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KIEKVIENO MĖN. 
pirmą 
ANTRADIENĮ 
renkasi VISI 
PAGEIDAUJANTYS. 

KIEKVIENO MĖN. 
antrą ANTRADIENĮ 
ŠAŠKIŲ KLUBAS.  

KIEKVIENO MĖN. 
trečią 

ANTRADIENĮ  
16:00 val. Liet. PS 
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Prezidentė ir 
pirmininkė Aldona 
Marija Gedvilienė 
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Valerija 
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Daugiau inform. 
svetainėje:  
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Linkiu, jog šventinis laikotarpis Jums būtų prasmingo laiko su artimaisiais, 

susitaikymo ir pakilaus džiugesio metas. Jaukių ir šviesių Šv. Kalėdų bei 

sėkmingų ir įkvepiančių Naujųjų metų. 

Nuoširdžiai,  

LR Seimo narė Birutė Vėsaitė 
 

                                                     
 

   
                                      Ramių švenčių ir džiaugsmingų Naujųjų metų! 

Akvilė MATULYTĖ 

 
EP nario Bronio ROPĖS padėjėja/Assistant to MEP Bronis ROPĖ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
EP nario Bronio ROPĖS biuras Klaipėdoje 
 Tel : +37067451078 
Email: klaipeda@rope.lt 
Www : www.rope.lt 
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Jaukių, dţiugių, linksmų švenčių, sėkmės naujais 2016 metais. 
  
Arūnas Sakalauskas 

Violeta Jusionienė 

  
Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius 

„Klaipėdos galerija“ 
Baţnyčių g. 6,  91246 Klaipėda, 
Filialas H. Manto g. 22, 92131 Klaipėda 
Tel.: +370 6 410 401 

Mob. tel.: +370 6 50 93822 

El.p.: klp.galerija@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                                      Ramių švenčių ir džiaugsmingų Naujųjų metų! 

Akvilė MATULYTĖ 

 
EP nario Bronio ROPĖS padėjėja/Assistant to MEP Bronis ROPĖ 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
EP nario Bronio ROPĖS biuras Klaipėdoje 
 Tel : +37067451078 
Email: klaipeda@rope.lt 
Www : www.rope.lt 

 

 

       
 
Jaukių, dţiugių, linksmų švenčių, sėkmės naujais 2016 metais. 

mailto:klp.galerija@gmail.com
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Arūnas Sakalauskas 

Violeta Jusionienė 

  
Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyrius 

„Klaipėdos galerija“ 
Baţnyčių g. 6,  91246 Klaipėda, 
Filialas H. Manto g. 22, 92131 Klaipėda 
Tel.: +370 6 410 401 

Mob. tel.: +370 6 50 93822 

El.p.: klp.galerija@gmail.com 
 

                                                       
 

Mieli kolegos 
 
kviečiu susipažinti su pagrindiniais mano pastarųjų dviejų 
mėnesių veiklos momentais Europos Parlamente ir Lietuvoj 
 
Europos Parlamentas priėmė mano frakcijos 
inicijuotą sprendimą įsteigti parlamentinį tyrimų 

komitetą, kuris tirs automobilių taršos skandalą. Šis komitetas turės 
atsakyti į klausimą, kodėl Europos Komisija leido automobilių pramonei 
apgaudinėti tiek patikros institucijas, tiek vartotojus. 
 
Paryžiaus Klimato kaitos konferencijoje priimtas susitarimas pasiuntė 
stiprų signalą investuotojams, jog ateitis – tai mažai taršios technologijos. 
Raginu Lietuvą panaudoti didelę atsinaujinančios energijos išteklių įvairovę 
ir  tęsti pastatų renovaciją. Tai būtų ir didelė pažanga kovojant su klimato kaita, 
ir tiesioginė nauda Lietuvos piliečiams – daugiau darbo vietų, didinamos vietos 
žmonių pajamos ir taupomos valstybės lėšos.  
 
Planai padvigubinti „Nord Stream“ dujotiekio pajėgumą kertasi su ES 
tikslu užtikrinti energetinį saugumą ir įvairinti energijos šaltinius. Kritikuoju šiuos 
planus, nes tai gali padidinti ES priklausomybę nuo Rusijos dujų.  
 
Panevėžyje inicijavau Darnaus maisto forumą, kuriame Europos ir 
Lietuvos ekspertai ieškojo sprendimų, kaip organizuoti viešuosius maisto 
produktų pirkimus, bei rengė pasiūlymus Lietuvos ir ES strategijoms. Man, kaip 
buvusiam ilgamečiam savivaldybės vadovui,  gerai žinoma problema, kad 
mokyklos, ligoninės, darželiai ir kitos socialinės įstaigos dėl griežtų laisvosios 

mailto:klp.galerija@gmail.com
https://lt-lt.facebook.com/rope.bronis/photos/a.216419798527617.1073741825.216419471860983/503291516507109/?type=3&source=11
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rinkos taisyklių negali pirkti produkcijos iš vietos gamintojų, jei tik rinkoje yra 
pigesnė atvežtinė produkcija, kuri ne visada gali konkuruoti kokybe.  
 
