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SVEIKINAME VISĄ LIETUVĄ SU VASARIO 
16 DIENA...TEGU SAULĖ LIETUVOJ VISUS 
TAMSUMUS PAŠALINA!!! 
 

                                          
 
 Stasys Paulauskas, prof. 
Direktorius 
Naujadaros bendrovė "Eksponentė" 

 
Kadangi esu vėjininkas ir nuo 1993 metų 

stengiuosi užgesinti Deginančią (naftos, dujų, branduolinę ir 
biokuro) taršią ir pavojingą aplinkai ir žmonėms energetiką, 
gerai žinau žygius kiekvieno partinio klano ir asmenų, kurie 

vienaip ar kitaip kenkė ir kenkia tautai prieš jos valią brukdami visokius 
nusikalstamus projektus. Visos į valdžią pakliuvusios partijos yra susitepusios prieš-
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liaudiniais projektais. Jeigu kažkada tauta teis savo naikintojus ir išdavikus, tai 
pirmoje vietoje turi būti pakaltinti konservatoriai, socdemai, liberalai, tvarkiečiai ir 
darbiečiai. 
Baltijos Černobylio žiedą (VAE, Ragainės ir Astravos AE) palaimino Vėsaitė (2007, 
VAE), o  ištrimitavo Kirkilas ir Kubilius. Mes – JDJ Klaipėdos skyriaus atstovai 
pasmerkėme jų veiksmus   Ragainės deklaracijoje 2009 metais. 
Kai kurie žalieji ateityje bus pakaltinti dėl biokuro deginimo, kadangi jis taip pat 
teršia aplinką, kelia gaisrus, varo anapilin mūsų tautiečius. Mokslo žinios yra tokios 
– ateitis priklauso visiškai neteršiančiai, nedeginančiai, vėjo sausumoje ir jūroje, 
saulės energetikai, elektromobiliams ir išmaniesiems namams. Todėl išmintinga yra 
remti ES darniąją nedeginančią energetiką ir tuos, kurie siūlo kaip ją panaudoti su 
didžiausia nauda tautai. Jeigu norime gyventi, reikia  balsuoti už žmones, kurie 
kovoja su mirtimi – prieš alkoholizmą, prieš deginimą, prieš tautos skurdinimą, 
prieš vijimą į emigraciją. Čia matau tik vieną realią šviesuolių grupę – Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Už ją ir balsuosiu. 
 

                                                              
 

 Kam tai yra naudinga, senai turėjome susivokti 
 
    Sausio 22 d. penki plačiai ţinomi politikai :Valdas 
Adamkus, Vytautas Landsbergis, Gabrielius Landsbergis, 
Eligijus Masiulis, Ramūnas Karbauskis  pasirašė kreipimasi 
į  Lietuvos Vyriausybę dėl Astravo AE, kuriame raginama 
„padaryti viską, kad Baltarusijos Astravo atominės elektrinės 
(AE) statyba nedelsiant būtų sustabdyta“, o taip pat imtis priemonių 
neįsileisti į Lietuvą nesaugioje AE pagamintą elektros energiją. 
  Kad iš esmės įvertinti šį pareiškimą, būtina prisiminti Baltarusijos AE, 
kurios   statybai buvo pradėta ruoštis dar 1990 metų pradţioje, istoriją. 
   Tuo metu Baltarusijos  Mokslų akademija pasiūlė  daugiau kaip 70 AE 
statybai tinkamų aikštelių, kurių dauguma dėl įvairių prieţasčių buvo 
atmestos. 
    2006 metais prie AE statybos buvo grįţta ir parinkti keturi galimi AE 
statybos vietos variantai, kur Astravo statybos aikštelė buvo laikoma 
rezervine, tačiau 2008 metais buvo nuspręsta AE statyti būtent  Astravo 
rajone, t.y. Neries baseine. 
Kodėl  buvo nuspręsta AE statyti būtent šioje vietoje ?? 
Baltarusijos ţiniasklaida šią AE aikštelę pavadino „Politine“, atseit ji parinkta 
"atsilyginant"  uţ Ignalinos AE atominio kuro atliekų saugyklą šalia 
Baltarusijos sienos. 
Tačiau   ţymiai tikriau atrodo argumentas, kad  ši vieta parinkta vertinant 
elektros energijos eksportą į Vakarus. 
 Nes Astravo AE stato rusiškos firmos, Rusija Baltarusijai suteikė 
kreditą  padengti  90% statybos  darbų, todėl tikriausiai Baltarusija 
gražins kreditą elektros energija. 

