-Radinskienė. 

Jos aiškinimu, straipsnyje pateikiami standartai, kuriuos valstybės ne visada 

gali įgyvendinti. Ekspertė priduria, kad pagal Europos socialinės apsaugos 

kodekso reikalavimus pensija turėtų sudaryti apie 40 proc. vidutinio darbo 

uţmokesčio. „Galiu pasidţiaugti, kad dabar Lietuvoje pensija šiek tiek 

aukštesnė negu 40 proc. tipinio darbuotojo uţmokesčio. Iš tikrųjų Lietuvoje 

http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/autorius/39
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pagal tarptautinius standartus nėra labai blogai“, – sako K. Vyšniauskaitė-

Radinskienė. 

 

Dauguma pensininkų – ties skurdo riba 

Kitos nuomonės laikosi ekonomikos profesorius R. Lazutka, kuris akcentuoja, 

kad situacijos vertinimas priklauso nuo to, su kuo pensijos lyginamos. „Labai 

svarbu, su kuo lyginame. Pirmiausia turbūt reikėtų lyginti su skurdo riba. 

Paminėta, kad vidutinė mūsų pensija – 265 eurai, jeigu ţmogus turi staţą. 

Tačiau dalis ţmonių staţo neturi ir gauna vidutiniškai 250 eurų. Skurdo riba – 

240 eurų. Tai reiškia, kad vidutinė pensija vos viršija skurdo ribą“, – daro 

išvadą R. Lazutka. 

Jis pabrėţia, kad pensijos Lietuvoje diferencijuotos, todėl didelė dalis ţmonių 

gauna ir ţemesnę pensiją. Profesoriaus nuomone, pensijos dydį lyginti su 

vidutine alga arba prieš tai ţmogaus gautomis pajamos taip pat nėra teisinga, 

nes reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvoje atlyginimai maţi. 

„Aš linkęs pensijos dydį matuoti, lygindamas ne su vidutine alga, bet su 

bendruoju vidaus produktu (BVP), sukurtu vienam gyventojui. Tada paaiškėja, 

kad mūsų pensijų padėtis labai prasta. Be to, yra skirtumų tarp vyrų ir moterų. 

Vyrų pensija Lietuvoje sudaro 46 proc. BVP gyventojui, o ES vidurkis – 74 

proc.“, – nurodo R. Lazutka. 

Gauname mažiau, nes mažiau skiriame 

R. Lazutkos aiškinimu, minėtas skirtumas tarp pensijų Lietuvoje ir Europoje 

neturėtų stebinti, nes Lietuva pensijoms skiria maţiau pinigų. Profesorius 

tvirtina, kad nuo 100 eurų sukurto BVP Lietuva pensijoms išleidţia 

vidutiniškai 5,7 euro, o ES vidurkis – 9,5 euro. 

„ES valstybės vidutiniškai skiria trečdaliu daugiau. Nenuostabu, kad tos 

pensijos [...] maţdaug trečdaliu maţesnės negu nusistovėjęs ES vidurkis. 

Lyginant pensijas su algomis, padėtis geresnė, nes Lietuvoje algos vienos 

maţiausių ES“, – tikina R. Lazutka. 

Jo tvirtinimu, ţmonėms Lietuvoje nederėtų tikėtis, kad valstybė jais pasirūpins 

senatvėje. Jiems derėtų to reikalauti: „Nereikėtų tikėtis, kad valstybė 

pasirūpins sulaukus pensijos. To būtina reikalauti. Buvo paminėta, kad Lietuva 

neratifikavo vieno Socialinės chartijos straipsnio. Kodėl Lietuvos rinkėjams 

nepareikalauti – jie balsuos uţ tą partiją, kuri įsipareigos ratifikuoti šį straipsnį 