Europos Parlamente svarstytas žiedinės ekonomikos dokumentų 
rinkinys, kuriuo nustatomi įsipareigojimai dėl komunalinių atliekų pakuočių 
perdirbimo ir į sąvartynus patenkančių atliekų mažinimo. Pasiūlymą vertinu kaip 
gerą kompromisą: juo yra nustatomi aiškūs rodikliai, kuriuos valstybės narės 
turi pasiekti, o taip pat daug dėmesio skiriama materialiajai motyvacijai 
nešiukšlinti. 
 
Mano inicijuotos diskusijos Vilniuje „Blaivybė keliuose: realybė ar 
utopija?“ dalyviai vieningai palaikė fizinio alkoholio prieinamumo mažinimą, 
alkoholio reklamos draudimą, nulio promilių prie vairo įstatymą, alkoholio 
prekybos degalinėse draudimą ir pan. Diskusijoje išsakytų pasiūlymų pagrindu 
Seimui pateiktas įstatymo dėl 0 promilių projektas bei parengta rezoliucija, 
kurioje pateikiamas mokslu grįstų ir pasaulyje pasiteisinusių neblaivaus 
vairavimo kontrolės ir prevencijos priemonių sąrašas.  
 
Europos Sąjunga neteisėtai taikė moduliaciją Lietuvos ūkininkams. ES 
Teisingumo Teismas, išnagrinėjęs Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos 
ieškinį, nusprendė: Europos Komisijos sprendimas, kuriuo Lietuvai anksčiau 
pritaikyta papildomų tiesioginių išmokų moduliacija, neteisingas. Rengiant 
medžiagą teismui, Asociacijos prašymu padėjau surinkti reikalingą informaciją iš 
Europos Komisijos. 
 
Lietuvos ūkininkų viltys dėl pieno sektoriaus pasiekė Briuselį. Europos 
Parlamentui pristačiau tūkstančių Lietuvos piliečių pasirašytą peticiją Europos 
Sąjungai dėl situacijos pieno sektoriuje, kurioje reikalaujama pradėti reguliuoti 
po kvotų sistemos panaikinimo išsibalansavusią pieno rinką, sukurti naują jos 
priežiūros ir stabilizavimo mechanizmą, padėsiantį išvengti krizių ateityje.  
 
Europos Parlamentas atmetė neefektyvų Europos Komisijos siūlymą dėl 
valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose, nes neišbaigtas dokumentas 
galėjo atnešti daugiau žalos, nei naudos. Nors Komisija teigė, kad nori įteisinti 
pasirinkimo galimybę valstybėms narėms, iš tiesų buvo elgiamasi priešingai: 
siekta apsunkinti pačią GMO atsisakymo procedūrą. 

 

http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainitems&view=item&Itemid=172
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DAUGIAU INFORMACIJOS: 
 
Europos Parlamentas imasi automobilių taršos skandalo tyrimo 
 
Paryžiaus klimato konferencija – negalime tik džiūgauti, reikia veikti 
 
Europarlamentarai: energetikos sąjunga turi pasitarnauti saugumui ir 
vartotojams 
 
Panevėžyje – Europos ir Lietuvos ekspertų Darnaus maisto forumas 
 
Atliekų rūšiavimui – ekonominė motyvacija 
 
Blaivybė keliuose – ne utopija: tereikia mokslu grįstos alkoholio kontrolės 
politikos 
 
Europos Sąjunga neteisėtai taikė moduliaciją Lietuvos ūkininkams 
 
Lietuvos ūkininkų viltys dėl pieno sektoriaus pasiekė Briuselį 
 
Europos Parlamentas užkirto kelią neefektyviems sprendimams dėl GMO  
 

Bronis Ropė, 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Europos Parlamento narys 

 

                                                             

 
 
 

Pasibaigusiieji senjorų 2015 metai... 

Juk esame čia tam, kad galimybes paverstume žingsniais į gerovę ir laimę! 