http://www.eksponente.lt/portal/index.php/lt/home/straipsniai/65-ragains-deklaracija
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2016/01/doc00396020160121123734.pdf
http://alkas.lt/wp-content/uploads/2016/01/doc00396020160121123734.pdf
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   Lietuvos valstybės interesas reikalavo, kad kol dar nebuvo pradėtos 
Baltarusijos AE statybos, dėl kitos statybos aikštelės tartis ir su Baltarusija, 
ir su Rusija. 
Deja  nėra informacijos, kad tiek per A. Lukašenkos vizitą į Vilnių, tiek per 
D.Grybauskaitės atsakomąjį vizitą į Minską būtų dėl to derėtasi. 
Dar nevėlu buvo derėtis ir per dviejų valandų A. Kubiliaus pokalbį su 
V. Putinu Maskvoje. 
{Dvi valandas skirti  limitrofinės valstybės vadovui –tikrai  neregėtas dalykas 
...!!!!) 
Greičiau taip, negu ne, kad per šį susitikimą daugiau kalbėjo V. Putinas, o A. 
Kubilius tiktai linkčiojo galva sutikdamas, kaip tai buvo ir dabar yra  per D. 
Grybauskaitės kassavaitinius pokalbius su premjeru .... 
Štai savo laiku valdţia aktyviai prieštaravo  dujotiekio „Šiaurės 
srautas“ tiesimui Baltijos jūros dugnu į Vokietiją, o kas iš to išėjo, aiškinti 
tikrai nereikia, juo labiau, kad rezultatas iš anksto buvo aiškus. 
Dabar protestuojama prieš antros „Šiaurės srautas“ šakos tiesimą, nors 
rezultatas irgi iš anksto aiškus, juo labiau koks gi tikslas erzinti Vokietiją, ir 
kam tai naudinga. 
Tas pats ir su Astravo AE elektros energijos nepirkimu, nes  Švedija tikrai 
neatsisakys pigesnės elektros energijos, labai tikėtina, kad taip pasielgs ir 
Lenkija. 
Nes tai visiškai atitinka šių šalių interesus – pirkti pigią,  kitoje šalyje 
pagamintą  elektros energiją, to išvengiant savo šalies taršos. 
Neabejotinai visa tai geria ţino ir supranta aukščiau išvadinti penki ţinomi 
politikai. 
Ţino, gerai ţino ką rašo, tačiau vis tiek kurpia tokius pareiškimus. 
Kodėl jie taip elgiasi, kokių tikslų jie siekia, kam   yra 
naudingi  tokie pareiškimai - turėjome patys jau senai, senai  susivokti. 
********************************************************

* 

Antanas Algimantas Miškinis, Vilnius 
                                                                                                              

8-686-65887,8-5-2764865,                                                               

antanas1940@gmail.com ,                                                      

http://krantai.blogspot.com 

 

                                                         
 
PENSININKŲ PROBLEMOS  

 DELFI ŢINIOS DIENOS NAUJIENOS LIETUVOJE Valdţia nusitaikė į 

pensijas: ekonomistai pateikė savo vertinimą (497) Jevgenijus Bardauskas, 

Reda Gilytė, LRT TELEVIZIJOS laida „Savaitė“,, www.lrt.lt 2016 m. sausio 

25 d. 10:28 Maţinti karinį biudţetą, didinti mokesčius dirbantiesiems, 

įvedant progresinius mokesčius nuo visų pajamų – tai socialdemokratės 

Birutės Vėsaitės siūlymas, kaip Lietuvoje padidinti pensijas. 

 

mailto:antanas1940@gmail.com
http://krantai.blogspot.com/
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Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-

pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482 

Tiesa, jis, kaip ir B. Vėsaitės dţiaugsmas, kad Algirdas Paleckis sugrįţta į 

politiką, sukėlė tik kandţius komentarus internete, partijos bičiulių pritarimo 

nesigirdėjo, o dėl A. Paleckio socialdemokratai net ir atsiribojo, esą čia ne 

partijos, o tik B. Vėsaitės dţiaugsmas. Bet grįţkime prie pensijų. Bene 

vargingiausių ES pensijų Lietuvoje neišgelbės tai, kad nuo metų pradţios 

jos padidėjo vidutiniškai 8 eurais, todėl indeksuoti pensijas ragina 

prezidentė, o premjeras tikina, kad indeksavimas leistų pensijoms didėti iki 

6–7 procentų, tačiau įstatymas Seime ir prie jo bus sugrįţta tik pavasario 

sesijoje, t. y. ne anksčiau nei kovą. Tuo metu finansų analitikai pritaria 

pensijų indeksavimo mechanizmui, taip pat įspėja, jog tai nesukurs 

pensininkams gerovės. Tam yra keletas prieţasčių. 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-

pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482 

Susiję straipsniai: R. Lazutka: nereikia tikėtis, kad valstybė pasirūpins 

senatvėje  (531) A. Butkevičius: indeksavimas leistų depolitizuoti pensijų 

didinimą  (68) Senjorai jau mina teismų slenksčius dėl maţų pensijų. 