ir tai įgyvendins? Reikia reikalauti, kad politikai apie tai kalbėtų.“ 

Kreipėsi į teismą dėl orumą žeminančios pensijos 

Trečiadienį Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdyje buvo 

svarstoma pirmoji byla Lietuvoje dėl senatvės pensijos atitikimo Europos 

standartams. 61-erių pareiškėja Ona Rimkienė tvirtina, kad 190 eurų pensija 

yra ţeminanti orumą. Moteris paskaičiavo, kad pensija turėtų siekti 348,42 

euro. 
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„Kad ţmogus galėtų palaikyti savo egzistenciją, padoriai gyventi, sumokėjęs 

mokesčius, kartą per mėnesį nueiti į kiną ar teatrą, skirti pinigų buitinėms 

reikmėms, apsikirpti, sumokėti uţ telefono ryšio paslaugas, kad galėtų 

bendrauti, neuţsidaryti, per dieną reikėtų skirti apie 6 eurus. To uţtektų, kad 

būtų galima prasimaitinti, įsigyti higienos reikmenų, vaistų, paslaugų. Tada ir 

išeina 348,42 euro suma, pridėjus komunalinius mokesčius“, – skaičiuoja O. 

Rimkienė. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai tvirtina, kad į teismą dėl 

pensijos yra kreipęsi tie ţmonės, kurie įsitikinę, kad jų pensija buvo 

paskaičiuota neteisingai, tačiau dar nėra pasitaikę, kad ţmogus kreiptųsi, nes 

gaunamą pensiją laikytų ţeminančia orumą. 

Šiuo metu moteris gauna 189 eurų pensiją. Ji teisme nurodė, kad gruodţio 

mėnesį vien uţ šildymą ir karštą vandenį sumokėjo 90 eurų, o, priskaičiavus 

kitus mokesčius uţ butą ir pinigus, skirtus vaistams, moteriai, jos tvirtinimu, 

liko 42 eurai. Uţ šiuos pinigus ji turėtų įsigyti maisto visam mėnesiui. 

Teismo Lietuvoje laimėti nesitiki 

O. Rimkienė turi 32 metų staţą. Dar 11 metų ji dirbo Jungtinėje Karalystėje. 

Pareiškėjos advokatas tvirtina, jog tai buvo būtina. „Šiuo metu darbo staţas 

uţsienyje nėra priskaičiuotas. Kai jis bus priskaičiuotas, mes sutinkame, kad 

Lietuvos pensija būtų sumaţinta, bet šiuo metu O. Rimkienė negauna pensijos 

iš kitos valstybės. Kodėl ji išvaţiavo kurį laiką dirbti Jungtinėje Karalystėje? 

Todėl, kad ji numatė, jog gaudama Lietuvos pensiją, ji gyvens skurde“, – 

tvirtina advokatas Stanislovas Tomas. 

Pasak O. Rimkienės, pensija iš uţsienio ją turėtų pasiekti po kelerių metų. Ji 

neţino, koks bus pensijos dydis. Jos advokatas S. Tomas priduria, kad 

teisminiai procesai Lietuvoje tėra formalumas ir nesitikima jų laimėti. 

„Europos Ţmogaus Teisių Teismas draudţia ţeminantį elgesį, todėl pensijos 

gali būti didinamos. [...] Lietuvos įstatymuose nėra nustatyta, kad pensija gali 

būti padidinta tuo pagrindu, kad tai ţeminantis elgesys. Iš tiesų ši byla 

Lietuvos teismuose bus pralaimėta. Bylinėtis čia nėra jokių šansų. Vienintelis 

teismas, kuris gali kaţkuo padėti, – Europos Ţmogaus Teisių Teismas. Lietuvos 

teismas – formalumas. Vis tiek reikia bandyti kreiptis į nacionalinius teismus, 

prieš einant į Strasbūro teismą“, – teigia S. Tomas. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinės teisės skyriaus vedėjo 

pavaduotoja K. Vyšniauskaitė-Radinskienė dţiaugiasi dėl šios bylos. „Dţiugu, 

kad ţmonių teisinis išsilavinimas didėja ir jie remiasi ne tik nacionaliniais, bet 

ir ES, Europos Tarybos teisės aktais. Ţinoma, darbo bus daugiau, bet mes tam 

ir esame, kad dirbtume. Kad ţmonės ţino savo teises ir jas gina, yra 

sveikintinas dalykas“, – tvirtina K. Vyšniauskaitė-Radinskienė. 