Mūsų Lietuvos Prezidentė kalbėdama apie Lietuvos žmones – visada primena – 

žmonės, būkite pilietiški, mes visi kartu kurkime Lietuvą. Tie žodžiai užburia – norisi 

http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=197&Itemid=119
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=198&Itemid=119
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=191
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=191
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=194&Itemid=119
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=195
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=189
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=189
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=187
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=185
http://www.rope.lt/index.php?option=com_almainrows&view=row&id=182
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tikrai prisidėti prie Lietuvos kūrimo. Pilietiškumas, kas tai? Ar visi nori suprasti tikrąją 

to žodžio prasmę? Daugumoje Lietuvos žmonių skęsta abejingumo liūne. Kyla 

teisėtas klausimas, kodėl? Tai galima paaiškinti žmonių nusivylimu esama padėtimi. 

Dažnai jie pateisina save sakydami: „vis tiek niekas nepadės, tai kam eikvoti savo 

laiką ir energiją“. Netiesa, mano giliu įsitikinimu – padeda. 13 metų kovojome dėl 

nemokamų patalpų pensininkų veiklai ir štai – šiandien jas turime ir tai visų mūsų ir 

MMK pastangų dėka. Dažnai rašau raštus įvairioms valdžios institucijoms, pradedant 

Prezisente, Socialinių reikalų ir darbo ministerija, atrodo – jokio rezultato, tačiau po 

kiek laiko girdisi, kad reikalai juda...                                                                                    

Nusikaltimas abejingai stebėti kas vyksta ir nieko nedaryti.                                                               

Lietuvos Konstituciją visi skaitėte, ar pastebėjote, kad joje nėra parašyta, kad 

Lietuvos Prezidentė (-as), Seimo nariai ir Vyriausybės nariai tarnauja savo tautai. Kai 

vienam iš Seimo narių pasakiau apie tai – jis man paaiškino – Seimo nario priesaikoje 

apie tai parašyta. Giliai įsitikinusi, kad šitie šventi žodžiai turi būti įrašyti mūsų 

Konstitucijoje. Dabar, skaitant Konstituciją susidaro įspūdis, kad valdžia sau, o 

Lietuvos žmonės sau. Ar ne todėl taip ir yra šiandien mūsų gyvenime: dejuoja 

mažiausias pajamas gaunantieji, dejuoja jaunos šeimos, dejuoja net mokslo 

darbuotojai  - profesoriai. Tai ir yra įrodymas to apie ką čia kalbama. Valdžios 

atstovai, patekę į Seimą pamiršta priesaiką, nenori į Seimą įsileisti visuomeninių 

organizacijų atstovų, geriau karšta (nuo žodžio katšti) Seime ir nori to iki pabaigos. Ar 

taip turi būti tvarkoma šalis? Mes gyvename demokratinėje šalyje, kiekvienas gali 

išsakyti savo nuomonę, bet ar išsako? Kodėl profesoriai tyli? Bijo dėl savo darbo 

vietos, todėl jų pilietiškumas miega. Daugeliui kitų dirbančiųjų taip pat ir dėl tos 

pačios priežasties. Nepretenduoju į aukštas teorijas, pensininkui tai nebūtina, bet 

išsakyti savo nuomonę kiekvienas turi teisę ir būtina tai daryti. Kaip sužinos valdžios 

žmones, kas slegia paprastą eilinį Lietuvos pilietį, jeigu jis gyvena vandens į burną 

pasisėmęs? Lietuvoje smarkiai sumažėjo gyventojų, bet mūsų Konstitucijoje nėra 

parašyta, koks procentas valdančiųjų turi būti pagal šalies gyventojų skaičių, kodėl, 

juk tai labai svarbu. Seimūnai dar nėra įsisavinę, kad tarnauja Lietuvos žmonėms, kad 

jie jiems moka atlyginimą už darbą, gal todėl jie abejingi visų žmonių reikalams – gal 

tai sovietinis palikimas, todėl būtinai reikia keisti senos visuomenės asmenis į naujos 

kartos, kito kelio nėra, nes tik tada bus galima laukti žymių pokyčių Lietuvos 

gyvenime.                                                                                                                                             

Grįžkime prie pensininkų: kiek šiandien Lietuvoje yra pensininkų organizacijų niekas 
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neskaičiavo, o kodėl? Todėl kad pagal mūsų valdžios rūpinimasis pensininkais yra 

ignoruojamas. Keliami atlyginimai valdžios žmonėms, teisėjams ir t.t., o pensininkų 

pasisavinti pinigai, teisėtai užtarnautos pensijos niekam nerūpi: kiek teismų jau 

nusprendė, kad pensijų nusavinimas neteisėtas, yra Lietuvos Konstitucinio Teismo 

nutartis – gražinti nusavintas pensijas, tačiau sekanti nutartis jau kitokia. Ir mažam 

vaikui aišku, kad net Konstitucinis Teismas tarnauja ne teisybei, o valdžios įgeidžiams 

tenkinti. Tai neturėtų būti toleruojama. Esame Europos Sąjungos valstybė – turime 