Pensininkė Ona Rimkienė prašo jai priteisti didesnę pensiją, nes iš 

valstybės paskirtos ji negali oriai gyventi. Tai pirmas toks atvejis Lietuvoje, 

tačiau kaţin ar paskutinis. Lietuva pagal pensijų dydį atsilieka ne tik nuo 

Vakarų Europos šalių, bet ir nuo artimiausių kaimynių – Estijos bei Latvijos. 

Praėjusių metų duomenimis vidutinė pensija Estijoje buvo 371, Latvijoje 

288, o Lietuvoje – 247 eurai. Premjeras aiškina, kad tokį atsilikimą lėmė ne 

nenoras didinti pensijas, bet per 2008-ųjų ekonominę krizę konservatorių 

vyriausybės vykdyta „naktinė“ mokesčių reforma, per kurią išmokos 

pensininkams buvo apkarpytos. Algirdas Butkevičius įsitikinęs – kitais 

metais ši situacija pasikeis, jei Seimas priims socialinį modelį, kuriame 

numatytas pensijų indeksavimas. Jis įtvirtintų automatišką pensijų augimą 

augant šalies ekonomikai. Senjorų pajamos didėtų augant darbo 

uţmokesčio fondui. Algirdas Butkevičius© DELFI (K.Pansevič nuotr.) 

„Įvertinus, kad pastaruoju metu darbo uţmokesčio fond 

 

Skaitykite daugiau: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-

pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482 (bus daugiau 

sekančiame numeryje). 

                                                         
                          

http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/valdzia-nusitaike-i-pensijas-ekonomistai-pateike-savo-vertinima.d?id=70205482
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 AUTOBUSAI...IR SENJORAI 

Aldona Marija Gedvilienė 

   Prabėgo senjorų metai kaip viena diena...Džiaugiamės - turime Bendruomenės namus 

dėl kurių kovojome 13 metų...Gavome tik tada, kai pradėjome ieškoti pagalbininkų. 

Truputis istorijos. Netikėtai padėjo vienas įvykis: MMK prezidentu išrinko gerb. Saulių 

Savickį - pasveikinome su nauju postu, susitikome ir prie kavos puodelio aptarėme 

svarbiausias mūsų problemas, o tuo metu svarbiausia problema buvo visiems taip 

reikalingos senjorų veiklai patalpos. Kartu organizavome apskritą stalą, kuriame dalyvavo 

įvirių organizacijų atstovai, tame tarpe ir savivaldybės atstovas .....Rašėme bendrus raštus 

savivaldybės administracijai...MMK - rimta organizacija, nes turi puikių pasiekimų 

dirbdami Klaipėdos miestui ir jo žmonių labui. Mūsų bendrų pastangų dėka rezultatas, 

pagaliau, puikus - mus išgirdo...Manau, padėjo ir tai, kad kreipėmės ir į miesto 

savivaldybės Tarybą, primindami jiems, kad - mes senjorai - jūsų tėvai ir seneliai...po to - 

Senjorų metai...Dėkingi mūsų miesto merui gerb.Vytautui Grubliauskui taip pat, su kuriuo 

pradėjome bendrauti tuo klausimu nuo tada, kai jis dar buvo  Seimo nariu.  Grįžkime į 

šiandieną - turime Bendruomenės namus, tačiau liūdime, nes mūsų senjorai negali juose 

lankytis, nes jeigu nori atvažiuoti, su persėdimais labai brangiai kainuoja atvažiavimas, 

todėl negali sau to leisti - per brangu...Kodėl suteikę galimybę susitikti Bendruomenės 

namuose niekas nepagalvoja apie tai, kad sunku juos pasiekti, kodėl nesureguliuojate 

geresnį susisiekimą su jais? Senjorai ne visi gali, turi sveikatos nuo autobuso stotelės ateiti 

iki Bendruomenės namų, nes su lazdute tai ypatingai toli ir nepatogioje vietoje.? Nei mūsų 

savivaldybės Tarybos nariai, nei VšĮ "Klaipėdos keleivinis transportas" direktorius Gintaras 

Neniškis nepagalvoja apie tai, kaip palengvinti susisiekimą su Bendruomenės namais?  Kas 

bus dabar, kai nori pabranginti pravažiavimą viešuoju miesto transportu? Gerbiamieji, 

kodėl nenorite suprasti, kad pensininkams lieka tik tiek džiaugsmo, kad gali susitikti su 

savo bendraminčiais ir neliūdėti vieniems namuose, o Jūs, tie, kuriems tik pinigai 

svarbiausi nenorite to suprasti, o paskui, kai jie žudosi ar miršta vieni namie - 

stebites...Kodėl, leiskite paklausti, jums pinigai, nudažyti autobusai svarbiau negu 