Šios instancijos teismo sprendimas turėtų paaiškėti vasario 9 d. Sprendimąbus 

galima skųsti. lrt.lt 

http://www.lrt.lt/naujienos/kalba_vilnius/32/125492/r._lazutka_nereikia_tiketis_kad_valstybe_pasirupins_senatveje
http://www.tiesos.lt/
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KOMENTARAS:Aldona Marija Gedvilienė – Lietuvos pensininkų susivienijimo 

prezidentė 

Reikia kviesti visus pensininkus, gyvenančius ant skurdo ribos, vienytis ir 
kartu teikti pareiškimą teismui. Tik tokiu atveju galima ką nors laimėti. Kviečiu 
visus registruotis mūsų organizacijoje - Lietuvos pensininkų susivienijime. 
Laukiame - ruošime bendrą bylą... 

Prof. Viktoro Urbono nuomonė pensijų klausimu: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė stengiasi padėti pensininkams: 

1. baigia išmokėti krizės laikotarpiu sumažintų pensijų dalį;

2. priėmė nutarimą šiek tiek padidinti pensijas;

3. numato ateityje, kylant ekonomikai, didinti pensijas ir jas indeksuoti.

Šalia to, yra šioje srityje būtinų spręsti klausimų: 

1. nepriklausomybės laikotarpyje eilę kartų perskaičiuotos pensijos. Pagal

patvirtintas metodikas, senatvės pensijos gerokai padidėjo žmonėms,

išėjusiems į pensiją pastaruoju laikotarpiu, buvo leidžiama pasirinkti laikotarpį

už kurį skaičiuoti. Kažkodėl atsitiko taip, kad, dirbusieji sovietmečiu, gavo

mažas pensijas. Jie dirbo po 1,5 ar net 2,0 etatus, sukūrė gerbuvio pagrindą ir

dabar liko nuskriausti. Daugumai jų 200 – 300Э.

Reikėtų į tai atkreipti dėmesį ir padaryti korekciją. Tai būtų ypač didelė parama

jau ypač garbaus amžiaus žmonėms. Ji pakankamai brangi, tačiau – būtina.

2. dabar didinamos pensijos. Tas padidinimas yra tikrai kuklus. Dėl to nereikėtų

didinti pensijų tiems, kurie gauna  2-3 pensijas.

3. Skaitoma, kad yra neteisinga, kai žmogus gauna  senatvės pensiją ir

mokslininko pensiją, o jam dar pridedama ir emerito pensija. Juk šiuo atveju

pilnai pakaktų senatvės pensijos ir dar plius viena iš jų.

4. ypač menkas tremtinių priedelis. Jų jau nebeliko daug. Gal dabar, didinat

pensijas, galima rasti ir čia kokią padidinimo galimybę?

5. kodėl pradėti maišyti pensijų pavadinimai? Buvo senatvės pensija. Taip ir dabar

vadinama. Buvo valstybinės pirmo ir antro laipsnio pensijos. Išmintinga. Bet kodėl 

ir mokslininko pensija pavadinta valstybine – nesuprantama! To nereikėtų daryti. 

6. ekonomikai kylant, pensijų indeksavimas būtinas.