Strasbūro Teismą, tai kodėl visi tylime? Yra Lietuvoje organizacijų, kurios rūpinasi 

Lietuvos žmonėmis, bet jos dar neturi bendros programos, dirba kiekviena atskirai ir 

tai yra labai neteisinga. Mes įkūrėme Lietuvos pensininkų susivienijimą – tai 

organizacija, vienijanti visų kartų Lietuvos žmones, (gal pavadinimas nelabai tikslus, 

galima pagalvoti ir apie pavadinimo paketimą laukiame pasiūlymų). Pagal NVO 

plėtros įstatymą – tai „Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių 

institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos 

grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo...“ organizacijos gali būti dviejų tipų: 

vietinės naudos nevyriausybinė organizacija, kurios veikla teikia naudą tik jos 

dalyviams (kaip pavyzdys Klaipėdos jungtinė pagyvenusių žmonių bendrija (KJPŽB) ir 

viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kurios veikla teika naudą ne tik jos 

dalyviams, bet ir visuomenei  - tai Lietuvos pensininkų susivienijimas (Liet.PS) 

(apibudinimas pagal Lietuvos NVO plėtros įstatymą 2012-04-01 – pasirašytą Lietuvos 

prezidentės D.Grybauskaitės.) Kadangi esu tų dviejų organizacijų vadovė, todėl apie 

jas ir rašau. Kiek Klaipėdoje yra pensininkų organizacijų neradau tokios statistikos, gal 

jos pačios pristatys savo veiklą besibaigiančiais senjorų metais. Tų abiejų senjorų 

organizacijų pagrindinis tikslas – pakviesti visus senjorus ateiti pas mus, įsijungti į 

organizacijų veiklą, susidraugauti, kad būtų su kuo bendrauti bėdai ištikus (ypatingai 

vieniši neįgalūs pensininkai), nes tik draugais galime pasitikėti, kai nebevaikštai ir lieki 

vienas tarp keturių sienų.  Visi tie, kurie nori tik bendrauti ir nesidomi pilietiškumu, 

tiems labiausiai tiks KJPŽB, o tiems, kuriems įdomi aktyvi veikla, junkitės prie Liet.PS. 

Kiekvienas žmogus gali rasti vietą pagal poreikius mūsų organizacijose, tuo labiau, 

kad pas mus yra 18 klubų, kur galima pasirinkti tai kas domina. Kviečiu – nesėdėkite 

vieni namuose, ateikite, įsiliekite įmūsų gretas ir gyvenimas prašviesės 
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SOCIALINĖS APSUGOS IR DARBO MINISTERIJA PRANEŠA:              
2015.12.23 A. Pabedinskienė: „Prieš šventes gera žinia pensininkams – 8 eurais 
nuo sausio didės vidutinė senatvės pensija“ 

Šiandien Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui 

nuo 2016 m. sausio 1 d. padidinti valstybinę socialinio draudimo bazinę pensiją 

4 eurais (nuo 108 eurų iki 112 eurų), nustatyti maksimalios valstybinės 

socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos dydį – 245 eurus (šiuo metu 

patvirtintas dydis – 236 eurai) ir patvirtinti einamųjų 2016 metų draudžiamųjų 

pajamų dydį – 445 eurus (šiuo metu – 434 eurai). 

2015.12.23 Vyriausybė patikslino biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų 

minimaliuosius tarnybinių atlyginimų koeficientus  

Šiandien ministrų kabinetas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

parengtam Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo tikslinami biudžetinių įstaigų 

ir organizacijų darbuotojų minimalieji tarnybinių atlyginimų koeficientai. 

2015.12.10 Ekspertai: jauną žmogų reikia ne įtraukti į sistemą, o 
sistemą kurti aplink jį 

Darbas su jaunimu sukuria individualų santykį su jaunu žmogumi, ir būtent to 
jam labiausiai reikia. Jaunuolius reikia ne „traukti“ į sistemą, o kurti sistemą, 
palaikymą aplink jauną žmogų, nukreiptą į jauną asmenį ir jo poreikius. Tai – 
vienas iš siūlymų, kuriuos apskrito stalo diskusijos, skirtos atviram darbui su 
jaunimu ir geresniam Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui, metu 
parengė ir pristatė Lietuvos ir užsienio ekspertai. Būtent tokiu principu buvo 
kuriama ir Lietuvoje pradėta įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyva. 
 