žmogus? Girdime, kiek sutaupyta pinigų socialinėms reikmėms, kodėl negalite jų 

panaudoti sumažindami pravažiavima senjorams? Kodėl atimat iš jų galimybę vasarą iš 

pietinės miesto dalies nuvažiuoti prie jūros? Mes neprašome, kad pravažiavimas būtų 

visai nemokamas, bet jį sumažinti būtina. Gerb. direktorius G.Neniškis skelbia įvairų 

miestų susisiekimo kainų lentelę, tačiau pamiršo kažkodėl Šiaulius, nes tame mieste 

senjorais rūpinamasi labiausiai Lietuvoje, ir aplamai visus senjorus pamiršo. Pamiršo, nes 

gėda ir jam ir savivaldybės Tarybos nariams, kad senjorai Klaipėdoje blogiausioje padėtyje, 

manote, kad mes apie tai nežinome? Vilniaus senjorai jau daugybę metų važiuoja pigiau... 

Gėda visiems, kurie taip elgiasi: gali, bet visiškai nieko nedaro – nesirūpina 

visiškai...Šiandieną, eurui atsiradus – viskas brangsta, tai kas tie 8 eurai, kuriais padidino 
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pensijas...Yra tokių, kurie pakeičia tik valiutos pavadinimą ir tuo turėtų susirūpinti tie, 

kuriems priklauso tą daryti. Įsisėmėkite ir nepamirškite pensinis amžius ateina labai 

greitai, susimastykite, kas rūpinasi senjorais šiandien - tas rūpinasi savo ateitimi!!! 

p.s. 
 2016.01.08 Ministrė A. Pabedinskienė: „Nepanaudotus 120 mln. eurų 

piniginei socialinei paramai savivaldybės turi skirti socialinėms 
reikmėms“ Numatoma, kad 2015 m. visose Lietuvos 
savivaldybėse liks nepanaudota 50 proc. socialinėms 
pašalpoms bei būsto šildymo išlaidų, karšto bei geriamojo 
vandens išlaidų kompensacijoms skirtų lėšų. 

 

                                                         
 

                      

                       LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ASOCIACIJA 

Laisvės alėja 99-6 

Kaunas 

Europos Parlamento 

Ţmogaus teisių komitetui 

                                                                       SKUNDAS 

DĖL DISKRIMINACIJOS MOKANT PENSIJAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE 

2016-01-28 

 

 Informuojame, kad esant labai sunkiai materialinei situacijai, ypač  
Lietuvoje įvedus eurą, pensininkų atžvilgiu vykdoma nuolatinė, sąmoninga 
diskriminacija: t.y.  

išskirtinei grupei pensininkų, teisėjų, mokama 45 procentai nuo uždirbto 
atlyginimo pensija.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2013 m. liepos 1 d. 
nutarimo „Dėl įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės 
tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominiai 
,finansiniai padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ nuostatomis, 
2013 m. gruodžio 11 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. 
liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų 
darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ pakeitimas, kurio tikslas nuo 2014 m. 
sausio 1 d. atkurti 2009 m. rugpjūčio 23 d. galiojusį ir laikinai iki 2013 m. gruodžio 
31 d. sustabdytą  nutarimą, kuriame buvo nurodoma  atstatyti biudžetinių įstaigų 
darbuotojams atlyginimų koeficientus. 

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-67jr.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-67jr.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-67jr.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
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Minėtas Vyriausybės nutarimo pakeitimas buvo pritaikytas tik teisėjams, 
kurie Lietuvos Respublikoje išsiskiria iš kitų biudžetinių darbuotojų grupių 
didžiausiais atlyginimais ir pensijomis. 

Esama situacija, priėmus nutarimo pakeitimą, yra šiurkštus Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio, kuris traktuojamas kaip  lygiateisiškumo 
principas, pažeidimas.  

Lietuvos Respublikos valdžios institucijos išskirdamos teisėjus grubiai 
pažeidžia pagrindines Europos Sąjungos teisės normas: Europos Socialinę chartiją, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20-21 straipsnius, nurodančius lygybę 
prieš įstatymus, diskriminavimo draudimą, Europos Žmogaus teisių konvencijos 14 
straipsnį (Diskriminacijos uždraudimas). 

Remiantis aukščiau išdėstytu reikalaujame, kad  Europos Parlamento 
Žmogaus teisių komitete būtų svarstomas pateiktas skundas dėl diskriminacijos ir 
priimtas sprendimas perduotas Lietuvos Respublikos valdžios institucijoms. 