Klaipėda 2016-01-10.

http://www.kf.vu.lt/lt
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SOS KLAIPĖDA    

KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖ SAVAVALIŠKAI INICIJAVO 

VASAROS KONCERTŲ ESTRADOS NAIKINIMĄ 

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2016 01 20

 Klaipėdos miesto savivaldybė savavališkai inicijavo Klaipėdos vasaros 

koncertų estrados naikinimą. Savivaldybės administracijos direktoriui Sauliui Budinui 

pakako tik kolegijos pritarimo vadinamajam Vasaros koncertų estrados 

modernizavimo projektui ir buvo pradėta viešojo pirkimo procedūra. Kolegija yra 

patariamasis tarybos organas, mero sudarytas iš komitetų pirmininkų ir jam artimų 

tarybos narių. Saulius Budinas kolegiją meiliai vadina „maţąja taryba‘. Klaipėdos 

taryboje turintis daugumą Liberalų sąjūdis toliau vysto vienvaldišką sprendimų 

priėmimo politiką: išrasdamas įstatymuose negirdėtus „maţuosius“ darinius, 

nebesitaria jau ne tik su bendruomene, bet ir su ją atstovaujančia taryba. 

        Praeitų metų liepą kolegija pritarė savivaldybės administracijos siūlymui 

„modernizuoti“ Vasaros estradą: panaikinti ţiūrovams skirtą dalį, vietoje jos 

„įrengiant“ ... ţolyną. Taip pat būtų suformuoti papildomi tūriai: įrengta rekreacine 

infrastruktūra – lauko treniruokliai, erdvės grupiniams uţsiėmimams, lauko teniso, 

sporto aikštynai.. 

  Klaipėdos chorinė bendrija „Aukuras“ dėl Vasaros estrados naikinimo 

kreipėsi į Kultūros ministeriją, Seimą ir Prezidentę. 

        Jau sulauktas atsakymas iš Kultūros ministerijos, kuriame rašoma, kad „ 

... ministerija pritaria kreipimosi autorių nuomonei, kad Klaipėdos vasaros koncertų 

estradą, kaip ir kitas Lietuvoje esančias kultūros renginiams skirtas atviras erdves, 

būtina išsaugoti. Šie objektai suteikia galimybes organizuoti didelius kultūros 

renginius, kuriuos gali pamatyti ir išgirsti didelis skaičius ţiūrovų. Ypatingai svarbu, 

kad Klaipėdos vasaros koncertų estradoje kasmet rengiamos regioninės, respublikinės 

dainų šventės, festivaliai bei kiti renginiai, padedantys puoselėti bei išsaugoti 

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo objektą – Lietuvos dainų šventę. Manome, 

kad šiuo metu objektas nepakankamai išnaudojamas miesto bendruomenės ir kitoms 

reikmėms.“    
Po šio rašto savivaldybė sustabdė Vasaros koncertų estrados naikinimo paslaugos 

viešąjį pirkimą. 

   Ketvirtadienį, sausio 21 d. 14 val. Klaipėdos Rotušėje vyks tarybos 

Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdis. Jo metu aš pristatysiu pokyčių 

Klaipėdos vasaros koncertų estradoje klausimą ir siūlysiu, kad šios estrados 

likimas būtų sprendžiamas rinkėjus atstovaujančioje normalioje, o ne 

„mažojoje“ draugų taryboje. Taip pat teiksiu siūlymą, kad Klaipėdos 

savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto departamentas parengtų Klaipėdos 

vasaros koncertų estrados panaudojimo miesto bendruomenės kultūros 

reikmėms koncepciją. 

http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/n-puteikiene-ar-klaipedai-uztenka-tik-alaus-ir-dziazo.d?id=67286262
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        Beje, šis statinys – vienas iš legendinio Klaipėdos miesto mero Alfonso 

Ţalio darbų. Įkurdamas universitetą, Jūrų muziejų, Muzikinį teatrą, Vasaros estradą, jis 

kultūrino rusišką uostamiestį, diegė šiame darbininkiškame mieste aukštosios kultūros 

daigus., kurių, deja, dabartinė Klaipėdos valdţia negeba vertinti. 

Nina Puteikienė 8 698 53023  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narė 

ALDONA MARIJA PRANEŠA  Iš mūsų gyvenimo: nuolat seku 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbiamą 

informaciją, renginius, kurie skirti visiems, tik ne pensininkams. 