 
SOCIALINĖS APSUGOS IR DARBO MINISTERIJA PRANEŠA:              
2015.12.23 A. Pabedinskienė: „Prieš šventes gera žinia pensininkams – 8 
eurais nuo sausio didės vidutinė senatvės pensija“ 

Šiandien Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui 

nuo 2016 m. sausio 1 d. padidinti valstybinę socialinio draudimo bazinę pensiją 

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ekspertai-jauna-zmogu-fab3.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ekspertai-jauna-zmogu-fab3.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
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4 eurais (nuo 108 eurų iki 112 eurų), nustatyti maksimalios valstybinės 

socialinio draudimo neperskaičiuotos pensijos dydį – 245 eurus (šiuo metu 

patvirtintas dydis – 236 eurai) ir patvirtinti einamųjų 2016 metų draudžiamųjų 

pajamų dydį – 445 eurus (šiuo metu – 434 eurai). 

2015.12.23 Vyriausybė patikslino biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų 

minimaliuosius tarnybinių atlyginimų koeficientus  

Šiandien ministrų kabinetas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

parengtam Vyriausybės nutarimo projektui, kuriuo tikslinami biudžetinių įstaigų 

ir organizacijų darbuotojų minimalieji tarnybinių atlyginimų koeficientai. 

2015.12.10 Ekspertai: jauną žmogų reikia ne įtraukti į sistemą, o 
sistemą kurti aplink jį 

Darbas su jaunimu sukuria individualų santykį su jaunu žmogumi, ir būtent to 
jam labiausiai reikia. Jaunuolius reikia ne „traukti“ į sistemą, o kurti sistemą, 
palaikymą aplink jauną žmogų, nukreiptą į jauną asmenį ir jo poreikius. Tai – 
vienas iš siūlymų, kuriuos apskrito stalo diskusijos, skirtos atviram darbui su 
jaunimu ir geresniam Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui, metu 
parengė ir pristatė Lietuvos ir užsienio ekspertai. Būtent tokiu principu buvo 
kuriama ir Lietuvoje pradėta įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyva. 
 
2015.12.11 Ministrė A. Pabedinskienė: „Tik sukurdami jaukią namų aplinką 
vaikams ir skatindami jų atjautą bei pagarbą senyvo amžiaus žmonėms 
galime užtikrinti visuomenės darną ir gerovę“ 

Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė 
susitiko su socialinės akcijos „Sukurk dovaną seneliui“ dalyviais – vaikais iš 
globos namų ir vaikų dienos centrų, kurie dalyvavo socialinėje akcijoje 
„Sukurk dovaną seneliui“ ir savo rankomis kiekvienas sukūrė pačias 
ypatingiausias dovanėles senyvo amžiaus žmonėms. 

 

2015.12.11 Ministrė A. Pabedinskienė: „Pensijos ir kompensacijos bus 
išmokėtos iki Kalėdų“ Iki švenčių visiems gavėjams bus išmokėtos periodinės 
išmokos, taip pat ir pensijos bei kompensacijos už 2010-2011 metais 
sumažintas senatvės, išankstinės senatvės ir netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijas. 
 

                                                      

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ekspertai-jauna-zmogu-fab3.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ekspertai-jauna-zmogu-fab3.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-rgy5.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-rgy5.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-rgy5.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-2eaf.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-2eaf.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
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VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRANEŠA: 

Šventinis sveikinimas 
2015-12-23 

2015-12-11 Seimas patvirtino 2016 m. PSDF biudžetą 

Seimas patvirtino 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudţetą, kurį 
sudaro 1,44 mlrd. eurų. Lyginant su 2015 m., ateinančių metų PSDF biudţeto pajamos ir 
išlaidos didėja 4,1 proc. arba 56,1 mln. Eurų 

2015-12-232015-12-23 

Gruodžio 22-ąją Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 
(PSDT) posėdyje vienas iš svarbiausių klausimų buvo sveikatos 
priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės didinimas.  Taip 
pat PSDT nariai aptarė reikšmingus pokyčius Centralizuotai apmokamų 
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, Ligų ir 
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašuose. 

Privalomojo sveikatos draudimo taryboje 
2015-12-23 
Gruodţio 22-ąją Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 
(PSDT) posėdyje vienas iš svarbiausių klausimų buvo sveikatos prieţiūros 
paslaugų bazinių kainų balo vertės didinimas.  Taip pat PSDT nariai aptarė 
reikšmingus pokyčius Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti 
sąrašuose. 

SAM_2549.JPG 

Nuo 2016-ųjų sausio ligonių kasos uţ gydymo paslaugas mokės daugiau 
Taryba pritarė VLK siūlymui, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. daugelio sveikatos 
prieţiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė padidėtų iki 1 euro  (anksčiau ji 
buvo 0,99 euro). 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad uţ sveikatos prieţiūros paslaugas, suteiktas 
privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, gydymo 
įstaigoms sumoka ligonių kasos, vadovaudamosi sveikatos apsaugos 

http://www.vlk.lt/naujienos/Puslapiai/%C5%A0ventinis-sveikinimass.aspx
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ministro įsakymuose patvirtintomis paslaugų bazinėmis kainomis, įvertinus jų 
balo vertę. Pirmiausia paslaugų kainos, jų balo vertė yra apsvarstomos 
PSDT posėdyje. 