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos 

Pirmininko pavaduotoja                                        Nijolė Orentaitė  

                                                         
 

Aldona Marija praneša  Pažvelkime į pasaulio pensininkų reikalus. Aiškiai matosi, 

kurioje valstybėje vyriausybės dirba Žmonių labui, nes supranta, kad senjoras jau 

uždirbo ramią ekonominę situaciją ir turėtų apie tai nebegalvoti, o dabar, kada 

nebeužtenka kasdieninėms reikmėms, tenka priminti apie tai. Bet juk jie uždirbo 

per visą gyvenimą, kurį atdavė savo Tėvynei ir nebėgo ieškoti laimės svetur. Sukūrė 

viską, kuom dabar naudojasi visi, kai kuriose šalyse tai labai vertina, gal ir mes 

sulauksime tos dienos, tikėkime  ir būtinai sulauksime!!!                                                                           

Jau kalbama apie pensijų indeksavimą, būtų gerai, kad tai neliktų tik kalbomis. Visai 

aišku ir suprantama, kad pensijos dydis turi priklausyti nuo šalies ekonominės 

situacijos, o ne nuo išrinktųjų nuotaikos. Mūsų šalies Konstitucijoje trūksta įrašo, 

kad Lietuvos Prezidentė, Vyriausybės nariai, Seimo nariai tarnauja savo tautai. Kai 

kas sako, kad tie žodžiai yra priesaikoje, tačiau, kaip rodo gyvenimas, geriau jeigu 

jie būtų įrašyti Konstitucijoje. Kreipsimės su pasiūlymu, gal mus išgirs, žinioma, 

jeigu palaikys visos Lietuvos žmonės. Laukiame Jūsų komentarų tuo klausimu, 

galime ateityje suorganizuoti apklausą. Brangieji, kaip matote senjorai pilnaverčiai 

žmonės, jie nori gyventi pilnavertį gyvenimą, būti pilietiški, dalyvauti savo šalies 
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kūrime. Nuostabiai tam kviečia mūsų Lietuvos prezidentė, ji sako: „kurkime savo 

ateitį visi kartu“ Mums belieka tik paklusti šitam kvietimui. 

 

 

 

 

Pensijų dydžiai įvairiuose šalyse: didžiausios Norvegijoje, Graikijoje, Švedijoje ir kt. 

  

                                                        
                        

                     LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS (toliau Liet. PS) 
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                         RAŠTAS Nr.3  lp/lrs (tema – vieniši neįgalūs pensininkai) 

                                                             PRAŠYMAS 

           LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI, SEIMUI IR VYRIAUSYBEI,                                 

SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJAI 

       Lietuvos pensininkų susivienijimo organizacijos tikslai: Asociacija vienija visos  

Lietuvos pagyvenusius ţmones - pensininkus ir aktyviai dalyvauja Lietuvos 

Respublikos visuomeniniame viešajame gyvenime, siekdama kartų solidarumo ir 

bendradarbiavimo. Lietuvos Respublikos teisinėmis priemonėmis gina Lietuvos 

Respublikos piliečių, pagyvenusių ţmonių - pensininkų ir neįgaliųjų konstitucines 

teises, padeda Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti 

bendrąją socialinę politiką ir uţtikrinti socialinį saugumą. Bendradarbiauja su 

savivaldybėmis ir jų Tarybomis. (Išrašas iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų 

registro Nr.303871378). 

       Mes gyvename  laisvoje - demokratinėje šalyje, prie kurios kūrimo esame 

prisidėję per daugelį Lietuvai skirtų darbo metų, tačiau šiandien, kai jau esame 

pensininkai, mūsų valstybė daţniausiai mus ignoruoja: pagal Lietuvos Konstitucinio 

Teismo nutarimą jau seniai turėjo būti sugraţintos pensijos, tačiau tai nepadėjo, nes 

buvo valdančiųjų, kuriems jų atlyginimų buvo maţai, ir Konstitucinis Teismas priėmė 

kitą nutarimą, neįvykdęs pirmojo. Jie tai padarė prieš įvedant eurą, uţsitikrino sau 

gardesnį kasnį, nekreipdami dėmesio į ţmones, kurių, po pensijų sumaţinimo, 

gyvenimas tapo ţemiau skurdo ribos. Paskaičius mūsų Tėvynės Konstituciją – nėra 

uţfiksuotas nei Prezidentės, nei Seimo atsakomybės uţ rūpinimąsi Lietuvių Tautos 

ţmonėmis. Ar ne todėl jie visada paskutinėje vietoje arba pasmerkti skurdui?  