Parašiau užklausimą, kodėl nieko nėra pensininkams?  Gavau 

atsakymą, į šitą laišką parašiau užklausimą dar kartą , bet 

atsakymo dar nesulaukiau... 

 Atsakymas:     

Laba diena, gerb., Aldona Marija Gedviliene, 

dėkojame kad rašote ir klausiate. Šį kartą negalime atsakyti į Jūsų klausimą, nes 
neaišku, kokių renginių grafikas, kokiems pensininkams ir kur jis turėtų atsirasti? Bet 
norime patikinti, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir 
bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus 2015 metų darbo plane nėra 
numatyta, rengti  renginius pensininkams ir nesudaromas joks grafikas. Taip 
pat,  priemonės artimos Jūsų užduodamam klausimui, nėra ir Nacionalinės 
demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje įgyvendinimo 
2015 veiksmų plane. 
Pagarbiai Šeimos politikos skyriaus vardu 

Irena Ceinoriutė 

Šeimos politikos skyrius 

vyriausioji specialistė 

tel.:+370 5 2664219 

============================================================= 

Klaipėdos NVO žinios 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2015 metais veiklą vykdė dvi skirtingų sudėčių Klaipėdos miesto savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau – NVO taryba). Nuo 2015 sausio iki 

balandţio mėnesio veiklą vykdė 2014 m. spalio 23 d. Savivaldybės tarybos sprendimu 

Nr. T2-267 patirtinta taryba. Tikslinga atkreipti dėmesį, kad NVO taryba buvo 

sudaryta tik iš 17 asmenų (9 nevyriausybinio sektoriaus ir 8 savivaldybės institucijų ir 

įstaigų atstovai), nors NVO tarybos nuostatų patvirtintų 2014 m. liepos 31 d. 

sprendimu Nr. T2-156 9 punkte nurodyta, kad NVO taryba turi būti sudaroma iš 18 
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narių.  Tris mėnesius truko naujos kadencijos NVO tarybos narių delegavimo, atrankos 

ir Savivaldybės tarybos sprendimo rengiamo procedūros ir 2015-06-11 Nr. T2-141 

Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta antroji NVO taryba. 

2015 metais įvyko 3 pirmosios ir 4 antrosios NVO tarybos posėdţiai. Kaip ir 

numatyta NVO tarybos nuostatuose abiejų kadencijų NVO tarybos veiklą vykdė pagal 

patvirtintus metinius veiklos planus tik vadovaujantis skirtingais veiklos principais. 

Pirmosios kadencijos tarybos nariai veiklą vykdė susiskirstę į šešias darbo grupes, 

kurios buvo sudarytos pagal patvirtintas strategines veiklos kryptis, t.y.:   

Klaipėdos miesto NVO duomenų bazės sukūrimas; 

NVO dalinio finansavimo klausimas, paslaugų pirkimo iš NVO galimybių 

analizė; 

NVO suteikiamų patalpų panaudos principu tvarkos analizė; 

NVO tarybos nuostatų keitimas; 

Visuomenės informavimas apie NVO tarybos veiklą; 

Bendradarbiavimas su kitomis visuomeninėmis tarybomis veikiančiomis prie 

Klaipėdos mieto savivaldybės tarybos. 

Vidutinis nevyriausybines organizacijas taryboje atstovaujančių narių 

lankomumas buvo 81,6 %, o savivaldybės deleguotų atstovų – 37,5%.  Paskutiniame 

pirmosios kadencijos NVO tarybos posėdyje nedalyvavo nei vienas savivaldybės 

deleguotas atstovas, o tai neišvengiamai stabdė NVO tarybos darbą, nes nesant 

kvorumo neįmanoma priimti sprendimų. Visa NVO tarybos veikla buvo pradėta 

viešinti savivaldybės tinklalapio specialioje skiltyje, pakeistas NVO tarybos nuostatų 9 

punktas, susijęs su NVO tarybos veiklos trukme. Darbo grupių surinkta ir išanalizuota 

medţiaga buvo perduota naujai sudarytai NVO tarybai.  