 SAM_2564.JPG 
 Vitalija Dagilytė, VLK Biudţeto planavimo skyriaus vedėja, laikinai vykdanti 
Ekonomikos departamento direktoriaus pareigas, PSDT pristatė klausimą dėl 
2016 m. paslaugų bazinių kainų balo vertės.  

Pasak Vitalijos Dagilytės, VLK Biudţeto planavimo skyriaus vedėjos, laikinai 
vykdančios Ekonomikos departamento direktoriaus pareigas, galimybė 
padidinti paslaugų bazinių kainų balo vertę, atsirado Seimui patvirtinus  ir 
Prezidentei pasirašius 2016 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudţetą, kurį sudaro 1,44 mlrd. eurų. Palyginti su 2015 m., 
ateinančių metų PSDF biudţeto pajamos ir išlaidos didėja 4,1 proc., arba 
56,1 mln. eurų. 

„Rengiant ateinančių metų PSDF biudţeto projektą, paslaugų bazinių kainų 
balo vertei padidinti iš viso buvo papildomai numatyta apie 10 mln. eurų. Tai 
reiškia, kad šalies gydymo įstaigas ateinančiais metais pasieks atitinkamai 
daugiau lėšų, kurios pagerins jų finansinę padėtį", – teigė V. Dagilytė. 

Išsėtinei sklerozei gydyti – naujas vaistas 

Taryba taip pat pritarė, kad į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių sąrašą būtų įtrauktas vaistas Alemtuzumab 
suaugusiųjų išsėtinei sklerozei gydyti. Sprendimą dėl gydymo šiuo vaistu 
priims tretinio lygio stacionarines neurologijos paslaugas teikiančių gydymo 
įstaigų gydytojų neurologų konsiliumas.  

SAM_2575.JPG 

 Sveikatos apsaugos viceministras, Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimo komisijos pirmininkas Valentin Gavrilov 
pristatė numatomus pokyčius Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių bei Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms 
gydyti sąrašuose.  
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VLK direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė atkreipė dėmesį į tai, kad, 
įtraukus šį vaistą į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių sąrašą, iš karto gydymo įstaigų aprūpinti minėtu vaistu 
nebus galima. 

SAM_2577.JPG 

 VLK direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė  teikia pasiūlymą. 

„Kad pacientai būtų gydomi šiuo vaistu, VLK reikės jį nupirkti – organizuoti 
tarptautinį atvirą konkursą. Įprastai pirkimo procedūros uţtrunka, todėl būtų 
tikslinga, įtraukiant vaistą Alemtuzumab į centralizuotai apmokamų vaistų 
sąrašą, kartu nustatyti atitinkamą gydymo šiuo vaistu pradţios terminą. Jei 
gydymas pacientams būtų skiriamas po keleto mėnesių, pavyzdţiui, geguţę, 
VLK jau būtų nupirkusi minėtus vaistus", – teigė VLK direktoriaus 
pavaduotoja N. Bernotienė. Jos pasiūlymui Tarybos nariai pritarė. 

      Privalomojo sveikatos draudimo taryboje 
2015-12-23 

Gruodžio 22-ąją Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 
(PSDT) posėdyje vienas iš svarbiausių klausimų buvo sveikatos 
priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės didinimas.  Taip 
pat PSDT nariai aptarė reikšmingus pokyčius Centralizuotai apmokamų 
vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, Ligų ir 
kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašuose. 

Privalomojo sveikatos draudimo taryboje 
2015-12-23 
Gruodţio 22-ąją Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) įvykusiame Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 
(PSDT) posėdyje vienas iš svarbiausių klausimų buvo sveikatos prieţiūros 
paslaugų bazinių kainų balo vertės didinimas.  Taip pat PSDT nariai aptarė 
reikšmingus pokyčius Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti 
sąrašuose. 

SAM_2549.JPG  
PSDT posėdţio metu. 



14 

SU 2016 NAUJAIS METAIS!!! 

Nuo 2016-ųjų sausio ligonių kasos uţ gydymo paslaugas mokės daugiau 
Taryba pritarė VLK siūlymui, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. daugelio sveikatos 
prieţiūros paslaugų bazinių kainų balo vertė padidėtų iki 1 euro  (anksčiau ji 
buvo 0,99 euro). 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad uţ sveikatos prieţiūros paslaugas, suteiktas 
privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, gydymo 

įstaigoms sumoka ligonių kasos, vadovaudamosi sveikatos apsaugos 
ministro įsakymuose patvirtintomis paslaugų bazinėmis kainomis, įvertinus jų 
balo vertę. Pirmiausia paslaugų kainos, jų balo vertė yra apsvarstomos 
PSDT posėdyje. 