        Šiandien klausimas ne apie tai, o ypatingos svarbos klausimas – tai vieniši 

pensininkai (našliai/našlės ar niekada nebuvę vedę, neturintys jokių artimųjų),  

neįgalūs vieniši pensininkai (kuriais kol kas visiškai niekas nesirūpina valdţios 

lygmenyje). Dar 2010 metais, kai Lietuva pasirašė Jungtinių Tautų Konvenciją, 

Neįgaliųjų teisių konvencijoje 28 straipsnis siūlo - pakankamos gyvenimo salygos ir 

socialinė apsauga: 

1. Pensinio amţiaus vienišus neįgaliuosius išskirti į atskirą grupę. 

2. Siekti, kad jų neįgalumo pensija būtų padidinta iki MMA lygio. 

3. Siūlyti Seimui perţiūrėti  LR įstatymus ir įvesti atitinkamas pataisas, 

suteikiančias jiems oresnį gyvenimą. 

  Gerb. Skirma Kondrotienė – buvusi viceministrė, dabar JAV labdaros fondo 

„Heifer International“ valdybos narė (ji atsakinga už Rytų ir centrinės Europos 

regioną), seminare “Maţinkime skurdą Lietuvoje” pasiūlė vienišus našlius ir vienišus 

neįgalius pensininkus apjungti į vieną grupę ir paskirti jiems pensijas prilygintas MMA. 
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PRAŠOME: 

1. Vienišų neįgalių pensininkų problema laukia skubaus sprendimo, tai -  

politinis klausimas. 

2.  Siekti, kad jų neįgalumo pensija būtų padidinta iki MMA lygio. 

3.  Vienišų neįgalių pensininkų globa (nežiūrint kokios pajamos) turi būti 

nemokama, nes daugumoje jie miršta užsidarę namuose, nes neturi lėšų užmokėti už 

slaugą arba iš nevilties žudosi.                                                                                                                                                   

Šis prašymas aptartas:  

 

 1.      Prie apskrito stalo (vadovas prof. Artūras Razbadauskas KU Sveikatos 

apsaugos fakulteto dekanas) suinteresuotų asmenų posėdyje;                                                                     

2.      išdiskutuotas 25/08 renginyje (organizatorius Liet. PS), kuriame dalyvavo 

Lietuvos SAM atstovas – asmens sveikatos priežiūros departamento direktorius 

Zdislavas Kvarsciany, Klaipėdos SA skyriaus vedėja Janina Asadauskienė, Klaipėdos 

Soc. paramos skyriaus vedėja Audronė Liesytė, Klaipėdos ligonių kasų direktorius 

Alfridas Bumbys ir jo pavaduotojas Saulius Dobrovolskis ir gausi klausytojų 

auditorija.  

                                                                                                                                                     

Pagarbiai Aldona Marija Gedvilienė Lietuvos pensininkų susivienijimo prezidentė,  

Klaipėdos Jungtinės Pagyvenusių Žmonių Bendrijos pirmininkė. Pensininkų atstovė 

NVO savivaldybės Taryboje, laikraštėlio visiems pensininkams „AUKSINIS RUDUO“ 

redaktorė, http://www.kjpzb.lt, el-paštas: aldonamarija2@takas.lt; 

amgedv@gmail.com;  telef. 866673965 

Klaipėda, 2015-08-25 

KOMENTARAS  Šitas raštas nesulaukė jokio atgarsio. Vieniši neįgalūs pensininkai 

kaip skurdo – taip skursta, niekas nesiteikia ką nors daryti, kad jų pensijos būtų 

prilygintos našlių pensijoms – našliai gauna, kad ir nedidelę sumą, mirus 

sutuoktiniui, bet tai pagerina jų pragyvenimą, o vieniši neįgalūs turi verstis tik iš 

vienos pensijos, kodėl tokia diskriminacija? 

                                                        
                        

ALDONA MARIJA PRANEŠA (tęsinys): vasaris pilnas įvykių, 

susitikimų, renginių ir reikalų: vienas svarbiausių – žmonių 

pasitikėjimas manimi – esu įrašyta į „Metų klaipėdietės 

rinkimus“ esu Nr.18. Mūsų senjorams sudėtinga: retas 

prenumeruoja laikraštį, todėl net nežino, kad vyksta tokie 

rinkimai,  tikrai nebalsuos telefonu, nes brangu, kiti gal norėtų 

balsuoti , bet neturi kompiuterio ar interneto, kad ir kaip myli 

mane, bet deja...Pagyvensim, pamatysim...– „KLAIPĖDA“ labai mane myli...tai dar 

mailto:aldonamarija2@takas.lt
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visko gali būti...Pastaba: stebėdama Metų klaipėdietės rinkimus internetu, 

padariau išvadą: Seimo narių internetu rinkti jokiu būdu negalima, nes yra puiki 

galimybė balsus paskirstyti kam nori... 