Antrosios kadencijos tarybos nariai apsisprendė visas NVO tarybos metiniame 

plane numatytas veiklas analizuoti kartu ir tik esant poreikiui sudaryti tikslines darbo 

grupes.  Antrosios NVO tarybos patvirtinto metinio veiklos plano strateginės veiklos 

kryptys labai panašios į pirmosios kadencijos veiklos kryptis, nes buvo priimtas 

sprendimas iš esmės tęsti pirmosios NVO tarybos pradėtus darbus ir papildyti 

naujomis aktualiomis temomis, tokiomis kaip bendradarbiavimas su Vietos veiklos 

grupe ir Vietos bendruomenių tarybomis. Strateginės veiklos kryptys:  

NVO patalpos; 

NVO dalinis finansavimas ir paslaugų pirkimas iš NVO; 

Bendradarbiavimas su VVG; 

NVO duomenų bazė, visuomenės informavimas apie NVO tarybos veiklą; 

Vietos bendruomenių tarybų veikla;  

NVO tarybos nuostatų keitimas. 

Buvo  atsiţvelgta į NVO tarybos narių kreipimąsi į savivaldybės tarybą ir merą su 

prašymu atrenkant NVO tarybos narius atkreipti dėmesį į jų uţimtumą ir motyvaciją 

dalyvauti tarybos veikloje, todėl vidutinis nevyriausybines organizacijas taryboje 

atstovaujančių narių lankomumas padidėjo iki  85 %, o savivaldybės deleguotų atstovų 

iki  48,5%. 

Dar apie reikalus: gavome Valstybės kontrolės Vlstybinio audito ataskitą “Ar 

teikiamos socialinės paslaugos tenkina senyvo amţiaus asmenų poreikius      

(2015-06-30) Nr. VA-P-10-9-10 Su valstybinio audito ataskaitą galima susipaţinti 

Valstybės kontrolės internet puslapyje adresu: www.vkontrole.lt 

http://www.vkontrole.lt/
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============================================================ 

Įvyko NUOSTABUS NAUJAMETINIS VAKARAS 

Svečiuose buvo Ţemaitijos rašytojų sajungos pirmininkė Irena Kairienė su rašytojų 

sajungos nariais, dalyvavo mūsų organizacijos poetai ir skaitovai, grojo puiki muzika, 

dainavome visi...Mūsų nuostabioji Danutė Keliotienė parodė humoreską, kuri visiems 

dar labiau pataisė nuotaiką.     

Dalyvavo apie 50 ţmonių, svečiuose labai trumpai buvo ir gerb. Seimo narys  N. 

PUTEIKIS  – jis nedaugţodţiavo tik pasakė  –  visi politikai prieš rinkimus saldţiai 

kalba,  pavaišino mus dviem didţiuliais tortais, kurių uţteko visiems...Šventė pavyko 

puikiai. Ţmonės skirstėsi ir dėkojo visiems prisidėjusiems: Irenai S. uţ muziką,  

vakaro vedančiąjai Irenai Ch. Uţ nuotaikingą vakaro pravedimą , visiems daininikams 

ir kt. dalyviams.  Šventė nuotraukose (atsiprašau, nelabai kokybiškos). 

Mūsų Danutė Keliotienė tikra artistė... 
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Poetė, reţisierė Nijolė Puzanauskienė savo stichijoje... 

Kas netingėjo visi galėjo parodyti savo sugebėjimus... 

SVEIKATA 
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        DIENOS AKTUALIJOS 

TAVO VAISTAS YRA TAVYJE, TIK TU JO NEPASTEBI, 
TAVO NEGALIA KYLA IŠ TAVĘS PATIES, TIK TU TO 
NESUPRANTI !!!