 SAM_2564.JPG 
 Vitalija Dagilytė, VLK Biudţeto planavimo skyriaus vedėja, laikinai vykdanti 
Ekonomikos departamento direktoriaus pareigas, PSDT pristatė klausimą dėl 
2016 m. paslaugų bazinių kainų balo vertės. VLK nuotrauka. 

Pasak Vitalijos Dagilytės, VLK Biudţeto planavimo skyriaus vedėjos, laikinai 
vykdančios Ekonomikos departamento direktoriaus pareigas, galimybė 
padidinti paslaugų bazinių kainų balo vertę, atsirado Seimui patvirtinus  ir 
Prezidentei pasirašius 2016 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudţetą, kurį sudaro 1,44 mlrd. eurų. Palyginti su 2015 m., 
ateinančių metų PSDF biudţeto pajamos ir išlaidos didėja 4,1 proc., arba 
56,1 mln. eurų. 

„Rengiant ateinančių metų PSDF biudţeto projektą, paslaugų bazinių kainų 
balo vertei padidinti iš viso buvo papildomai numatyta apie 10 mln. eurų. Tai 
reiškia, kad šalies gydymo įstaigas ateinančiais metais pasieks atitinkamai 
daugiau lėšų, kurios pagerins jų finansinę padėtį", – teigė V. Dagilytė. 

Išsėtinei sklerozei gydyti – naujas vaistas Taryba taip pat pritarė, kad į 
Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos 
priemonių sąrašą būtų įtrauktas vaistas Alemtuzumab suaugusiųjų išsėtinei 
sklerozei gydyti. Sprendimą dėl gydymo šiuo vaistu priims tretinio lygio 
stacionarines neurologijos paslaugas teikiančių gydymo įstaigų gydytojų 
neurologų konsiliumas.  
SAM_2575.JPG 
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 Sveikatos apsaugos viceministras, Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos 
pagalbos priemonių kompensavimo komisijos pirmininkas Valentin Gavrilov 
pristatė numatomus pokyčius Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių bei Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms 
gydyti sąrašuose. VLK nuotrauka. 

VLK direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė atkreipė dėmesį į tai, kad, 
įtraukus šį vaistą į Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos 

pagalbos priemonių sąrašą, iš karto gydymo įstaigų aprūpinti minėtu vaistu 
nebus galima. 

SAM_2577.JPG 
 VLK direktoriaus pavaduotoja Neringa Bernotienė  teikia pasiūlymą  PSDT. 
VLK nuotrauka. 

„Kad pacientai būtų gydomi šiuo vaistu, VLK reikės jį nupirkti – organizuoti 
tarptautinį atvirą konkursą. Įprastai pirkimo procedūros uţtrunka, todėl būtų 
tikslinga, įtraukiant vaistą Alemtuzumab į centralizuotai apmokamų vaistų 
sąrašą, kartu nustatyti atitinkamą gydymo šiuo vaistu pradţios terminą. Jei 
gydymas pacientams būtų skiriamas po keleto mėnesių, pavyzdţiui, geguţę, 
VLK jau būtų nupirkusi minėtus vaistus", – teigė VLK direktoriaus 
pavaduotoja N. Bernotienė. Jos pasiūlymui Tarybos nariai pritarė. 

Aldona Marija praneša: įvyko Lietuvių kalbos saugotojų parašų 
rinkimo dalyvių susirinkimas – apdovanojimas. 
Prisimename  pasakytus žodžius: Lietuvos Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas. 2013 m. birželio 11 d. 
Cituoju: „Mieli Lietuvos žmonės, gerbiami Seimo nariai, svečiai, 

dar visai neseniai, tik prieš dvidešimt penkerius metus, iš pogrindžio išlaisvinome 
Vytį, Gedimino Stulpus, Trispalvę ir Tautinę Giesmę, o lietuvių kalbą įteisinome kaip 
valstybinę“ .... 

Komentaras: nuostabus mūsų ekstra laikraštėlis „Talka“, kurio autoriai auksčiausio 

lygio Lietuvos patriotai, įkvėpė tautą dar vienam žygiui, kaip gaila, kad ir vėl 

lietuvių kalbai grėsė pavojus, kai kurie Seimo nariai užsinorėjo sumenkinti lietuvių 
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kalbą mūsų Tėvynėje, todėl buvome priversti rinkti parašus, kad galėtumėm apginti 

savo kalbą. Taip, labai stengėmės tą padaryti, nes reikėjo surinkti per 50000 parašų, 

ką ir padarėme (surinkome žymiai daugiau). Pagal gerb. Z.Vaigausko atsakymą į 

užklausimą, kaip mums tai pavyko, jie (parašai) perduoti Seimui, tačiau apie 

svarstymą dar neteko girdėti ir ką tai gali reikšti? Laukiame konkrečių tolimesnių 

veiksmų ir kuo skubiau, nes laikas greitai bėga, norime kuo skubiau rezultatų!  