                                                                         
Gavome visą eilę įdomių pakvietimų, apie 
vienas iš jų (apie kitus sekančiame numeryje) 
MMK PAKVIETĖ į Klaipėdos Šventojo 
Pranciškaus Asyžiečio koplyčią į naujų 
bendradarbiauti nutariusių organizacijų ir 
naujų MMK narių inauguraciją. Bažnytėlė 
padarė malonų įspūdį, jauki, pilna šilumos ir 
jaukumo, susikaupimui - meditacijai, 
atleidimui ir atgailai labai puiki vieta. Pirmas 
įspūdis puikus. MMK žinojo, kad ši vieta 
tikrai labai tinkama žmonių artumui ir meilei 

vieni kitiems ir tai jautėsi, nes tas didžiulis kontrastas tarp žmonių susvetimėjimo ir 
artumo – jautėsi kiekviename žingsnyje. Maloni vargonų muzika –   –tikras 
atradimas – skambesys toks skaidrus ir malonus, kad tikrai norisi paklausyti dar ir 
dar...Tai muzikos terapeuto, doc. Alvido Remeso OFS, atlikti kūriniai, Bažnyčioje 
įrengtais 37 registrų, trijų  
manualų ir pedalo profesionalus, vienais geriausių pasaulyje tituluojamų „Rieger“ 
firmos (Austrija) vargonus.                                                                                            Šv. 
Pranciškaus onkologinis centras unikalus – tokio gal neturi niekas kitas (Lietuvoje – 
tai tikrai). Vienuolis brolis Benediktas Juršys aukštumoje, juk kiek tai rūpesčio ir 
nemigo naktų kainavo, bet šiandien jis džiaugiasi ir jo džiaugsmas toks užkrečiantis 
tiesiog trykšte trykšta, dabar jis gali tokiose puikiose salygose, padėti sunkioje 
situacijoje atsidūrusiems: „Esame su Jumis ir dėl Jūsų – skamba išmintingi  
žodžiai...“ Patikrinsim...  
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MMK aktyvas... 
 
MMK organizacija atlieka didžiulius darbus mūsų mylimam miestui. Nepamiršo 
pasirūpinti ir senjorais – padėjo gauti Bendruomenės namus. Rūpinasi visomis 
miesto problemomis, džiugindami miesto gyventojus ir savivaldybę. Prisimename, 
kaip prieš merų rinkimus buvo sukvietę visus kandidatus, kad žmonės – rinkėjai 
galėtų juos geriau pažinti ir išsirinkti patį tinkamiausią – taip ir atsitiko, dabar 
turime jautrų, miesto žmonių poreikius išklausantį merą. 
 

 
 
Žymieji vargonai, kurių skambesys užburia skaidriu garsu ir puikiu atlikimu... 
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SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA PRANEŠA: 
 

1. 2015.01.15 Ministrė A. Pabedinskienė dėl notarų imamų mokesčių 
peržiūrėjimo kreipėsi į Teisingumo ministeriją 

Po pasirodžiusios informacijos, kad paveldėjimų dokumentų tvarkymas kai 
kuriais atvejais viršija pensijos gavėjui priklausiusią kompensuojamąją sumą, 
socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė kreipėsi į 
Teisingumo ministeriją su prašymu rasti galimybę pritaikyti išimtį šių 
dokumentų tvarkymo išlaidoms sumažinti. 

 

 2015.03.12 Darbo grupėje – socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo 

sąlygų darbo gerinimo galimybės 

Šiandien Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje 

vyko tarpţinybinės darbo grupės, kuriai iki liepos 1 

dienos pavesta parengti ir savivaldybėms pateikti 

išvadas bei rekomendacijas dėl socialinių darbuotojų 

ir kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų, 

organizuojančių ir teikiančių socialines paslaugas 

namuose, darbo krūvių optimizavimo ir darbo sąlygų 

gerinimo posėdis. 

2015.12.07 Ministrė A. Pabedinskienė: 

„Lietuvos socialiniu modeliu siekiame tokių pačių tikslų, kaip ir visa Europa“ 

Lietuvos socialiniu modeliu, apimančiu 

uţimtumo didinimą, darbo santykių 

reglamentavimo tobulinimą ir socialinio 

draudimo tvarumo didinimą, einama link 

tų pačių tikslų įgyvendinimo, kurių siekia 

visa Europa ekonomikos, uţimtumo ir 

socialinėje srityse. Tai ES uţimtumo, 

socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų 

reikalų (EPSCO) taryboje vykusių ministrų 

debatų, skirtų 2016 m. Europos Semestro pradţiai, metu pabrėţė socialinės 

apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. 