 Hazratas Ali, Sufijų  mokytojas 

(Tai žmogaus minčių galios apibūdinimas) 

Visa tai smulkiai išaiškinta Jono Markūno knygoje 

 „ŽMOGAUS GYVENIMO NESĖKMIŲ BEI LIGŲ PRIEŽASTYS IR 

GALIMYBĖS JŲ IŠVENGTI“ 

Pirmas  ir svarbiausias uždavinys – kova prieš alkoholį: turime žymių žmonių, 

kurie teigia gyvenime neragavę alkoholio, pagalvokite... gyvas... ir kitus moko, 

kaip tai pasiekti. Man labai patiko mūsų Lietuvos pensininkų susivienijimo nario 

prof. Petro Vaičiūno komentaras: „labai efektyvi priemonė – viešumas. 

Paveiksluokime visus pasitaikiusius kelyje „linksmuolius“ ir viešinkime, 

rodykime vaikams, kad suprastių prie ko veda viena kita taurelė...“ 

AR ŽINOTE, KAD ČESNAKAS… 

 Žymiai sumažina riziką susirgti širdies ligomis, naikindamas

kraujuje cholesterolį;

 naikina pagrindinę infarkto priežastį – trombozę;

 turi tokių medžiagų, kurios stabdo krūties ir kepenų vėžio

plitimą;

 naikina gripo virusus ir stimuliuoja organizmo pasipriešinimą

infekcijai. Kai pradeda skaudėti gerklę ar varvėti nosis, kartais

užtenka suvalgyti kelias skilteles česnako ir infekcijos kaip

nebūta...

 padidina krūtimi maitinamų kūdikių apetitą. Stebint

maitinančias motinas išaiškėjo, kad kai jos valgo česnaką,

mažyliai geria motinos pieną ilgiau ir su didesniu malonumu.

  GYVENIMO FILOSOFIJA 

  GYVENIMO TIESOS (nuo litera 2007) 

 RICHARD TEMPLAR 
Asmeninis geresnio, laimingesnio, sėkmingesnio gyvenimo 
kodeksas ( tęsinys - pradžia praeitame numeryje). 
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26. Turėkite humoro jausmą.
27. Nuspręskite, kaip pasiklosite lovą (prisiminkite posakį: kaip pasiklosi – taip
išmiegosi). 
28. Gyvenimas gali būti truputį panašus į reklamą.
29. Įpraskite perkelti savo jaukumo zonos ribas.
30. Išmokite užduoti klausimus.
31. Turėkite orumo.
32. Jausti stiprias emocijas nėra blogai.
33. Būkite ištikimas.
34. Niekada nesuprasite visko.
35. Žinokite, iš kur ateina tikroji laimė...
36. Supraskite, kada problemą reikia spręsti, kada dera pasitraukti.
37. Mylėkite save, pasirūpinkite savimi.
38. Visada laikykitės gerų manierų.
39. Dažnai tvarkykite savo daiktus.
40. Nepamirškite grįžti prie savo ištakų.
41. Nustatykite ribas aplink save.
42. Pirkite pagal kokybę, o ne pagal kainą (šykštus moka du kartus).
43. Nėra blogai nerimauti arba žinoti, kaip to nedaryti.
44. Išlikite jaunas

45. Pinigų mėtymas ne visada išsprendžia problemą.

46. Galvokite pats.

47. Jūs neesate atsakingas už viską.

48. Gyvenime turėkite kažką, kas padeda atsipalaiduoti.

49.Tik geri žmonės jaučia kaltę.

50. Jeigu negalite pasakyti ką nors malonaus – geriau nesakykite nieko.

Pastaba: sekančiame numeryje bus „PARTNERYSTĖS TIESOS“ 

 Autorių nuomonės ne visada sutampa su redakcijos nuomonę, kviečiame diskusijai. 
pagarbiai Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė 

KJPŢB pirmininkė, NVO Tarybos narė prie savivaldybės, atsakinga uţ pensininkus. 

Internetinio laikraštėlio „AUKSINIS RUDUO“ redaktorė www.kjpzb.lt. aldonamarija.apie.lt  

telef.866673965  