Šventės, šventės ir štai jau ir po jų. 

Aktyviausi parašų rinkėjai – tie,kurie lankėsi susirinkimuose... 

Laukia dideli darbai, nes vis dar jaučiamas teisingumo ignoravimas 
pensininkams, ar žinote, kad pensijų dydis priklauso ne tik nuo darbo stažo ar kitų 
reikalingų jai gauti dokumentų, bet ir nuo to, kokioje geografinėje Lietuvos dalyje 
gyveni – pažiūrėkite: 

Neringos sav. 290,77 € 
Vilniaus m. sav. 279,39 € 
Visagino sav. 278,20 €       
Kauno m. sav. 266,19 € 
Klaipėdos m. sav. 264,29 € 
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Panevėžio m. sav. 260,29 € 
Šiaulių m. sav. 254,14 € 
Alytaus m. sav. 253,73 € 
Elektrėnų sav. 252,89 € 
Jonavos r. sav. 250,84 € 
Palangos m. sav. 249,00 € 
Kauno r. sav. 245,09 € 
Marijampolės sav. 243,43 € 
Pasvalio r. sav. 242,79 € 
Šaltinis - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
KOMENTARAS: APIE 48 EURAI SKIRTUMAS, ar tai ne pasityčiojimas? 
Kodėl Klaipėdos m. ir Pasvalio raj. žmonės prastesni už Neringos? Laukia šios 
situacijos detalus išsiaiškinimas, gal kreiptis į teismą dėl skirtumo gražinimo.  
 

                                                     

           SVEIKATA 

   

DIABETO GYDYMAS 

 

                     WWW.TOYTU.RU 

                        84956462727 

   

                       JAPONIJA 

 

     Pastaba: informacija gauta per televiziją; 

jei kas nors bandysite sužinoti - praneškite rezultatus. 

 

 

PROSTATITO PROFILAKTIKA: 

 

Arbūzo sėklos: nuvalyti ir lengvai padžiovinti keptuvėje. Sumalti mėsmale  

Ir laikyti uždarytame stiklainyje - šaldytuve. Kasdieną suvalgyti po 1 valg. 

šaukštą su maistu (sriuba, košės ir pn.) 

  Galina Bobrik.Brestas. šaltinis "SEKRETY ISCELENIJA"  

                                                                   2012-09 Nr. 9 (76), 15 psl. 
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                                           SU 2016 NAUJAIS METAIS!!! 

 
GYVENIMO TIESOS (nuo litera 2007) 
 
  RICHARD TEMPLAR 
Asmeninis geresnio laimingesnio, sėkmingesnio gyvenimo 
kodeksas 

 
I. Tiesos Jums: 

                 1. Nelaikykite tai paslaptyje... 
2 .Jūs senstate, bet nebūtinai tapsite išmintingesnis... 
3. Susitaikykite su tuo, jog kas padaryta, tai padaryta... 
4. Priimkite save tokį, koks esate... 
5. Žinokite, kas svarbu ir kas ne... 
6. Kam nors paskirkite savo gyvenimą... 
7. Mąstykite lanksčiau... 
8. Domėkitės išoriniu pasauliu... 
9. Būkite angelų, bet ne žvėrių pusėje... 
10.Tik negyva žuvis plaukia pasroviui... 
11.Būkite paskutinis pakeliantis balsą... 
12.Būkite savo paties patarėjas... 
13.Jokios baimės, jokių staigmenų, jokio svyravimo, jokių abejonių... 
14.Jeigu tik būčiau tai padaręs – tai aš padarysiu... 
15.Skaičiuokite iki dešimties arba deklamuokite „išėjo tėvelis į miška“... 
16.Keiskite tai, ką galite pakeisti, visa kitą palikite ramybėje... 
17.Siekite būti geriausias savo visuose darbuose – ne antras pagal 
gerumą... 
18.Nebijokite svajoti... 
19.Negyvenkite praeitimi... 
20.Negyvenkite ateitimi... 
21.Ženkite koja kojon su gyvenimu – jis lekia pro šalį.. 
22.Turėkite humoro jausmą... 
23.Turėkite orumo... 

                  24.Niekada nesuprasite visko... 
25.Būkite ištikimas... 

(pradžia, bus daugiau...)  

                                                     

Redaktorius, korektorius, techninis darbuotojas Aldona Marija Gedvilienė.  