                                                        
 
 

MŪSŲ KŪRYBA                      Stanislava Paluckienė 

                      

http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/darbo-grupeje-socialiniu-2v22.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/darbo-grupeje-socialiniu-2v22.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-p7y1.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-p7y1.html?utm_source=EasyWeb3&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pranesimai-spaudai
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                                    MANO  GYVENIMAS 

Daug metų praėjo,                                         Daug man metų sukako. 

Daug prabėgo dienų,                                      Dar likimas atneš... 

Daug kart saulė tekėjo,                                  Tiktai nieks nepasako, 

O aš dar gyvenu...                                            Kiek gyvensiu dar aš... 

               Buvo džiaugsmo ir laimės,                             Kiek gyventi dar skirta? 

               Buvo skausmo dienų                                       Kiek praeis dar dienų?                     

               Buvo visko po saule,                                        Ko dar teks man patirti 

               O aš vis gyvenu                                                  O dabar gyvenu... 

                                                  Nežinau, kas dar laukia, 

                                                  Kiek dar liko dienų. 

                                                  O tos dienos vis plaukia,  

                                                  O aš vis gyvenu...                                                                                                                   

                                              

                                                        
 

                                    SVEIKATA 
                Moterys raginamos aktyviau                                                                    
rūpintis savo sveikata 
 

Jau vienuolika metų Lietuvoje vykdoma Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis finansuojama gimdos 
kaklelio vėžio prevencinė programa duoda gerų rezultatų. Vis daugiau 
šalies moterų pavyksta laiku užkirsti kelią šiai klastingai ligai ir 
mirtingumo kreivė kasmet leidžiasi žemyn. Tačiau, kad pasiektume 
Europos šalių rezultatus, reikia ne tik daugiau laiko, bet ir pačių 
moterų aktyvumo rūpinantis savo sveikata. 
 
VLK Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės 
Jurgitos Grigarienės teigimu, 2004 m. Lietuvai ėmus įgyvendinti gimdos 
kaklelio vėţio prevencinę programą, šalies medikams pavyksta išsaugoti 
gerokai daugiau moterų gyvybių. „Pavyzdţiui, nuo 2004 m. vis daţniau 
moterims diagnozuojamas neišplitęs ankstyvosios stadijos gimdos kaklelio 
vėţys, kuris, kaip teigia medikai, yra visiškai išgydomas. Tuo tarpu iki 2004 
m. moterims daţniausiai būdavo diagnozuojamas invazinis vėlyvosios 
stadijos gimdos kaklelio vėţys, kai pacientės turi maţiau galimybių 
pasveikti. Palyginimui: 2003 m. buvo nustatyta 118 neišplitusio vėţio atvejų, 
o 2013 m. – 6 kartus daugiau, t. y. 729", – pasidţiaugė J. Grigarienė. 
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Kaip rodo Higienos instituto Lietuvos sveikatos rodiklių informacinės 
sistemos duomenys, per 10 gimdos kaklelio vėţio prevencinės programos 
vykdymo metų standartizuotas moterų iki 64 metų amţiaus mirtingumas nuo 
šios ligos sumaţėjo beveik trečdaliu. 
 

                                                     
 

 GYVENIMO FILOSOFIJA   

                ( Tęsinys, pradžia Nr.1)  

                  PARTNERYSTĖS  TIESOS 

1. Pripaţinkite skirtumus, naudokitės tuo, ką turite bendro. 

2. Leiskite savo partneriui turėti galimybės pabūti savimi. 

3. Būkite malonus. 

4. Ką norite daryti Jūs? 

5. Būkite pirmas pasakęs “atsiprašau” 

6. Ţenkite tą papildomą ţingsnį, stengdamasis suteikti partneriui malonumą. 

7. Visada turėkite ţmogų ar gyvūną, kuris dţiaugtusi Jus matydamas. 

8. Ţinokite kada reikia klausytis, o kada veikti. 

9. Kartu jauskite aistrą gyventi. 

10. Padarykite viską, kad jūsų mylėjimasis būtų tikras, pilnavertis. 

11. Nenustokite kalbėti. 

12. Gerbkite privatumą. 

13. Pasitikrinkite, ar sutampa Jūsų abiejų tikslai. 

14. Su savo partneriu elkitės geriau negu su geriausiu draugu. 

15. Auksčiausias tikslas yra ištikimybė ir pasitenkinimas. 

16. Neprivalote abudu laikytis vienodų taisyklių. 

Geriausiai, tobulai bendravimo taisyklės aprašytos JONO MARKŪNO knygoje 

„Ţmogaus gyvenimo nesėkmių bei ligų prieţastys ir galimybės jų išvengti“                                                                                                               

Sekančiame numeryje skaitykite: ELGESIO SU ŠEIMA IR DRAUGAIS 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;               

el.paštas amgedv@gmail.com;aldonamarija2@takas.lt; telef.866673965  

 

 


